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GRUNDLAG 

 

På baggrund af drøftelsen med tillidsrepræsentant om grundlag for ledelsens prioriteringer 

udarbejder skoleledelsen et udkast til en skoleplan. 

Skoleplanen bidrager til en kvalificeret drøftelse af prioriteringerne af lærernes arbejdstid samt 

prioriteringernes eventuelle betydning for lærernes øvrige opgaver. 

Både målsætninger og skoleplan præsenteres efterfølgende på et samarbejdsmøde med lærerne 

med henblik på, at lærerne kan kvalificere målsætninger og skoleplan forud for at ledelsen træffer 

den endelige beslutning.  

Ledelse og tillidsrepræsentant kan aftale alternative fremgangsmåder for at inddrage lærerne og 

sikre transparens i ledelsens planlægning og prioriteringer af lærernes arbejdstid.  

Afsættet af ledelsens prioriteringer tager afsæt i København Kommunes pejlemærker for arbejdet i 

folkeskolen i København 

Folkeskolerne i København arbejder ud fra disse politisk vedtagne pejlemærker:  

Faglighed. Alle elever skal være dygtigere. Udgangspunktet er, at alle børn skal blive så dygtige 

som de kan. Det gælder både fagligt, personligt og socialt. Livsduelighed, demokratisk dannelse og 

medborgerskab bliver her centrale begreber.  

Ungdomsuddannelse. Alle elever skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er nationalt målsat, 

at 95 % af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Opgaven for folkeskolen er derfor 

at give eleverne gode kundskaber, udvikle og bevare deres lyst til at lære og hjælpe dem til at 

træffe de rigtige valg, således at de er i stand til at påbegynde og fuldføre en ungdomsuddannelse.  

Chancelighed. Betydningen af social og etnisk baggrund skal mindskes. Der skal ikke udskilles 

flere elever til segregerede tilbud - I København er der en særlig udfordring i at mindske 

betydningen af social og etnisk baggrund i forhold til faglige resultater, uddannelsesparathed og 

generel livsduelighed. Samtidig er det vigtigt, at så mange som muligt bevares i folkeskolens brede 

fællesskab. 

Trivsel. Alle elever skal have et godt skoleliv, hvor de trives. Eleverne tilbringer ti betydningsfulde år 

af deres liv i skolen. Her skal de trives og udvikle sig. De skal opleve en glæde ved at gå i skole, der 

motiverer og understøtter deres læring.  

Tillid og attraktivitet. Tilliden til skolerne og respekten for professionel viden og praksis skal højnes, 

så forældrene i København vælger folkeskolen. For at fastholde forældrene i folkeskolen og 

dermed sikre en fortsat sammenhængskraft i samfundet er det nødvendigt at styrke forældrenes 

tillid til og engagement i folkeskolen og øge respekten for lærernes professionelle viden og praksis. 
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1. LEDELSENS PRIORITERING 

 

OBS - Se også bilag 4 ift. kategorisering. 

Nedenstående oversigt viser i alfabetiseret rækkefølge (Ift. tekst skrevet med fed) ledelsens 

prioritering af indsatser og opgaver i det kommende skoleår.  

Prioriterede 

indsatser/opgave 

Grundlaget for prioriteringen Overordnet beskrivelse af prioriterede 

indsats/opgaves indhold 
ELEVER 

Elevinddragelse 
Indskoling, SPK og 
overbygning 

Udarbejde en strategi for elevinddragelse i 

skolens beslutningsprocesser 

Skolebestyrelse, elevråd, rettighedsråd og 

udviklingsgruppe, skal inddrages i et arbejde med at 

sikre inddragelse af eleverne i skolens 

beslutningsprocesser. Fokus er i første omgang på, 

hvor eleverne kan inddrages og efterfølgende - på 

hvordan det skal ske i praksis. 

FAGLIGHED 

eTwinning 
Indskoling og 
overbygning 

 

eTwinning er en europæisk platform til fællesskab 

og samarbejder mellem skoler og institutioner i 

Europa. 

Skolen har i perioden 2015-20 haft ERASMUS 

KA1 og KA2 projekter og vil gerne fortsætte med 

at arbejde med internationalisering, da det har 

været et væsentligt bidrag til udviklingen af vores 

skole og efteruddannelse af lærere. 

Vi vil arbejde med, at alle klasser på skolen via 

platformen, får hele verden ind i klasselokalerne. 

Eleverne skal have mulighed for at være kreative, 

kommunikere direkte med skoler i andre lande via 

videomøder og samarbejde omkring projekter og 

opgaver med jævnaldrende børn og unge både i 

vores nabolande og på den yderste grænse af 

Europa. 

Vi forventer at søge akkreditering i 2021, og løbende 

udvikle vores internationaliseringsstrategi.  

FAGLIGHED 

Faglig fokus på faget 

matematik 
Indskoling og 
overbygning 

Skolen har over en årrække kunne iagttage, at 

elevernes faglige resultater i faget matematik ikke 

ligger på et forskolen samlet set tilfredsstillende 

niveau. Dette har skoleledelsen analyseret 

yderligere ifm. skolens deltagelse i Oslo-

skolelederuddannelsen. 

Skolens matematikvejledere, matematiklærere og 

ledelse sparrer ift. en særlig indsats ift. at forbedre 

skolens faglige resultater i faget matematik.  

FAGLIGHED 

Fagteam 
Indskoling, SPK og 
overbygning 

Der skal sikres en platform for fælles forberedelse 

af undervisning i enkelte fag (Faglig fokus - 

vandret). 

Lærerne mødes til fagteammøder, der er lagt fast ind 

i skolens mødeplan. 

 

FAGLIGHED 

Fagudvalg 
Indskoling, SPK og 
overbygning 

Der skal tilrettelægges drøftelser af fælles faglige 

prioriteringer på tværs af matrikler og 

årgangsteam (Faglig fokus – lodret). 

Fokus på den faglige trappe fra årgang til årgang. 

Ledelsen har opdelt skolens fagudvalg for det 

kommende skoleår imellem sig. 

ELEVER 

Feedbacksamtaler 
Overbygningen 

Skolens praksis ift. udvikling af feedback til 

eleverne skal løbende udvikles. 

Der arbejdes systematisk med feedbacksamtaler i 

skolen overbygning som en del af 

udskolingsindsatsen. 

ARBEJDSMILJØ 

Fokus på at styrke 

tryghed og trivsel 
Alle afdelinger 

Kursus/ forløb med Helle Nattestad fra 

Frejaskolen. 

Møder, drøftelser og kursus med eksterne 

oplægsholdere ift. at udvikle og styrke vores praksis i 

relation til forebyggelse og håndtering af konflikter og 

voldsomme hændelser. 

FAGLIGHED 

Fokus på brug af 

relevante data ift. 

undervisning og 

evaluering 
Indskoling og 
overbygning 

Skolen skal udvikle sin praksis for brug af faglige 

og trivselsdata. 

Fokus på at inddrage relevante data ift. undervisning, 

feedback, prioriteringer, trivselsindsatser mv. 

SKOLE/HJEM 

Fokus på en god dialog 

mellem skole og hjem 
Indskoling, SPK og 
overbygning 

Langelinieskolen ønsker at udvikle den gode 

dialog mellem skole og hjem. 

Efter en længere periode med nød- og 

fjernundervisning, hvor forældre fx ikke længere har 

kunne tale med personalet, når de afleverer deres 

børn i skole. 

UDVIKLING 

Fra tre til to afdelinger 
Indskoling og 
overbygning 

For at kunne rumme det nuværende antal klasse 

og spor, har det været nødvendigt at flytte 

skolens 4. klassetrin til Kastelsvej. Dermed har 

skolen ikke længere et egentlig mellemtrin på 

sammen matrikel. 

Det skal drøftes og beskrives, hvordan 

implementering af en matrikelbaseret 

afdelingsopdeling skal være, 0. til og med 4. klasse 

på K58, og 5. til og med 9. klasse i H41. 

ARBEJDSMILJØ 

Hygiejnepolitik 
Indskoling, SPK og 
overbygning 

Der er behov for et løbende fokus på god 

hygiejne i alle skolens afdelinger. 

Fokus på at implementere den nye hygiejnepolitik, og 

fokus på oprydning og rengøring som en del af et 

godt skole- og arbejdsmiljø. Fokus på løbende 

information til elever og personale ved samarbejder 

og personalemøder. 

INKLUSION 

Implementering af det 

nye pædagogisk notat 

Skolen skal implementere det nye kommunale 

pædagogiske notat. 

Der arbejdes systematisk med implementering af den 

nye skabelon, med fokus på en bred involvering af 

skolens team. 



4 
 

og ’Plads til 

forskellighed’ 
Indskoling, SPK og 
overbygning 

PERSONALE 

Internt kursus for 

nyansatte 
Nyansatte 

Der er behov for en systematik ift. at informere og 

uddanne nyansatte i Langelinieskolens specifikke 

og lokale arbejdsforhold. 

I uge 26 og 31 afholdes kursus for nyansatte med 

fokus på skolens værdier, klasseledelse, samarbejde, 

skole/hjem-samarbejde mv. Afsæt er bl.a. skolens 

personalehåndbog. Ledelse, TR, AMR m.fl. står for 

kurset  

SKOLE/HJEM 

Kommunikation mellem 

skole og forældre 
Indskoling, SPK og 
overbygning 

Sikre en god, rettidig og tydelig dialog med 

forældrene til skolens elever. 

Alle klasse og team på skolen skal løbende have 

fokus på implementering af skolens politik og 

principper for kommunikation. 

FAGLIGHED 

Læringskonferencer 
Se skolens testplan ift. 
test og årgange 

Skolens praksis ift. brug af data, skal fortsat 

udvikles. 

Der arbejdes på alle årgange med systematisk 

analyse og opfølgning ift. elevresultater fra tests. 

ARBEJDSTIDSAFTALE 

Ny læreraftale 

A20 København 
Alle ansatte der er ansat 
på læreraftalen 

Implementering af ny arbejdstidsaftale for lærere 

og børnehaveklasseledere. 

Samtaler om opgaveoversigter. 

Evalueringen af hvordan aftalen fungerer her på 

Langelinieskolen aftales i skolens TRIO. 

PERSONALE 

Opfølgning på 

trivselsundersøgelsen 

TU21 
Indskoling, SPK og 
overbygning 

Alle skolens medarbejdere har mulighed på at 

svare på en trivselsundersøgelse. 

Med afsæt i svarene i undersøgelsen udarbejdes der 

i skolen MED og AMG en handlingsplan. Skolens 

MED, AMG, TRIO og skolebestyrelse følger 

fremdriften i arbejdet med handlingsplanen. 

SKOLE/HJEM 

OTL 
Indskoling, SPK og 
overbygning 

OTL-kursus for alle medarbejdere og skolens 

kontaktforældre. 

Alle medarbejdere skal deltage i et fælles kursus med 

fokus på anerkendende og konfliktnedtrappende 

dialog. 

FAGLIGHED 

Undervisning af elever 

med særlige 

ressourcer (EMSR) 

 

Skolen ønsker at udvikle sin praksis ift. at blive 

bedre til at udfordre elever med særlige faglige 

ressourcer. 

Skolen får i samarbejde med Clever Consulting 

uddannet fire faglige vejledere ift. elever med særlige 

faglige ressourcer. 

Efter forløbet vil deltagerne på et praksisfunderet plan 

være i stand til at:  
-Identificere højtbegavede børn herunder styrker og 

udfordringer. 

-Planlægge et ABC-differentieret forløb i eget fag.  

-Fremstille ekstra materiale til brug i relevante fag.  

-Planlægge et differentieret forløb på tværs af fag.  

-Vejlede og inspirere kolleger om højtbegavede børn. 

-Kommunikere med forældre om højtbegavede børns 

trivsel. 

UDVIKLING 

Udskolingsindsats 
Team 7, 8 og 9 

Skolen har et ønske om at udvikle sin praksis ift. 

faglig feedback til eleverne, øge de faglige 

resultater og udvikles udskolingsmiljøet for 

skolens ældste elever. 

Ud over feedback-samtaler har skolen fokus på at 

hæve elevernes eksamenskarakterer, både generelt 

og hos de elever, der ligger blandt de fagligt 20% 

svageste. Fokus er også på de elever, der har svært 

ved at gå i skole – og på udvikling af et nyt relevant 

udskolingsmiljø for skolen 7. til 9. klasser. 

