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Velkommen til Skoleforvaltningen 
i Aalborg Kommune

Vi er stolte af vores skoler, vi er stolte af vores personale, og vi er stolte af de 20 .000 børn, som hver dag møder op i vores 
skolevæsen for at blive klogere . Det er dem, det hele handler om – børnene . For frugten af vores arbejde skal være elever, 
der trives og bliver så dygtige, som de overhovedet kan . 

Hver folkeskole i Aalborg Kommune skal være et godt sted at lære og et godt sted at være .

Fra det ene hjørne til det andet af Skoleforvaltningen er vi i konstant forandring . Nogle gange går udviklingen stærkt, og 
derfor lægger vi os i selen for at følge med – og for en gang imellem også at være foran . Andre gange slipper vi pedalen og 
lærer af vores erfaringer .

Vi vil noget med folkeskolen . Ja, faktisk stræber vi efter det samme, som vi ønsker for børnene – at blive så dygtige, som vi 
overhovedet kan . Den ambition kræver meget af os .

Af samme grund arbejder vi i Skoleforvaltningen med Learning Pipeline, fordi vi er overbevidste om, at god ledelse er funda-
mentet for børnenes læring og trivsel .

For at få god ledelse skal vi investere i den . Det gør vi blandt andet via programmer som Talent Ny Leder og Talent Nord og 
via forskellige ledelsesfora, hvor vi eksperimenterer og går nye veje i vores måde at udvikle og drive ledelse på .

De næste sider giver dig et billede af, hvad Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune er for en størrelse, hvad vores vision og 
hvad vores fokusområder er . 

God læselyst
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Visionen 
Visionen er kernen . Vores vision Noget at have det i 
handler først og fremmest om børnene . Når vi agerer 
som professionelle, når vi følger med i udviklingen og 
forskningen inden for vores faglige områder, og når vi 
giver den viden videre til børnene, så får de noget at 
have det i . Den tilgang gælder lige fra ledelsen til den 
pædagogiske praksis, og derfor stræber vi efter at bru-
ge den nyeste viden i vores skoler .

Vores mål er:
• 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 videns-
 produktion

Et af de konkrete mål for at arbejde systematisk og 
problemløsende er for eksempel, at mindst 25 % af 
alle læreprocesser foregår uden for skolernes mure 
– enten fysisk eller digitalt. 

(Fra vores vision)
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Organisering
Skoleforvaltningen har ansvaret for kommunens folkeskoler, 
specialskoler, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), 
UngAalborg (ungdomsskolen), UU-Aalborg (uddannelsesvej-
ledning) og Aalborg Kulturskole .

Organisatorisk består Skoleforvaltningen af fire afdelinger; 
Afdelingen for Skoler, Læring og Pædagogik, Økonomi og 
Administration samt stabsenheden Sekretariat, HR og Ud-
vikling .

Afdelingen for Skoler har ansvaret for kommunens 48 fol-
keskoler og 5 specialskoler, PPR og UU-Aalborg .

Afdelingen for Læring og Pædagogik består af UngAalborg 
og Kulturskolen samt udviklingsafdelingen Pædagogisk og 
Digital udvikling, der varetager opgaver inden for den pæ-

dagogiske udvikling; herunder strategier, indsatser, evalue-
ringer samt politiske sagsfremstillinger samt opgaver inden 
for IT og digitalisering . 

Økonomi og Administration har ansvaret for forvaltningens 
budget, regnskab, udvikling og implementering af ledelses-
information . Herudover en række administrative opgaver; 
opkrævning af forældrebetaling i DUS, skoleindskrivning, 
og servicering af skolerne i forhold til brug af administrative 
systemer . 

Sekretariat, HR og Udvikling varetager sekretariats- og po-
litikerbetjening, personaleadministration, jura og HR, ud-
viklings- og analyseopgaver, arbejdsmiljøindsatsen, intern 
service og kommunikation .

Skoleudvalget

Rådmand

Direktør

Skoler
Skolechef 

Økonomi & Administration
Økonomichef 

Læring & Pædagogik 
Læringschef 

48 folkeskoler &
5 specialskoler

PPR–Aalborg
PPR-chef 

UU-Aalborg
Centerleder 

Aalborg 
Ungdomsskole

Ungdomsskoleleder 

Aalborg 
Kulturskole

Kulturskoleleder

Personalekontor 
Kontorchef 

Pædagogisk og 
Digital udvikling

Leder

Sekretariat, HR & 
Udvikling

Sekretariatschef
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Fakta
Aalborg Kommunes skoler
• Ca . 20 .000 elever
• Ca . 40 .000 forældre
• 7 politikere i Skoleudvalget
• 51 skolebestyrelser    
• 48 folkeskoler
• 5 specialskoler



Målpilen
Målpilen viser vejen . For at have en fælles retning i Skolefor-
valtningen arbejder vi med målpilen som strategisk metode 
og styringsværktøj . Med målpilen får vi struktur og tydelig-
hed på de projekter, vi sætter i gang . Via målpilen omsætter 
vi vores vision til konkrete aktiviteter og handlinger . Den gør 
det tydeligt for alle i organisationen, hvad vi arbejder med 
for at nå vores overordnede mål . 

”Arbejdet med målpilen har gjort det lettere at 
beskrive skolens ståsted og udviklingspotentiale”

(Citat: Skoleleder)
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Hvorfor skal 
man gå i skole?
Hvad siger børnene i indskolingen?

• Man skal gå i skole, så kan man 
 regne mere ud 
• Man skal gå i skole, så man bliver dygtig
• Man skal gå i skole for at blive klogere
• Man skal gå i skole, så man kan lære 
 om alfabetet og om tal
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Målpil for Skolevæsnet 2017-2020



Velkommen til Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune

Learning Pipeline
Learning Pipeline giver forventningsafstemning . I Skolefor- 
valtningen arbejder vi med Learning Pipeline . Den er en 
slags forventningsafstemning af, hvad vi forventer af hi- 
nanden på de forskellige niveauer i organisationen . Lear-
ning Pipeline hjælper os med at sørge for, at alle bidrager til 
at skabe gode og velfungerende skoler . Igennem Learning 
Pipeline fokuserer vi på læring og ledelse som helt centrale 
elementer . 

Når vi taler om læring, så tænker vi på børnenes læring og 
dannelse, men vi tænker også på den organisatoriske læring 
og vores opgave i hele tiden at blive dygtigere til det, vi gør . 

Begrebet ledelse er på samme måde helt centralt for os . 
Ledelse strækker sig lige fra klasserumsledelse til ledelse 
af opgaven og ledelse af medarbejdere . Vi tror på, at god 
ledelse på alle niveauer er nødvendig for at udvikle vores 
børn og unge . 

Vores Learning Pipeline er blevet til i samarbejde mellem  
ledere, medarbejdere, repræsentanter for skolebestyrelser- 
ne og politikerne fra Skoleudvalget . Learning Pipeline med-
førte spændende og interessante dialoger om forventnin-
ger til hvert enkelt niveau og til sammenhængene mellem 
niveauerne . 

