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Vores mål
1.  Alle kan se, at de bliver dygtigere hver dag

2. Alle har mod til at deltage i verden

3. Alle har en ven i skolen

4.  Læringen foregår overvejende eksperimenterende og problemløsende

5.  Alle ansatte arbejder systematisk med videnproduktion



Skoleforvaltningens vision og strategiske mål skaber retning for Skoleforvaltningens fremtidige strategier, herunder kom-
petenceudviklingsstrategien. 

Kompetenceudviklingsstrategien bygger på Viden om effektfuld  kompetenceudvikling.

Kompetenceudviklingsstrategien skal medvirke til, at ledelse og pædagogiske medarbejderes kompetencer 
vedligeholdes og fornyes løbende, så de opnår kompetencer, der gør det muligt at indfri de strategiske mål om, at  

•	 Alle	kan	se,	at	de	bliver	dygtigere	hver	dag
•	 Alle	har	mod	til	at	deltage	i	verden
•	 Alle	har	en	ven	i	skolen
•	 Læringen	foregår	overvejende	eksperimenterende	og	problemløsende
•	 Alle	ansatte	arbejder	systematisk	med	videnproduktion

Kompetenceudviklingsindsatsen skal for at vi kan opnå disse mål medvirke til,

•	 at	fagligheden	i	folkeskolen	bliver	styrket
•	 at	det	tværprofessionelle	samarbejde	øges	
•	 at	der	altid	leveres	høj	kvalitet	i	alle	læringssituationer.

Kompetenceudviklingsstrategi for 
pædagogiske medarbejdere og ledere 
i skoleforvaltningen 2015-2017



Folkeskolen	står	overfor	nye	udfordringer	og	nye	krav	–	og	det	kræver	dygtige	medarbejdere	og	ledere	for	at	lykkes	med	
opgaven. 

Folkeskolereformen	skal	gøre	en	god	skole	bedre	–	og	det	indebærer	et	behov	for	løbende	kompetenceudvikling,	så	al	per-
sonale	udvikler	sig,	får	ny	faglig	viden	og	erfaringer,	lærer	nye	metoder	og	forbedrer	deres	praksis.	

Det er politisk besluttet, at efteruddannelsesindsatsen skal styrkes, og ministeriet har afsat 1 mia. kr. til kompetenceudvik-
ling	af	pædagogiske	medarbejdere	og	60	mio.	kr.	til	ledere	i	årene	2014-2020.	Kompetenceudviklingsmidlerne	skal	både	
understøtte	en	målsætning	om	fuld	kompetencedækning	i	folke-skolens	fag	i	2020	og	anvendes	til	understøttelse	af	øvrige	
prioriterede	områder	og	målsætninger	i	folkeskolereformen.	Målet	for	fuld	kompetencedækning	er,	at	95	%	af	lærerne	i	
2020	skal	have	undervisningskompetence	eller	svarende	til	undervisningskompetence	i	de	fag,	de	underviser	i.

Kompetenceudviklingen	skal	målrettes	og	fokuseres	strategisk	på	de	områder,	hvor	den	skaber	størst	mulig	effekt	på	ele-
vernes	læring	og	trivsel.	

Aalborgs	skoler	er	alle	lærende	og	udviklende	arbejdspladser,	hvor	kompetenceudvikling	også	er	med	til	at	skabe	arbejds-
glæde	ved,	at	medarbejdere	og	ledere	oplever	sig	kompetente	og	dygtige	til	deres	arbejde.	

Strategien	er	gældende	for	alle	pædagogiske	medarbejdere	(lærere,	pædagoger	og	pædagogmedhjælpere)	samt	ledere	i	
folkeskolerne	og	specialskolerne	i	Aalborg	Kommune.		

Nye krav 
– nye kompetencer



Strategien	har	til	formål	at	sikre,	at	vi	udvikler	de	rette	kompetencer	hos	al	pædagogisk	personale	i	retningen	af	at	indfri	
folkeskolereformens	mål,	Aalborg	kommunes	vision	og	de	kommunalpolitiske	mål,	uanset	om	der	er	tale	om	fælles	kommu-
nale	kompetenceudviklingsindsatser,	lokale	kompetenceudviklingsforløb	eller	individuel	kompetenceudvikling.	

De tre mål for folkeskolen:

•	 Folkeskolen	skal	udfordre	alle	elever,	så	de	bliver	så	dygtige,	de	kan.
•	 Folkeskolen	skal	mindske	betydningen	af	social	baggrund	for	de	faglige	resultater.
•	 Tilliden	til	og	trivslen	i	folkeskolen	skal	styrkes	blandt	andet	gennem	respekt	for	professionel	viden	og	praksis.	