UDVIKLING 

Udvikling af lærings-

miljøet i Holsteinsgade 

– 5. til 9. klasse 
Team 5 til 9 

Med afsæt i at skolen vokser, skal rammer og 

pædagogiske/ faglige strukturer i Holsteinsgade 

tilpasses. 

Der igangsættes en procesplan ift. hvordan 

undervisningsmiljøet af tilrettelægges strukturelt og 

indholdsmæssigt. 
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2. BESKRIVELSE AF KLASSELÆREROPGAVEN/KONTAKTLÆRER PÅ SPK  

 

Som klasselærer/kontaktlærer, har man ansvar for at: 

• Varetage den primære kontakt mellem skole og hjem, både hvad angår elevernes trivsel og 

de praktiske forhold omkring klassen  

• Være den primære kontaktperson for ledelsen i sager vedrørende klassens trivsel eller 

enkelte elever  

• Være den primære kontakt for skolesekretæren i praktiske spørgsmål omkring klassen  

• Taste elevfravær i KMD, hvis ikke det gøres af faglæreren hver morgen 

• Være kontaktperson til PPR, fritidsinstitutioner og eventuelt andre samarbejdspartnere i 

forbindelse med elevsager  

• Deltage i netværksmøder og anden mødeaktivitet omkring elever, hvor det skønnes 

relevant  

• Tovholder på dialog mellem teamet omkring klassen. 

• Tovholder på dialog med enkeltelever om deres trivsel og udvikling  

• Tovholder på, at der arbejdes systematisk med klasserumsledelse og med fællesskab i 

klassen 

• Indkalde til skole-hjemsamtaler og behovssamtaler 

• Varetage den primære kontakt til kontaktforældre og planlægge/indkalde til forældremøder 

i samarbejde med dem 

• Klargøre evt. klasselokale inden skolestart og stå for den løbende koordinering af 

dukseopgaver og oprydning i klasselokalet 

• Samarbejde med evt. skolepædagog om klassens understøttende undervisning og trivsel + 

evt. afholdelse af PLM (pædagog+lærer+møde). 

• Tovholder på skriftlig dokumentation (pædagogisk notat, indstillinger, skoleudtalelser, 

klasselog mm.) 

• Orientere teknisk ejendomsmedarbejder ift. opstilling af stole, regulering af varme og lign. I 

klasselokalet 

• Tovholder på at oprette elevplaner og notere individuelle aftaler i elevplanerne samt give 

forældrene adgang til planerne. 

• Tovholder på ugentlig information/ ugeplan til elever og forældre omkring undervisningen 

og praktisk info via Meebook. 

• Orientere team omkring nye elever, handleplaner, skilsmisse, praktikanter og lign. 

• Afholde elevrådsvalg i klassen. 

 

Klasselæreren kan sparre med RC-teamet om elevernes trivsel og evt. sociale indsatser, blandt 

andet på baggrund af kortlægning og analyse vha. nationale trivselsmålinger, klassetrivsel.dk e. 

lign. 

Klasselæreren kan også sparre med teamkoordinatoren på årgangen omkring forhold i klassen, der 

er relevante at inddrage hele årgangsteamet i.  

Klasselærerfunktionen kan med fordel varetages af to personer, der har tilstrækkeligt med 

undervisning i samme klasse. 

Klasselærerens undervisningsopgaver reduceres med det der svarer til 1,5 undervisningslektion pr 

uge plus forberedelsesfaktoren. 
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3. HVAD FORSTÅS VED INDIVIDUEL OG FÆLLES FORBEREDELSE  

 

Undervisning, fælles aktiviteter og øvrige opgaver skal planlægges på en måde, som muliggør, at 

lærerens forberedelsestid afvikles som sammenhængende og effektiv tid.  

Forberedelse planlægges ikke til at ligge i elevpauser, hvor læreren har undervisning umiddelbart 

før og efter elevpausen. Elevpauser anvendes typisk til fx elevkontakt i tilknytning til 

undervisningen, klargøring og oprydning, skift af undervisningslokale, akut opstået behov for 

forberedelse i forbindelse med vikartime, rekreative formål, kopiering, sparring med kollegaer, 

beskeder til forældre, gårdvagt, eller lign.   

Hvis en lærer eller børnehaveklasseleder oplever, at den individuelle forberedelsestid reduceres, 

er der mulighed for at bede ledelsen om at placere forberedelsestiden. Den placerede individuelle 

forberedelsestid kan kun i særlige tilfælde som følge af uforudset, akut opstået behov anvendes til 

andre formål.                                                                                                                                                                                

Det er ledelsens ansvar i samarbejde med læreren, at lærerens forberedelsestid ikke 

nedprioriteres og forsvinder i løbet af normperioden.  

Tiden til forberedelse findes ved at gange de afsatte timer til undervisningsopgaver og 

understøttende undervisning med 0,5. For en lærer med 780 undervisningstimer vil det betyde 390 

timers forberedelse. Den undervisningsopgave, som foregår på lejrskole og udeskole, indgår også i 

beregningsgrundlaget for forberedelse.  

Ved planlægningen af de tidspunkter, der ikke er fastlagt til undervisning og understøttende 

undervisning, skal ledelsen særligt understøtte, at lærerne får reelle muligheder for at mødes om 

planlægning, tilrettelæggelse, forberedelse og efterbehandling af undervisningen, såvel i fag som i 

tværfaglige sammenhænge samt om sammenhængen mellem den faglige undervisning og den 

understøttende undervisning.    

                                                                                                                                                                 

Tiden til forberedelse anvendes til fælles og individuel planlægning, forberedelse og efterbehandling 

af undervisningen.                                                                                                                                              

Individuel forberedelse foregår, når en opgave løses bedst af den enkelte lærer eller 

børnehaveklasseleder og ikke i teamsamarbejdet, som ellers er den bærende form ift. forberedelse. 

Fælles forberedelse forgår primært i årgangsteam, fagteam eller afdelingsteam. 

Tiden til individuel forberedelse svarer hen over en skoleår gennemsnitlig til 60 procent af lærere 

og børnehaveklasselederes forberedelse, og tiden til den fælles forberedelse svarer i gennemsnit 

til de resterende 40 procent.  
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4. ANTAL LÆRERE OG DET FORVENTEDE GENNEMSNITLIGE 

UNDERVISNINGSTIME TAL FOR HVER LÆRER 

 

I skoleåret 2021 er der 80,29 lærere fuldtidsstillinger på Langelinieskolen, heraf er de fem 

børnehaveklasseledere. Der er i alt 160 ansatte i skolens afdelinger – almenskole, fritidsinstitution, 

SPK og elevhjem. 

En fuldtidslærer underviser 27 lektioner om ugen inklusiv understøttende undervisning.  

Ved nedsat tid underviser en lærer eller børnehaveklasseleder det forholdsmæssige lektionstal. 

Større opgaver som fx klasselærerfunktionen giver reduktion i det ugentlige undervisningstimetal.    

En ugentlig undervisningslektion i 40 uger svarer til 30 arbejdstimer + forberedelse på 15 timer og 

bliver i alt 45 arbejdstimer.  

                                          

5. HVORDAN SIKRES TRANSPARENS I PLANLÆGNINGEN OG 

OPGAVEFORDELINGEN 

 

En gang årligt afholder ledelsen medarbejderudviklingssamtaler (MUS) med alle fastansatte 

medarbejder. Samtalerne gennemføres ud fra en valgte model. Alle medarbejder skal have en 

udviklingsplan.  

Planlægningen af opgavefordelingen starter ved MUS-samtalerne i januar, hvor ledelsen og den 

enkelte medarbejder drøfter ønsker til de kommende års planlægning, samt kompetencer. 

Fordeling af opgaver følger nedenstående skitse. 

Proces vedr. planlægning i forhold til opgavefordeling: 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 

MUS og 

udviklingsplan 

med 

efterfølgende 

kopi til 

medarbejdere

, som har 

mulighed for 

at melde 

tilbage. 

Ledelsen 

behandler alle 

de 

indkommende 

ønsker fra 

MUS. 

Ledelsen 

udspil i 

forhold til 

opgavefordeli

ngen generelt 

og til den 

enkelte 

medarbejder. 

Ledelsen 

sender 

forslag til 

opgaver og 

medarbejdere

n melder 

tilbage.  

Ledelsen 

melder tilbage 

til alle, hvilke 

lektioner/ 

opgaver der 

er ledige. 

Endelig 

fagfordeling. 
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6. PRINCIPPER FOR LÆRERNES TILSTEDEVÆRELSE  

 

OBS på arbejdstidsaftalens §4, stk. 3 om fleksibel arbejdstid. Udgangspunktet er, at lærerne har 

mulighed for fleksibel forberedelse i op til fem timer. 

Medarbejderens arbejdstid planlægges ud fra gældende overenskomst, arbejdstidsaftale og 

forståelsespapir. Arbejdstiden består af undervisningstid, forberedelsestid, tid til efterbehandling, 

FIX tid og Fleks tid.  

Flex tiden udgør fem timers fleksibel arbejdstid i undervisningsugerne til forberedelse og 

efterbehandling af undervisning. 

Ved fastlæggelse af omfanget og placeringen af fleksibel arbejdstid tid skal der først tages højde 

for elevernes skema, og dernæst samarbejdet i arbejdsfællesskabet, inden der tages hensyn til den 

enkeltes læreres mulighed for fleksibilitet.  

Omfanget og placeringen af fleksibel arbejdstid kan variere fra lærer til lærer og fra periode til 

periode. 

Arbejdstid på Langelinieskolen 2021 er følgende: 

 Mandag Tirsdag   

(Mødedag) 

Onsdag Torsdag 

(Mødedag) 
Fredag 

7 – 8 Forberedelse, møder Forberedelse, 

møder 
Forberedelse, 

møder 
Forberedelse, 

møder 
Forberedelse, 

møder,  
1. modul:           

 

Forberedelse, møder, 

undervisning 

 

Forberedelse, 

møder, 

undervisning 

Forberedelse, 

møder, 

undervisning 

Forberedelse, 

møder, 

undervisning 

Forberedelse, 

møder, 

undervisning 

Elevpause Forberedelse, møder, 

undervisning 
FIX tid: 

Fælles 

tilstedeværel

se tirsdag fra 

kl. 9.30 til 

16.15 

Forberedelse, 

møder, 

undervisning 

FIX tid: 

Fælles 

tilstedeværel

se  

torsdag fra kl. 

9.30 til 12 

Forberedelse, 

møder, 

undervisning 

2. modul:     

 

Forberedelse, møder, 

undervisning 

 

Forberedelse, 

møder, 

undervisning 

Forberedelse, 

møder, 

undervisning 

Forberedelse, 

møder, 

undervisning 

Forberedelse, 

møder, 

undervisning 

Frokost og elevpause 

 

Forberedelse, møder, 

undervisning 

Forberedelse, 

møder, 

undervisning 

Forberedelse, 

møder, 

undervisning 

Forberedelse, 

møder, 

undervisning 

Forberedelse, 

møder, 

undervisning 

3. modul:    

 

Forberedelse, møder, 

undervisning 

Forberedelse, 

møder, 

undervisning 

Forberedelse, 

møder, 

undervisning 

Forberedelse, 

møder, 

undervisning 

Forberedelse, 

møder, 

undervisning 
Elevpause Forberedelse, møder, 

undervisning 

Forberedelse, 

møder, 

undervisning 

Forberedelse, 

møder, 

undervisning 

Forberedelse, 

møder, 

undervisning 

Forberedelse, 

møder, 

undervisning 

4. modul:   

 

Forberedelse, møder, 

undervisning 

 

Forberedelse, 

møder, 

undervisning 

Forberedelse, 

møder, 

undervisning 

Forberedelse, 

møder, 

undervisning 

Forberedelse, 

møder, 

undervisning 

 

 

Forberedelse, møder, 

undervisning 

 

Forberedelse, 

møder 
Forberedelse, 

møder, 

undervisning 

Forberedelse, 

møder  
Forberedelse, 

møder, 

undervisning 

16.15 - 17 Forberedelse, møder 

 

Forberedelse, 

møder 

 

Forberedelse, 

møder 

 

Forberedelse, 

møder 

 

Forberedelse, 

møder 
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7. MØDEAKTIVITETER   

 

Langelinieskolen 2021-2022 - møder i team, grupper, udvalg mv. 

Mandag Fælles udviklingsgruppe: Består af teamkoordinatorer.  

Møderne afholdes fysisk på K58, mandage i lige uger, kl. 14.30 til 16. 