Det er tydeligt, at det er i mødet og dialogen med hinan-
den, at vi for alvor kan stille skarpt på, hvad vi forventer af 
hinanden og dermed også, hvordan vi hjælper hinanden til 
at lykkes – både i eget job og med forvaltningens samlede 
ledelsesopgave . Resultatet er blevet vores fælles Learning 
Pipeline .

Niveauerne er beskrevet, så de er nøje afstemt i forhold til 
hinanden . 

De forskellige niveauer er:
• Medarbejder
• Leder af medarbejdere 
• Leder af ledere 
• Chef
• Direktør 
• Rådmand
• Skolebestyrelse
• Skoleudvalg

”Profilerne stiller skarpt på de forventninger, der er til 
hvert niveau og hjælper dermed de enkelte ledere og 
medarbejdere til at prioritere deres tid og ressourcer 
hensigtsmæssigt. Ved at have klare forventninger til 
hvert enkelt niveau, hjælper vi hinanden til både at lyk-
kes i eget job og med forvaltningens samlede ledelses-
opgave – fra medarbejder til Skoleudvalg.”

(Fra Learning Pipeline – sammen om læring og ledelse)

10
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Learning Pipeline
 – sammen om læring og ledelse

PRIORITETER

+ Står til rådighed, servicerer, 
rådgiver og sparrer med Skole-
udvalg og rådmand
+ Er tilgængelig og sparrer 
med chefer – individuelt og i 
chefteamet
+ Skaber tid til fordybelse og 
strategisk arbejde 
+ Er dagsordensættende i 
regionale, nationale og interna-
tionale fora  
+ Sikrer at skolevæsnet bruger 
flest ressourcer på at gøre det, 
der giver størst effekt
+ Arbejder langsigtet - hen over 
næste valg

ARBEJDSVÆRDIER 

+ Forbedrer kontinuerligt 
skolevæsnets samlede evne til 
at øge alle børns læring, trivsel 
og dannelse 
+ Sikrer at politikerne har tillid 
til skolevæsnet – og at skole-
væsnet har tillid til politikerne
+ Skaber sammenhæng i hele 
forvaltningen - såvel som med 
Aalborg Kommunes øvrige 
forvaltninger
+ Er optaget af at lykkes gen-
nem organisationens samlede 
indsats – og ser bidrag fra alle 
dele af organisationen
+ Udvikler chefteamet og brin-
ger de forskellige kompetencer i 
spil - individuelt og fælles

FÆRDIGHEDER 

+ Udvikler, leder og fremmer et 
velfungerende skolevæsen til 
gavn for børn og unge
+ Skaber løsningsforslag og 
muligheder for politikerne samt 
sikrer slutimplementering af 
beslutninger – får det til at ske
+ Sikrer at organisationen er på 
forkant med væsentlige tenden-
ser i samfundet  
+ Kommunikerer retning for 
skolevæsnet og er historiefor-
tælleren (storyteller) for hele 
skolevæsnet
+ Udvikler et chefteam og en 
forvaltning der præsterer på 
højt niveau 
+ Involverer hele ledelseskæden 
i væsentlige forandrings- og 
udviklingsprocesser

D
IREKTØ

R 

PRIORITETER

+ Udvikler Aalborg Kommunes 
overordnede skolepolitik og gør 
denne til virkelighed 

+ Kommunikerer indholdet i 
politiske beslutninger til det 
samlede skolevæsen og resten 
af samfundet 

+ Leder og repræsenterer 
Skoleudvalget 

+ Er synlig og sammenhængska-
bende for skolevæsnet og 
borgerne 

+ Gør skolevæsnet gældende 
lokalt, regionalt og nationalt

ARBEJDSVÆRDIER 

+ Arbejder for at få det samlede 
skolevæsen til at lykkes – til 
gavn for børn og unge 
+ Har fokus på børn frem for 
”system”
+  Giver Skoleudvalgets med-
lemmer indflydelse og gør 
udvalgets visioner til virkelighed  
+ Agerer med blik for helheden i 
Aalborg Kommune til borgernes 
bedste  
+ Fremmer det tværgående 
samarbejde med de andre 
forvaltninger  
+ Udvikler det samlede skolevæ-
sen gennem skoledirektøren

FÆRDIGHEDER 

+  Sikrer, udvikler og opbygger 
en samlet forvaltning, der er i 
stand til at gøre Skoleudvalgets 
visioner til virkelighed 

+  Skaber, leder og fremmer 
et velfungerende og motiveret 
Skoleudvalg 

+  Sikrer at skolevæsnet ud-
gør en markant ressource for 
Aalborg Kommune 

+  Opfanger væsentlige sager og 
håndterer disse administrativt 
og politisk 

+  Lytter og går i dialog med 
børn, forældre og borgere

RÅ
D

M
A

N
D

PRIORITETER

+ Sparrer med leder af ledere 
omkring prioriteringer og målop-
fyldelse
+ Opstiller klare mål og forvent-
ninger til ledere og ledelsesteams 
+ Sikrer at politiske beslutninger 
bliver gennemført 
+ Samarbejder på tværs af for-
valtninger med fokus på børn og 
unges læring og trivsel 
+ Er tilgængelig for politikere, 
direktør, chefer og ledere - på 
deres og egen foranledning

ARBEJDSVÆRDIER 

+  Leder et ambitiøst skolevæ-
sen med fokus på børns læring, 
trivsel og dannelse
+  Er garant for god ledelse på 
skolerne
+  Giver politikerne kvalificerede 
muligheder i skolevæsnet og 
skaber mening fra politiske 
beslutninger til praksis og 
omvendt  
+  Samarbejder i chefteamet, 
på tværs af forvaltninger og 
eksternt
+  Er opdateret på samfunds-
mæssig udvikling  
+  Arbejder datadrevet og evi-
densbaseret i bestræbelserne 
på udvikling af organisation og 
kerneydelse 

FÆRDIGHEDER 

+  Opbygger systemer og 
processer, der giver overblik 
og sikrer, at lederne har rette 
værktøjer, processer og støtte-
systemer 
+  Koordinerer, prioriterer og 
sikrer sammenhæng i forvaltnin-
gens initiativer 
+  Understøtter og udvikler et 
velfungerende ledelsessystem 
med horisontal og vertikal 
sammenhængskraft 
+  Finder rette balance mellem 
at give den enkelte leder frirum 
til at omsætte politiske beslut-
ninger på sin måde og samtidigt 
sikrer, at vi er ét skolevæsen 
+  Udvikler strategier gennem 
involverende processer og kom-
munikerer dem meningsfuldt 
+  Optimerer ressourceforbrug i 
forvaltning og kommune

CHEF

PRIORITETER

+ Inddrager medarbejderne i 
udviklingen af skolen 
+ Er nærværende og tilgængelig 
for medarbejderne 
+ Er tæt nok på den enkelte 
medarbejder i dagligdagen til at 
kunne sætte mål, vurdere og give 
feedback, der har effekt 
+ Sparrer med leder af ledere og 
ledelsesteamet 
+ Holder sig fagligt ajour og 
indgår i relevante netværk

