
 

 

Side 1 

 

Teamsamarbejde på 
skolerne 

Skolelederforeningen anbefaler.. 

... at skoleledelsen arbejder med udvikling og 

kvalificering af teamsamarbejdet på alle niveauer, så det i 

højere grad får fokus på elevernes læring og medarbejdernes 

egen kompetenceudvikling. 

Målene om styrket fokus på skolens resultater, en mere fleksibel tilrettelæggelse af 
skoledagen og ikke mindst styrket opmærksomhed om den enkelte elevs læring fordrer 
et tættere professionelt samarbejde i skolens dagligdag. 
 
Medarbejdernes kompetenceudvikling i forhold til den daglige praksis foregår bl.a. i 
form af kurser og udviklingsprojekter, men også i gensidig professionel sparring og 
udfordring. Dette vil i høj grad blive understøttet af en tættere, professionel 
teamorganisering. 
 
Hvor er fordelene ved et tæt teamsamarbejde? 
Et tæt, professionelt og kollaborativt teamarbejde vil kunne fremme flg. mål: 
 

 Fælles praksisnær kompetenceudvikling i form af, at medarbejderne systematisk 

sparrer med hinanden, udfordrer hinanden og giver professionel feedback 

 Et samlet styrket og fælles fokus på den enkelte elevs læring og trivsel 

 Større fællesskab om ikke blot tilrettelæggelse af undervisningen, men også 

gennemførelsen og evalueringen 

 Bedre muligheder for at tilrettelægge skoledagen fleksibelt i forhold til den 

konkrete undervisning, i et miks af fx kortere træningsforløb og længere 

projektforløb  



 

Side 2 

 Bedre grundlag for opdeling af eleverne på hold i forhold til den konkrete 

undervisning eller læringsmål fx med henblik på behovet for lærer-elevkontakt 

 Rationalisering af arbejdet gennem større fælles ansvar for den samlede 

undervisningsopgave, via deltagelse i og overtagelse af hinandens undervisning. 

Forskningsbaseret viden 
Forskning viser, at et tæt teamsamarbejde giver bedre resultater for eleverne og et 
bedre arbejdsmiljø for medarbejderne. 
 
Men der er også mange andre faktorer, der understøtter tankerne om et øget fokus på 
udvikling af teamsamarbejdet på skolen: 
 

 De unge og yngre lærere er uddannet til fællesskab og teamsamarbejde 

 De nye arbejdstidsregler foreskriver, at alle medarbejdere som udgangspunkt er 

på arbejdspladsen 

 Mange skoler har allerede rigtig gode erfaringer med teamsamarbejdet. 

 

Udfordringer 

Der er meget store forskelle fra skole til skole vedr. traditioner for teamsamarbejde. Der 
har været en vis solistkultur i lærerarbejdet, og på de skoler, som endnu er præget 
heraf, vil det blive en udfordring at få drejet kulturen i retning af et større fællesskab.  
 
Det kræver bl.a. at skolerne indrettes, så de fysiske rammer fremmer fællesskabet og 
fleksibiliteten, og vi ved, at der på nogle skoler endnu ikke har været mulighed for at 
etablere tilstrækkeligt gode fysiske arbejdsforhold for medarbejderne. 
 
Skoleledelsen skal mobilisere den fornødne begejstring og entusiasme hos lærerne til at 
gøre tingene anderledes og efter fælles retningslinjer. 
 
Understøttende initiativer 
På nationalt niveau er det vigtigt, at parterne om folkeskolen er klare i mælet vedr. 
teamsamarbejdets betydning og resultater fx ved at der er gode eksempler tilgængelige 
i skrift og billeder, som skal kunne inspirere og give konkrete eksempler. 
 
På kommunalt niveau bør det besluttes, hvad man vil med den øgede tilstedeværelse, 
og hvordan dette kan understøtte teamsamarbejdet.  
 
På skoleniveau kan følgende aktiviteter øge udbyttet af teamsamarbejdet: 
 

 At der er skriftlige og klare visioner, mål, strukturer og retningslinjer 



 

Side 3 

 At der ledelsesmæssigt følges op gennem bl.a. tilbagevendende teamsamtaler 

med ledelsen 

 At der udvises og forventes den fornødne tillid til teamenes professionalisme og 

samarbejde 

 At der holdes fast i professionalismen i teamsamarbejdet, hvor møder mv. ledes, 

så beslutninger bliver ført ud i livet, hvor den gensidige erfaringsudveksling, 

sparring og udfordring systematiseres, og hvor teamet til stadighed har fokus på, 

hvordan det kan gøres bedre næste gang  

 En systematisk evalueringskultur. 

 

Skoleledelsen skal således sørge for 

 At udarbejde skriftlige og klare visioner, mål, strukturer og retningslinjer vedr. 

teamsamarbejdet 

 At følge op på teamsamarbejdet gennem bl.a. tilbagevendende teamsamtaler 

 At udvise og forvente den fornødne tillid til teamenes professionalisme og 

samarbejde 

 At sikre en systematisk evalueringskultur 

 At være teamkoordinatorernes/-ledernes sparringspartner, hjælper og 

udfordrer. 

Skolelederforeningen  
vil arbejde for, at dette tema bliver tydeligt i ministeriets inspirationsdatabase vedr. 
reformen samt sikre at vi i alle relevante sammenhænge taler samarbejdet om skolens 
udfordringer op bl.a. gennem reportager i Plenum samt information til medlemmerne 
om forskellige visioner, mål og teamprincipper.  
 

 

 