Strategien skal desuden sikre:

•	 at	elevernes	læring	og	trivsel	er	i	fokus	for	kompetenceudviklingen
•	 at	alle	medarbejderes	og	lederes	kompetencer	vedligeholdes	og	fornyes	i	takt	med	ændrede	krav	og	forventninger
•	 at	skolerne	får	mest	mulig	ud	af	kompetenceudviklingen	ved	at	have	fokus	på	både	den	individuelle	læring	og	den	orga-

nisatoriske	læring
•	 at	sikre	at	kompetenceudviklingsindsatserne	er	forskningsbaseret	og	sætter	praksiserfaringer	i	spil
•	 at	fælles	kommunale,	lokale	og	individuelle	kompetenceudviklingsindsatser	er	koordinerede,	således	der	skabes	sam-

menhæng	på	alle	niveauer	i	organisationen,	samt	at	indsatserne	understøtter	hinanden
•	 at	der	arbejdes	systematisk	med	kompetenceudvikling	gennem	pejlemærker	og	principper
•	 at	de	politiske	målsætninger	udmøntes	i	den	langsigtede	kompetenceudviklingsplan

Formålet 
med strategien



Pejlemærker pædagogiske medarbejdere
1. Kompetenceudvikling i alle fag
	 Alle	lærere	skal	opkvalificeres	til	at	have	undervisningskompetence	eller	tilsvarende	faglig	kompetence	i	deres	undervis-

ningsfag.	Lærere	og	pædagoger	skal	have	kompetencer	til	at	arbejde	med	målstyret	undervisning,	feedback	og	evalu-
ering	i	fagene	og	i	den	understøttende	undervisning,	så	alle	elever	bliver	synligt	dygtigere.		Lærere	og	pædagoger	skal	
have	kompetencer	til	at	integrere	bevægelse	i	undervisningen.

2. Inkluderende læringsfællesskaber
	 Al	pædagogisk	personale	skal	have	kompetencer	til	at	skabe	inkluderende	læringsmiljøer	og	læringsfællesskaber	gen-

nem bl.a. klasseledelse, aktivitetsledelse samt relationskompetencer. 

3. Styrket teamsamarbejde, videnproduktion og videndeling
	 Al	pædagogisk	personale	skal	have	kompetencer	til	at	samarbejde,	producere	viden	og	videndele	tværfagligt	og	tvær-

professionelt. 

4. Fra data til læring og trivsel
	 Alle	lærere	og	pædagoger	skal	have	kompetencer	til	at	kunne	anvende	data	fra	observationer,	samtaler,	prøver,	tests	

mv.	til	at	skabe	øget	læring	og	trivsel	hos	alle	elever.

5. Pædagogisk IT i hverdagen
	 Alle	lærere	og	pædagoger	skal	have	kompetencer	til	at	kunne	mestre	og	naturligt	anvende	it-baserede	læringsprogram-

mer,	læringsplatforme	samt	samarbejdsplatforme	i	deres	undervisning,	videndeling	og	i	deres	samarbejde	med	elever,	
forældre,	kolleger	og	ledere.		

6. Pædagogisk læringscenter
	 Skolens	ressourcepersoner	skal	have	specialist-	og	vejledningskompetencer,	så	der	sikres	faglig	vejledning	og	kollegial	

sparring	til	alle	pædagogiske	medarbejdere	gennem	det	pædagogiske	læringscenter.

Strategiske pejlemærker
Strategien understøttes af pejlemærker for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale og pejlemærker 
for kompetenceudvikling af ledere. 



Pejlemærker for skoleledelse
1. Fra strategisk ledelse til handling
	 Skolelederne	skal	have	kompetencer	til	at	arbejde	strategisk	med	og	kunne	eksekvere	på	politiske	målsætninger	og	

beslutninger,	så	disse	udmøntes	og	omsættes	til	nye	handlinger	på	egen	skole.	

2. Pædagogisk ledelse med fokus på læringsresultater
 Skoleledelserne skal have kompetencer til at skabe vidensbaseret skoleudvikling med udgangspunkt i ledelse af medar-

bejdernes	læring,	sikring	af	høj	kvalitet	i	undervisningen	samt	analyser	af	data	og	resultater	og	opfølgning	heraf.

3. Forandringsledelse med inddragende processer
 Skoleledelserne skal have kompetencer til at skabe udvikling på baggrund af skolens potentialer, udfordringer og foran-

dringsbehov	samt	kunne	motivere,	involvere	og	fastholde	alle	medarbejdere,	elever,	forældre	og	skolens	øvrige	samar-
bejdspartnere	til	målene	i	forandringsprocesserne.

4. Intern talentudvikling
	 Der	skal	udvikles	lederkompetencer	på	alle	niveauer	hos	medarbejdere	med	de	rette	ledelsespotentialer.