ARBEJDSVÆRDIER 

+  Fremmer børn og unges læ-
ring, trivsel og dannelse gennem 
medarbejdernes indsats 
+  Skaber tydelige og me-
ningsfulde rammer, hvor 
medarbejderne kan lykkes med 
kerneopgaven 
+  Skaber en skole med arbejds-
glæde og robusthed  
+  Har høje ambitioner på med-
arbejdernes vegne  
+  Skaber tillidsfulde relationer 
til medarbejderne og sikrer, at 
medarbejderne skaber tillids-
fulde relationer til elever og 
forældre  

FÆRDIGHEDER 

+  Har indsigt i, hvad medar-
bejdernes arbejde indeholder, 
og opdateret faglig viden om, 
hvad der giver effekt på læring 
og trivsel 
+  Giver sparring, feedback 
og vejledning, der bidrager til 
børn og unges læring, trivsel og 
dannelse
+  Leder teams og skaber 
medledelse 
+  Indgår som medspiller i leder-
teamet og kan med stor viden 
om praksis bidrage til skolens 
strategiske ledelse 
+  Kommunikerer tydeligt og 
meningsskabende 
+  Arbejder systematisk med 
data fra analyser og andre kilder 
for at udvikle skolens evne til at 
skabe læring, trivsel og dannelse 
hos eleverne

LEDER AF M
EDARBEJDERE

PRIORITETER

+ Leder ledelsesteamet gennem 
sparring og dialog 
+ Er tæt nok på den enkelte le-
der af medarbejdere til at kunne 
støtte, udfordre og udvikle 
+ Sikrer, i samarbejde med 
forvaltningen, at skolen har 
adgang til rette viden og kunnen 
på rette tidspunkt
+ Prioriterer, oversætter og om-
sætter forventninger fra politisk 
og forvaltningsniveau til praksis 
sammen med skoleledelsen 
+ Er tilgængelig for leder af 
medarbejdere, sideordnede 
ledere samt forvaltningen

ARBEJDSVÆRDIER 

+ Har høje ambitioner på sko-
lens vegne 
+ Skaber vilkår, der fremmer 
optimal læring og trivsel på alle 
niveauer
+ Bidrager til det samlede 
skolevæsens opgaveløsning og 
udvikling  
+ Er rollemodel og kulturbærer  
+ Er dynamo for samarbejdet 
mellem forvaltning, skole og 
lokalsamfund 
+ Ser skolen som en del af et 
samlet skolevæsen

FÆRDIGHEDER 

+  Ser og implementerer strategier, 
politikker samt lovgivning, der har 
betydning for skolen 

+  Arbejder datadrevet og udvikler 
løbende skolen for at skabe den 
bedst mulige ramme for elevernes 
læring, trivsel og dannelse

+  Opbygger en effektiv teamstruk-
tur på alle niveauer og uddelegerer 
ledelsesopgaver

+  Mestrer strategiske dialoger med 
ledelsesteam, skolebestyrelsen og 
forvaltningen og arbejder dynamisk 
med mål og rammestyring 

+  Opbygger tværgående samar-
bejdsprocesser i skolen – og på 
tværs til andre parter 

+  Kommunikerer meningsskabende 
om mål og retning på skolen og til 
omverdenen 

+  Får ressourcer, pædagogik og 
økonomi til at hænge sammen

LED
ER A

F LED
ERE

PRIORITETER

+  Planlægger, gennemfører 
og evaluerer læringsforløb, 
så eleverne når de faglige og 
sociale mål
+  Er nærværende og sikrer, at 
alle børn og unge bliver set og 
hørt hver dag 
+  Samarbejder med kollegaer i 
og uden for teamet og gør aktivt 
brug af skolens vejledere
+  Tilegner sig og anvender ny 
faglig og teknisk viden om det, 
der kan øge elevernes faglige og 
sociale udvikling 
+  Gør det, der har den bedste 
effekt

ARBEJDSVÆRDIER 

+  Fremmer børn og unges 
læring, trivsel og dannelse
+  Fremmer medborgerskab og 
demokrati  
+  Brænder for at arbejde med 
børn og unge  
+  Udvikler egen praksis for 
at øge børn og unges læring, 
trivsel og dannelse
+  Har høje ambitioner på alle 
børn og unges vegne  
+  Bidrager til teamsamarbejdet  

FÆRDIGHEDER 

+  Arbejder professionelt 
sammen med elever, forældre, 
kollegaer, ledelse og eksterne 
samarbejdspartnere 
+  Ser den enkeltes ressourcer 
og læringspotentialer 
+  Skaber et ambitiøst lærings-
miljø, hvor alle elever trives og 
ser, at de bliver bedre fagligt 
og socialt 
+  Mestrer sine fag på et højt 
niveau og bringer disse i spil i en 
tværfaglig sammenhæng 
+  Eksperimenterer, undersøger 
og skaber ny praksis til gavn for 
børn og unge 
+  Deler og modtager viden 
samt feedback og omsætter 
dette i dagligdagen i samspil 
med ledere, vejledere og kol-
legaer

M
EDA

RBEJD
ER

PRIORITETER

+ Skaber visioner, retning og 
mål for skolevæsnet 
+ Sikrer at visioner bliver til 
virkelighed 
+ Samarbejder med Fælles 
Rådgivende Organ og andre 
relevante interessenter 
+ Agerer i spændingsfeltet 
mellem udvalgs-, byråds- og 
landspolitik 
+ Er synlige i skolevæsnet 

ARBEJDSVÆRDIER 

+ Skaber et skolevæsen, hvor 
børn og unges læring, dan-
nelse og trivsel er i centrum 
+  Er ambitiøse på vegne af 
børn og forældre i Aalborg 
Kommune    
+  Ser børn og unge i et 
helhedsperspektiv  
+  Er garant for skolevæsnets 
demokratiske dannelse af 
fremtidens borgere  
+  Udviser åbenhed og nys-
gerrighed over for nye måder 
at skabe læring, dannelse og 
trivsel for børn og unge  

FÆRDIGHEDER 

+ Formulerer og kommuni-
kerer tydeligt om politikker, 
visioner og beslutninger, som 
giver retning for skolevæs-
nets udvikling 
+ Håndterer enkeltsager 
konstruktivt og ser tingene 
i en større sammenhæng til 
gavn for børn og unge 
+ Lytter og går i dialog med 
børn, forældre og borgere 
+ Stiller de rigtige spørgsmål 
og udfordrer bureaukrati 
+ Finder fælles fodslag og 
står sammen om beslut-
ninger 

SKOLEUDVALG

PRIORITETER

+ Sætter retning ved at for-
mulere principper for skolens 
virke, der fremmer læring, 
trivsel og dannelse

+ Understøtter skolens arbej-
de med at omsætte princip-
per, politikker og strategier 
til praksis

+ Fører tilsyn med at princip-
per, politikker og strategier 
efterleves på skolen

