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• Velkommen v. Peter Loof Helth/Lene Tetzlaff-Petersen
• Drøftelse af skitse for de involverende processer i 

skoleudviklingsprojektet
• Møderne fremover
• Hvad er skolebestyrelserne optaget af lige nu

Dagsorden



Første skitse til 
involveringsmodel på

baggrund af dialog med 
skoleledere, DPL’ere og 

ekstern konsulent



Involveringsprocessen vil 
forsøge at ”binde fordør og 

bagdør sammen” ved at 
aktivere borgmester og 
politikere i involverings-

processerne lokalt

En konstitueringsaftale og et 
kommissorium med mange 

målsætning, pejlemærker og 
”bundlinjer”

Hvor er der dilemmaer mellem 
den politiske vision og den 
operationelle virkelighed

Oversættelsesopgave 
mellem disse to 
niveauer

En involveringsproces som binder hele 
skolens værdikæde sammen



• Perspektiver og input på de politiske pejlemærker; nærvær, synlig ledelse og 
inddragelse

• Anledning til at få vigtig viden/data om elever, forældre og medarbejderes 
drømme, forventninger og ønsker til deres skole/arbejdsplads

• Sikre at vi får lyttet til de mange positive historier og erfaringer

• Anledning til at få viden om, hvad elever, forældre og medarbejdere vægter –
og bruge den viden strategisk i den efterfølgende rekruttering og branding af 
skolerne i Helsingør

• Generere erfaringer og lægge byggesten til et samarbejds-DNA for skolens 
arbejde med ”Sammen om skolen”

Ønsket outcome fra involveringsprocesser



• Distriktsvise processer 
– ”Sammen om vores skole”

• Det enkelte distrikt planlægger eget ”Sammen om vores skole” møde. 
• Skolebestyrelser, A-MED og elevråd er med i planlægningen for at 

sikre ejerskab. Sparring og støtte fra DSFI. 
• Overordnet ramme for involvering med mulighed for lokale 

tilpasninger. Rammen udarbejdes sammen med skoleledelserne.
• Forventningen er så bred inddragelse som muligt

– Elever
– Forældre
– Medarbejdere

Involveringsmodel

Forskellige 
modeller/metoder for, 
hvordan inddragelsen 

foregår



• ”Sammen om vores skole” møder i januar/februar
• Byrådet/Styregruppe/Samarbejds- og dialogforum inviteres 

til at lytte på alle møderne
• Opsamling på input og opstilling af scenarier marts/april
• Byrådet, skoleledelser, bestyrelser holder dilemma møde 

om de mulige scenarier ultimo maj. Alternativt holdes 
”almindeligt” orienteringsmøde.

• Scenarier/modeller sendes i høring primo juni

Involveringsmodel fortsat….



Elever

Elev-involvering 
på indskoling, 
mellemtrin og 
udskoling.

Elevrådet og 
afdelingsledere 
er værter.

DSFI og 
skoleledelser 
udarbejder 
”drejebog”. 
Gerne brug af 
wordcloud-
lignende 
teknologi til at 
vise 
elevgruppernes 
ønsker og 
drømme

Forældre og 
medarbejdere

Forældre og 
medarbejderinvol
vering med afsæt i 
de 3 elevgruppers 
ønsker og 
drømme.

Skolebestyrelsen, 
MED-udvalget og 
ledelsen er værter 
for arrangementet 

DSFI og 
skoleledelser 
udarbejder bud på 
drejebøger som 
både kan være en 
samlet proces for 
forældre og 
medarbejdere 
eller to adskilte 
processer

Scenarier

Input fra elever, forældre 
og medarbejdere bruges i 
forvaltningens  proces 
med at udarbejde 
scenarier for skole-og 
fritid, herunder 
konsekvensberegninger.

