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FREMTIDENS FOLKESKOLE I HELSINGØR KOMMUNE 
 

Indhold: 

- Indledning - introduktion 

- Kommissorium for arbejdsgruppen ’Ledelse og samarbejde’ 

- Kommissorium for arbejdsgruppen ’Økonomi og ressourcer’ 

- Kommissorium for arbejdsgruppen ’Organisering og indhold i en sammenhængende 

dag’ 

- Kommissorium for arbejdsgruppen ’Kompetenceudvikling’ 

 

 

Indledning - introduktion 
I august 2014 træder den nye reform af folkeskolen i kraft – og der åbner vi dørene til 

Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune – en kommune, hvor der fokuseres på den 

enkelte elevs læring og trivsel i en sammenhængende dag.  

 

Der skal i den forbindelse tegnes en kommunalpolitisk ramme om den nye skole, der 

synliggør, hvilke læringsmål vi i Helsingør Kommunes skolevæsen vil styre efter og 

hvordan vi vil organisere os fremadrettet for at nå målet.  

 

Samtidig med den nye reform koordineres og integreres arbejdet med ”Inklusion2016”. 

 

De involverede C-MED og A-MED vil løbende blive orienteret om arbejdet med Fremtidens 

folkeskole i Helsingør Kommune. 

 

Administrativ styregruppe 

Den bredt sammensatte administrative styringsgruppe skal sikre fremdrift, fælles mål og 

retning for det samlede projekt – både i forhold til det indledende arbejde med at skabe et 

politisk beslutningsgrundlag og også fremadrettet i det videre udviklings- og 

implementeringsforløb. 

 

Sammensætning af administrativ styregruppe:  

- Kommunaldirektør Bjarne Pedersen 

- Direktør for området Marianne Hoff Andersen 

- Centerchef for Dagtilbud og Skoler Jesper Daugaard 

- Centerchef for Økonomi og Styring Lars Rich  

- Centerchef for Politik og Organisation Pernille Holmgaard 

- Medarbejderrepræsentant Vera Sandby Hansen 

- Medarbejderrepræsentant Mette R.K. Johansen 

- Medarbejderrepræsentant Christina Coppa 

- Skolelederrepræsentant Benny Christiansen 

 

Styregruppens møder: 

Mandag den 23. september kl. 12.00-13.30 

Fredag den 4. oktober kl. 13.00-14.30 

Fredag den 11. oktober kl. 13.00-14.30 

Fredag den 29. november kl. 10.00-11.30 
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Administrative arbejdsgrupper:  

Der nedsættes 4 administrative arbejdsgrupper, der skal reflektere og drøfte krav og 

muligheder i den nye folkeskole inden for 4 afgrænsede områder. På den baggrund skal de 

udarbejde forslag og analyser, der kan være med til at danne grundlaget for de politiske 

beslutninger. Der skal i arbejdet i arbejdsgrupperne koordineres og integreres med 

Inklusion2016. 

 

Arbejdstemaerne for de 4 arbejdsgrupper er: 

- Ledelse 

- Økonomi og ressourcer 

- Organisering og indhold i den sammenhængende dag  

- Kompetenceudvikling  

 

Sammensætning af administrative arbejdsgrupper:  

En repræsentativ sammensætning af ledere og medarbejdere fra relevante fagcentre samt 

fra skoler, SFO’er, klubber, kulturinstitutioner, fritids- og idrætsområdet m.v. 

Der udpeges tovholdere i alle grupper, der skal sørge for indkaldelse, referater m.v. 

 

Arbejdsgrupperne skal aflevere deres forslag til den politiske sag den 10. oktober 2013. 

Dog skal arbejdsgruppen omkring ’Økonomi og ressourcer’ aflevere notat til 1. 

behandlingen af budget 2014 – samt oplæg til Byrådets budgetseminar den 19.-20. 

september 2013. 