+ Er tilgængelig og synlig for 
forældre, medarbejdere og 
lokalsamfundet

+ Legitimerer og står på mål 
for skolens beslutninger

ARBEJDSVÆRDIER 

+ Understøtter som forældre, 
at skolen fremmer læring, 
trivsel og dannelse hos alle 
på skolen

+ Understøtter skolens ud-
vikling med blik for børnene 
og samfundet 

+ Agerer som en samlet 
bestyrelse på alle forældres 
vegne med demokratisk 
sindelag

+ Forankrer skolen i lokal-
samfundet

+ Viderebringer erfaringer og 
viden til gavn for alle  

FÆRDIGHEDER 

+ Udvikler skole-hjemsam-
arbejdet

+ Er bindeled mellem skole 
og lokalsamfund og er am-
bassadør for skolen

+ Har fingeren på pulsen og 
understøtter skoleledelsen i 
at tage udfordringer i opløbet 

+ Udvikler og anvender 
tilsynsprocedurer

+ Formulerer principper for 
skolens virke

+ Inddrager skoleledelse, 
lærere og elever for at 
kvalificere beslutninger i 
bestyrelsen

SKOLEBESTYRELSE
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Herningvej Skole har udarbejdet en model for elever og 
forældre i Learning Pipeline. Det er blevet til et samar-
bejdsspil med fokus på dialog.

”I forhold til børnenes læring og dannelse synes vi på 
Herningvej Skole, at eleverne og forældrene også skal 
indgå i modellen. 

Derfor har to skolebestyrelsesmedlemmer stået for en 
proces, hvor elevrådsrepræsentanter, forældre fra for-
ældrekontaktgrupperne og skolens medarbejdere har 
arbejdet med at beskrive profilerne for elever og for- 
ældre, som vi har placeret i centrum på plakaten.”

(Citat: Jette Hansen, Skoleleder, Herningvej Skole)

Learning 
Pipeline
 – sammen om læring  
og ledelse på  
Herningvej Skole

PRIORITETER

+ Orienterer sig på skolens hjem-
meside og læser nyhedsbreve fra 
skoleleder og eget barns klasselæ-
rere

+ Viser interesse for skolen, alle 
børn og andre forældre

+ Kan kontaktes og kontakter sko-
len, hvis der opstår tvivl om eget 
barns optimale læring og trivsel

+ Deltager aktivt i at fremme den 
gode stemning på skolen og mel-
lem hjemmet og skolen

+ Deltager og involverer sig i socia-
le arrangementer for klassen

+ Respekterer forskelligheder og er 
åben for verden, således at børnene 
bliver forberedt til det samfund, de 
vokser op i

ARBEJDSVÆRDIER 

+ Har empati og lyst til at snakke 
med andre forældre, børn og per-
sonale

+ Har forståelse for forskelligheder

+ Taler respektfuldt, åbent og kon-
struktivt om skolen, personalet og 
andres børn og forældre

+ Værdsætter humor og har en po-
sitiv tilgang til skolen og børnenes 
hverdag

+ Har tillid og taler åbent med 
personale og forældre fra barnets 
klasse

FÆRDIGHEDER 

+  Taler med sit barn om dets 
ugeplan og LM og følger barnets 
faglige og sociale udvikling i MinUd-
dannelse

+  Deltager i møder og involverer 
sig i skolen

+  Ser sit barn som en del af et fæl-
lesskab og bidrager til aktiviteter 
for hele børnegruppen

+  Hjælper sit barn i evt. konflikt 
med at se en sag fra flere sider

+  Sørger for at barnet møder  
udhvilet op i skolen og har mad og 
drikke til hele skoledagen

+  Er et godt eksempel og fremmer 
god opførsel

FORÆLDER

PRIORITETER

+ Deltager i fællesskabet og bidra-
ger til klassens trivsel og læring

+ Er fysisk aktiv hver dag

+ Forstår at alle har brug for venner 
og bidrager til, at ingen føler sig 
uden for fællesskabet

+ Er aktiv i forhold til egen læring 
og læringsfællesskabet 

+ Tager aktivt medansvar for at 
være læringsparat hele dagen

ARBEJDSVÆRDIER 

+ Er nysgerrige og empatiske over 
for hinanden, således alle anerken-
des og er en del af fællesskabet

+ Taler pænt og respektfuldt til 
hinanden i overensstemmelse med 
skolens demokratiske grundlag

+ Respekterer kammeraternes 
forskelligheder både de kulturelle 
og personlige

+ Tager medansvar for egen læring 
og udvikling

FÆRDIGHEDER 

+  Kan begå sig i en demokratisk 
kultur, hvor vi har respekt for hinan-
dens forskelligheder, holdninger og 
traditioner

+  Overholder aftaler både i forhold 
til klassekammerater, personale, 
forældre og generelt andre menne-
sker

+  Bidrager til fælles trivsel i en 
atmosfære af tryghed, tillid og 
troværdighed

+  Ved hvordan man håndterer en 
situation, hvor man ikke er tilfreds, 
og lærer at håndtere konflikter

ELEV

PRIORITETER

+  Planlægger, gennemfører og 
evaluerer læringsforløb, så eleverne 
når de faglige og sociale mål

+  Er nærværende og sikrer, at alle 
børn og unge bliver set og hørt 
hver dag 

+  Samarbejder med kollegaer i og 
uden for teamet og gør aktivt brug 
af skolens vejledere

+  Tilegner sig og anvender ny 
faglig og teknisk viden om det, der 
kan øge elevernes faglige og sociale 
udvikling 

+  Gør det, der har den bedste 
effekt

ARBEJDSVÆRDIER 

+  Fremmer børn og unges læring, 
trivsel og dannelse

+  Fremmer medborgerskab og 
demokrati  

+  Brænder for at arbejde med børn 
og unge  

+  Udvikler egen praksis for at øge 
børn og unges læring, trivsel og 
dannelse

+  Har høje ambitioner på alle børn 
og unges vegne  

+  Bidrager til teamsamarbejdet  

FÆRDIGHEDER 

+  Arbejder professionelt sammen 
med elever, forældre, kollegaer, 
ledelse og eksterne samarbejds-
partnere 

+  Ser den enkeltes ressourcer og 
læringspotentialer 

+  Skaber et ambitiøst læringsmiljø, 
hvor alle elever trives og ser, at de 
bliver bedre fagligt og socialt 

+  Mestrer sine fag på et højt niveau 
og bringer disse i spil i en tværfaglig 
sammenhæng 

+  Eksperimenterer, undersøger og 
skaber ny praksis til gavn for børn 
og unge 

+  Deler og modtager viden samt 
feedback og omsætter dette i 
dagligdagen i samspil med ledere, 
vejledere og kollegaer

MEDARBEJDER

PRIORITETER

+ Inddrager medarbejderne i udvik-
lingen af skolen 

+ Er nærværende og tilgængelig for 
medarbejderne 

+ Er tæt nok på den enkelte 
medarbejder i dagligdagen til at 
kunne sætte mål, vurdere og give 
feedback, der har effekt 

