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Uddannelsespolitik og skoleudvikling i krydspresset mellem styring og lokal fri-

hed  

 

Få styr på fakta og nye input til det lokale arbejde - og bliv en stærk medspiller i 

skolens udvikling  

 

Kursusbeskrivelse  

Skolerne står over for en række aktuelle pædagogiske og politiske udfordringer, 

som skal løses i spændingsfeltet mellem nationale regler, forskningsmæssig viden 

og politiske udmeldinger – og på den anden side de konkrete lokale politiske 

rammer.  

 

Kurset sætter fokus på en række aktuelle nationale og lokale pædagogiske og sko-

lepolitiske udfordringer med henblik på at styrke tillidsrepræsentanternes arbejde 

som aktører i skolens udvikling.  

 

Kursets formål er, at deltagerne  

 får opdateret viden om folkeskoleloven, nyere forskning og foreningens 

pejlemærker for skolens udvikling  

 får input til at sætte retning på skolens udvikling med henblik på at skabe et 

godt undervisnings- og arbejdsmiljø  

 reflekterer over skolernes vilkår og udviklingsmuligheder og giver hinan-

den ideer til lokale udviklingstiltag.  

 

Der vil blive sat fokus på tillidsrepræsentantens muligheder for at sætte retning på 

skolens udvikling med udgangspunkt i nogle aktuelle skolepolitiske udfordringer 

fx  

 

 Fælles Mål og læringsplatformen – hvad nu?  

 Skolebestyrelsens ansvarsområder og medarbejderrepræsentantens rolle  

 Pædagoger i skolen  

 Digitalisering og datastøttet undervisning  

 

Der indgår 3 - 4 emner og vi har på forhånd prioriteret ’Fælles Mål og læringsplat-

forme’ og ’Skolebestyrelsens ansvarsområder og medarbejderrepræsentanternes 

rolle.’   



 

 

 

I kurset inddrages:  

 Hvad siger Folkeskoleloven – og anden relevant lovgivning?  

 Viden fra forskning og erfaringsopsamlinger 

 Foreningens politiske pejlemærker.  

 

Kurset afsluttes med, at tillidsrepræsentanterne sammen med bestyrelsen udvælger 

ét eller flere områder, som man vil sætte særlig fokus på. 

 

Der kan maks. optages 30 deltagere på kurset.  

 

Tid: 8. oktober 2018 fra kl. 9.00-14.30 

 

Sted: Frydendalsvej 24, 1809 Frederiksberg C 

 

Tilmelding til Dorthe Rasmussen dora@dlf.org senest 19. september 
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