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Arbejdsgruppen om kompetenceudvikling  

 

 

1. Baggrund 

Regeringen har lanceret en omfattende folkeskolereform, der skal forhand-

les i Folketinget i 2013 med henblik på vedtagelse i sommeren 2013. Det 

overordnede mål med reformen er, at alle elever bliver så dygtige, de kan. 

Reformen ventes at træde i kraft skoleåret 2014/2015 dvs. i august 2014.  

 

Hvis hovedelementerne i reformen vedtages, vil det indebære betydelige 

ændringer af den faglige og økonomiske styring af folkeskolen. Ændringer-

ne vil også påvirke organisering og indhold af dagtilbud, kultur- og fritids-

tilbud til børn og unge mv. Der er således tale om en omstilling, som vil 

involvere mange aktører i kommunerne i et omfattende forandringsprojekt, 

hvor et fælles syn på børns udvikling og læring er et vigtigt afsæt.  

 

Kommunalbestyrelserne skal allerede i 2013 som led i budgetvedtagelsen 

for 2014 træffe en række beslutninger om skolens indhold, styring og øko-

nomi. Forberedelserne hertil igangsættes primo 2013. Beslutningerne kan få 

konsekvenser for hele den kommunale indsats for børn og unge og de for-

skellige institutionstilbud. Forvaltninger, skoleledere og øvrige ledere på 

børn- og ungeområdet skal i gang med den konkrete planlægning.  

 

For at understøtte kommunerne i arbejdet med at forberede reformen frem 

mod august 2014 vil KL iværksætte en række aktiviteter og udarbejde inspi-

rationsmateriale mv. Et stort antal kommunale repræsentanter vil blive ind-

draget i dette arbejde. I januar 2013 er der nedsat en kommunal rådgiv-

ningsgruppe med kommunaldirektører og børne- og ungedirektører, der 

skal rådgive KL om realiseringen af en kommende folkeskolereform. 

Der nedsættes herudover følgende arbejdsgrupper med kommunale repræ-

sentanter: 

 

 Arbejdsgruppe om kommunalpolitiske beslutninger om folkeskolen 

og tilbud til børn og unge 

 Arbejdsgruppe om skolens indhold, herunder aktivitetstimer 

 Arbejdsgruppe om styring af økonomi og ressourcer i folkeskolen 
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 Arbejdsgruppe om dokumentation i relation til folkeskolen 

 Arbejdsgruppe om ledelse af folkeskolen 

 Arbejdsgruppe om kompetenceudvikling af folkeskolens medarbej-

dere 

 

Der planlægges senere nedsat en arbejdsgruppe om arbejdsgiverrollen, lige-

som der eventuelt vil blive nedsat underarbejdsgrupper om specifikke tema-

er.  

 

Det fælles formål for arbejdsgrupperne er at bidrage til omstillingen til en 

ny skole, herunder at give input til udvikling af konkrete produkter (fx te-

madage/konferencer, inspirationsmaterialer i form af modeller, eksempler 

mv.), der kan understøtte kommunerne. 

 

Der er udarbejdet en overordnet tidsplan for KL’s aktiviteter større initiat i-

ver og aktiviteter i 2013 om folkeskolereformen rettet mod det politiske 

niveau, topchefniveauet og skoledelserne, jf. bilag 1. Arbejdsgruppen skal i 

planlægningen af sit arbejde tage højde for denne tidsplan bl.a. i forhold til 

udarbejdelse af produkter, indspark til konferencer, kurser m.v. Det er sam-

tidig vigtigt med tæt koordinering mellem arbejdsgrupperne, så de anbefa-

linger, vejledninger m.v., der udarbejdes til kommunerne er koordineret. 

 

2. Formål for arbejdsgruppe om kompetenceudvikling af 

lærere og pædagoger 
Reformen vil indebære betydelige ændringer i læreres og pædagogers arbej-

de. Også den øgede digitalisering og målsætningen om, at næsten alle børn 

deltager i almenundervisningen, kræver ændringer i lærer- og pædagogarbej-

det.  