 

Midtvejs i forløbet, til møde den 18. september 2013 (i forlængelse af fællesledermødet) 

skal arbejdsgruppen sikre, at den øvrige ledelsesgruppe får mulighed for at komme i dialog 

om forslagene. 

 

 

Kommissorium for arbejdsgruppen ’Ledelse og samarbejde’ 
 

Deltagere:  

SFO-leder Morten Colsted  

Klubleder Tommy H. Widriksen 

Skoleleder Karl Sinding 

Pædagogisk leder Benny Christiansen 

Medarbejderrepræsentant Vera Sandby Hansen 

Medarbejderrepræsentant Mette R.K. Johansen 

Adm.chef Karin Andersen, Center for Dagtilbud og Skoler  

Områdeleder Helle Rømer, Center for Politik og Organisation 

 

 

Tovholder: Områdeleder Edda Heinskou, Center for Politik og Organisation 

Formand: Centerchef Jesper Daugaard, Center for Dagtilbud og Skoler 

 

 

Møder: Gruppen fastlægger selv sine møder. Der må forventes ca. 4-6 møder med 

mellemliggende arbejde i perioden 27. august – 10. oktober 2013.  

Efterfølgende vil gruppens møder bero på den videre beslutningsproces.  
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Gruppen deltager i møde med den samlede ledelsesgruppe den 18. september 2013, kl. 13 

– 16 på Hellebækskolen. 

 

Arbejdsgruppens opgave: 

1. At afdække hvilke beslutninger, der skal træffes i forbindelse med ledelse og dens 

samarbejdsflader fremadrettet 

a. Hvilke af beslutningerne skal træffes politisk 

b. Hvilke forhold kalder på, at det politiske niveau delegerer 

beslutningskompetencen til andre – og til hvem 

c. Hvordan et styrket forældresamarbejde skal indgå fremover 

d. Hvilke forhold skal der træffes fællesorganisatoriske/administrative beslutninger 

om – hvad skal være fælles for kommunens skoler 

e. Hvilke forhold skal overlades til hver enkelt skoles ledelse 

 

2. Indledningsvis skal gruppen udarbejde forslag til det, som der skal træffes politiske 

beslutninger om samt de forhold, som kalder på at der fra politisk niveau uddelegeres 

beslutningskompetence (pkt. 1, a og b) 

 

3. Efterfølgende kan gruppen arbejde videre med de fællesorganisatoriske/administrative 

forhold og agere som tænketank i den videre proces (pkt. 1, c)   

 

Arbejdsspørgsmål, som er relevante for gruppen - i uprioriteret rækkefølge: 

 hvilke krav stiller den nye skole til lederne fremadrettet – hvad skal lederen gøre for at 

nå målet  

 hvordan baner ledere i den nye skole vejen fra undervisning til læringsmål 

 hvordan ledelse kan være med til at sikre, at vi opnår det faglige og sociale løft, som 

folkeskolereformen foreskriver  

 hvordan vi kan forberede os til ledelse af en skole, hvor der er højere grad af 

tværprofessionelt samarbejde 

 hvordan styrker ledelsen skolens samarbejde med eksterne parter, fx 

ungdomsuddannelser, kulturinstitutioner og fritids- og foreningsliv 

 hvordan vi kan skabe mål og rammer for den understøttende undervisning, så den 

støtter op om vores læringsmål  

 hvilke krav og behov der er i forbindelse med etablering af lærerarbejdspladser (her er 

der behov for dialog med økonomigruppen og organiseringsgruppen)  

 hvordan vi kan planlægge og håndtere ressourcerne i de nye rammer, så vi opnår 

vores mål (arbejdstidsregler, tilstedeværelse mv.) 

 hvordan sikres et godt samarbejde med TR og MED strukturen fremadrettet 

 Hvordan vil vi se på om vi når vores mål på vores skole 

o Baseline, og hvordan måler vi fremadrettet? 

 

Dertil skal de input, som den samlede ledelsesgruppe udarbejdede på internatet i Jørlunde, 

d. 21.-22. august 2013, inddrages i gruppens arbejde. 