Skoleledelser, BUR, BUF, 
ØE involveres i scenarie-
udregninger

Andre 
lokalsamfundsrepræsenta
nter involveres i 
forskellige sammenhænge 
inden det endelige forslag 
lægges op til politisk 
behandling

Dialog og samarbejdsfora 
samt skolebestyrelses-

formænd involveres 
løbende

Byråd

Dilemmamøde for 
politikere, 
forvaltning, 
skolebestyrelser og 
skoleledelser

Her drøftes de 
dilemmaer, som 
scenarierne 
indeholder ex. 
ønsket om nærhed 
overfor muligheden 
for at opbygge 
stærke lærer- og 
pædagogfaglige 
miljøer på alle skoler

Eller 
ønsket om nærhed 
overfor en 
økonomisk bundlinje

Politisk 
beslutning

Politisk 
beslutnings-

proces

+
kommuni-

kation til alle 
interessenter



Inspirationsmateriale til 
involverende møder. 



Ideer til spørgsmål til elevinvolveringsprocessen som kan 
understøtte pejlemærkerne nærvær og inddragelse

Ideer til spørgsmål

Forestil jer at I vågner og glæder jer helt vildt til at komme i 
skole fordi I ved, det bliver den fedeste dag…..Hvad sker der i 
løbet af dagen i skolen og fritiden?

Underspørgsmål kan være:
– hvad er sjovest og motiverer mig mest i skole og hvorfor? 
– hvilke lokaler kan jeg bedst lide at være i og hvorfor?
– hvornår oplever jeg at jeg får lov at påvirke dét der skal foregå i 

undervisningen?
– hvad er den gode pause?
– hvad kan jeg godt lide at lave i fritiden?



Ideer til spørgsmål til forældreinvolvering som kan understøtte 
pejlemærkerne nærvær, synlig ledelse og inddragelse

Ideer til spørgsmål

• Hvad giver mig en oplevelse af nærvær til skolen?
• Hvordan får vi flere forældre til at deltage involveret og 

engageret aktivt i skolens liv og aktiviteter?
• Hvad er det vigtigt for forældre at blive involveret i ift. 

deres børns skolegang?
• Hvordan kan forældregruppen bidrage til skolens arbejde 

med at opbygge og understøtte børnenes fællesskaber?



Ideer til spørgsmål til medarbejderinvolvering som kan understøtte 
pejlemærkerne nærvær, synlig ledelse og inddragelse

Ideer til spørgsmål

• Hvad drømmer vi om for vores elevers skolegang?
• Hvad skal være til stede i det faglige og fysiske 

læringsmiljø, så det understøtter kvaliteten af samværet 
med vores eleverne.

• Hvad skal være til stede for at alle skolens børn kan 
komme i faglig og social trivsel

• Hvad gør en arbejdsplads attraktiv for mig? 



Scenariedrøftelser
Ideer til arbejdsspørgsmål mhp. bearbejdning af input fra 

interessenter  - her adresseres alle 3 pejlemærker samt 
fokus på skole til alle børn

• Hvad fungerer rigtig godt, som det er i dag?

• Hvor understøtter vores nuværende struktur og organisering ikke de ønsker og 
drømme som elever, forældre og medarbejdere giver udtryk for?

• Hvordan kan vi i højere grad møde elever og forældres behov og ønsker?

• Hvad er vigtigt for medarbejderes trivsel og arbejdsglæde  - og hvilke perspektiver 
har det ift. en eventuel ny skolestruktur? 

• Hvordan understøtter vi et stærkt tværprofessionelt samarbejde i et nyt 
organisatorisk set up?



Ideer til arbejdsspørgsmål til dilemmamøde mellem 
politikere, forvaltning, skolebestyrelser og skoleledelser

Her drøftes de dilemmaer og konkurrerende bundlinjer, som 
indeholdes i de forskellige scenarier, som forvaltningen mfl. har 
produceret med afsæt i input fra elever, forældre og medarbejdere



Politisk beslutningsproces med afsæt i indstilling fra 
forvaltningen + kommunikationsproces til alle 

involverede interessenter

Politisk beslutningsproces

Kommunikation af beslutningen inkl. de mellemregninger, 
bindinger, kompromisser og værdier, den hviler på…