 RC-møder: Hver matrikel har et RC-møde. Møderne afholdes på torsdage 

i lige uger i 2., 3. og 4. lektion. K58: kl. 8.45 -10.15, H41:kl. 10.30-11.55. 

Tirsdag Teammøder: Afholdes tirsdage, 14.45 til 16.15. Børnehaveklasse - 3. kl.  

og SPK starter tidligere, kl. 13.45 til 15.15 el. kl. 14.00 til 15.30. 

 Fagteam- og fagudvalgsmøder: Afholdes på tirsdage eller torsdage 

i samme tidsrum som teammøder og fællesmøder. Se aktivitetskalender for datoer. 

 Frit Aktivitets – og opgavemøder Lægges mellem kl. 9 til 10.15. 

 Frit Personale/teammøde: Møderne afholdes på tirsdage, kl. 10.30 til 12.45  

skiftevis fysisk og online. 

 Frit Udviklingsgruppe: Består af teamkoordinatorer.  

Møderne afholdes hver 14. dag på tirsdage kl. 8.30 til 10.15. 

 Frit Infomøde holdes på tirsdage kl. 12.45 til 13.15. 

Onsdag  Ledelsesmøde: Afholdes hver onsdag på K58 kl. 8.30 til 10. 

Torsdag Personalemøder, samlet eller matrikeldelt: Afholdes fire gange årligt på torsdage,  

kl. 14.45 – 16.15. Deltagere er lærere, pædagogrepræsentanter og ledere.  

Mødetid: kl. 14.45 til 16.15. 

Øvrige fællesmøder afholdes ligeledes om torsdagen, kl. 14.45 til 16.15. 

 Planlægningsmøder for RC: Koordinator lægger en møderække for  

RC-lærere på ledige torsdage. 

Fredag Kontormøde: Afholdes hver fredag, kl. 9 til 9.30 på henholdsvis H41, K58 el. i teams. 

 Infomøder: Afholdes i personalerum hver fredag, H41 kl. 9.30, K58 kl. 11.45. 

 MED, AMG og TRIO møder: Afholdes på fredage kl. 12.15 til 13.45.  

Plan for mødested og frekvens aftales mellem relevante deltagere. 

 Rettighedsrådsmøde: Afholdes sidste mandag i måneden, kl. 12.10 til 13.20. 

 Elevhjem TRIO/personalemøder: Et møde hver 14. dag på tre timer. 

Øvrige Skolebestyrelse: Afholdes én gang månedligt på rullende dage ma – to.  

Mødetid: kl. 17.30 til 20 på H41. En del af møderne afholdes online i teams. 

 Frit Forældreråd: Kvartalsvis og følger møderækken i skolebestyrelsen 

 PLM/Pædagog - lærermøder: Skemalægges i skoletiden ca. en lektion om ugen. 

 Fælles faglige møder for skolens samlede personale:  

Afholdes to gange årligt, torsdag og fredag, henholdsvis eftermiddag og aften. 

 Skole/hjem/frit: De enkelte team planlægger to årlige forældremøder og en årlig 

skolehjemsamtale for hver af skolens klasser i 1.-9. klasse. Børnehaveklasse afholder  

to årlige skolehjemsamtaler. For alle er der løbende behovssamtaler hen over 

skoleåret. 
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8. BALANCEN MELLEM SELVTILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN OG DET 

FÆLLES KOLLEGIALE SAMARBEJDE  

Forberedelse defineres som den individuelle forberedelse samt den fælles forberedelse. Behov for 

individuel forberedelse kan variere i forhold til fag, antal timer, erfaring mm. 

Ledelsen tilstræber, at den enkelte lærer eller børnehaveklasseleder kan lægge op til/omkring fem 

timers fleksibel arbejdstid/individuel forberedelse i undervisningsugerne. Tiden bruges til 

forberedelse og efterbehandling af undervisningen. Ledelsen skal desuden tilstræbe, at den 

enkelte medarbejders tid til forberedelse placeres i større blokke. Før hensynet til medarbejderens 

individuelle tid til forberedelse kommer i første række elevernes skema og derefter samarbejdet i 

fællesskabet. 

Omfang og placering vil variere fra lærer til lærer og fra periode til periode, hvorfor den enkelte 

lærers opgaveoversigt kan drøftes med ledelsen forud for skoleåret. 
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Bilag 1 - Funktioner og opgaver på Langelinieskolen 21/22 
Hvor der ift. nedenstående funktioner er angivet et tal svarer det til en reduktion i antal 
undervisningslektioner.                                                                                                                                                   
Hvis der ikke er angivet et tal ved funktionen, indgår opgaven i lærerens andel af skolens samlede 
øvrige opgaver, eller tallet fremgår af lærerens opgaveoversigt.                                                                                          
Ift. opgaver på opgaveoversigten vil der ofte være individuel forskel – fx læser AKT-lærere typisk 
ikke det samme timetal.                                                                                                                                                                  
En lektion i 40 uger og omregnes til 30 klokketimer plus 15 timers forberedelse – i alt 45 
arbejdstimer på et arbejdsår/skoleår. 

Administrator af Aula  Jakob Boye Christiansen H41  

AKT-vejledere  Mette Bryld  

Anna Fajers  

Kira Bjerrum  

Louise Bindslev 

Christina Sejr Poulsen  

K58 

H41  

K58  

H41  

H41 

Arbejdsmiljørepræsentant  Camilla O´Connor  

Frank Holmkvist  

H41  

K58  

Co-teaching vejledere Joan Gejl 

Julie C. Christensen 

Kira Bjerrum 

Signe Stiig 

Kirsten Nielsen - KIN 

K58 

K58  

K58 

K58 

K58  

Didaktiske vejviser Nikolaj Scheller  H41  

Elever med særlige 

forudsætninger vejledere 

Mia Borup Fengel 

Heidi Klinch Hansen 

Nikolaj Scheller 

K58  

K58 

H41 

Elevfonden  Charlotte Stjerne  H41  

E-twinning koordination Rikke Tarp Villumsen  

Festudvalg Camilla O´Connor 

Karina Gosvig Petersen 

Louise Gunni Kolmos 

Nanna Mejlgaard 

Josephine Brethvad 

H41 

H41 

H41 

H41 

H41 

FOF Mette Bryld 

Kristina Silla 

K58 

H41 

Gallafest mellemtrin  Nina Engberg 

Jan Frejlev 

H41  

H41  

Hjemmesideredaktør  Jakob Boye Christiansen  K58  

International koordinator og 

vejledning  

Rikke Tarp Villumsen  

IT-vejledere Sofie Clausen  

Jakob Boye Christiansen  

H41  

K58  

Koloniansvarlig  Thomas Roy  H41  

Kontaktlærere elevråd 0.-4.  

 

Kontaktlærere elevråd 5.-9.  

Gitte Færch 

Anne Aunsbjerg  

Sofie Clausen  

Karina Gosvig Petersen 

K58  

K58  

H41  

H41 

Kontakt SSP  Anna Fajers  H41  

LC-koordinator  Katharina Brammer  K58/H41  

Læsevejledere  Maja Christensen  

Signe Stiig  

Katharina Brammer  

Anna Hallberg  

H41  

K58  

K58  

K58  
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Lucia  Maria Burmeister  

Søren Kramer  

K58  

H41  

Matematikvejledere  Anders Dreyer  

Patrick Keller  

Anna Højlund 

K58  

H41 

H41  

MED  Frank Holmkvist  

Jan Frejlev  

K58  

K58  

Meebook superbrugere Jesper Fransén  

Jakob Boye Christiansen  

K58  

K58  

Naturfagsvejleder Kasper Kølleskov H41 

PLC   Maja Christensen  

Trine Herman  

Kirsten Nielsen 

H41  

H41  

K58  

Praktikkoordinator lærere  

Praktikkoordinator 

pædagoger   

Kristina Silla  

Marianne Giannini  

H41  

K58  

Prøvetilrettelægger  Charlotte Stjerne  H41  

RC-koordinator  Henriette Steiness  K58/H41  

Rettighedsrådet koordinatorer 

 

Rettighedsråd  

Mette Lykke Rasborg  

Jesper Fransén  

Charlotte Rørbøl  

H41  

K58  

H41  

Samlingskoordinator  Søren Kramer  

Maria E. Burmeister 

H41  

K58  

Sigrid Hansens Legat  Charlotte Stjerne  H41  

Skemalægning  Jesper Løntoft  

Kjartan Vosborg  

H41  

H41  

Skolebestyrelse  Kjartan Vosborg  

Jan Frejlev  

K58  

H41  

Skolefodbold  Patrick Keller  H41  

Skolens fødselsdag 

styregruppe  

Karina Gosvig Petersen 

Louise Vissing Myrlund 

Mia Borup Fengel 

Sebastian Schiang-Franck 

Birgit Jensen  

H41  

K58 

K58 

K58 

H41 

Skolepatrulje  

og ansvarlig for cyklistprøver  

Jesper Løntoft Hansen H41 

Teamkoordinatorer  Kirsten Nielsen - KIN (0)  

Mette Bryld (1) 

Sara Lisdorf (2)  

Louise Vissing Myrlund (3)  

Gitte Færch (4)  

Charlotte Stjerne (5)  

Nikolaj Scheller (6)  

Kirsten R. Johansen (7)  

Lone Engelund (8)  

Nanna Mejlgaard (9)  

K58  

K58  

K58  

K58  

K58  

H41  

H41  

H41  

H41  

H41  

Tek-koordinator  Sarah Klitgaard  K58  

Tillidsrepræsentant  

TR-suppleant  

Jan Frejlev  

Kjartan Vosborg  

K58  

H41  

Trimdag  Sofie Clausen 

Philip S. Helsted 

Kjartan T. Vosborg 

Troels Ness 

H41  

H41  

H41  

H41 
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Martin Munkholm Schultz 

Sarah Klitgaard 

K58  

K58  

TRIO  Jan Frejlev  

Kjartan Vosborg  

Frank Holmkvist  

Camilla O´Connor  

K58  

H41  

K58  

H41  

Uddannelsesambassadør er Patrick Keller  

Louise Bindslev  

H41  

H41  

Økonomiudvalg  Frank Holmkvist  K58  

  

TILSYN  

Billedkunst K58:   Julie Christensen + Niels-Kristian Bach  

Billedkunst H41:   Kirsten R. Johansen + Maria Desireé 

HDS/Sløjd H41:   Stine Jensen 

HSD/4. sal H41:   Camilla O´Connor  

Idræt H41:    Louise Gunni Kolmos + Charlotte Stjerne 

Idræt K58:    Martin Munkholm Schultz +  

Madkundskab H41:   Mads Terkelsen 

Musik K58:    Maria Burmeister + Heidi Klinch Hansen  

Musik H41:    Søren Kramer  

Naturfagslokaler H41: Patrick B. Keller, Anna Højlund, Kasper 

Kølleskov, Magnus C. Mikkelsen + Jesper 

Løntoft   

N/T H41:    Asif Munir Shah + Henrik Schou Poulsen 

N/T K58:    Ellen Møller + Iben Jensen  
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Bilag 2 - Opgavebeskrivelser 
Opgavebeskrivelser der skal tilføjes: Co-teaching, Særligt talentfulde elever, eTwinning koordinator, SSP, Eksamen og prøver, 

Teamdage, Planlægningsdage (Første og sidste uge af elevernes sommerferie), Fagteam, Tilsyn i elevpauser,  

AKT-VEJLEDER  

Arbejdsbeskrivelse: 

• Rådgive og vejlede kolleger 

• Tilbyde supervision til kolleger omkring det sociale samspil i forhold til klasse, gruppe eller 

enkelte elever 

• Vejlede lærere i arbejdet med handleplaner 

• Deltage i møder vedr. aktuelle sager 

• Støtte i dialogen mellem skole og hjem 

• Inddrage anden faglig bistand, fx psykolog, hvis det vurderes vigtigt 

• Vejlede lærere i arbejdet med handleplaner og pædagogiske notater 

• Afholder forskellige kurser for lærerne 

• Arbejder med forebyggende indsats, foregribende indsats og indgribende indsats med 

elever og klasser 

AMR/ AMG (90 TIMER) 
Arbejdsbeskrivelse: 

• Holde fokus og skærpe fokus på alle aspekter af arbejdsmiljøet 

• Afholde bekymringssamtaler, ansættelsessamtaler og møder med nye medarbejder. 

