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Skolerådets arbejde 

• Et uafhængigt 

formandskab (5 

medlemmer) 

• 21 medlemmer 

(interesseorganisationer) 

• Rådgivning til ministeren – men også til 

kommuner og skoler 

• Evalueringer og undersøgelser på folkeskole- og 

ungdomsskoleområdet 



Evalueringen af ungdomsskolens 

heltidsundervisning 

• Baggrund 

– Karakteren af elever og 

undervisning 

• Resultater 

– Vigtigt skolealternativ 

– Formålet med undervisningen 

– Lærernes specialpædagogiske 

kompetencer 

– Overgang til 

ungdomsuddannelse 

 



Pjecen om heltidsundervisning 

– Godt initiativ! 

 

Fokus på: 

– Ledelse og omverden 

– Underviseren 

– Elever og forældre 

– Fag og aktiviteter 

 



Fokus 

Svarer jeres fokusområder til vores fokus? 

 

Ledelse og omverden 

Underviseren 

Elever og forældre 

Fag og aktiviteter 

 

Vigtigt skolealternativ 

Formålet med 

undervisningen 

Lærernes 

specialpædagogiske 

kompetencer 

Overgang til 

ungdomsuddannelse 



 

Pjecens indhold 

 

• Kan pjecen indehold mere om formålet? 

– Vægtning 

– Beskrivelse af formålet 

– Faglige krav 

 



Ledernes opfattelse af det primære mål for 

eleverne i heltidsundervisning (procent) 

 
I høj 

grad 

I nogen 

grad 

I mindre 

grad 

Slet 

ikke 

Personlig og social udvikling  98 2 - - 

Udvikling af større selvtillid  85 5 - - 

Kunne mestre et normalt arbejdsliv  87 13 - - 

Blive i stand til at påbegynde og 

gennemføre en 

ungdomsuddannelse  

69 29 2 - 

Udvikle sig fagligt, så det er muligt 

at bestå folkeskolens afgangsprøve  

41 44 11 3 

Kilde: EVA (2010): Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning. 

 



Pjecens struktur 

• Er fokusområderne 

behandlet i den rigtige 

rækkefølge? 

 

• Målgruppe? Formål? 

Medlemmer af LU eller 

ledere på de enkelte 

skoler? 

– Godt med konkrete 

anvisninger, men 

målgruppen er uklar 



 

Ledelse og omverden 

Ledelse 
  

 Ja, vi skal stå på fire ben som skoleledere 

 

Men hvor er der behov for størst fokus? 

 => pædagogisk ledelse 

 => mål og høje forventninger 
 



• Skolelederen har afgørende betydning for:  

• elevernes læring, trivsel og alsidige udvikling.  

• kvalitetsudviklingen af undervisningen gennem rollen som 

pædagogisk leder. 

 

• Skolelederen skal sætte retningen og skabe rammerne. 

• at sikre undervisning af høj kvalitet – ambitioner og mål.  

• at skabe en kultur for professionelt fagligt samarbejde. 

 

• Skolelederen skal udøve ledelse til hverdag.  

• Skolelederen skal være involveret i skolens praksis. 

 

 

Forskningen viser 
 



Tre områder, hvor der er særligt behov for at styrke den 

pædagogiske ledelse i folkeskolen: 

• Professionsudvikling af folkeskolens medarbejdere 

• Skolelederens redskaber til pædagogisk ledelse 

• Lederuddannelse i pædagogisk ledelse 

 

Formandskabet anbefaler: 

• Fokus på pædagogisk ledelse på skoler og i kommuner 

• Flere muligheder for uddannelse i pædagogisk ledelse 

• Mere viden om efteruddannelse og opkvalificering af 

skoleledere 

 

 

 

Formandskabet anbefaler 
 



 

Ledelse og omverden 

Omverden 
– Laboratorium, hvor flest muligt kan trives 

• Ja – del jeres erfaringer, for I har noget vi andre kan 

bruge 

• Jeres tilbud er specielt. 

– Samarbejde med aftager- og afgiverinstitutioner 

• Ja – afgørende set i lyset af, at få gennemfører en 

ungdomsuddannelse 
 



Samarbejde i forhold til andre tilbud 

• Motivation 

 

• Sammenhæng mellem 

undervisningstilbud 

 

• Overgang til ungdomsuddannelse 



Status to år efter eleverne har afsluttet folkeskole 

eller heltidsundervisning (procent) 

Kilde: EVA (2010): Evaluering af ungdomsskolens 

heltidsundervisning. 

 

Folkeskole Heltids-

undervisning 

Under uddannelse 76 32 

Beskæftiget 14 30 

Overførselsindkomst 10 38 



Underviseren 

• Hovedopgaven: Undervisning 

– Ja, men obs på, at formålet handler om elevens læring og 

udvikling 

• Professionelle lærere 

– Ja, både fagligt og relationelt 

– Også dem, der ikke er læreruddannet 

• Systematisk arbejde med det pædagogiske arbejde 

– Husk, at lederen skal sikre at det sker. Observationer og 

feed back har stor betydning 

• Lokale måder at dokumentere på 

– Pas på! 

 



 

Elever og forældre 
 
– Udgangspunkt i den enkelte elev 

– Træning af sociale færdigheder og demokrati 

– Handleplaner for den enkelte elev 

– Helhedsfokus på eleven 

– Bygge bro til ”normalområdet” og danne basis for 

voksenlivet 

 

Ja! især vigtig for jeres område 

Forældrene? 



Fag og aktiviteter 

– Både gængse skolefag og alternative aktiviteter 

– Bredde i aktiviteterne – også noget for pigerne 

– Samspil mellem teori og praksis 

– Tydelige mål – også personlige og sociale 

• nationalt eller lokalt fastsatte 

 Husk sammenhæng og opfølgning 

 