+ Sparrer med leder af ledere og 
ledelsesteamet 

+ Holder sig fagligt ajour og indgår i 
relevante netværk

ARBEJDSVÆRDIER 

+  Fremmer børn og unges læring, 
trivsel og dannelse gennem medar-
bejdernes indsats 

+  Skaber tydelige og meningsfulde 
rammer, hvor medarbejderne kan 
lykkes med kerneopgaven 

+  Skaber en skole med arbejdsglæ-
de og robusthed  

+  Har høje ambitioner på medar-
bejdernes vegne  

+  Skaber tillidsfulde relationer 
til medarbejderne og sikrer, at 
medarbejderne skaber tillidsfulde 
relationer til elever og forældre  

FÆRDIGHEDER 

+  Har indsigt i, hvad medarbej-
dernes arbejde indeholder, og 
opdateret faglig viden om, hvad der 
giver effekt på læring og trivsel 

+  Giver sparring, feedback og 
vejledning, der bidrager til børn og 
unges læring, trivsel og dannelse

+  Leder teams og skaber med-
ledelse 

+  Indgår som medspiller i leder-
teamet og kan med stor viden om 
praksis bidrage til skolens strategi-
ske ledelse 

+  Kommunikerer tydeligt og me-
ningsskabende 

+  Arbejder systematisk med data 
fra analyser og andre kilder for at 
udvikle skolens evne til at skabe 
læring, trivsel og dannelse hos 
eleverne

LEDER AF 
MEDARBEJDERE

PRIORITETER

+ Leder ledelsesteamet gennem 
sparring og dialog 

+ Er tæt nok på den enkelte leder 
af medarbejdere til at kunne støtte, 
udfordre og udvikle 

+ Sikrer, i samarbejde med for-
valtningen, at skolen har adgang 
til rette viden og kunnen på rette 
tidspunkt

+ Prioriterer, oversætter og 
omsætter forventninger fra politisk 
og forvaltningsniveau til praksis 
sammen med skoleledelsen 

+ Er tilgængelig for leder af medar-
bejdere, sideordnede ledere samt 
forvaltningen

ARBEJDSVÆRDIER 

+ Har høje ambitioner på skolens 
vegne 

+ Skaber vilkår, der fremmer 
optimal læring og trivsel på alle 
niveauer

+ Bidrager til det samlede skolevæ-
sens opgaveløsning og udvikling  

+ Er rollemodel og kulturbærer  

+ Er dynamo for samarbejdet 
mellem forvaltning, skole og 
lokalsamfund 

+ Ser skolen som en del af et sam-
let skolevæsen

FÆRDIGHEDER 

+  Ser og implementerer strategier, 
politikker samt lovgivning, der har 
betydning for skolen 

+  Arbejder datadrevet og udvikler 
løbende skolen for at skabe den 
bedst mulige ramme for elevernes 
læring, trivsel og dannelse

+  Opbygger en effektiv teamstruk-
tur på alle niveauer og uddelegerer 
ledelsesopgaver

+  Mestrer strategiske dialoger med 
ledelsesteam, skolebestyrelsen og 
forvaltningen og arbejder dynamisk 
med mål og rammestyring 

+  Opbygger tværgående samar-
bejdsprocesser i skolen – og på 
tværs til andre parter 

+  Kommunikerer meningsskabende 
om mål og retning på skolen og til 
omverdenen 

+  Får ressourcer, pædagogik og 
økonomi til at hænge sammen

LEDER AF LEDERE

PRIORITETER

+ Sparrer med leder af ledere 
omkring prioriteringer og målop-
fyldelse

+ Opstiller klare mål og forventnin-
ger til ledere og ledelsesteams 

+ Sikrer at politiske beslutninger 
bliver gennemført 

+ Samarbejder på tværs af forvalt-
ninger med fokus på børn og unges 
læring og trivsel 

+ Er tilgængelig for politikere, 
direktør, chefer og ledere - på deres 
og egen foranledning

ARBEJDSVÆRDIER 

+  Leder et ambitiøst skolevæsen 
med fokus på børns læring, trivsel 
og dannelse

+  Er garant for god ledelse på 
skolerne

+  Giver politikerne kvalificerede 
muligheder i skolevæsnet og ska-
ber mening fra politiske beslutnin-
ger til praksis og omvendt  

+  Samarbejder i chefteamet, på 
tværs af forvaltninger og eksternt

+  Er opdateret på samfundsmæs-
sig udvikling  

+  Arbejder datadrevet og evidens-
baseret i bestræbelserne på udvik-
ling af organisation og kerneydelse 

FÆRDIGHEDER 

+  Opbygger systemer og proces-
ser, der giver overblik og sikrer, at 
lederne har rette værktøjer, proces-
ser og støttesystemer 

+  Koordinerer, prioriterer og sikrer 
sammenhæng i forvaltningens 
initiativer 

+  Understøtter og udvikler et 
velfungerende ledelsessystem med 
horisontal og vertikal sammen-
hængskraft 

+  Finder rette balance mellem at 
give den enkelte leder frirum til at 
omsætte politiske beslutninger på 
sin måde og samtidigt sikrer, at vi 
er ét skolevæsen 

+  Udvikler strategier gennem invol-
verende processer og kommunike-
rer dem meningsfuldt 

+  Optimerer ressourceforbrug i 
forvaltning og kommune

CHEF

PRIORITETER

+ Står til rådighed, servicerer, råd-
giver og sparrer med Skoleudvalg 
og rådmand

+ Er tilgængelig og sparrer med 
chefer – individuelt og i chefteamet

+ Skaber tid til fordybelse og stra-
tegisk arbejde 

+ Er dagsordensættende i regiona-
le, nationale og internationale fora  

+ Sikrer at skolevæsnet bruger flest 
ressourcer på at gøre det, der giver 
størst effekt

+ Arbejder langsigtet  - hen over 
næste valg

ARBEJDSVÆRDIER 

+ Forbedrer kontinuerligt sko-
levæsnets samlede evne til at 
øge alle børns læring, trivsel og 
dannelse 

+ Sikrer at politikerne har tillid til 
skolevæsnet – og at skolevæsnet 
har tillid til politikerne

+ Skaber sammenhæng i hele for-
valtningen - såvel som med Aalborg 
Kommunes øvrige forvaltninger

+ Er optaget af at lykkes gennem 
organisationens samlede indsats 
– og ser bidrag fra alle dele af 
organisationen

+ Udvikler chefteamet og bringer 
de forskellige kompetencer i spil - 
individuelt og fælles

FÆRDIGHEDER 

+ Udvikler, leder og fremmer et 
velfungerende skolevæsen til gavn 
for børn og unge

+ Skaber løsningsforslag og mulig-
heder for politikerne samt sikrer 
slutimplementering af beslutninger 
– får det til at ske

+ Sikrer at organisationen er på 
forkant med væsentlige tendenser 
i samfundet  

+ Kommunikerer retning for sko-
levæsnet og er historiefortælleren 
(storyteller) for hele skolevæsnet