Der er derfor behov for kompetenceudvikling af lærere og pædagoger som 

opfølgning på reformen. Der skal tænkes i nye måder at kompetenceudvikle 

på, så viden fra forskning og udvikling i langt højere grad forankres i efter-

uddannelsesindsatsen og dermed i lærernes undervisningspraksis. Der bør 

tænkes i relationen til uddannelsesstederne. 

I perioden primo 2013 til reformen ventes at træde i kraft i august 2014 er 

der brug for at tænke i, hvordan kommunerne herunder forvaltning og sko-

leledelser kan arbejde med at tydeliggøre visionen for en ny skole for med-

arbejderne og skabe ejerskab og engagement. På længere sigt dvs. efter au-

gust 2014 skal der dels tænkes i, hvordan den løbende kompetenceudvikling 

for medarbejdere kan tilrettelægges og dels i, hvordan reformen skal afspej-

le sig i grunduddannelserne. 
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Arbejdet med at tænke i kompetenceudvikling skal derfor allerede igangsæt-

tes primo 2013. 

Arbejdsgruppens arbejde skal koordineres tæt med arbejdet i bl.a. gruppen 

om ledelse og folkeskolens indhold, da der vil være stor sammenhæng mel-

lem temaer i grupperne. 

 

Indhold i gruppens arbejde 

Som nævnt forestår der en meget stor forberedelsesopgave i kommunerne 

fra primo 2013 frem mod 2014. Arbejdsgruppen skal drøfte, hvordan KL 

kan understøtte denne proces i forhold til medarbejderne herunder, om der 

er behov for udarbejdelse af inspirationsmaterialer, afholdelse af kurser eller 

andet. 

I reformudspillet er lagt op til, at der afsættes 1 mia. kr. i perioden 2014-

2020 til at understøtte målet om fuld kompetencedækning. Den endelige 

fordeling og anvendelse af midlerne kendes tidligst til sommer, når refor-

men ventes vedtaget. Arbejdsgruppen skal drøfte, hvilke ønsker kommu-

nerne har til anvendelse af kompetenceudviklingsmidlerne.  Arbejdsgruppen 

skal drøfte, hvad kravet om linjefagskompetencer betyder herunder, hvor-

dan man kan fortolke ”tilsvarende kompetencer”. Der bliver således behov 

for at understøtte skolelederne i at kunne forholde sig til både formelle og 

reelle kompetencer, når skoledagen skal planlægges. 

Som led i den økonomiske aftale mellem regeringen og KL for 2013 er det 

besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med Finansministeriet, som skal 

kortlægge lærernes efteruddannelse og komme med løsningsforslag til den 

fremtidige tilrettelæggelse. Arbejdet i gruppen ventes afsluttet i maj 2013. 

Når resultaterne af undersøgelsen foreligger, vil de blive drøftet i arbejds-

gruppen. 

Regeringen lægger i reformudspillet op til, at der etableres et korps af 40 

læringskonsulenter, der skal understøtte kommunernes arbejde med refor-

men. Der er i statsligt regi desuden flere taks-forces (fx i relation til to-

sprogindsatsen og inklusion), som tilbyder kommunerne støtte i konkrete 

indsatsser. Arbejdsgruppen skal drøfte, hvad kommunernes ønsker til læ-

ringskonsulenter, korps m.v. er, så kommunerne opnår størst muligt effekt 

af disse indsatser. 

KL har igennem 3 år stået i spidsen for et konsortium bestående af skolens 

parter – kommuner, skoler, professionshøjskoler, forsknings- og evalue-

ringsinstitutioner. Formidlingskonsortiet: Viden i spil har i januar 2013 ud-

givet publikationen ”Viden i spil”, hvor parterne er enige om at anbefale en 
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række tiltag, der skal understøtte at viden fra forskning og gode erfaringer 

fra praksis bringes i spil i forbindelse med børns læring og trivsel. Arbejds-

gruppen skal med udgangspunkt i publikationen drøfte, hvordan KL yderl i-

gere kan støtte kommunerne i forhold til at sikre kompetenceudvikling, 

hvor ny viden løbende bringes i spil. 