• Arbejde med Arbejdspladsvurdering, Trivselsundersøgelse, Enkeltsags APV, for at sikre 

systematik, overblik og et ansvarligt arbejdsmiljø. 

• Udarbejde i samarbejde med TRIO en handleplan for Trivselsundersøgelsen, løbende fokus 

på overholdelse af handleplanen 

• Være medansvarlig sammen med ledelsen ift. Sygefravær, arbejdsforhold og andre fysiske 

forhold. 

• Afholde og gennemgå brandregler og øvelser 

• Miljøcertifikat og affaldshåndtering 

• Gennemgå bygninger og udearealer med ledelsen 

• Medansvarlig overfor indeklima, støj og ergonomiske forhold. 

• Hygiejne politik, rengøring og Corona-regler 

• Arbejde for at forebygge arbejdsulykker og lave skadeanmeldelser 

• Møder med kollegaer om det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, samt indstille til 

psykolog/fysioterapi eller anden behandling. 

• Deltage i møder med andre AMR, TRIO og KLF 

• Komme med input til PR-møder 

• Muligvis kende til forhold, der er omfattet af tavshedspligt og fortrolighed  

• Kunne inddrages som bisidder i tjenstlige og/eller andre vanskelige samtaler  

• Har via sin plads i TRIO indflydelse på personalepolitik, personale- og arbejdsforhold, 

skolens budget mm  

• Deltage som suppleant/vikar som medarbejderrepræsentant på skolebestyrelsesmøder 

• Deltager som medarbejderrepræsentant på Lokal MED-møder 

• Samarbejde med skoleledelse, TR og udviklingsgruppe 

• Deltager i foreningens generalforsamlinger samt opfordrer kolleger til at deltage 

• Deltager i møderne for AMR i foreningen og hos arbejdsmiljø København 
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ANDESPIL 
Arbejdsbeskrivelse: 

• Ansvar for køb og salg af billetter, fjernbankolodder, gevinster etc., samt alle de praktiske 

foranstaltninger på selve aftenen 

• Lave regnskab for andespillet 

BANKO SPK 
Arbejdsbeskrivelse: 

• Banko er et fælles projekt, hvor alle børn og voksne arbejder sammen 

BILLEDKUNSTTILSYN  
Arbejdsbeskrivelse: 

• Stå for indkøb af materialer til lokalet 

• Sortere og lægge materialer på plads 

• Vejlede/give gode ideer til andre brugere af lokalet 

• Holde materialer i lokale og depot ved lige 

• Sikre at alle sikkerhedsprocedurer og sikkerhedsregler overholdes 

• Orientere sig om økonomi INDEN indkøb af materialer til lokalerne (aftale med ledelsen) 

• Være ansvarlig for at holde orden i lokalet og på lageret 

• Indkøb og udpakning af materialer til skolens årlige klippe/klistredag 

ELEVFORENINGEN 
Arbejdsbeskrivelse: 

• Føre regnskab med foreningens midler og udbetale til klasser på ønsker fra klasselæreren 

ELEVRÅD 

Arbejdsbeskrivelse 

Indkalde til elevrådsmøder samt bistå elevrådet med at udarbejde dagsorden og lede møderne  

• Formidle vigtigt indhold fra møderne til resten af skolen  

• Hjælpe eleverne til at realisere de ønsker de har til aktiviteter og forandringer, bl.a. via 

forskellige udvalgsarbejder  

• Sikre elevrådets stemme i tilrettelæggelsen af anderledes dage og uger  

• Holde løbende dialog med skolens ledelse om hvordan eleverne sikres medbestemmelse i 

skolens hverdag  

• Sikre at elevernes høres på skolebestyrelsesmøderne, bl.a. via deltagelse af elever på 

møderne 

• Arrangere en årlig gallafest for indskolingen, mellemtrinnet og overbygningen  

• Deltage sammen med elevrådet i fælles aktiviteter i BUF- eller skoleregi  

• Samarbejde med elevrådslæreren om at sikre elevernes undervisningsmiljø og 

medbestemmelse 

• Sikre tolkemulighed 

FAGUDVALG 
Arbejdsbeskrivelse: 

• Deltage i fagudvalgsmøder 

• Indgå i det pågældende fags udvikling og didaktiske grundlag 
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FAGUDVALGSKOORDINATOR 
Arbejdsbeskrivelse: 

• Indkalde til fagudvalgsmøder 

• Stå for/afvikle møderne 

• At planlægge fagudvalgsmøderne i samarbejde med vejlederteamet med udgangspunkt i 

de indsatser der planlægges i RC 

• I samarbejde med PLC få koordineret og prioriteret indkøb til fagene af fx 

undervisningsmaterialer og digitale læremidler 

FOF - GAMLE ELEVERS AFTEN 
Arbejdsbeskrivelse: 

Tilrettelæggelse og gennemførelse af FOF-festen (Første Onsdag i Februar) for elever, der tidligere 

har gået på skolen. Samarbejdet foregår med skolens ledelse og tekniske personale. 

• Lægge oplysning om FOF på skolens hjemmeside i god tid 

• Sørge for indkøb og returvare 

• Være til stede på aftenen inkl. oprydning 

FYSIK OG KEMI OG NATURFAGSLOKALETILSYN 
Arbejdsbeskrivelse: 

• Stå for indkøb af materialer til lokalet 

• Sortere og lægge materialer på plads 

• Vejlede/give gode ideer til andre brugere af lokalet 

• Holde materialer i lokale og på depot ved lige 

• Sikre at alle sikkerhedsprocedurer og sikkerhedsregler overholdes 

• Orientere sig om økonomi INDEN indkøb af materialer til lokalerne (aftale med ledelsen) 

• Være ansvarlig for at holde orden i lokalet og på lageret 

GALLAFEST - ELEVFEST 
Arbejdsbeskrivelse: 

• Planlægge gallafest i afdelingen sammen med afdelingens elevråd 

• Udarbejde budget, planlægge indkøb og stå for pynt og oprydning 

• Sende invitationer ud til alle elever i afdelingen, - i god tid 

HØRETEKNIK 
Arbejdsbeskrivelse: 

• Servicere, reparere, vedligeholde eksisterende udstyr på begge matrikler 

• Være vejledende i forhold til brug og nyanskaffelser af udstyr i samarbejde med 

afdelingsleder 

• Samarbejde med/kontakt til firmaer i forbindelse med eventuelle reparationer, som ikke kan 

klares lokalt. Afdelingsleder deltager i dette samarbejde. 

• Vejledning til lærere, pædagoger, elever og forældre 

HÅNDVÆRK OG DESIGN-TILSYN  
Arbejdsbeskrivelse: 

• Stå for indkøb af materialer og værktøj 

• Sortere og lægge materialer på plads 

• Vejlede/give gode ideer til andre brugere af lokalerne, herunder materialer og teknikker 

• Holde materialer, maskiner og værktøj ved lige, fx symaskiner 

• Sikre at alle sikkerhedsprocedurer og sikkerhedsregler overholdes 
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• Orientere sig om økonomi INDEN indkøb af materialer til lokalerne (aftale med ledelsen) 

• Være ansvarlig for at holde orden i lokaler og på lager 

IDRÆTSTILSYN 
Arbejdsbeskrivelse: 

• Stå for indkøb af materialer og idrætsredskaber 

• Sortere og lægge materialer på plads 

• Vejlede/give gode ideer til andre brugere af lokalerne 

• Holde materialer og idrætsredskaber ved lige 

• Sikre at alle sikkerhedsprocedurer og sikkerhedsregler overholdes 

• Orientere sig om økonomi inden indkøb af materialer til lokalerne (aftale med ledelsen) 

• Være ansvarlig for at holde orden i lokalerne og i depoter 

IT-VEJLEDER  
Arbejdsbeskrivelse: 

• Deltage i koordineringsmøder, hvor der laves status på hardware, digitale læremidler, 

netværk mm 

• Vejlede lærere, pædagoger, ledelse og fagteam 

• Gå i dialog med relevante parter om sammenhæng mellem det der anvendes på skolen 

med læseplaner og undervisningsvejledninger 

• Være vejledende i forhold til nyanskaffelser af udstyr 

• Samarbejde med PIT/IT-assistenten omkring tilsyn af udstyr (bærbare-, stationære 

computere, iPads, synkronisering, registrering, reparation og vedligehold 

KLASSELÆRER – KONTAKTLÆRER PÅ SPK 
Arbejdsbeskrivelse: 

Som klasselærer/kontaktlærer, har man ansvar for at 

• Varetage den primære kontakt mellem skole og hjem, både hvad angår elevernes trivsel og 

de praktiske forhold omkring klassen  

• Være den primære kontaktperson for ledelsen i sager vedrørende klassens trivsel eller 

enkelte elever  

• Være den primære kontakt for skolesekretæren i praktiske spørgsmål omkring klassen  

• Taste elevfravær i KMD, hvis ikke det gøres af faglæreren hver morgen 

• Være kontaktperson til PPR, fritidsinstitutioner og eventuelt andre samarbejdspartnere i 

forbindelse med elevsager  

• Deltage i netværksmøder og anden mødeaktivitet omkring elever, hvor det skønnes 

relevant  

• Tovholder på dialog mellem teamet omkring klassen. 

• Tovholder på dialog med enkeltelever om deres trivsel og udvikling  

• Tovholder på, at der arbejdes systematisk med klasserumsledelse og med fællesskab i 

klassen 

• Indkalde til skole-hjemsamtaler og behovssamtaler 

• Varetage den primære kontakt til kontaktforældre og planlægge/indkalde til forældremøder 

i samarbejde med dem 

• Klargøre evt. klasselokale inden skolestart og stå for den løbende koordinering af 

dukseopgaver og oprydning i klasselokalet 

• Samarbejde med evt. skolepædagog om klassens understøttende undervisning og trivsel + 

evt. afholdelse af PLM (pædagog+lærer+møde). 

• Tovholder på skriftlig dokumentation (pædagogisk notat, indstillinger, skoleudtalelser, 

klasselog mm.) 
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• Orientere teknisk ejendomsmedarbejder ift. opstilling af stole, regulering af varme og lign. I 

klasselokalet 

• Tovholder på at oprette elevplaner og notere individuelle aftaler i elevplanerne samt give 

forældrene adgang til planerne. 

• Tovholder på ugentlig information/ugeplan til elever og forældre omkring undervisningen og 

praktisk info via Meebook. 

• Orientere team omkring nye elever, handleplaner, skilsmisse, praktikanter og lign. 

• Afholde elevrådsvalg i klassen. 

 

Klasselæreren kan sparre med RC-teamet om elevernes trivsel og evt. sociale indsatser, blandt 

andet på baggrund af kortlægning og analyse vha. nationale trivselsmålinger, klassetrivsel.dk e. 

lign. 

Klasselæreren kan også sparre med teamkoordinatoren på årgangen omkring forhold i klassen, der 

er relevante at inddrage hele årgangsteamet i.  

Klasselærerfunktionen kan med fordel varetages af to personer, der har tilstrækkeligt med 

undervisning i samme klasse. 

For SPK’s vedkommende  

• Holde sig opdateret indenfor området ”Børn med høretab”  

• Sparre med Børnecenter København samt særlige konsulenter med viden om børn med 

høretab, VISO inklusiv 

KOMPETENCEMILJØ, SPK SUPPORTENHED 
Arbejdsbeskrivelse: 

• Tilbyde praksisnær support i form af fx kurser, observation, feedback, aktionslæringsforløb, 

coaching og sparring til pædagoger og lærere 

• Rådgive på enkeltbarnsniveau til børn og forældre fra KK 

• Tilbyde vejledning i visuel kommunikation til lærere og pædagoger i daginstitutioner, almen 

– og specialskoler samt fritidstilbud, som førskolebørn med høretab samt skoleelever fra KK 

benytter 

• Tilrettelægge forløb til børn med høretab, fx i overgangen fra førskoletilbud til skolestart 

• Tilbyde vejledning og kurser udenfor KK som indtægtsdækket virksomhed 

KOORDINATOR FOR INTERNATIONALT PROJEKT 
Arbejdsbeskrivelse: 

• Koordinator for skolens internationale projekter 

• Sparre med ledelsen ift. projekterne 

• Holde udviklingsgruppen orienteret om projekterne 

• Sørger for at facilitere de forskellige indsatser på skolen hos kollegaer og i klasser 

• Planlægge økonomien i projekterne sammen med ledelsen 

KOORDINATOR FOR RESSOURCECENTRET (60 TIMER) 
Arbejdsbeskrivelse: 

Resursecentret arbejder med forebyggende, foregribende og indgribende indsatser på gruppe og 

– elevniveau. 