 

Der kan med fordel etableres en løbende dialog mellem denne og de øvrige 

arbejdsgrupper, da arbejdsspørgsmålene kan have betydning for organiseringen, økonomi 

og kompetenceudviklingen.  

 

Deadlines 

- Den 18. september 2013 skal der foreligge en indledende skitse vedr. opgave 1 og 

2 til drøftelse med den øvrige ledelsesgruppe (i forlængelse af et fællesledermøde).  

- Den 10. oktober 2013 skal forslag på baggrund af opgaverne i pkt. 1 og 2 afleveres 

til den politiske beslutningsproces.  
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Kommissorium for arbejdsgruppen ’Økonomi og ressourcer’ 
 

Deltagere:  

Centerchef Lars Rich; Center for Økonomi og Styring 

Skoleleder Peter Ahrnung 

SFO-leder Peter Nielsen 

Klubleder Poul Vinding 

Medarbejderrepræsentanter Merete Knuthsen 

Medarbejderrepræsentant Mette R.K. Johansen 

Adm.leder Karin Andersen, Center for Dagtilbud og Skoler 

 

Tovholder: ØS 

Formand: Direktør Marianne Hoff Andersen 

 

 

Møder: Dele af gruppen er i gang med de indledende dele af arbejdet. I den videre proces 

fastlægger gruppen selv sine møder. Der må forventes ca. 4-6 møder i perioden 27. 

august – 10. oktober.  

Gruppen deltager i møde for den samlede ledelsesgruppe d. 18. september 2013, kl. 13 – 

16 på Hellebækskolen.  

Gruppens mødeaktivitet efter 10. oktober 2013 beror på den videre beslutningsproces. 

 

Arbejdsgruppens opgave: 

1. At udarbejde notat, der kan indgå i den kommunale budgetlægningsproces. Notatet 

skal indeholde: 

a. Et generelt overblik over folkeskolereformens ressourcemæssige 

konsekvenser (KL beregningstilgang evt. suppleret af lokale beregninger) 

b. En beskrivelse af de økonomiske perspektiver, der er i forhold til fx 

i. Øget undervisningstid 

ii. Lærernes nye arbejdstidsregler 

iii. Organisering af forholdet mellem skole- og fritidstilbud  

1. personalekonsekvenser 

2. åbningstider 

iv. Forældrebetaling i fritidstilbuddene fremadrettet 

v. DUT-midler 

 

2. At afdække hvilke beslutninger, der skal træffes i forhold til de økonomiske og 

ressourcemæssige forhold i den nye folkeskole 

a. Hvilke af beslutningerne skal træffes politisk 

b. Hvilke forhold kalder på, at det politiske niveau delegerer 

beslutningskompetencen til andre – og til hvem 

c. Hvilke forhold skal der træffes fællesorganisatoriske/administrative 

beslutninger om – hvad skal være fælles for kommunens skoler 

d. Hvilke forhold skal overlades til hver enkelt skole 

3. At udarbejde forslag til det, som der skal træffes politiske beslutninger om samt de 

forhold, som kalder på at der fra politisk niveau uddelegeres 

beslutningskompetence (pkt. 2, a og b).  

Forslaget skal beskrive samspillet mellem skolereformens ressourcemæssige 

perspektiver og de øvrige ressourcemæssige processer, der er i gang på 

skoleområdet (ny ressourcetildelingsmodel og udlægning af midler på 

specialundervisningsområdet)  
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4. Gruppen arbejder videre med at afdække ressourcemæssige perspektiver i 

forskellige tilgange i tæt tilknytning til styregruppen og i samarbejde med de øvrige 

arbejdsgrupper.  

Der arbejdes med de fællesorganisatoriske/administrative forhold og i tæt 

samarbejde med de øvrige arbejdsgrupper. 

 

Dertil skal de input, som den samlede ledelsesgruppe udarbejdede på internatet i Jørlunde, 

d. 21.-22. august 2013, inddrages i gruppens arbejde. 