Arbejdsgruppen skal på baggrund af fælles drøftelser og oplæg fra kredsen 

selv, oplæg fra KL og eksterne ressourcepersoner, beskæftige sig med føl-

gende spørgsmål: 

1. Hvilke konsekvenser bør folkeskolereformen have for kommu-

nernes/folkeskolernes styring og tilrettelæggelse  af læreres og 

pædagogers kompetenceudvikling med hensyn til: 

- Styring fx. balancen i prioriterede indsatsområder i kompetenceud-

viklingsindsatsen centralt i kommunen hhv. lokalt på institutionsni-

veau 

- Omfang og rammer for indsatsen herunder prioritering mellem 

kompetenceudvikling i praksis om omfang af medarbejderes fravær 

fra arbejdsplads i forbindelse med deltagelse i efter- og videreud-

dannelse og anden kursusvirksomhed 

- Indholdet af læreres og pædagogers efter- og videreuddannelse, her-

under identifikation og prioritering af kompetencer, som folkeskole-

reformen nødvendiggør på kort og lang sigt 

2. Hvilke konsekvenser bør folkeskolereformen have for kommuner-

nes krav til tilrettelæggelsen af læreres og pædagogers kompetence-

udvikling på professionshøjskolerne og evt. andre udbydere? 

- Tilrettelæggelsesformer, herunder brug af e-læring  

- Praksis- og udviklingsbasering og forankring herunder rammer for 

samspil mellem folkeskolerne og professionshøjskolerne, jf. oplæg-

get ”Viden i spil” fra Formidlingskonsortiet i januar 2013.    

- Uddannelsesdækning – behov for udbud af nye efter- og videreud-

dannelsesforløb fx nye indsatsområder, specialistkompetencer mv.  

- Fælleskommunalt indkøb af uddannelses- og kursusydelser, herun-

der dialog med leverandør(er) om krav til indhold, tilrettelæggelse på 

arbejdsplads (praksisforankring) mv. og fælleskommunalt samarbej-

de i øvrigt. 

3. Hvilke konsekvenser bør folkeskolereformen have for lærer- og pæ-

dagoguddannelserne? 

 hvordan bør folkeskolereformen afspejles i den nye pædagoguddan-

nelse, som formentlig vedtages omkring sommeren 2013? 
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 skaber reformen behov for justeringer i den netop vedtagne lærer-

uddannelse under implementering? 

 

Produkter: 

Arbejdsgruppen fastlægger nærmere, hvilke produkter, den ønsker at udar-

bejde. Arbejdsgruppen vil dog skulle yde konkret rådgivning i forbindelse 

med KL’s interessevaretagelse – det gælder såvel i relation til arbejdet med 

implementering af lærer- og pædagoguddannelserne som i relation til den 

nedsatte arbejdsgruppe, der skal komme med anbefalinger til den fremtidige 

tilrettelæggelse af efteruddannelsesindsatsen.  

Herudover kan flg. produkter overvejes: 

 Inspirationsmateriale på ”god praksis” med hensyn til styring og til-

rettelæggelse af efteruddannelsesindsatsen i kommunerne.  

 Inspirationsmateriale til bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af 

uddannelsesudvalg på professionshøjskolerne om hvilke kommunale 

prioriteter der bør sættes i grund- efter og videreuddannelse målret-

tet fremtidens skole. 

 En konference efter reformens vedtagelse om fremtidens efterud-

dannelse af lærere og pædagoger med henblik på at bringe professi-

onshøjskolerne og kommunerne tættere i dialog. 

 Et temamøde el.lign. målrettet undervisere/kursusansvarlige på pro-

fessionshøjskolerne om kommunale behov/krav i kølvandet på fol-

keskolereformen.   

 

3. Arbejdsform og tidsplan 

Det er vigtigt med en tæt koordinering af arbejdet i de forskellige arbejds-

grupper. Der sigtes derfor mod et antal fælles møder for alle grupperne. 

Der er udarbejdet en overordnet tidsplan for KL’s aktiviteter om folkesko-

lereformen rettet mod kommunerne (Bilag 1). 

 

På det første møde i arbejdsgruppen drøftes et forslag til arbejdsplan for 

gruppen. Planen skal spille tæt sammen med KL’s overordnede tidsplan for 

aktiviteter. 

