
Skolereformen i Greve
- lad os sammen gøre en god skole bedre

Arbejdsseminar for skolerens 
udviklingsgrupperudviklingsgrupper

12.-13. september 2013

VELKOMMEN



Program
13:00-14:30 Velkomst og oplæg om skolereformen

14:30-15:00 Kaffepause

15:00-15:30 Oplæg til arbejdet i udviklingsgrupperne og intro til blog

15:30-18:00 Arbejde i udviklingsgrupperne

19:00- Middag, kaffe og hygge
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7:30-8:30 Morgenmad

8:30-8:45 Intro til dagens arbejde

8:45-9:30 Arbejde i udviklingsgrupperne

9:30-11:15 Videndeling, sparring og feedback i mindre grupper

11:15-11:30 Plenum 

11:30-11:45 Opsamling og den videre proces – tak for denne gang

12:00 Sandwichbuffet to-go



Overordnede nationale mål

• Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så 

dygtige, de kan
• Mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne i de 

nationale tests

• Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige 

år for år
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år for år

• Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i 

forhold til faglige resultater
• Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for 

læsning og matematik, skal reduceres år for år uanset social 

baggrund

• Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet 

gennem respekt for professionel viden og praksis
• Elevernes trivsel skal øges

• (Implementering af lærernes nye arbejdstidsaftale)



Reformens intentioner

• Fokus: ”Alle elever skal lære mere og trives“

• Folkeskolereform skal gøre en god skole bedre gennem 

udvikling
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• Fælles billeder hos kommunalbestyrelsen, skolens ledere, 

medarbejdere og forældre om visionen for en ny skole 

• Skoleudvikling kræver inddragelse af medarbejdere, og 

forældre, fokus på delmål samt kompetenceudvikling af 

medarbejdere 



Reformens intentioner

Fra timestyring til målstyring:

En anden skoledag med nye rammer, 
som motiverer og aktiverer, så eleverne lærer mere 
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som motiverer og aktiverer, så eleverne lærer mere 

Fokus på: 

• Elevernes faglige færdigheder, læring og trivsel 

• Elevernes læringsstrategier og – kompetencer 

• Elevernes kreativitet, bevægelse og læring 

gennem teori og praksis 



� Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan

� Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne, målt i de nationale 

test 

� Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.

Reformens intentioner
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� Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.

� Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og 

matematik skal reduceres år for år

� Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige 

resultater 

� Tilliden og trivslen i folkeskolen skal styrkes gennem respekt for professionel viden 

og praksis 

� Elevernes trivsel skal øges 



Åbning af skolen mod det omgivende samfund

• Kommunerne forpligtes til samarbejde med idræts-, kultur- og 

foreningslivet 

• Folkeskolen, musik- og billedskoler forpligtes til gensidigt samarbejde 

• Valgfag, valgfagspakker og udskolingslinjer fra 7. klasse 

Reformens indhold
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• Valgfag, valgfagspakker og udskolingslinjer fra 7. klasse 

• Elite- og talentklasser 

• Øget brug af IT

• Elev- og uddannelsesplan integreres 

• Uddannelsesparathed og kendskab til arbejdsmarkedet 



En længere og varieret skoledag 

• 30 (28) timer for børnehaveklassen til 3. klasse

• 33 (30) timer for 4. til 6. klasse 

• 35 (33) timer for 7. til 9. klasse. 

Reformen indfases fuldt ud efter valget i 2015 og får endelig virkning fra 2016. 

Reformens indhold
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Reformen indfases fuldt ud efter valget i 2015 og får endelig virkning fra 2016. 

Fra 2014 og til fuld indfasning indføres følgende mellemløsning:

• Lektiehjælp bliver obligatorisk for skolerne at tilbyde, men frivilligt for eleverne 

at deltage i. Lektiehjælpen placeres om eftermiddagen i ydertimer.

• Med lektiehjælpen nås det samme, samlede antal timer som efter fuld 

indfasning. 



En længere og varieret skoledag 

• Fagopdelt undervisning (lektioner)

• Understøttende undervisning (tid)

Motion og bevægelse (45 min. dagl.)       pædagoger og andre

Lektiecafé (tilbud i ydertimer)                   kompetente medarbejdere

Faglig fordybelse                                         kan også varetage denne tid under en 

Reformens indhold

Side 9

Faglig fordybelse                                         kan også varetage denne tid under en 

lærers planlægning

• Engelsk fra 1. klasse og andet fremmedsprog 5. klasse

• Flere timer i dansk og matematik i 4.-9. klasse 

• Styrkelse af idræt, musik, natur og teknik 

• Håndværk og design i 4.-7. klasse 

• Valgfag fra 7. klasse 



Kompetenceløft af lærere, pædagoger og ledere 

• Mål om fuld kompetencedækning (linjefagsdækning) i 2020 

• Efteruddannelse af lærere og pædagoger (1 mia. kr.) 

• Kompetenceudvikling for ledere (60 mio. kr.) 

