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Bedre udskoling: 

Status: 
 

Vurdering af 
nuværende 
praksis 

Visioner  Handleplan – hvad 
vil videreudvikle? 
 
Herunder:  
Opfølgning 
Tovholder 

Succeskriterier  
 
 

Understøttende undervisning bygger på lærernes planlægning og ansvar. 
Samarbejde TIF  
Fittness på 9. 
klassetrin 
Lektie-/idrætsCafe 

 Udbygning af 
samarbejdet 

Målsætning for 
samarbejdet i relation 
til de 3 hovedområder 

Samarbejde TIF  
Fittness på 9. 
klassetrin 
Lektie-/idrætsCafe 

  Forældre i 
klasserne vedr. 
virksomheder  
At anskueliggøre 
brancherelaterede 
forhold. 

  

Særligt tilrettelagt 
praktikforløb 

 Elever, der har 
vanskeligheder i 
klasserummet, kan 
byde ind ved 
besøg 

  

Greve Museum     
Golfklubben     
Samarbejde med 
organisationer 

    

Strukturen giver 
bindinger 

 Ændring af 
teamstruktur 

  

  Mere udeskole   
  Semester-skemaer 

med holddannelser 
på tværs. 

  

 

Vision understøttende undervisning: 

Teamstruktur: Ifht at samarbejde med eksterne, er der noget i teamstrukturen på TS, der kan hjælpe dette på vej/er der 
nogle forhindringer. Andre organiseringsmuligheder? 
Dele internt. Sparring i fagteam; tid til videndeling og fordybelse sammen 
Udfordring i strukturen. Et problem med mange skift i teamsamarbejde - ofte skift af team; styret dagsorden og styrket 
samarbejdsaftale 
At se på teamstrultur; selvbestemmelse inden for en ramme af fastere 
Det professionelle samarbejde; plads til den løse snak, men vi er blevet bedre til at fx sætte læring  på dagsorden; et 
ugentlig teamsamarbejdsmøde 
Mere udeskole; en mere praktisk/musisk skole 
Pædagoger fra SFO med højere op i årgangene 
Dele børnene på en anden måde - andre holddannelser 
Ekstern: Fagprofessionelle forældre i undervisning/ud af huset - kan der skabes en bede undervisning? 
Måle på indlæring - fagligt og socialt 
Fagligt og socialt; et forsøg med innovative dage med holddeling af hele overbygningen med fx niveaudeling, hvor 
lærerne skal arbejde med en gruppe over længere tid  - et helt semester; "udskudt klassedannelse", men bevarelse af 
klassen. 
Sladder i byen ved at vise ens professionalitet og vise børnene fra forskellige sider - dette kan misbruges. At parkere 
problemer med fx overvægt i skolen; respekt og anerkendelse af lærernes styrke i og med de er med i undervisningen; 
vigtig med målsætning og tydelighed i forhold til fx forældre i klassen; at se vilkårene i en klasse. der er andre, som er 
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ind over og kan fortælle på en anden måde end lærer/pædagog; forventning til forældrene; skolebestyrelsens arbejde 
med forældreansvar 
Definitión af "ro" og forældreinddragelse i "ro", hvor forældrene tager deres del af "ro". Vigtig med enighed om fornuften 
i enighed om noget. 
Tune by Night og kageboden 
Udsmyk skolen. Arbejdslørdag, hvor der blev lavet ting på skolen 
 

Handling understøttende undervisning: 

Definere, hvad understøttende undervisning er 
Effekt af det vi gør.  Måle på indlæring 
Målsætning. Effekt af det vi gør.  Måle på indlæring - fagligt og socialt 
Et forsøg med innovative dage med holddeling af hele overbygningen med fx niveaudeling, hvor lærerne og 
pædagogerne skal arbejde med en gruppe over længere tid  - et helt semester med eksterne samarbejdspartnere 

Timeløsefag – som første udgangspunkt for Understøttende undervisning: 
 
Fag faglige eksterne: 
Skoletjenesten ind over. 
Gæstelærere 
UEA undervisning i klasserne 
UUV vejledning til eleverne 
Svømmelærere 
Ungdomsskolen 
KFI 
Gademedarbejdere og natteravne 
Interne faglige eksperter: 
Læsevejledere,  
Samarbejde med skolebestyrelse 
Frivillige med i undervisningsforløb 
Tune Skole TEMA: Åben skole Fase A 
Meget planlægning Tune by Night - der skal være noget at vise 
Lave noget, som bare er fælles, som en del af skolen og dermed løfte Åben hus og personalets anseelse 
At se på forældre med i skolen - om morgenen fx. eller fredag eftermiddag 
Fest på forskudte dage med fredags fest for personalet 
Bruge Hedelandhytten noget mere 
Skolefond. 
 