Koordinatoren har, i samarbejde med en interne og eksterne ressourcepersoner, ansvar for at 

koordinere trivselsfremmende indsatser, der iværksættes til elever med særlige behov. 

Det indebærer at  

• Bevare overblik over særlige indsatser for alle elever på skolen samt dokumentation herfor 
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• Arkivere dokumentation, som fx evaluering af indsatser 

• Deltage i relevante møder med ledelse, PPR, forældre og institutioner 

• Sparre med ledelsen ift. projekterne 

• Holde udviklingsgruppen orienteret om projekterne 

• Sørger for at facilitere de forskellige indsatser på skolen hos kollegaer og i klasser 

• Planlægge, afholde og dokumentere RC tværfaglige koordineringsmøder hver 2. uge 

• Holde sig fagligt ajour og rådgive ledelse og kolleger i specialpædagogiske spørgsmål 

• Sørger for at facilitere de forskellige indsatser på skolen hos kollegaer og i klasser 

• Facilitere kollegialt netværk mellem lærere, der varetaget specialundervisning (RC møder) 

• Samarbejde med PLC om faglige forløb for klasser, grupper, elever og personale 

• Afveje disponible resurser med aktuelle behov fortløbende og i samarbejde med ledelsen 

afgør resursefordeling og kompetenceudviklingsbehov 

KOORDINATOR FOR LÆRINGSCENTERET (60 TIMER) 
Arbejdsbeskrivelse: 

Læringscenteret arbejder med forebyggende, foregribende og indgribende indsatser på gruppe og 

– elevniveau. 

Koordinatoren har, i samarbejde med en koordinator for hhv. læsevejledere, matematikvejledere 

samt didaktisk vejledere det samlede overblik over testning samt faglige indsatser, der iværksættes 

til elever med særlige behov. 

Det indebærer at  

• Bevare overblik over særlige indsatser for alle elever på skolen i LC-regi samt 

dokumentation herfor 

• Arkivere dokumentation, som fx evaluering af indsatser 

• Deltage i relevante møder med ledelse, PPR, forældre og institutioner 

• Sparre med ledelsen ift. elevernes aktuelle behov 

• Holde udviklingsgruppen orienteret ved konkret behov 

• Sørger for at facilitere de forskellige indsatser på skolen hos kollegaer og i klasser 

• Holde sig fagligt ajour og rådgive ledelse og kolleger i faglige specialpædagogiske 

spørgsmål 

• Sørger for at facilitere de forskellige indsatser på skolen hos kollegaer og i klasser 

• Facilitere kollegialt netværk mellem lærere, der varetaget specialundervisning (LC møder) 

• Samarbejde med PLC om faglige forløb for klasser, grupper, elever og personale 

• Afveje disponible resurser med aktuelle behov fortløbende og i samarbejde med ledelsen 

afgør resursefordeling og kompetenceudviklingsbehov 

LANDSUDVALG OG NETVÆRKSMØDER SPK 

Arbejdsbeskrivelse: 

Deltage i møder og arrangementer vedrørende 

• Syn, dobbelt sansetab, evt. planlægge og deltage i børnehøresyns-kurser 

• Tale, høre, læse 

• Yderligere funktionsnedsættelser og minifestival 

LEJRSKOLE 
Arbejdsbeskrivelse: 

• Planlægge og deltage i lejrskole 

• Aflægge regnskab 

Tid til lejrskole tildeles efter gældende overenskomst og afregningen er: 



20 
 

En lejrskole på fem dage: 5 x 14 timer = 70 timer minus den almindelige arbejdsuge som læreren 

har. Dette er arbejdstiden. 

Derefter er regnestykket 70 timer minus en almindelig undervisningsuge (f.eks. 25 lektioner): 70 – 

(25 x 45/60) = 51,25 ekstra undervisning. 

I vores arbejdsfordeling er en lærer, der skal på lejrskole reduceret med èn undervisningslektion, 

svarende til 45 timer inkl. forberedelse. 

Er der andre møder/opgaver i lejrskoleugen, der bortfalder, skal disse også indregnes. 

LÆSEVEJLEDER 
Arbejdsbeskrivelse: 

• Lave jævnlige og systematiske test og evalueringer af eleverne 

• Vejlede lærere i forhold til testresultater 

• Besøge klasser hvis der er behov 

• Lave små kurser hvis der er behov 

• Holde sig ajour med nye test og evalueringsmetoder 

• Samarbejde med tale/høre-team, tegnsprogstestlærer, psykolog (SPK) 

MADKUNDSKABTILSYN 
Arbejdsbeskrivelse: 

• Stå for indkøb af materialer og køkkenting til lokalet 

• Sortere og lægge materialer på plads 

• Vejlede/give gode ideer til andre brugere af lokalet 

• Holde materialer, køkkenting og depot ved lige  

• Sikre at alle sikkerhedsprocedurer og sikkerhedsregler overholdes 

• Orientere sig om økonomi INDEN indkøb af materialer til lokalerne (aftale med ledelsen) 

• Være ansvarlig for at holde orden i lokalet og på lageret 

• Være i kontakt med teknisk ejendomsmedhjælper om opfyldning af rengøringsmidler mm. 

MATEMATIKVEJLEDER 
Arbejdsbeskrivelse: 

• Være tovholder på testning af klasser jf. testplan 

• Deltage i faglige læringskonferencer på baggrund at testresultater jf. skolens testplan 

• Gennemføre vejledningsforløb, fx observation, sparring (vedr. enkeltelever eller 

fagdidaktiske problemstillinger) og aktionslæringsforløb, på udvalgte årgange, - se skolens 

indsatsplan 

• give 

• Holde sig ajour med nye test og evalueringsmetoder 

• Deltage i netværksmøder for vejledere i distriktet, regional og national vejlederdag, 

Matematiklærerens dag, samt faglige dage i regionen 

• Deltage i møder, sparring, koordinering og årsplanlægningsmøder i RC-teamet og i RC-

matematikteamet 

• Holde sig opdateret ift. fx fagdidaktik, evaluering og specialundervisning, herunder 

screening og specialundervisning/kurser for enkeltelever eller smågrupper 

MED 
Arbejdsbeskrivelse: 

MED-strukturen skal sikre, at skolen er en attraktiv arbejdsplads præget af effektivitet, udvikling og 

trivsel for alle.  
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MED-systemet faciliteter åbne og gennemsigtige beslutningsprocesser i et konstruktivt 

samarbejde.  

MED-udvalget består af 7 medlemmer, hvoraf de 4 er valgt blandt skolens personale.  

MED-aftalen skal sikre, at alle medarbejdere – enten direkte eller gennem en 

medarbejderrepræsentant (bl.a. TR og AMR) har mulighed for medindflydelse, medbestemmelse 

og medansvar for egne arbejdsforhold, på rammer for arbejdet, arbejdets tilrettelæggelse, samt 

sammenhæng mellem ressourcer og arbejdsmængde 

MED-udvalget består af 7 medlemmer (max 3 lederrepræsentanter og 4 

medarbejderrepræsentanter hvoraf en skal være AMR) 

MED-udvalgsmedlemmer har til opgave at  

• Deltage i min. 6 årlige udvalgsmøder, hvor der bl.a. arbejdes med retningslinjer vedrørende 

arbejds- personale og arbejdsmiljøforhold. 

• Drøfter forslag til budgetlægning og budgetændringer samt ledelsesmæssige tiltag, som har 

tilknytning for arbejds-, personale- og arbejdsmiljømæssige forhold på udvalgte områder. 

• Sikre sammenhæng mellem MED-udvalgets arbejde og den samlede personalegruppes 

interesser og behov  

• Facilitere dialog om MED-udvalgets arbejde til det samlede personale  

Valg til MED sker for to år i oktober i ulige år 

MEEBOOK SUPERBRUGER 
Arbejdsbeskrivelse: 

• Støtte kolleger i brugen af Meebook 

• Holder sig opdateret ift. Meebook 

• Deltage i kurser omkring Meebook 

MENTOR FOR NY MEDARBEJDER 
Arbejdsbeskrivelse: 

• Støtte den nye kollega i alle former for opgaver i arbejdet 

• Stille sig til rådighed for spørgsmål 

• Kontakte den nye kollega jævnligt og spørge til behov for hjælp/støtte, gælder særligt i 

opstarten 

• Informere den nye kollega om de opgaver, der kommer i løbet af skoleåret 

MINISAMFUND (EMNEUGE FOR HELE SKOLEN) 
Arbejdsbeskrivelse: 

• Planlægger rammerne for ugen efter input fra skolens ledelse, elevrådet og 

lærerne/pædagogerne 

• Orientere lærerne/pædagogerne om rammerne for planlægningen 

• Aftale økonomi for emneugen med skolens ledelse og melde det ud til 

lærerne/pædagogerne 

MUSIKTILSYN 

Arbejdsbeskrivelse: 

• Stå for indkøb af materialer og instrumenter til lokalet 

• Sortere og lægge materialer og instrumenter på plads 

• Vejlede/give gode ideer til andre brugere af lokalet 

• Holde materialer og instrumenter i lokalet og depot ved lige 

• Orientere sig om økonomi INDEN indkøb af materialer til lokalerne (aftale med ledelsen) 

• Være ansvarlig for at holde orden i lokalet og på lageret 
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NATUR/TEKNOLOGITILSYN 
Arbejdsbeskrivelse: 

• Stå for indkøb af materialer til lokalet 

• Sortere og lægge materialer på plads 

• Vejlede/give gode ideer til andre brugere af lokalet 

• Holde materialer i lokale og depot ved lige 

• Sikre at alle sikkerhedsprocedurer og sikkerhedsregler overholdes 

• Orientere sig om økonomi INDEN indkøb af materialer til lokalerne (aftale med ledelsen) 

• Være ansvarlig for at holde orden i lokalet  

PRAKTIKVEJLEDER 
Arbejdsbeskrivelse: 

Praktikvejlederen har til opgave at facilitere praktikvirksomhed på skolen, hvilket indebærer at  

• Vejleder praktiklærere ift. samarbejdet med de studerende  

• Træffe aftaler med de lærere/teams, der ønsker at modtage praktikanter på de enkelte 

årgange  

• Medvirke til at fastlægge fokus for praktikvirksomheden, hvor dette er ønsket  

• Varetage al kommunikation med de studerende og uddannelsesstedet i forhold til den 

praktiske planlægning og gennemførelse af praktikken, velkomstmøder, tilrettelæggelse af 

skemaer og vejledningstimer  

• Have overblik over afregningen af gennemført praktik  

PÆDAGOGISK LÆRINGSCENTER 
Arbejdsbeskrivelse: 

• Stå for udlån, aflevering, vejledning og materialeoverblik inden for diverse fag 

• Administrere biblioteksdelen af PLC 

• Sørge for opstilling 

• Udarbejde forslag til indkøb 

• Holde sig opdateret på det faglige felt 

• Vejlede lærere 

• Deltage i relevante møder 

• Vejlede elever i litteraturvalg og informationssøgning 

RESSOURCECENTERMØDE 
Arbejdsbeskrivelse: 

• Deltage i møder jævnfør aktuel og gældende mødeplan 

Koordinator står for indkaldelse af relevante medarbejdere og udarbejder dagsorden 

RETTIGHEDSRÅDSMEDLEM 
Arbejdsbeskrivelse: 

• Deltage i faste møder og særlige arrangementer 

• Facilitere og udvikle Rettighedsskole i sin afdeling og på skolen 

RETTIGHEDSSKOLE-KOORDINATOR (STOR: 120 TIMER OG LILLE: 60 TIMER)  

Arbejdsbeskrivelse: 

• Facilitere og udvikle arbejdet med rettighedsskole i samarbejde med skolens ledelse, 

UNICEF, Rettighedsråd og medarbejdere 

• Indkalde og afvikle rettighedsrådsmøder 
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• Sørge for dagsorden og referat 

• Deltage i aktiviteter og møder ud af huset ifm. rettighedsskolen 

• Udarbejde inspirationsmateriale til klasserne ifm. rettighedsugen og udarbejdelsen af 

klassernes årlige charter 

• Afholde kurser for skolens lærere 

• Afholde workshop for elever og ansatte 

• Deltage ved besøg af diverse interessenter, politikere, aspirerende skoler, studerende 

• Drift, styring, synlighed og kommunikation: alle faste aktiviteter ifm. årshjulet (baseline, 

tryghedsvandringer, udarbejdelse og opfølgning på handleplan) 

SAMLING 
Arbejdsbeskrivelse: 

• Tage initiativ til fællessamlinger for indskoling, mellemtrin og overbygning   

• Udarbejde tidsplan for samlingerne gældende for et skoleår 

• Informere løbende og i god tid inden hver enkelt samling 

• Stå for indhold og afviklingen, kan også uddelegeres 

• Indhente forslag til indhold 

SKEMALÆGGER 
Arbejdsbeskrivelse: 

• Lave grundskema for alle klasser og for lærerne 

• Skemaerne laves på baggrund af timetal, skolens behov, pædagogiske ønsker samt 

personlige ønsker fra ansatte 

• Timetal skal overholdes 

• Pædagogiske ønsker vægtes højere end personlige 

• Skolens behov vægtes højere end medarbejderens personlige ønsker 

Prioriteringer laves i samarbejde med ledelsen. 