+ Udvikler et chefteam og en 
forvaltning der præsterer på højt 
niveau 

+ Involverer hele ledelseskæden i 
væsentlige forandrings- og udvik-
lingsprocesser

DIREKTØR 

PRIORITETER

+ Udvikler Aalborg Kommunes 
overordnede skolepolitik og gør 
denne til virkelighed 

+ Kommunikerer indholdet i poli-
tiske beslutninger til det samlede 
skolevæsen og resten af samfundet 

+ Leder og repræsenterer Skole-
udvalget 

+ Er synlig og sammenhængska-
bende for skolevæsnet og borgerne 

+ Gør skolevæsnet gældende lokalt, 
regionalt og nationalt 

ARBEJDSVÆRDIER 

+ Arbejder for at få det samlede 
skolevæsen til at lykkes – til gavn 
for børn og unge 

+ Har fokus på børn frem for 
”system”

+  Giver Skoleudvalgets medlem-
mer indflydelse og gør udvalgets 
visioner til virkelighed  

+ Agerer med blik for helheden i 
Aalborg Kommune til borgernes 
bedste  

+ Fremmer det tværgående samar-
bejde med de andre forvaltninger  

+ Udvikler det samlede skolevæsen 
gennem skoledirektøren

FÆRDIGHEDER 

+  Sikrer, udvikler og opbygger en 
samlet forvaltning, der er i stand til 
at gøre Skoleudvalgets visioner til 
virkelighed 

+  Skaber, leder og fremmer 
et velfungerende og motiveret 
Skoleudvalg 

+  Sikrer at skolevæsnet udgør en 
markant ressource for Aalborg 
Kommune 

+  Opfanger væsentlige sager og 
håndterer disse administrativt og 
politisk 

+  Lytter og går i dialog med børn, 
forældre og borgere

RÅDMAND

PRIORITETER

+ Sætter retning ved at formulere 
principper for skolens virke, der 
fremmer læring, trivsel og dannelse

+ Understøtter skolens arbejde 
med at omsætte principper, politik-
ker og strategier til praksis

+ Fører tilsyn med at principper, 
politikker og strategier efterleves 
på skolen

+ Er tilgængelig og synlig for 
forældre, medarbejdere og lokal-
samfundet

+ Legitimerer og står på mål for 
skolens beslutninger

ARBEJDSVÆRDIER 

+ Understøtter som forældre, at 
skolen fremmer læring, trivsel og 
dannelse hos alle på skolen

+ Understøtter skolens udvikling 
med blik for børnene og samfundet 

+ Agerer som en samlet bestyrelse 
på alle forældres vegne med demo-
kratisk sindelag

+ Forankrer skolen i lokalsamfundet

+ Viderebringer erfaringer og viden 
til gavn for alle  

FÆRDIGHEDER 

+ Udvikler skole-hjemsamarbejdet

+ Er bindeled mellem skole og 
lokalsamfund og er ambassadør 
for skolen

+ Har fingeren på pulsen og 
understøtter skoleledelsen i at tage 
udfordringer i opløbet 

+ Udvikler og anvender tilsynspro-
cedurer

+ Formulerer principper for skolens 
virke

+ Inddrager skoleledelse, lærere og 
elever for at kvalificere beslutnin-
ger i bestyrelsen

SKOLEBESTYRELSE

PRIORITETER

+ Skaber visioner, retning og mål 
for skolevæsnet 

+ Sikrer at visioner bliver til 
virkelighed 

+ Samarbejder med Fælles Rådgi-
vende Organ og andre relevante 
interessenter 

+ Agerer i spændingsfeltet mellem 
udvalgs-, byråds- og landspolitik 

+ Er synlige i skolevæsnet 

ARBEJDSVÆRDIER 

+ Skaber et skolevæsen, hvor børn 
og unges læring, dannelse og trivsel 
er i centrum 

+  Er ambitiøse på vegne af børn og 
forældre i Aalborg Kommune    

+  Ser børn og unge i et helheds-
perspektiv  

+  Er garant for skolevæsnets de-
mokratiske dannelse af fremtidens 
borgere  

+  Udviser åbenhed og nysgerrig-
hed over for nye måder at skabe 
læring, dannelse og trivsel for børn 
og unge  

FÆRDIGHEDER 

+ Formulerer og kommunikerer 
tydeligt om politikker, visioner og 
beslutninger, som giver retning for 
skolevæsnets udvikling 

+ Håndterer enkeltsager kon-
struktivt og ser tingene i en større 
sammenhæng til gavn for børn 
og unge 

+ Lytter og går i dialog med børn, 
forældre og borgere 

+ Stiller de rigtige spørgsmål og 
udfordrer bureaukrati 

+ Finder fælles fodslag og står 
sammen om beslutninger 

SKOLEUDVALG

Velkommen til Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune

Hvad er det bedste 
ved at gå i skole?
Hvad siger børnene i indskolingen?

• Det bedste ved at gå i skole er frikvarter
• Det bedste, jeg kan lide ved skolen, 
 er DUS-tid
• Det bedste i skolen er legetime
• Mine yndlingsopgaver i skolen er, 
 når vi har rimeopgaver

Udsnit af plakat
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Ledelse
I Skoleforvaltningen er vi optaget af god ledelse . Ledelses-
fora giver strategisk udvikling og ledelsesudvikling . Vi taler 
meget om det, og det gør vi, fordi det er så vigtigt, at vi kan 
og vil udvikle os . Når det kommer til ledelse, har vi etableret 
forskellige mødefora, hvor ledere med forskellige opgaver 
og forskellige fokus kan mødes og gøre hinanden bedre . 
Møderne sikrer fremdrift, sammenhæng i ledelsesarbejdet 
og, som du nok har gættet, udvikling .

Formålet med de enkelte 
mødefora: 

Udvidet Forvaltningsledelse (UFL)

UFL er et strategisk udviklingsforum . Her er formålet at sik-
re helhedstænkning, udvikling, videndeling og at skabe rum 
for drøftelser af strategier og politikker, som udvikler både 
organisationen og ledelsesniveauet nu og i fremtiden . I UFL 
sidder direktør, rådmand, chefer, sektorledere, skolelede-
re samt ledere af Kulturskolen, UU, PPR, Ungdomsskolen,  
Pædagogisk og Digital udvikling samt Personalekontoret .

Ledelseslaboratorier

Temaet for arbejdet i ledelseslaboratorierne er hovedsa-
geligt skolelederens ledelsesrolle og ledelsesopgave . Her 
sparrer man i forhold til implementering af de politiske og 
forvaltningsmæssige beslutninger og skolevæsenets fælles 
retning . Målet er at give skolelederen mulighed for at re-
flektere og få sparring på egen praksis/lederrolle i forhold 
til ledelsesmæssige beslutninger og udfordringer . Labora-
torierne består af 8 grupper af skoleledere, sammensat ef-
ter skolernes størrelse . Hver af de 8 grupper mødes med 
skolechefen 4 gange om året .