Beslutning Understøttende undervisning (personaleinddragelse): 

 
 
 
 
 

Mål for skolen: 

Elevinddragelse og –engagement (didaktik) 

Forældreinddragelse med personalet som rammesætter. 

Individuelle muligheder for at udføre SKAL (metodeansvar) 
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Fælles begreber for at udføre SKAL (kursusdel med efterfølgende aftaler/årsplanlægning) 

Tiltag fra personalet for at løfte de tre hovedområder (kursus/samme begreber/værdier og krav) 

Mindre enheder, større fleksibilitet og målbestemmelse. 

Lærermiljø 

Skolen i byen 

Samarbejde med eksterne (---- SKAL , bevægelse) 

Effekten og refleksion i eget team/egen teampraksis. 

 

Billedet af en skole: 

Indskolingen: 

Udskudt klassedannelse skaber allerede i 0. klasserne grundlaget for at arbejde mere på tværs af klasser og 
klassetrin for derigennem bl.a. at tilgodese undervisningsdifferentiering og hensynet til den enkelte elevs 
læring.  

Arbejdet i 0-klasserne skal udvikle sig til, at man i indskolingsklasserne laver hold enten på tværs af klasser 
og/eller hold på tværs af klassetrin. Denne holddeling skal udgøre minimum 15 % af den samlede 
undervisningstid i vores 0., 1., 2. og 3. klasser. Holddeling kan foregå på mange måder. Der kan fx arbejdes 
med et holddannelsesmodul, hvor eleverne i en periode er inddelt på tværs af klasser og klassetrin i flere 
hold, hvor der alene arbejdes med matematik eller dansk eller billedkunst. Holdene kan være sat sammen 
på baggrund af læringsniveau mm.  

Inddragelse af SFO-personalet: 

- Faste mødestrukturer ”midt” på dagen (understøttende undervisning/bevægelse mv. for dele af 
klasserne – dermed mødemulighed for lærere fra disse) 

- Holddannelse – at undervise med udgangspunkt i lærerens planlægning. 
- … 
- … 
- … 

Mellemtrinnet: 

Et eksempel: 6. klasser med i alt 150 elever fordeles i matematik på 6 hold. De 6 hold kan være sat sammen 
af 2 hold for særligt dygtige elever, der inden for det emne, der er valgt, skal arbejde med fordybelse og 
forskellig tilgang til det givne stof. Her kan fx være 30 elever. 3 hold med hver 28 elever har matematik, hvor 
der især arbejdes med rutiner i matematikken. 1 hold for elever med særlige vanskeligheder i det 
matematiske emne, der er valgt. Her deltager 8 elever. Det sidste hold er ligeledes på 28 elever, der 
arbejder med den meget praktiske tilgang til matematikken inden for det givne emne.  

Ovenstående er et eksempel, der viser: 

- At undervisningen i en periode kan være niveaudelt. 
- At undervisningen kan foregå på hold med varierende elevantal. 
- At undervisningen kan foregå med forskellige vinkler på samme emne.  
- At undervisningen tager udgangspunkt i det lille holds faglige tilgang og muligheder. 
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Ligeledes viser eksemplet, at der indgår lærere med meget matematisk viden og overblik, og lærere, der 
indgår ud fra vejledning af matematiklærerne.  

Fra 4. klasse til og med 6. klasse skal holddeling på tværs af klasser og/eller klassetrin med tiden udgøre mi-
nimum 20 % af undervisningstiden.  

I overbygningen skal holddeling på tværs af klasser og/eller klassetrin  være en del af skoleskemaet mini-
mum 35 % af undervisningstiden.  

 

Overbygningen: 

Fysiske rammer – ungdomsmiljø 

Holddeling i semestre 

Mindre teamenheder – selvstyrende team 

Mentorer i semester- og valgfag og klasselærere i basisfag (dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi….) 

Klassen som den ”sociale” omdrejningspunkt – forældresamarbejde, større skolebegivenheder som fx 
ture/skolerejser.  

Og når beslutningen er taget, så udfylder vi lige dette: 

Status: 
 

Vurdering af 
nuværende 
praksis 

Visioner  Handleplan – 
hvad vil 
videreudvikle? 
 