 

Deadlines 

- Notat til 1. behandlingen af budget 2014 – Økonomiudvalget den 2. september og 

Byrådet den 9. september, samt oplæg til Byrådets budgetseminar den 19.-20. 

september 2013. 

- Den 18. september 2013 skal der foreligge en indledende skitse vedr. opgave 1 og 

2 til drøftelse med den øvrige ledelsesgruppe (i forlængelse af et fællesledermøde). 

- Den 10. oktober 2013 skal forslag til det endelige politiske beslutningsgrundlag 

afleveres.   

 

Kommissorium for arbejdsgruppen ’Organisering og indhold i en 
sammenhængende dag’ 
 

Deltagere:  

Skoleafdelingsleder Tommy Sørensen 

SFO-leder Thomas Steffin 

Klubleder Pia Jørgensen  

Medarbejderrepræsentant Very Sandby Hansen 

Medarbejderrepræsentant Mette R.K. Johansen 

Medarbejderrepræsentant Cristina Coppa 

 

Ad hoc deltagelse af repræsentanter for kulturområdet og fra eksterne parter (fx UU, 

ungdomsuddannelserne, foreninger, fritids- og idrætsområdet). 

  

Tovholder: Konsulent Gudrun Hammer, Center for Dagtilbud og Skoler 

Formand: Skoleleder Kari Jørgensen 

 

 

Møder: Gruppen fastlægger selv sine møder. Der må forventes ca. 4-6 møder med 

mellemliggende arbejde i perioden 27. august – 10. oktober. Efterfølgende vil gruppens 

møder afhænge af den videre beslutningsproces.  

Gruppen deltager i møde med den samlede ledelsesgruppe d. 18. september 2013, kl. 13 – 

16 på Hellebækskolen. 

 

Arbejdsgruppens opgave: 

1. At afdække hvilke beslutninger, der skal træffes om organiseringen og indholdet af en 

sammenhængende dag i skolen. 

a. Hvilke af beslutningerne skal træffes politisk 

b. Hvilke forhold kalder på, at det politiske niveau delegerer 

beslutningskompetencen til andre – og til hvem 

c. Hvilke forhold skal der træffes fællesorganisatoriske/administrative beslutninger 

om – hvad skal være fælles for kommunens skoler 

d. Hvilke forhold skal overlades til hver enkelt skole 
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2. Indledningsvis skal gruppen udarbejde forslag til det, som der skal træffes politiske 

beslutninger om samt de forhold, som kalder på at der fra politisk niveau uddelegeres 

beslutningskompetence (pkt. 1, a, b og c) 

 

3. Efterfølgende kan gruppen arbejde videre med de fællesorganisatoriske/administrative 

forhold og agere som tænketank i den videre proces   

 

Arbejdsspørgsmål, som er relevante - i uprioriteret rækkefølge: 

 Hvordan kan et sammenhængende skoleforløb støtte op om den enkelte elevs læring  

 Hvordan kan sammenhængen mellem skole, SFO og klub organiseres, så de giver de 

bedste forudsætninger for elevernes læring og trivsel 

 Hvordan kan den understøttende undervisning være med til at styrke elevernes læring 

 Hvordan kan inddragelse af pædagogisk uddannet personale i den almindelige og i den 

understøttende undervisning være med til at styrke elevernes læring og mindske 

udslaget af elevernes sociale baggrund i forhold til resultaterne 

 Lektiecafeer – målsætning, organisering og planlægning, så de sikrer, at vi opnår de 

formulerede mål i reformen om bedre resultater fagligt, trivselsmæssigt og socialt 

 Hvordan fokuserer vi skarpere på det enkelte barns læring (sammenhæng mellem 

elevplaner, pædagogiske læreplaner, uddannelsesplaner, evalueringskultur) 

 Hvordan kan samarbejdet mellem skolen og eksterne parter, fx ungdomsuddannelser, 

kulturinstitutioner og fritids- og foreningsliv, være med til at opnå bedre læring og 

trivsel i skolens hverdag 

 

Dertil skal de input, som den samlede ledelsesgruppe udarbejdede på internatet i Jørlunde, 

d. 21.-22. august 2013, inddrages i gruppens arbejde. 