Forum for Pædagogisk Udvikling (FPU)

FPU fokuserer på den pædagogiske udvikling, og hensigten 
med forummet er at give lederne et sted, hvor de kan mø-
des om ny forsknings- og databaseret viden . På møderne 
er der lejlighed til at sparre og reflektere med andre ledere 
om, hvordan man både hver for sig og sammen kan udvikle 
og blive bedre til at lede og iværksætte pædagogisk udvik-
ling og læring . I FPU deltager læringschef, sektorledere og 
skolernes ledelsesteams med undtagelse af teknisk servi-
celedere .

Forum for Økonomi og Administration

Alle afdelinger er i sagens natur lige vigtige, men vi kommer 
ikke uden om, at der skal være penge i kassen for at drive en 
organisation . Forummet her bliver brugt til orientering om 
aktuelle emner, ligesom det giver anledning til at drøfte ak-
tuelle emner og tiltag, som har at gøre med skolernes øko-
nomi og administration . Derudover er der her mulighed for 
at forventningsafstemme, erfaringsudveksle og ikke mindst 
sikre udvikling inden for det økonomiske og administrative 
område . På møderne deltager økonomichefen og relevante 
medarbejdere fra Økonomi og Administration, én ledelses-
repræsentant fra hver skole og relevante repræsentanter 
fra andre afdelinger .

Klyngemøder

Klyngemøderne har fokus på skolernes drift og på, hvordan 
opgaver kan løftes og løses i fællesskab . Her kan man erfa-
ringsudveksle, afsøge samarbejdsmuligheder og mulighe-
derne for at benytte medarbejderkompetencer på tværs af 
skolerne . På møderne deltager skolernes ledelsesteams og 
sektorlederne .
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Ledelsesudvikling 

God ledelse er en hjørnesten i en velfungerende organisa-
tion . Tilliden mellem de forskellige aktører på vores skoler 
har stor betydning for, hvordan der samarbejdes og dermed 
for elevernes sociale og faglige udvikling . Det helt centrale 
er ifølge forskningen, at medarbejderne har tillid til ledelsen 
og de beslutninger, der træffes, men også at medarbejder-
ne har tillid til hinanden, og at forældrene og ikke mindst 
eleverne har tillid til lederen og lærerne . Alt dette er afgø-
rende for at skabe en god trivsel og læringskultur af høj 
kvalitet, som i sidste ende har indflydelse på, at eleverne 
bliver så dygtige, som de kan . 

Eksempler på ledelsesudvikling

I Skoleforvaltningen udvikler vi de ledere, vi allerede har . 
Det gør vi blandt andet gennem masterclasses, masterud-
dannelser, lederudviklingsforløb, Talent Nord og diplomud-
dannelse i ledelse . Alle som får en lederstilling i Skolefor-
valtningen skal igennem diplomuddannelse i ledelse . Det er 
ligesom vores ”basisuddannelse” for ledelse . En diplomud-
dannelse består af obligatoriske og valgfrie moduler samt 
et afgangsprojekt . Uddannelsen forløber over 3 år .  

Vi gør også en dyd ud af at give kompetenceudviklingsmu-
ligheder for de medarbejdere, der ikke har ledelseserfaring, 
men som har lyst og potentiale til at blive ledere . Det gør vi 
eksempelvis gennem talentforløbet Talent Ny leder . 

”I kraft af Talent Ny leder har vi fået et spirende ungt 
talent, som jeg glæder mig til at samarbejde med og 
være med til at udvikle endnu mere. Vi har flere gange 
haft ansøgere fra forskellige talentprogrammer, og det 
giver os et kvalificeret felt at vælge imellem.”

(Citat: Anne-Marie Nedergaard, Skoleleder, Tornhøjskolen)

Eksempel på samarbejde om 
ledelsesudvikling

10 skoler fra Aalborg Kommune deltager i et to-årigt kom-
petenceudviklingsforløb for skoleledelser . Projektet er et 
samarbejde mellem AP Møller Fonden, København Kom-
mune og Aalborg Kommune . Selve uddannelsen forestår 
Handelshøiskolen BI i Oslo, der med professor Johan From 
i spidsen, gennem en årrække har specialiseret sig i kom-
petenceudvikling af skoleledelser . Det er ikke en komplet 
norsk uddannelse, der gennemføres, men en version tilpas-
set til København og Aalborg Kommuners skolevæsen .

Uddannelsens hovedfokus er ledelse tæt på elevernes læ-
ring, så alle elever får mulighed for at udnytte deres poten-
tiale bedst muligt . Derudover er også den strategiske ledel-
se og fokus på professionelle læringsfællesskaber vigtige 
områder i uddannelsen .



Fokusområder
Læringssamtaler

På Aalborg Kommunes skoler arbejder vi med lærings-
samtaler på alle niveauer fra elev til forvaltningsledelsen . 
Læringssamtalerne er et af vores vigtigste redskaber til at 
skabe overblik over og læringsudbytte af undervisningen, 
ligesom det synliggør, hvor vi kan sætte ind for at øge ele-
vernes trivsel .

Læringssamtalen er baseret på en feedbackkultur inspire-
ret af Learning Pipeline-tankegangen, hvor hvert led ikke 
bare er indbyrdes afhængig, men også samhørig fra elev/
lærer-relationen til skoleleder/forvaltningsledelse . At lade 
hvert led blive hørt – og ikke mindst forholde sig giver ikke 
bare et fælles ståsted og en fælles forståelse . Det forpligter 
også ledelsen til, at følge op på og tage ansvar for input, mål 
og resultater . 

”Det, vi arbejder på, er at få skabt en refleksiv samar-
bejdskultur på tværs af hele skolen. Derfor er vi godt i 
gang med opbygning af flere forskellige typer lærings-
samtaler, og vi forsøger på den måde at få læringssam-
talerne til at blive en integreret del af vores måde at 
lave skole på”. 

(Citat: Astrid Witt, Læringsvejleder, Gistrup Skole)

PÆDAGOGISKE MEDARBEJDERE
OG ELEVER (FORÆLDRE)

 Læringsprogression og trivsel

VEJLEDERE OG LÆRERE, PÆDAGOGER
 Undervisning (microteaching)

SKOLELEDELSE OG TEAM
 Lærings- og trivselsresultater
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Læringssamtaler med
fokus på elevers læring

FORVALTNING OG SKOLELEDELSE
 Skolepræstationer og kultur
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Inklusion

Alle skal have en ven i skolen . Sådan lyder et af vores mål, 
som i høj grad handler om inklusion . Men vores arbejde 
rækker naturligvis ud over at være gode venner . Inklusi-
on er at sørge for, at alle elever trives, at alle elever lærer 
noget, og at alle elever har lyst til at komme i skole hver 
dag . Vores inklusionsstrategi hedder Fællesskaber for alle, 
og den beskriver og sætter retning for, hvordan vi arbejder 
med inklusion .