Herunder:  
Opfølgning 
Tovholder 

Succeskriterier  
 
 

     
     
     

 

Inddragelse af hele personalet: 

Idéer: 

”Fjerne” bekymringer – erfaringer fra skolesammenlægning inddrages. 
En fødsel. Barnet fødes den 1. august, ernæres og der skabes trivsel om barnet. Barnet vokser sig med 
årene større og større, får mere og mere erfaring, trives og dygtiggøres.  
2013/2014 til 2014/2015 – Styrkelse af de tre fokusområder; alle tiltag tager udgangspunkt i disse. 
Et overblik som giver tryghed – at kunne se sig selv i en given opgave. 
”Appetit”-vækker (Reform) - Ambassadører fremlægger. I december 
Fysiske rammer - elevråd 
”Åbne mandage” som ”appetit” 
Hvad skal vi gøre for at sætte en god fødsel i gang 
UGs proces og hvordan er vi kommet dertil (at brænde alle sammen) 
Fokus på det, som vi ser, er godt i vores kommende arbejde. 
3 timers aftenmøde for samlede personale i januar.  
Skolebilledet: Krav/SKLA – Hvordan gør vi? – Løfte folkeskolens anseelse for eleverne 
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Beslutning: 

”Appetit”-vækker (Reform) - Ambassadører fremlægger. I december 
3 timers aftenmøde for samlede personale i januar. 
 

Øvrig inddragelse af personale:  

Hvem har 
arbejdsop-
gaven: 

Kort beskrivelse af arbejdsopgave: Hvornår: Tovhol-
der: 

Personalet er repræsenteret i diverse udvalg som fx MED, UG, skolebestyrelse, Udvalg vedrørende 
arbejdspladser, AMR/TR/leder-møder mf.  

Personalet Mange eksterne vil ind over reformen. En del af disse er allerede 
faste samarbejdsparter fx Tune Idrætsforening, Tune 
UngdomsCenter, Greve Ungdomsskole, lokalmuseet. 
Der er indledt et nærmere samarbejde med Tune Idrætsforening 
om lektieCafe og idræt. De involverede lærere er informeret 
og åbne for dette tiltag. 

22. oktober 
møde med 
Tune 
Idrætsforening 

LD og 
derefter 
CI/DT 

Personale MUSamtaler påbegyndes Ultimo 
november 

LD 

Personale MF/HO og arbejdsgruppe vedrørende lærerarbejdspladser 
etableres. Personale til arbejdet udvælges på afdelingsmøde.  

Uge 46 (11.- 
15. november) 

MF/HO 

Personale Møderække for foråret laves på KU, i MED, i UG mv. 
vedrørende inddragelse af personalet ud over udvalgsarbejdet. 
Disse vil senere i dette dynamiske dokument blive datolagt, 
beskrevet osv.  
 
Bl.a. vil der i forløbet indgå personalets arbejde med de opgaver, 
som skal indgå i skolens arbejde (Beskrivelser af opgaver og af 
opgavevaretagelse på skolen)  

December HO 

Personale Plan for ”Åben debat og spørgsmål på ”frie mandage” laves.  
Personalet kan komme til ”Åben debat” på i forvejen udmeldte 
”frie mandage”. Til stede ved disse møder vil ledelsen være og 
evt. andre indbudte. Den enkelte kan vælge at komme til disse 
møder og stille opklarende spørgsmål, komme med forslag, 
spørge ind til mv.  

December  SN/MF/ 
HO/SN 

Personale  Skolerne orienteres om de politiske beslutninger. Inden 
juleferien 2013 

LD 

Personale CfDS udsender til skolerne: ”katalog” over foreninger, musik- og 
billedskoler, der kan indgås aftaler med. Dette sker i samarbejde 
med CfBF, der løbende orienterer foreningslivet om disse nye 
muligheder for og forventninger til partnerskaber. 

Medio februar 
2014 

LD 

Personale Skolerne afdækker muligheder for at inddrage eksterne 
samarbejdspartnere i valgfagsudbuddet. 

Marts-april 
2014 

LD 

Personale Skolerne udarbejder konkret(e) aftale(r) med virkning fra 1. 
august 2014 med samarbejdspartner. 
Hver skole skal indgå MINDST én aftale pr. 1. august 2014. 

Aftalerne 
fremsendes til 
CfDS SENEST 
den 2. juni 

LD 
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2014 
Personale Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter at der kan oprettes 

andre valgfag end dem der fremgår af loven, kan skolerne 
ansøge om oprettelse af nye valgfag. 

Ansøgnings-
frist SENEST 
11. april 2014 

 

Personale Skolerne beslutter på baggrund af de vedtagne rammer og 
elevernes ønsker, hvilke valgfag der skal udbydes i skoleåret 
2014/15 

Senest med 
udgangen af 
maj 2014 

 

 