Der kan med fordel etableres en løbende dialog mellem denne og de øvrige 

arbejdsgrupper, da flere af arbejdsspørgsmålene også har betydning for ledelse, økonomi 

og kompetenceudviklingen.  

 

Deadlines 

- Den 18. september 2013 skal der foreligge en indledende skitse vedr. opgave 1 og 

2 til drøftelse med den øvrige ledelsesgruppe (i forlængelse af et fællesledermøde). 

- Den 10. oktober 2013 skal forslag på baggrund af opgaverne i pkt. 1 og 2 afleveres 

til den politiske beslutningsproces.  

         

Kommissorium for arbejdsgruppen ’Kompetenceudvikling’ 
 

Deltagere:  

Skoleleder Tanja Steffe Nøhr 

Pædagogisk leder Morten Lai Knudsen 

SFO-leder Thomas Thomsen 

Klubleder Kent Petersen 

Medarbejderrepræsentant Liselotte Bak Jørgensen 

Medarbejderrepræsentant Mette R.K. Johansen 

Konsulent Merete Bonke, Center for dagtilbud og Skoler 

 

Samt ad hoc deltagelse af andre parter, hvor gruppen finder det relevant. 

Tovholder: Afklares 

Formand: Jeanette Kjærgård Christiansen (UH)  

 

  



7 

 

Møder: Gruppen fastlægger selv sine møder. Der må forventes ca. 4-6 møder med 

mellemliggende arbejde i perioden 27. august – 10. oktober. Efterfølgende vil gruppens 

møder afhænge af den videre beslutningsproces.  

Gruppen deltager i møde med den samlede ledelsesgruppe d. 18. september 2013, kl. 13 – 

16 på Hellebækskolen. 

 

Arbejdsgruppens opgave: 

1. At afdække hvilke behov der for kompetenceudvikling i forlængelse af den nye 

skolereform:  

a. Reformens krav om linjefagsdækning: 85% i 2016 og 95% i 2020 

i. Hvad er status – i hvor høj grad er lærerne linjefagsuddannede 

ii. Afdække demografisk og uddannelsesmæssig udvikling i den kommunale 

lærerstab frem til 2020  

b. Hvad skal der til for at vi lever op til reformens krav om linjefagsdækning 

i. Uddannelsesmæssigt 

ii. Personalemæssigt 

iii. Økonomisk (her er dialog med arbejdsgruppen ’Økonomi og ressourcer 

relevant) 

c. Uddannelse til udvikling af understøttende undervisning 

d. Uddannelse med henblik på styrket  

i. Lærer/pædagogsamarbejdet 

ii. Professionssamarbejde i øvrigt 

e. Kompetenceudvikling ifm. den nye lederrolle (her er dialog med arbejdsgruppen 

’Ledelse og samarbejde’ relevant) 

2. Udarbejde forslag til politisk prioritering af kompetenceudviklingen  

3. Udarbejde skitse for hvordan kompetenceudviklingen kan organiseres og prioriteres 

fremadrettet for at støtte op om den nye skole 

 

Dertil skal de input, som den samlede ledelsesgruppe udarbejdede på internatet i Jørlunde, 

d. 21.-22. august 2013, inddrages i gruppens arbejde. 

 

Deadlines 

- Den 18. september 2013 skal der holdes et oplæg for den øvrige ledelsesgruppe om 

behov og muligheder i forbindelse med kompetenceudvikling i tråd med 

folkeskolereformen (i forlængelse af et fællesledermøde). 

- Den 10. oktober 2013 skal forslag til prioritering af den fremadrettede 

kompetenceudvikling afleveres til den politiske beslutningsproces.  