For at lykkes bedst muligt, samarbejder vi ikke kun på tværs 
af forvaltningen men også med andre forvaltninger, organi-
sationer, foreninger, forældre og andre interessenter, som 
kan hjælpe os i vores arbejde med deres indsigt . Fordi inklu-
sion er svært, samarbejder vi på tværs og løfter i fællesskab 
til gavn for børnene . 

Hver skole har en inklusionsvejleder ansat, som organiserer 
indsatsen på den enkelte skole . Vi er i færd med at videre-
uddanne vores nuværende inklusionsvejledere .

Den åbne skole 

Når vi åbner dørene, åbner vi også elevernes øjne . Så lærer 
de ved selvsyn om samfundet – og vi introducerer elever-
ne til fritids- og fremtidsmuligheder . Desuden er vi med til 
at forankre den lokale skole som en vigtig del af området 
omkring os .

Samarbejdet mellem skolen og det omgivende samfund 
kan både bestå af aktiviteter i den fagopdelte undervisning 
og aktiviteter i den understøttende undervisning . Vigtigst 
er det, at undervisningen i høj grad er tilrettelagt efter ele-
vens interesser og motivation . På den måde, tror vi på, at vi 
højner trivslen, motivationen, den faglige kvalitet og livsdu-
eligheden for eleverne .

Den åbne skole er en oplagt mulighed for at trække på alle 
kompetencer; personale af en hver art med relevante fri-
tidsaktiviteter, lokale virksomheder, foreninger, fagskoler 
med meget mere .

Hvad laver man i skolen?
Hvad siger børnene i indskolingen?

• I skolen har man idræt
• I skolen har man dukse, der henter mælketasken
• I min skole laver vi lektier og opgaver og lærer bogstaver
• Man skal arbejde hårdt, når man går i skole, og lave de lektier, som læreren siger
• I skolen skal man høre efter, hvad de voksne siger og række hånden op
• I vores klasse har vi et tøjdyr, som vi trækker lod om hver fredag
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Det digitale samarbejde

Det digitale samarbejde fylder meget i skolen . I 2019 bli-
ver Skoleintra afløst af Aula, som bliver fremtidens samar-
bejdsplatform . I Aula kan elever, forældre og pædagogisk 
personale kommunikere og samarbejde i et brugervenligt 
og sikkert miljø . Aula er tæt koblet med læringsplatformen 
MinUddannelse, som skolerne allerede er i fuld gang med at 
bruge . Lærere, pædagoger og elever anvender læringsplat-
formen MinUddannelse i dagligdagen som en fælles ramme 
for undervisningen herunder årsplan, forløb, afleveringer, 
feedback, videndeling og meget andet . MinUddannelse ud-
vikles løbende med det formål at gøre elevplanen dynamisk 
og brugervenlig .

Teknologiforståelse og programmering

Den digitale udvikling ændrer vores børns og unges verden . 
Derfor er det vigtigt, at de opnår teknologiforståelse, så de 
får viden om sociale medier, netværk, algoritmer, program-
mering og it-sikkerhed .

Det arbejder vi blandt på ved at have et korps af program-
meringsguider, der kan bookes af de enkelte skoler . Guider-

ne interesserer sig for tal, koder og computere, og de er 
især gode til at bruge programmering i de naturfaglige fag, 
hvor eleverne kan arbejde problemløsende, eksperimente-
rende og innovativt . 

Der er også et stort fokus på en programmeringsindsats for 
piger . Den kalder vi kreativ kodning for piger .

Dit liv på nettet

Et er at forstå brugerfladen, og hvad der ligger bag . Noget 
andet er, hvordan man bruger sig selv på nettet . For at ele-
verne færdes på nettet på sikker vis, har Skoleforvaltningen 
i samarbejde med Center for Digital Pædagogik, derfor ud-
viklet undervisningsmaterialet Dit liv på nettet, som handler 
om, hvordan man begår sig på nettet og undgår at komme 
ind i uheldige netværk og bekendtskaber .
 
Materialet er blevet så populært, at andre kommuner i 
Nordjyllands Politikreds også anvender materialet indenfor 
SSP-organisationen og i andre professionelle netværk . Ma-
terialet benyttes helt ned til 2 . klasse, og giver eleverne og 
forældrene indblik i, hvordan de færdes sikkert på nettet – 
og så har materialet oven i købet vundet Den Kriminalpræ-
ventive Pris 2017 .
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Kommunikation
Kommunikationen binder det hele sammen . Folkeskolen er 
alles, og dens eksistens står og falder ikke med vores for-
tælling om den . Folkeskolen er også vores at drive, pleje og 
udvikle . Derfor er det vigtigt for os at fortælle, hvem vi er, 
hvad vi står for, og hvor vi er på vej hen . Vi vil fortælle vidt 
og bredt om vores skole – både når det går godt, og når vi 
møder udfordringer . Vi bruger #videleralt . 

Vi er ambitiøse i alt vores arbejde, og derfor også i vores 
forventninger til, at vi alle er med til at fortælle om det . Ek-
sempelvis er vi first movers ved at have særlig fokus på so-
ciale medier som kommunikationsplatform, ikke bare som 
forvaltning, men også på skoler og skoletilbud .

Facebook er lokalsamfundets digitale gadekær – her kan 
man præge snakken over køledisken og skabe tillid over for 
kommende forældre . Vi ser det som et vigtigt redskab til at 
øge opmærksomhed til forældrene, ansøgere, kommende 
forældre, foreninger, bedsteforældre og så videre .

Relevant kommunikation i øjenhøjde om vores mål, suc-
ceser og ikke mindst udfordringer – gerne den slags, vi har 
overkommet – gør os personlige og synlige . Og når vi viser, 
at vi lykkes med at danne og uddanne livsduelige verdens-
borgere, så er vi med til at bringe tilliden og stoltheden til-
bage i folkeskolen . Derfor prioriterer vi kommunikation .

Hvis du vil vide mere om eller have hjælp til kommunikati-
on, er du altid velkommen til at kontakte kommunikations-
teamet på mailadressen kommunikation-skole@aalborg .dk .

Hvis du vil vide mere om Skoleforvaltningen, er du 
velkommen til at kontakte:

• Rådmand Tina French Nielsen 
 tfn-byraad@aalborg .dk 
 +45 9352 0007

• Direktør Martin Østergaard Christensen 
 mosc-skole@aalborg .dk 
 +45 9352 0008

• Sekretariatschef Pernille Fruergård Simonsen 
 pfs-skole@aalborg .dk 
 +45 9352 0015

• Skolechef Jakob Ryttersgaard 
 jary-skole@aalborg .dk 
 +45 9352 0044

• Læringschef Kristina Østergaard Kristoffersen 
 kok-skole@aalborg .dk 
 +45 9352 0060

• Økonomichef 
 +45 9352 0095

Læs mere om Skoleforvaltningen:
www .nogetathavedeti .dk
www .aalborg .dk/skoleforvaltningen

Følg os på:
www .facebook .com/aalborgkommunesskoler

Følg os på:
www .linkedin .com/company/
skoleforvaltningen-aalborg-kommune



Velkommen til Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune 19

Eksempler på det vi kommunikerer i Skoleforvaltningen




