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Målpil for Skolevæsnet 2017-20 

 

Aktiviteter 

MÅL 

 
Det fortæller vi i år 2017 
 
Vores rollefordeling er klar med Learning Pipeline. 
 
Læringssamtalerne giver tryghed og udvikling. 
 
Forvaltningsarbejde er = forvaltningsSAMarbejde. 
 
I Aalborg Kommunes skoler sætter vi dannelse på skole-
skemaet. 
 
 
 

Vision 

”Noget at have det i” 

Skolerne i Aalborg Kommune vil gøre ”no-
get at have det i” til virkelighed ved: 

 At styrke fagligheden 

 At øge det tværprofessionelle samarbejde 

 At forbedre de demokratiske fællesskaber 

 Altid at tage hånd om det enkelte barn 

 Altid at levere høj kvalitet i alle lærings- 

situationer 

 Altid at inddrage den omkringliggende  

verden i skolen og omvendt 

 

Mål  

 

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

2. Alle har mod på at deltage i verden 

3. Alle har en ven i skolen 

4. Læringen foregår overvejende eksperimen-

terende og problemløsende 

5. Alle ansatte arbejder systematisk med 

vidensproduktion   

 

Vores afsæt 

 

 Vi har høje ambitioner og opnår gode re-

sultater 

 Vi har mod til at afprøve nyt 

 Vi udvikler skolevæsenet gennem inddra-

gelse af personale og videnressourcer 

 Vi anvender eksisterende succeser som 

fundament for udvikling 

 Involvering = implementering 

 
Det fortæller vi i år 2018 
 
Vores arbejdsplads er et godt sted at være, og vi er stolte 
over den forskel vi gør hver dag. 
 
Vi deler vores erfaringer med omverdenen #videleralt 
 
Vores nye Skoleudvalg sætter nye mål. 
 
Vi danner og uddanner elever og personale. 

 
Det fortæller vi i år 2019 
 
Vi kører vores vision til syn og sætter nye mål. 
 
Vi vil være endnu dygtigere. 
 
Hos os er digital læring er en del af vores hverdag. 
 
Vi er mestre i teamsamarbejde. 

 
Det fortæller vi i år 2020 
 
Vores ledere er dygtige, og god ledelse giver glade 
og dygtige børn. 
 
Vores skolereform kommer under lup og fintunes til 
fremtiden. 
 
MinUddannelse er blevet min hverdag. 

Strategiudvikling 

Arbejder med at skabe sammenhæng mellem strategi-

erne. Videreudvikler læringsmiljøer. Udvikler nye veje for 

elevinddragelse og dannelse. 

 

Ledelse  

Fokuserer på at gøre vores arbejdsplads endnu mere at-

traktiv. Konsoliderer Learning Pipeline og udvikler ta-

lentforløb. Styrker ledelses- og administrationsstruk-

turerne. Professionalisering af teamsamarbejdet på og 

mellem skoler og skoletilbud, og styrker samarbejdet mel-

lem forvaltninger og det øvrige uddannelsessystem. 

Pædagogisk Praksis 

Optimerer elevers læring og trivsel gennem konsolide-

ring af læringssamtaler, MinUddannelse, prototyper og 

udvikling af databaseret læringskultur. 

 

Udvikler den pædagogiske praksis gennem yderligere 

konsolidering af strategier for inkluderende fællesska-

ber, internationalt arbejde, bæredygtighed, forældre-

samarbejde og implementering af ny model for to-

sprogsområdet. Fokus på eksperimenterende og pro-

blemløsende læring samt systematisk videndeling. 

Strategiudvikling 

Nyt Skoleudvalg kommer til. Revurderer og justerer stra-

tegier. Videreudvikler indendørs og udendørs læringsmil-

jøer og justerer prioriteringer i udviklings- og investe-

ringsplan 2019-2022. Videreudvikler samarbejdet mellem 

folkeskolerne, skoletilbud og det øvrige uddannelses-

system. 

Ledelse 

Fokuserer på at gøre vores arbejdsplads endnu mere  

attraktiv og understøtter det gode arbejdsliv for alle. Kon-

soliderer yderligere Learning Pipeline og administrati-

onsstrukturer samt videreudvikler robuste ledelsesstruk-

turer. 

Pædagogisk Praksis 

Optimerer elevers læring og trivsel samt sætter særligt 

fokus på dannelse gennem  yderligere udvikling af elev-

inddragelse, klasseledelse og relationskompetencer. 

Styrker teamsamarbejdet og professionaliserer det tvær-

faglige samarbejde om elever, undervisning og fritids-

aktiviteter – i og uden for vores organisation. 

 

Videreudvikler sammenhæng mellem læringssamtaler, 

MinUddannelse og forældresamarbejde. 

Strategiudvikling 

Revurderer og nytænker skoleforvaltningens vision og 

mål. Udvikler ny kompetenceudviklingsplan for alle. 

Implementerer ny udviklings- og investeringsplan 

2019-2022. Udvikler ny strategi for digital læring og di-

gitale kompetencer for alle i skolevæsenet. 

 

Ledelse 

Evaluerer Learning Pipeline og igangsætter udvikling af 

nyt ledelsesgrundlag. Konsoliderer robuste ledelses-

strukturer. 

 

 

Pædagogisk Praksis 

Implementerer ny samarbejdsplatform (AULA) og dens 

sammenhæng med MinUddannelse med fokus på et 

styrket forældresamarbejde på nye måder. 

 

Konsoliderer det professionelle teamsamarbejde i og 

uden for organisationen.  

Strategiudvikling 

Udvikler strategier på tværs af forvaltninger, der sik-

rer samskabelse og helhedstænkning for børn, unge 

og familier. 

 

 

 

Ledelse 

Igangsætter kompetenceløft for alle ledere, der sik-

rer et samskabende skolevæsen. 

 

 

Pædagogisk Praksis 

Evaluerer skolereformens effekter og udvikling 

og igangsætter nye pædagogiske indsatser og til-

tag. 

 

Implementerer, konsoliderer og udvikler pædago-

gisk praksis. Konsoliderer brugen af MinUddan-

nelse og AULA i den daglige praksis. 

Nemmere, sjovere og bedre 
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