• Det tilstræbes at eleverne kan få skemaerne med på sommerferie 

• Opgaven aflønnes efter gældende takster 

SKOLEBESTYRELSE 

Arbejdsbeskrivelse: 

De to personalerepræsentanter (TR og TR-suppleant) bidrager til skolens udvikling gennem 

repræsentation i skolebestyrelsen. De valgte medarbejderes opgave er at 

• Repræsentere hele personalet og varetage den samlede personalegruppes interesser  

• Deltage i 10 årlige møder i skolebestyrelsen, evt. arbejdsdage samt på årsmødet for alle 

forældre, hvor skolebestyrelsens årsberetning fremlægges  

• Deltage i relevante underudvalg nedsat i bestyrelsesregi  

SKOLENS FØDSELSDAG  
Arbejdsbeskrivelse: 

• Tilrettelægger fødselsdagsarrangementet, dag som aften, i et samarbejde med ledelse og 

medarbejdere. De ansvarshavende bistås af såvel lærere, pædagoger som TAP’ere 

• Koordinere salg af indgangsbilletter, opstilling af boder, underholdning på scenen, opstilling 

af borde og stole og oprydning 

• Bestille underholdning til eleverne i skoletiden 

• Lave budget for fødselsdagen i samarbejde med ledelsen 

•  

SKOLEPATRULJE OG FÆRDSELSTILSYN 
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Arbejdsbeskrivelse: 

Skolepatrulje 

• Udvælge, uddanne og føre tilsyn med elever der er skolepatrulje 

• Hjælpe og støtte skolepatruljer ved deres vagt 

• Deltage i ture mm. for skolepatruljer 

 

Færdselstilsyn 

• Bestilling og fordeling af færdselsmaterialer til de forskellige klasser 

• Planlægge cyklistprøver samt politibesøg i klasserne 

• Varetage kontakt med politiet og Rådet for Større færdselssikkerhed 

SLØJD SPK-TILSYN 
Arbejdsbeskrivelse: 

• Stå for indkøb af materialer og værktøj 

• Sortere og lægge materialer på plads 

• Vejlede/give gode ideer til andre brugere af lokalet, herunder materialer og teknikker 

• Holde værktøj ved lige, slibe værktøj, fx høvle, stemmejern knive mm 

• Sikre at alle sikkerhedsprocedurer og sikkerhedsregler overholdes 

• Orientere sig om økonomi INDEN indkøb af materialer til værkstedet (aftale med ledelsen) 

• Være ansvarlig for at holde orden i lokale og på lager 

SOCIAL FUNKTION/SSP 
Arbejdsbeskrivelse: 

• Skolens SSP-medarbejder sørger for kontakten til det lokale SSP-udvalg. Det indebærer 

jævnlige møder med udvalget samt regelmæssig formidling af informationer mellem 

udvalget og skolens lærere, skolens ledelse, forældre og elever. 

       

• SSP-medarbejderen har ansvaret for at tage initiativer op i de to nævnte fora, når der 

opstår problemer på skolen med relevans for arbejdet i SSP-regi 

TEAMKOORDINATOR 
Arbejdsbeskrivelse: 

• Lave dagsordner til ugentlige teammøder, som sendes ud senest to arbejdsdage før. 

Dagsorden har tydelige punkter med uddybelse, så forberedelse til mødet er muligt 

• Skrive referat af teammøder og lægge det på AULA 

• Sørge for at informere teamet om arbejdet i udviklingsgruppen og er bindeled mellem team 

og udviklingsgruppen  

• Laver årsplan for teamsamarbejdet: Mødekalender med angivelse af mødedatoer, 

mødetider og væsentlige temaer, herunder anderledes uger 

TESTTEAM SPK 

Arbejdsbeskrivelse: 

• Varetage artikulations – og talehøre-undervisning på skolen 

• Teste skolens elever i matematik, tegnsprog, sprog, læsning 

• Sørge for at test og beskrivelse kommer med i statusrapporten   

• Bestille og opdatere testmateriale 

• Orientere kolleger om aktuel testning og være vejledende i forhold til eventuelle tiltag 

• Afholde 3 – 4 årlige koordinerende møder 

• Udarbejde oversigt over teststatus  
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TILLIDSREPRÆSENTANT OG SUPPLEANT (TR: 120 TIMER SAMT TR-SUP: 90 TIMER)  
Arbejdsbeskrivelse: 

• Medvirke til at sikre kollegerne gode og udviklende arbejdsforhold (bl.a. gennem 

opstartsmøder med nye lærere, faglige klubmøder) 

• Aftale skoleårets planlægning i samarbejde med ledelsen  

• Kunne inddrages som bisidder i tjenstlige og/eller andre vanskelige samtaler  

• Muligvis kende til forhold, der er omfattet af tavshedspligt og fortrolighed  

• Kunne lede et møde og sikre, at synspunkter blandt kollegerne fremføres i en tryg 

atmosfære  

• Forhandle lokale lønmidler 

• Deltage i ansættelsessamtaler 

• Har via sin plads i TRIO indflydelse på personalepolitik, personale- og arbejdsforhold, 

skolens budget mm  

• Deltage som medarbejderrepræsentant på skolebestyrelsesmøder 

• TR deltager som medarbejderrepræsentant på Lokal MED-møder 

• Bindeled mellem foreningen (KLF) og kolleger 

• Samarbejde med skoleledelse, arbejdsmiljørepræsentanter og udviklingsgruppe 

• Er repræsenteret på TR-møder indkaldt af KLF eller DLF 

• Deltager i foreningens generalforsamlinger samt opfordrer kolleger til at deltage 

• Deltager i møderne for tillidsrepræsentanter i områderne og gennem erfaringsopsamling og 

gensidig sparring bidrager til udviklingen af KLF´s politikker 

TILSYN I ELEVPAUSER OG TID TIL ANDRE PAUSER  
Arbejdsbeskrivelse: 

• Lærere og børnehaveklasseledere fører tilsyn med eleverne i elevpauser jf. gældende 

regler og i henhold til bemærkningerne i § 8 stk.1. 

• For en lærer eller børnehaveklasseleder på fuld tid svarer denne opgave dagligt i 

gennemsnit til 60 minutter  

TOLKEKOORDINATOR SPK 
Arbejdsbeskrivelse: 

• Sørge for at bestille tegnsprogstolk til diverse møder, fx fællesmøder, skemadag, 

pædagogiske dage, foredrag mm. 

TRIMDAG 
Arbejdsbeskrivelse: 

• Planlægger TRIMdag for hele skolen 

• Koordinere mødested og tid, samt fordeler opgaver for de ansatte 

• Orientere ud i organisationen i god tid 

• Planlægger ’transport’ af elever, hvis det foregår uden for skolen 

• Sørger for forfriskninger 

• Uddeler præmier til eleverne 

• Planlægger fællesspisning for personalet efter TRIMdag er overstået 

• Sørger for oprydning efter dagen 

• Sørge for booking af de områder uden for skolen som bruges på dagen, hos kommune og 

politi 
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TRIO 
Arbejdsbeskrivelse: 

TRIO består af ledelse, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter 

• Samarbejde om organisering og tilrettelæggelse af arbejdet 

• Arbejde med arbejdsmiljø, trivsel og udvikling 

• Samarbejde med MED 

Tillidsrepræsentanternes hovedopgave er løn og arbejdsvilkår, samt arbejdsmiljø, trivsel og 

sygefravær. 

Arbejdsmiljørepræsentanternes hovedopgave er arbejdsmiljø – fysiks og psykisk 

UDVIKLINGSGRUPPE 
Arbejdsbeskrivelse: 

• Deltage i møder jævnfør aktuel og gældende mødeplan 

• Repræsenterer sit team i udviklingsgruppen, i arbejdet med udvikling af skolens og 

fritidsinstitutionens pædagogiske praksis 

• Deltage i evt. udvalgsarbejde under udviklingsgruppen 

UU KOORDINATOR SPK 
Arbejdsbeskrivelse: 

• Samarbejde med UU i Korsgade om brobygning, praktikker, virksomhedsbesøg og 

udskoling 

• Sørge for materiale til udarbejdelse af målgruppevurdering med henblik på STU eller andet 

• Sikre dialogen, sørge for tegnsprog, evt. bestille tolk 

• Samarbejde med BCK psykolog vedrørende udskolingsnotat, PPV 

ØKONOMIUDVALG 
Arbejdsbeskrivelse: 

• Her udarbejdes i samarbejde med skoleledelsen forslag til principperne for anvendelsen 

af skolens samlede budgetramme inden for driftsområdet og med særlig fokus op 

undervisningsmidlerne under hensyntagen til indkomne forslag fra kolleger, 

faggrupperne, elevråd mv. og TRIO med henblik på vedtagelse i skolebestyrelsen 
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Bilag 3 - Kommunale indsatsområder 
Se bilag tilsendt til skolen
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Bilag 4 – Prioriterede indsatser og opgaver på Langelinieskolen 2021-23 

FAGLIGHED 
Indsats/opgave Grundlaget for 

prioriteringen 

Kort beskrivelse af 

indsatsen/opgavens 

indhold 

2021 

aug.  

dec. 

2022 

jan.  

jun. 

202

2 

aug.  

dec. 

2023 

jan.  

jun. 

Erfaringsudveksling 

med andre store 

skoler 

Som en stor skole på flere 

matrikler, har vi behov for 

erfarings- og praksisudveksling 

med andre større skoler. 

Ledelsen aftaler møder med en eller 

to andre større skoler. Fokus er 

erfaringsudveksling på 

ledelsesniveau, på TRIO niveau og 

på skolebestyrelsesniveau. 

x    

eTwinning eTwinning er en europæisk 

platform til fællesskab og 

samarbejder mellem skoler og 

institutioner i Europa. 

 

Skolen har i perioden 2015-20 

haft ERASMUS KA1 og KA2 

projekter og vil gerne fortsætte 

med at arbejde med 

internationalisering, da det har 

været et væsentligt bidrag til 

udviklingen af vores skole og 

efteruddannelse af lærere. 

Vi vil arbejde med, at alle klasser på 

skolen via platformen, får hele 

verden ind i klasselokalerne. 

Eleverne skal have mulighed for at 

være kreative, kommunikere direkte 

med skoler i andre lande via 

videomøder og samarbejde omkring 

projekter og opgaver med 

jævnaldrende børn og unge både i 

vores nabolande og på den yderste 

grænse af Europa. 

Vi påregner at søge akkreditering i 

2021, og løbende udvikle vores 

internationaliseringsstrategi.  

x x x x 

Faglig fokus på faget 

matematik 

Skolen har over en årrække 

kunne iagttage, at elevernes 

faglige resultater i faget 

matematik ikke ligger på et 

forskolen samlet set 

tilfredsstillende niveau. Dette har 

skoleledelsen analyseret 

yderligere ifm. skolens 

deltagelse i Oslo-

skolelederuddannelsen. 

Skolens matematikvejledere, 

matematiklærere og ledelse sparrer 

ift. en særlig indsats ift. at forbedre 

skolens faglige resultater i faget 

matematik.  

x x x x 

Fagteam Der skal sikres en platform for 

fælles forberedelse af 

undervisning i enkelte fag (Faglig 

fokus - vandret). 

Lærerne mødes til fagteammøder, 

der er lagt fast ind i skolens 

mødeplan. 