Regelforenklinger og øget lokal frihed

Reformens indhold
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Regelforenklinger og øget lokal frihed

• Præcisering og forenkling af Fælles Mål 

• Enklere styring af timetal 

• Kommunerne skal selv kunne udvikle og godkende valgfag 

• Forenkling og videreudvikling af elevplanen (uddannelsesplanen)

• Kvalitetsrapporter i ny, og forenklet, version 

• Forenkling og forbedring af afgangsprøver 

• Lempelse af holddannelsesreglerne 



Reform -
interessenter

Børn

Forældre

Medarbejdere

LedelseUUV

Erhverv

USK
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interessenter

BY/BUU/
ØPU
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bestyrelser
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& Skole

Skoleråd
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Foreninger



Procesdiagram

Styregruppe

Projektgruppe

Det politiske niveau
Rådene

Foreningsliv & andre 

institutioner
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Procesplanen er i fortsat udvikling, og i takt med at vi får idéer, henvendelser og ny viden 

iværksættes nye initiativer. Dette er derfor et lille udpluk af vigtige datoer for jeres arbejde –

følg med på bloggen…

7. august 2013: Fælles opstart skoleledelser, klubledere, CFDS og direktion. Arbejde med 

input og idégenerering, nedsættelse af syv arbejdsgrupper på tværs af 

skoler.

12.-13. september 2013:

Procesplan
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12.-13. september 2013:

Konference for skolernes udviklingsgrupper er afholdt. På 

konferencen arbejdes der i skolernes lokale udviklingsgrupper, 

arbejdet fremlægges og indgår i arbejdsgruppernes videre 

arbejde. Ligeledes bliver det startskuddet for arbejdet på den 

enkelte skole med reformen.

20. september 2013: Første input fra arbejdsgrupperne er sendt til projektgruppen 

15. november 2013: Udviklingsgrupperne har gennemarbejdet alle temaerne og sendt til 

projektgruppen

1. december 2013: Andet input fra arbejdsgrupperne er sendt til projektgruppen

Februar/marts 2014: BUU og BY behandler sag vedr. Skolereformen i Greve



• Greve Kommune er langt, når vi sammenholder den 

skolepolitiske målsætning og skolereformen.

Kobling til skolepolitikken
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• Snitflader mellem skolepolitikken og reformen skitseres i det 

følgende med udgangspunkt i de overordnede nationale mål.



• Tilpas faglige udfordringer for den enkelte, bl.a. Talent-strategi 

(fokusområde 1: Læring)

• Forudsætninger for læring forbedres hvis de spiser sundt og får 

motion (fokusområde 2: Trivsel & sundhed)

Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de 

bliver så dygtige, de kan
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motion (fokusområde 2: Trivsel & sundhed)

• Elevernes medinddragelse gennem brug af digitale læremidler 

(fokusområde 3: Digital skole - 1:1)

• Eksperimenterende arbejde der fremme nysgerrighed (fokusområde 

4: Innovation & kreativitet)

• Styrke elevernes egne resurser og anerkende de lærer forskelligt 

(fokusområde 5: Inklusion)



• Læring giver adgang til at deltage, tage medansvar og kende sine 

rettigheder i et demokratisk samfund (fokusområde 1: Læring)

• Børn og unge selv har en forståelse af, at de er sunde og raske for at 

kunne lære og trives/En indsats i skolen for at fremme sundhed skal 

på længere sigt række ind i børnenes voksenliv (fokusområde 2: 

Folkeskolen skal mindske betydningen af social 

baggrund i forhold til faglige resultater
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på længere sigt række ind i børnenes voksenliv (fokusområde 2: 

Trivsel & sundhed)

• Prioritering af indsatsen så tæt på eleverne som muligt 

(fokusområde 3: Digital skole - 1:1)

• Kombination af viden fra forskellige fagområder (fokusområde 4: 

Innovation & kreativitet)

• ”Lav en plan” Tosprogs-Taskforce projekt (fokusområde 5: Inklusion)



• Læring som en livslang proces, gennem at lære at lære 

(fokusområde 1: Læring)

• Trivsel og sundhed er et samarbejdsanliggende, bl.a. brug af 

klassetrivsel.dk på alle skoler (fokusområde 2: Trivsel & sundhed)

Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt 

andet gennem respekt for professionel viden og praksis
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klassetrivsel.dk på alle skoler (fokusområde 2: Trivsel & sundhed)

• Gennemførelsen af 1:1 skolen (fokusområde 3: Digital skole - 1:1)

• Inddragelse af lokalsamfundet (fokusområde 4: Innovation & 

kreativitet)

• Egmontprojektet (fokusområde 5: Inklusion)



• Valgfag på tværs af skolerne, fx i samarbejde med Greve Museum 

(Formidling af lokalhistorie), Musikskolen (Musical), Erhvervslivet (Økonomi 

og virksomhedsstrategi), Kommunale centre og videregående 

uddannelsesinstitutioner (innovative velfærdsløsninger), Idrætsforeninger 

(uddannelse af trænere),…

Reformens indhold 

– særlige muligheder
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(uddannelse af trænere),…

• Pædagoger fra SFO og klub deltager i frikvartersaktiviteter, trivselsarbejde, 

lektieklubber, holddannelsestimer, inklusionsarbejdet,…

• Særligt tilrettelagte faglige forløb på udvalgte skoler eller for alle elever i 

Greve på fastlagte årgange i skoleforløbet

• Faglig fordybelse i samarbejde med ungdomsuddannelser og/eller det 

lokale erhvervsliv

12.09.2013



Reformens indhold 

– særlige udfordringer

• Idræt/bevægelse: kan give udfordringer med kapaciteten på 

idrætsfaciliteter. 