Fra	forskning	i	effektfuld	kompetenceudvikling	(Wahlgren	og	Aarkrog	2012)	ved	vi,	at	vi	skal	være	opmærksomme	på	før,	
under	og	efterprocesser.	Vi		ved,	at	40	%	af	effekten	af	kompetenceudviklingen	kan	føres	tilbage	til,	i	hvilket	omfang	med-
arbejderen	er	motiveret	for	at	modtage	og	anvende	ny	viden	samt	ledelsens	forberedelse	af	medarbejderen	på	kompeten-
ceudviklingsforløbet.	De	20	%	af	effekten	kan	tilskrives	kvaliteten	af	selve	kompetenceudviklingsforløbet.	De	sidste	40%	af	
effekten	kan	tilskrives,	hvordan	arbejdspladsen	understøtter	anvendelsen	af	det	tillærte.	

Denne	viden	danner	grundlag	for	de	følgende	principper	for	kompetenceudvikling	på	Aalborgs	skoler,	som	kan	anvendes	
som	guidelines	for,	hvordan	vi	arbejder	med	kompetenceudviklingen	på	vores	skoler;	fælles	kommunalt,	lokalt	og	individu-
elt.

1. Kompetenceudvikling er forskningsbaseret
	 Skoleudvikling	på	skolerne	i	Aalborg	baseres	på	forskningsviden	med	fokus	på	de	bedste	betingelser	for	elevernes	

læring,	udvikling	og	trivsel.	Kompetenceudviklingsindsatser	og	-forløb	skal	derfor	som	udgangspunkt	sætte	forsknings-
viden i spil med deltagernes praksisviden, så der opstår ny viden, forståelser og handlemuligheder.

2. Vi arbejder med aktions- og praksislæring
	 Kompetenceudviklingen	igangsætter	aktions-	og	praksislæringsforløb,	der	understøtter	den	vidensproducerende	skole	

ved	at	arbejde	med	nye	prøvehandlinger	på	baggrund	af	kompetenceudvikling,	evaluere	disse	og	udvikle	prototyper	for	
god praksis.

 
3. Kompetenceudvikling er både uddannelse og læring på jobbet
	 Der	arbejdes	med	såvel	formel	kompetenceudvikling	som	diplomuddannelser,	masteruddannelser	og	kandidatuddannel-

ser samt kompetenceudvikling i form af kurser, konferencer og temadage.

	 Kompetenceudvikling	på	jobbet	sker	gennem	mentorordninger,	netværk,	aktionslæringsforløb	med	prøvehandlinger	og	
prototyper,	microteaching,	netværk,	nye	opgaver,	videndeling,	vejledning	og	sparring,	deltagelse	i	projekter,	læringssam-
taler,	jobswop	mv.	

Principper for kompetenceudvikling



4. Vi inddrager medarbejderne i behovsafklaringen
	 Det	prioriteres	højt,	at	der	foregår	en	tæt	inddragelse	af	medarbejdere	i	afklaring	af	behovet	for	kompetenceudvikling	

på	alle	niveauer	i	organisationen,	så	der	sikres	medejerskab.

 Dette sikres gennem: 
•	 Læringssamtaler
•	 Medarbejderudviklingssamtaler
•	 Individuelle	efteruddannelsesplaner	for	alle	medarbejdere,	herunder	løbende	afdækning	af	kompetencer	til	
 undervisningsfag
•	 Teamudviklingssamtaler,	fælles	drøftelser	i	personalegrupperne

5. Ledelsen skaber rum for anvendelse og følger op
	 Ledelsen	skal	sikre,	at	den	læring	medarbejderne	tilegner	sig	bliver	omsat	til	handling	i	organisationen.	Dette	kræver	

klare	forventninger	og	målsætninger,	tæt	opfølgning	og	løbende	evaluering	fra	skoleledelsen

6. Vi evaluerer vores kompetenceudviklingsindsatser
 Vi foretager summative og/eller formative evalueringer på alle kompetenceudviklingsindsatser.  Vi anvender vores 3 

evalueringsprincipper,	så	evalueringen	bliver	fremadrettet	og	læringen,	involverende	og	med	systematisk	opfølgning.		



Skoleforvaltningen	har	ifølge	aftale	mellem	regeringen	og	KL	om	fuld	kompetencedækning	udarbejdet	en	lokal	langsig-
tet	kompetenceudviklingsplan	for	2014-2020.		Denne	plan	forholder	sig	til,	hvorledes	kommunen	vil	anvende	de	statslige	
midler,	som	kommunen	modtager	i	forbindelse	med	aftalen.	Planen	forholder	sig	ligeledes	til,	hvorledes	pejlemærkerne	for	
både	pædagogiske	medarbejdere	og	ledere	udmøntes	i	konkrete	kompetenceudviklingsindsatser	og	sætter	en	tidsmæssig	
ramme	omkring	disse.	Kompetenceudviklingsplanen	er	tænkt	dynamisk,	så	den	kan	rumme	de	fremtidige	kompetenceud-
viklingsbehov	frem	mod	2020	for	alle	pædagogiske	medarbejdere	og	ledelse	på	skolerne	i	Aalborg.

Der	arbejdes	med	udmøntning	af	strategien	i	de	forskellige	ledelsesfora.

Fra strategi til praksis