 

x x x x 

Fagudvalg Der skal tilrettelægges drøftelser 

af fælles faglige prioriteringer på 

tværs af matrikler og 

årgangsteam (Faglig fokus – 

lodret) 

Fokus på den faglige trappe fra 

årgang til årgang. Ledelsen har 

opdelt skolens fagudvalg for det 

kommende skoleår imellem sig. 

x x x x 

Feedbacksamtaler Skolens praksis ift. udvikling af 

feedback til eleverne skal 

løbende udvikles. 

Der arbejdes systematisk med 

feedbacksamtaler i skolen 

overbygning som en del af 

udskolingsindsatsen. 

x x x x 

Fokus på brug af 

relevante data ift. 

undervisning og 

evaluering 

Skolen skal udvikle sin praksis 

for brug af faglige og 

trivselsdata. 

Fokus på at inddrage relevante data 

ift. undervisning, feedback, 

prioriteringer, trivselsindsatser mv. 

x x x x 

Fokus på en tydelig 

sammenhæng 

mellem  

skole/hjemsamtaler, 

tilbagemelding på 

test og elevplaner 

      

Inddragelse af 

erfaringer fra nød- 

og 

fjernundervisningsp

erioden 

      

Ledelsesfagteam Ledelsen arbejder i 

ledelsesfagteam for at fokusere 

på faglig fordybelse og 

samarbejde ift. løsning og 

udførelse af ledelsesopgaver 

Ledelsen arbejder med et ugentlig 

koordinerende ledelsesmøde og 

med månedlige ledelses-

fagteammøder. 

x x x x 

Læring der ses 2 Skolen har fokus på at udvikle 

sin praksis ift. feedback og 

elevsamtaler. 

Skolens tre didaktiske vejvisere har 

opdelt skolens team på mellemtrinet 

og i overbygningen mellem sig. 

x x   
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Fokus er på feedback og 

elevsamtaler. 

Et fokus er også ‘kollegial sparring 

og observation’. 

Læsning på alle 

årgange 

Skolen ønsker at sætte fokus 

læsning på alle årgange. 

Der indføres læsebånd på alle 

årgange med fokus på læsning – 

herunder faglig læsning. 

x x   

Styrkelse af IT Behov for 

kompetenceopbygning og behov 

for tilgængelighed til IT-udstyr. 

Lærer og pædagoger skal styrkes i 

IT-kompetencer og brug af digitale 

værktøjer. 

Eleverne skal styrkes i IT-

kompetencer og brug af digitale 

værktøjer. Fx i faget matematik. 

x x   

Udskolingsindsats Skolen har et ønske om at 

udvikle sin praksis ift. faglig 

feedback til eleverne, øge de 

faglige resultater og udvikles 

udskolingsmiljøet for skolens 

ældste elever. 

Ud over feedback-samtaler har 

skolen fokus på at hæve elevernes 

eksamenskarakterer, både generelt 

og hos de elever, der ligger blandt 

de fagligt 20% svageste. Fokus er 

også på de elever, der har svært ved 

at gå i skole – og på udvikling af et 

nyt relevant udskolingsmiljø for 

skolen 7. til 9. klasser. 

x x   

Udvikling af 

læringsmiljøet i 

Holsteinsgade – 5. til 

9. klasse 

Med afsæt i at skolen vokser, 

skal rammer og 

pædagogiske/faglige strukturer i 

Holsteinsgade tilpasses. 

Der igangsættes en procesplan ift. 

hvordan undervisningsmiljøet af 

tilrettelægges strukturelt og 

indholdsmæssigt. 

x x x x 

Årsplaner og 

ugeplaner i 

Meebook 

Skolen skal fortsætte med at 

udvikle sin praksis for fælles 

forberedelse og fagligt 

samarbejde. 

Der udarbejdes fælles årsplaner på 

alle årgange. Alle lærere og 

bh.kl.ledere udarbejder ugeplaner i 

Meebook. 

x x x x 

INKLUDERENDE FÆLLESSKABER 
Indsats/opgave Grundlaget for 

prioriteringen 
Kort beskrivelse af 

indsatsen/opgavens 

indhold 

2021 

aug. – 

dec. 

2022 

jan. – 

jun. 

2022 

aug. – 

dec. 

2023 

jan. – 

jun. 

Co-teaching Co-teaching skal implementeres 

på skolen. 

Skolen arbejder videre med afsæt i 

et kommunalt udviklingsforløb med 

afsæt i co-teaching. 

x x   

Handlingsplaner Det nye pædagogiske notat skal 

erstatte handlingsplaner, hvor 

det er muligt. 

Der udarbejdes pædagogiske og 

faglige handlingsplaner for alle 

elever, der får støtte via skolens 

ressourcecenter, når ikke det nye 

pædagogiske notat er dækkende 

(RC.) 

x x   

Implementering af 

det nye pædagogisk 

notat og ’Plads til 

forskellighed’ 

Skolen skal implementere det 

nye kommunale pædagogiske 

notat. 

Der arbejdes systematisk med 

implementering af den nye skabelon, 

med fokus på en bred involvering af 

skolens team. 

x    

Læringskonferencer Skolens praksis ift. brug af data, 

skal fortsat udvikles. 

Der arbejdes på alle årgange med 

systematisk analyse og opfølgning 

ift. elevresultater fra tests. 

x x x x 

RC-bånd H41 Vi skal videreudvikle skolens 

tilbud til elever i bh.kl. til og med 

4. klasse med behov for et 

skærmet undervisningstilbud. 

Det arbejdes med indsatser for 

elever med særlige behov i et 

skærmet undervisningsmiljø. 

Fx elever der er i BUF-flex. 

x x   

RC-bånd K58 Vi skal videreudvikle skolens 

tilbud til elever fra 5. til 9. klasse 

med behov for et skærmet 

undervisningstilbud. 

Det arbejdes med indsatser for 

elever med særlige behov i et 

skærmet undervisningsmiljø. 

Fx elever der er i BUF-flex. 

x x    

Udeskole – Grønt 

bånd 

Etablering af et udeskoletilbud. Muligheden for at etablere et 

supplerende Ude-skole-

undervisningstilbud skal afklares og 

evt. opstartes i 2021. 

x    

Undervisning af 

elever med særlige 

ressourcer 

Skolen ønsker at udvikle sin 

praksis ift. at blive bedre til at 

udfordre elever med særlige 

faglige ressourcer. 

Skolen får i samarbejde med Clever 

Consulting uddannet fire faglige 

vejledere ift. elever med særlige 

faglige ressourcer. 

Efter forløbet vil deltagerne på et 

praksisfunderet plan være i stand til 

at:  
-Identificere højtbegavede børn 

herunder styrker og udfordringer. 

x x   
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-Planlægge et ABC-differentieret 

forløb i eget fag.  

-Fremstille ekstra materiale til brug i 

relevante fag.  

-Planlægge et differentieret forløb på 

tværs af fag.  

-Vejlede og inspirere kolleger om 

højtbegavede børn. 

-Kommunikere med forældre om 

højtbegavede børns trivsel. 

ELEVTRIVSEL 
Indsats/opgave Grundlaget for 

prioriteringen 
Kort beskrivelse af 

indsatsen/opgavens 

indhold 

2021 

aug. – 

dec. 

2022 

jan. – 

jun. 

2022 

aug. – 

dec. 

2023 

jan. – 

jun. 

Elevinddragelse Udarbejde en strategi for 

elevinddragelse i skolens 

beslutningsprocesser 

Skolebestyrelse, elevråd, 

rettighedsråd og udviklingsgruppe, 

skal inddrages i et arbejde med at 

sikre inddragelse af eleverne i 

skolens beslutningsprocesser. Fokus 

er i første omgang på, hvor eleverne 

kan inddrages og efterfølgende - på 

hvordan det skal ske i praksis. 

x x   

Opfølgning på 

elevtrivsels-

undersøgelsen 2021 

Alle elever på skolen skal svare 

på en elevtrivselsundersøgelse. 

Alle klasser arbejder med et eller to 

af temaerne i klassens 

elevtrivselsundersøgelse. Fx ifm. 

rettighedsdage.  

x    

Revidering af 

skolens 

antimobbepolitik 

Med afsæt i et fælles fokus i 

Københavns Kommune, 

revideres skolen 

antimobbepolitik. 

Skolens antimobbepolitik revideres, 

så den og forholder sig til aktiv 0-

tolerence områder ift. ytringer og 

oplevelser af diskrimination ift. vold, 

racisme, seksualisering, religion og 

mobning. 

x    

Rygepolitik Der skal udarbejdes en 

rygepolitik på skolen. 

Skolens elevråd udarbejder sammen 

med resten af skolen en rygepolitik 

og handlingsplan med afsæt de 

kommunale retningslinjer. 

x    

Skolegården i 

Holsteinsgade  

Skolens elevråd, skolebestyrelse 

og personale, ønsker 

forbedringer i skolegården. 

I dialog med elevråd og personale 

skal det afklares, hvordan 

skolegården i Holsteinsgade kan 

komme til at fungere bedre? I den 

forbindelse skal det også afklares, 

om der på længeres sigt skal 

arbejdes med forskudte elevpauser. 

x    

UMV21 

 

Der skal udarbejdes en 

undervisningsmiljøvurdering. 

Med afsæt i skolens samlede 

elevtrivselsundersøgelse, udarbejdes 

der en Undervisningsmiljøvurdering 

med en handlingsplan. 

x    

RETTIGHEDSSKOLEN 
Indsats/opgave Grundlaget for 

prioriteringen 
Kort beskrivelse af 

indsatsen/opgavens 

indhold 

2021 

aug. – 

dec. 

2022 

jan. – 

jun. 

2022 

aug. – 

dec. 

2023 

jan. – 

jun. 

Skolens 

målsætninger og 

værdigrundlag 

Skolen ønsker værdigrundlaget 

ift. at være en rettighedsskole, 

bliver afspejlet ift. skolen 

generelt. 

Skolebestyrelsen vil nedsætte en 

arbejdsgruppe, der skal arbejde med 

at afstemme principper, 

retningslinjer mv. ift. 

rettighedsskolens værdigrundlag. 

x x   

Udvikling af arbejdet 

med årshjul  

Skolen har fokus på 

indarbejdelse af fokuspunkter i 

skolens årsplanlægning. 

Rettighedsrådet udarbejder et 

årshjul, der danner grundlag for 

skolens rettighedsarbejde, 

rettighedsdage, møder mv. 

x    

Verdensmål   Skolen arbejder dette skoleår med  

Et fælles tema - motivation. 

 

x x   
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ORGANISERING 
Indsats/opgave Grundlaget for 

prioriteringen 
Kort beskrivelse af 

indsatsen/opgavens 

indhold 

2021 

aug. – 

dec. 

2022 

jan. – 

jun. 

2022 

aug. – 

dec. 

2023 

jan. – 

jun. 

Dialog internt ift. 

skolens fremtidige 

spormæssige og 

pædagogiske 

organisering 

Skolens bygninger er projekteret 

for over ti år side, i en tid før 

folkeskolereform mv. Derfor har 

skolens bygninger svært ved at 

rumme fem skolespor. 

Skolebestyrelse og ledelse vil 

fortsætte dialogen med forvaltningen 

ift. at skolen asap nedskaleres fra 

fem til fire spor. Senest i 2027, hvor 

Skolen på Levantkaj i 

Nordhavnskvarteret åbner. 

x    

Fra tre til to 

afdelinger 

For at kunne rumme det 

nuværende antal klasse og spor, 

har det været nødvendigt at flytte 

skolens 4. klassetrin til 

Kastelsvej. Dermed har skolen 

ikke længere et egentlig 

mellemtrin på sammen matrikel. 

Det skal drøftes og beskrives, 

hvordan implementering af en 

matrikelbaseret afdelingsopdeling 

skal være, 0. til og med 4. klasse på 

K58, og 5. til og med 9. klasse i H41. 

x    

SKOLE/HJEM-SAMARBEJDE 
Indsats/opgave Grundlaget for 

prioriteringen 
Kort beskrivelse af 

indsatsen/opgavens 

indhold 

2021 

aug. – 

dec. 

2022 

jan. – 

jun. 

2022 

aug. – 

dec. 

2023 

jan. – 

jun. 

Elevfravær Nationalt og i Københavns 

Kommune er der fokus på 

nedbringelse af elevfravær i 

folkeskolen. 