• Engelsk fra 1. klasse, og 2. fremmedsprog (tysk, fransk) fra 5. klasse: kan 

give udfordringer i forhold til at have det nødvendige antal lærere med 

kompetencer i fagene. 
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• Linjefagsuddannede, eller tilsvarende kompetencer, i alle fag, i alle timer 

ved år 2020: det kan blive en udfordring at imødekomme dette krav. 

• Valgfag: for smalle årgange/spor kan give et begrænset udbud af valgfag på 

den enkelte skole

• Lederrollen: ledelse under ny reform og nye arbejdstidsregler 



Pause i 30 min.

Side 20



Vi finder det, vi leder efter

Side 21



Formål

• At få taget hul på skolereformen

• At arbejde struktureret med de udvalgte temaer

• At beskrive, vurdere og skabe grundlag for ændringer i 
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• At beskrive, vurdere og skabe grundlag for ændringer i 
praksis

Dette sker gennem anvendelse af selvevaluering som 
metode



Hvad er selvevaluering?

• En metode til både evaluering og udvikling

• En ramme for professionel refleksion 

• Et afsæt for udvikling af praksis
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Og hvordan selvevaluerer man?

• Iagttager egen praksis og sætter ord på

• Diskuterer og reflekterer

• Udarbejde fælles dokument



Inspireret af EVA’s ABC-model

• Fase A
KendetegnKendetegn

• Fase C

Side 24

• Fase A
• Beskrivelse 

af praksis

EksemplerEksempler

• Fase B
• Analyse og 

vurdering

• Fase C
• Praksis som 

I vil udvikle

HandlingerHandlinger



Dagens SKAL temaer

• Den åbne skole
– Hvilke erfaringer har I allerede?
– Hvad er jeres ønsker for den åbne skole?

• Den understøttende undervisning
– Hvad gør I nu, der ligger inden for begrebet?
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– Hvad gør I nu, der ligger inden for begrebet?
– Hvad er jeres visioner for den understøttende 

undervisning?

I finder materialet på bloggen 
www.skolereformgreve2014.com



Gode råd til arbejdet

Overvej om I skal dele jer i mindre grupper

• Følg tråden i arbejdsspørgsmålene – men ikke 
nødvendigvis slavisk

• Skriv ned undervejs

• Beskriv ikke kun praksis, begrund jeres udsagn over for 
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• Beskriv ikke kun praksis, begrund jeres udsagn over for 
hinanden - prøv at udfordre hinanden

• Giv plads til forskellige perspektiver

• Udpeg en koordinator der har ansvar for fremdrift i 
diskussionerne.

• Udpeg en tidstager så tiden ikke løber fra jer

• Kald på os hvis der er noget I er i tvivl om
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Vi fortsætter i morgen…



Godmorgen
- dagens program

8:30-8:45 Intro til dagens arbejde

8:45-9:30 Arbejde i udviklingsgrupperne

9:30-11:15 Videndeling, sparring og feedback i mindre 
grupper
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grupper

11:15-11:30 Plenum 

11:30-11:45 Opsamling og den videre proces – tak for denne 
gang

12:00 Sandwichbuffet to-go



Dagens arbejde

• Udviklingsgrupperne færdiggør deres arbejde og 
drøfter: 
– Hvad har vi af dilemmaer og spørgsmål vi gerne vil have 

sparring på?
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sparring på?
– Hvad kan og hvad ønsker vi at bruge hinanden til?

– Hvad skal vi sige i plenum, der giver svar på:
• Hvad er vi særligt optaget af?
• Hvad skal vi hjem og i gang med?



Videndeling, sparring og feedback

• Bestem hvem der er hhv. gruppe 1, 2, 3, (4)

• Fordel rollerne mellem jer
– Gruppe 1: Præsentation af dilemmaer og spørgsmål 
– Gruppe 2: Sparringspartnere, stiller opklarende spørgsmål, 

hjælper med at folde ud (undgå at vurdere og komme med 
løsningsforslag)
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løsningsforslag)
– Gruppe 3: Reflekterende gruppe, lytter til præsentation og 

spørgsmålene i den efterfølgende dialog, og kommer til sidst 
med deres refleksioner (foregår som en intern dialog mellem 
gruppens medlemmer – hvad har dialogen givet anledning til af 
refleksioner)

• Vælg en tidsstyrer. I har ca. 30 min pr. runde



Næste skridt

• Arbejdsgrupperne afleverer deres første udkast den 20. 
september

• Udviklingsgrupperne afleverer deres bidrag den 15. 
november

• Arbejdsgrupperne afleverer deres andet udkast den 1. 
december
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december

• Afholdelse af div. møder, deltagelse i centrale aktiviteter i 
forbindelse med reformen