På skolen er der fokus på 

systematikken ift., at skolens lærere 

og bh.klasseledere indberetter jf. 

forvaltningen regler bekymrende 

fravær til skolens ledelse. Skolens 

ledelse er tovholdere ift. at indkalde 

til opfølgende fraværssamtaler. 

x x   

Fokus på en god 

dialog mellem skole 

og hjem 

Langelinieskolen ønsker at 

udvikle den gode dialog mellem 

skole og hjem. 

Efter en længere periode med nød- 

og fjernundervisning, hvor forældre 

fx ikke længere har kunne tale med 

personalet, når de afleverer deres 

børn i skole. 

x x   

OTL OTL-kursus for alle 

medarbejdere og skolens 

kontaktforældre. 

Alle medarbejdere skal deltage i et 

fælles kursus med fokus på 

anerkendende og 

konfliktnedtrappende dialog. 

x    

Proaktive 

behovssamtaler 

Vi ønsker at afholde samtaler 

med forældre til elever, der får 

særlige støtteindsatser ifm. 

skoleårets opstart. 

Skolen inviterer forældre til 

behovssamtaler ifm. opstarten af 

skoleåret, for at styrke indsatser på 

skolen og i hjemmet – med et 

perspektiv ift. det forestående 

skoleår. 

x    

KOMMUNIKATION 
Indsats/opgave Grundlaget for 

prioriteringen 
Kort beskrivelse af 

indsatsen/opgavens 

indhold 

2021 

aug. – 

dec. 

2022 

jan. – 

jun. 

2022 

aug. – 

dec. 

2023 

jan. – 

jun. 

AULA Vi ønsker at fortsætte 

udviklingen af brugen af skolens 

AULA 

Fokus det kommende skoleår er på 

brug af sikre filer. 

x    

Brug af Facebook Behov for en 

kommunikationsstrategi. 

Skal give glimt fra skole- og 

fritidshjemsdagen for de mindste 

elever. Fortælle den gode historie. 

x    

Brug af skolens 

AULA 

Behov for en 

kommunikationsstrategi.  

Fokus på kommunikationskanaler. 

Hvem skal informationen ud til – og 

hvilken information. 

x    

Brug af skolens 

hjemmeside 

Behov for en 

kommunikationsstrategi. 

Hjemmesiden skal udvikles til at 

være blikfang med små glimt fra 

skolens hverdag. 

x    

Kommunikation 

mellem skole og 

forældre 

Sikre en god, rettidig og tydelig 

dialog med forældrene til skolens 

elever. 

 Årlig kampagne ift. at informere nye 

forældre om skolens 

kommunikationspolitik mv.  

x    
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PERSONALE 
Indsats/opgave Grundlaget for 

prioriteringen 
Kort beskrivelse af 

indsatsen/opgavens 

indhold 

2021 

aug. – 

dec. 

2022 

jan. – 

jun. 

2022 

aug. – 

dec. 

2023 

jan. – 

jun. 

Affaldssortering Der er behov for et løbende 

fokus på affaldssortering i alle 

skolens afdelinger. 

Alle klasse og team på skolen skal 

løbende have fokus på 

implementering af den kommunale 

strategi for affaldssortering på skoler 

og institutioner. 

x x   

Fokus på at styrke 

tryghed og trivsel 

Kursus/ forløb med Helle 

Nattestad fra Frejaskolen 

Møder, drøftelser og kursus med 

eksterne oplægsholdere ift. at 

udvikle og styrke vores praksis i 

relation til forebyggelse og 

håndtering af konflikter og 

voldsomme hændelser. 

x    

Hygiejnepolitik Der er behov for et løbende 

fokus på god hygiejne i alle 

skolens afdelinger. 

Fokus på at implementere den nye 

hygiejnepolitik, og fokus på 

oprydning og rengøring som en del 

af et godt skole- og arbejdsmiljø. 

Fokus på løbende information til 

elever og personale ved 

samarbejder og personalemøder. 

x    

Internt kursus for 

nyansatte 

Der er behov for en systematik 

ift. at informere og uddanne 

nyansatte i Langelinieskolens 

specifikke og lokale 

arbejdsforhold. 

I uge 26 og 31 afholdes kursus for 

nyansatte med fokus på skolens 

værdier, klasseledelse, samarbejde, 

skole/hjem-samarbejde mv. Afsæt er 

bl.a. skolens personalehåndbog. 

Ledelse, TR, AMR m.fl. står for 

kurset  

x    

Ledelsesfagteam Ledelsen samarbejder omkring 

fælles ledelsesmæssige 

arbejdsopgaver. 

Ledelsen har udover sine ugentlige 

koordinerende ledelsesteammøder 

etableret månedlige ledelses-

fagteammøder, hvor ledelse arbejder 

og løser opgaver sammen. Når en ny 

afdelingsleder er ansat, skal de 

samlede ledelsesopgaver 

genfordeles. 

x x   

Ny læreraftale 

A20 København 

Implementering af ny 

arbejdstidsaftale for lærere og 

børnehaveklasseledere. 

Samtaler om opgaveoversigter. 

Evalueringen af hvordan aftalen 

fungerer her på Langelinieskolen 

aftales i skolens TRIO. 

x    

Opfølgning på 

trivselsundersøgelse

n TU21 

Alle skolens medarbejdere har 

mulighed på at svare på en 

trivselsundersøgelse. 

Med afsæt i svarene i undersøgelsen 

udarbejdes der i skolen MED og 

AMG en handlingsplan. Skolens 

MED, AMG, TRIO og skolebestyrelse 

følger fremdriften i arbejdet med 

handlingsplanen. 

x     

FRITIDSINSTITUTIONEN 
Indsats/opgave Grundlaget for 

prioriteringen 
Kort beskrivelse af 

indsatsen/opgavens 

indhold 

2021 

aug. – 

dec. 

2022 

jan. – 

jun. 

2022 

aug. – 

dec. 

2023 

jan. – 

jun. 

Børnemiljø-

vurdering 

Handleplan for indsatser for 

KKFOens forskellige afdeling. 

Hver andet år udarbejdes BMV. I år 

skal der derfor udarbejdes en 

x    

Børn og bevægelse At bevægelse og udeaktiviteter 

er vigtige for børnene, særligt i 

pandemiperioden. 

Vi har fokus på mere kvalificeret 

bevægelse i KKFOens aktiviteter – i 

skolen og i KKFOen. 

Frikvarter, Eftermiddag, UUV 

x x   

Forældre-

partnerskab 

Tilsynspunkt i forhold til 

inddragelse af flere forældre og 

at kommunikationen via 

hjemmesiden er bedre 

beskrivende. 

Dialog i forældrerådet ift. handleplan 

om 

forældrepartnerskab/forældresamar

bejde. 

x    

Indtrokurser for nye 

medarbejdere 

Tilsynspunkt ift. At vi skal sikre 

os, at alle har en grundlæggende 

viden om leg og børnetyper. 

At skabe et fagligt miljø for 

medhjælpere. 

x    

Maj-børn Maj-børn setuppet har været 

påvirket af ydre forhold og der er 

ikke fundet den endelige 

strukturelle organisering. 

Evaluering af KKFOens strukturer ift. 

at børnene starter hos os d. 1. maj. 

Fokus på udvikling af 

rammesætningen for 1. maj-

opstarten. 

 x   
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Roller Tilsynspunkt. Pejlemærkediskussion. Definition og 

beskrivelse af medarbejdernes 

faglige roller i deres arbejde med 

særlig fokus på udeområder. 

x x   

Sprog Ændrede strukturelle rammer 

betyder, at vi har behov for at 

have bfokus på dette område. 

Fokus på sprog og på at skabe 

sprogmiljøer i KKFOen/klasserne. 

x x   

Strukturel 

evaluering 

Corona-strukturelle tiltag har 

betydet, at vi er blevet 

opmærksomme på andre 

kvaliteter, som vi skal bevare i 

kombination med vores tidligere 

kvaliteter. 

Afklaring af hvilken struktur KKFOen 

skal have fremadrettet. 

x    

Sygefravær At fremme større stabilitet og 

opnå de kommunale måltal. 

Fokus på systematik ift. arbejdet 

med nedbringelse af personalets 

sygefravær. 

x x   

SPK OG ELEVHJEMMET 
Indsats/opgave Grundlaget for 

prioriteringen 
Kort beskrivelse af 

indsatsen/opgavens 

indhold 

2021 

aug. – 

dec. 

2022 

jan. – 

jun. 

2022 

aug. – 

dec. 

2023 

jan. – 

jun. 

Arbejdsmiljø Det fremtidige behov for 

medarbejdere skal afklares. 

Der skal i personalegruppen være 

en fælles drøftelse af, hvilke faglige 

kompetencer, der skal søges, når 

der fremadrettet skal ske 

personaleansættelser på SPK. 

x    

Kompetence-

udvikling 

Der er behov for 

kompetenceudvikling inde for 

området dyspraksi. 

Verbal dyspraksi. Vi er dialog med 

en ekspert på området, som 

praktiserer i Odense. 

Det er planen, at vedkommende skal 

komme her på SPK og dygtiggøre os 

logopædisk. 

x    

Samarbejde mellem 

elevhjem og SPK på 

K58 

Samarbejdet mellem 

elevhjemmet og SPK på 

Kastelsvej skal udvikles 

yderligere. 

Øget tværfagligt samarbejde mellem 

de tre SPK-miljøer. 

Samarbejdet vil have karakter af et 

sparrings/supervisionsforum med 

afsæt i ’Konflikthåndteringsmetoden, 

styrk tryghed og trivsel’, eventuelt i 

samarbejde med psykologfaglig 

ekspertise fra BCK. 

x x   

SPKs fremtidige 

samarbejde med 

Taleklasse-rækken 

på Nyboder Skole 

Der skal beskrives et 

samarbejdsgrundlag mellem 

Taleklasserækken på Nyboder 

Skole og SPK. 

Der udarbejdes en plan for det 

faglige samarbejde mellem 

Taleklasserækken på Nyboder Skole 

og SPK. 

x    

SPK og fremtiden Der skal tilrettelægges og 

afvikles en proces ift. fremtidens 

SPK. 

Vision og mission. x    

Tegnsprog Det faglige tegnsprogsmiljø på 

SPK skal fastholdes og udvikles. 

Fokus er på: 

• Sprogkoder, hvornår 

bruges hvilken kode 

• Hvordan og hvornår 

anvendes en tolk 

• Opkvalificering af 

medarbejderes tegnsprog 

• Anvendelse af vores 

testmaterialer  

x    

Tilpasse SPKs 

ramme 

SPKs praksis og opgave, skal 

tilpasses de fysiske rammer SPK 

råder over. 

Tilpasse SPK’s rammer til de børn vi 

til hver en tid har. 

Et udviklingsarbejde, hvor vi skal se 

på, hvordan vi bedst tilegner relevant 

tilbud til de enkelte børn og deres 

behov for sprog, trivsel og læring. 

x    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



35 
 

DRIFT 
Indsats/opgave Grundlaget for 

prioriteringen 
Kort beskrivelse af 

indsatsen/opgavens 

indhold 

2021 

aug. – 

dec. 

2022 

jan. – 

jun. 

2022 

aug. – 

dec. 

2023 

jan. – 

jun. 

Brug af 

indkøbsaftaler og 

Kvantum. 

Skolens afdelinger skal øge sin 

brug af de kommunale 

indkøbsaftaler. 

Alle ansatte der har adgang til at 

foretage indkøb, skal øge deres brug 

af de gældende aftaler, indtil alle 

indkøb foretages via aftalerne. 

x x   

Budgetlægning Der skal arbejdes for øget 

transparens og elev og 

medarbejder inddragelse ift. 

skolens budgetlægning. 

Budgetlægning skal ske med fokus 

på udarbejdelse af driftsvenlige 

regneark til styring af fagkonto, 

temakonti mm. 

Og budgetlægningen skal 

tilrettelægges med øget inddragelse 

af elever og personale via skolens 

økonomiudvalg. 

 x   

Drift og 

vedligeholdelse af 

udearealer 

Der skal tilrettelægges en plan 

for drift og vedligeholdelse af 

udearealer på skolens matrikler. 

Ledelsen tager initiativ til, at der 

udarbejdes et uge-, måneds- og års-

skema for drift af skolens udearealer 

på skolens matrikler. 

x    

Vedligeholdelse af 

bygninger 

Der skal udarbejdes en plan for 

den indvendige vedligeholdelse 

af skolens bygninger. 

Skolens ledelse tager initiativ til, at 

der udarbejdes en plan for 

vedligeholdelsesarbejde af skolens 

bygninger. 

x x   

 

 

 

 

 

 