 

Opstartstidspunkt og mødehyppighed for de enkelte arbejdsgrupper kan 

variere. På første møde i gruppen drøftes mødehyppighed og arbejdsform.  
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Ultimo 2013 tages stilling til det videre arbejde i de forskellige arbejdsgrup-

per.  

 

4. Sammensætning af arbejdsgruppen 

Arbejdsgruppen skal sikre, at KL’s arbejde med kompetenceudvikling i for-

længelse af folkeskolereformen står på et solidt grundlag. Derfor er arbejds-

gruppen sammensat, således at ledelseskæden er repræsenteret, at HR-

arbejdet i kommunerne inddrages, og at specialistkompetencer – fx om IT 

er til stede. 

 

 

Titel Navn Kommune 

Direktør, tidl. HR-chef Lene Magnussen Glostrup 

Direktør for Børn, Skoler 

og Familier 

Anders Peter Øster-

gaard 

Hillerød 

Skoleleder, Kokkedal Skole Kirsten Birkving Fredensborg 

Konstitueret kontorchef Mikala Jørgensen København 

Direktør Henning Risager 

 

Brønderslev 

 

Direktør Henrik Beyer Herning 
 

Skolechef Lone Vestergård Ålborg 

Sektorchef, Skolesektoren Bjarne V. Hansen Lolland 

Leder, Center for Pædago-

gisk Udvikling 

Thomas Skovgaard Hedensted 

Dagtilbudschef Nina Hæsum Mariagerfjord 

Skoleleder  Torben Vad Holstebro 

Økonomidirektør Birgitte Husballe Kalundborg 

 

Projektleder og øvrige deltagere fra KL’s sekretariat 

Projektleder chefkonsulent Henrik Casper (Center for børn og uddannelse) 

Kontorchef Mikkel Haarder (Center for børn og uddannelse) 

Chefkonsulent Dorthe Møller (Center for børn og uddannelse) 

Chefkonsulent Hannah Fjeldstad (KLK) 

Konsulent Camilla Vendelboe Hagensen (Specielle Overenskomster) 

Konsulent Margrethe Grevy (Center for børn og uddannelse) 
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Bilag 1. Tidsplan for større KL-initiativer, der kan støtte 
kommunernes realisering af en folkeskolereform 

 

Denne foreløbige tidsplan viser, hvilke større aktiviteter, KL på nuværende 

tidspunkt planlægger i 2013 med henblik på, at kommunerne har mulighed 

for at tænke aktiviteterne sammen med kommunens forberedelser af refor-

men. Planen vil løbende blive justeret. Sideløbende med de nævnte aktivite-

ter vil KL tage spørgsmål vedrørende folkeskolereformen op i alle de rele-

vante faste fora, hvor KL i forvejen mødes med kommunerne, fx større 

tilbagevendende konferencer samt møder med de 98 borgmestre, kommu-

naldirektørkredsen og diverse fagdirektørkredse. 

 

Tidspunkt Målgruppe Indhold 

Marts/april 

2013 

 

 

Kommunaldirektø-

rer og børne- og 

ungedirektører 

Dialogmøder i de fem regionale kommunaldirektørkredse med 

deltagelse af børne- og ungedirektørerne. Folkeskolereformen drøf-

tes i forhold til visionen med reformen, indhold og økonomi. Der 

sættes desuden fokus på tidsplanen for forberedelse af reformen 

herunder de aktiviteter, KL forventer at igangsætte for at under-

støtte kommunerne. 

Marts/april 

2013 

 

Børne- og kulturdi-

rektører samt  

skolechefer 

Tilbud om KL-deltagelse i et møde om folkeskolen i de fem regio-

nale direktørnetværk for børne- og kulturdirektører, hvor også 

skolecheferne deltager. Folkeskolereformen drøftes i forhold til 

visionen med reformen, indhold og økonomi. Der sættes fokus på 

tidsplanen for forberedelse af reformen, herunder de aktiviteter, 

KL forventer at igangsætte for at understøtte kommunerne og be-

hovet for inspirationsmaterialer, modeller m.v. til brug for kom-

munernes forberedelse. 

16. april 

2013 

Børne- og ungedi-

rektører 

KL-træf for børne- og kulturdirektører om større temaer i 2013 på 

børneområdet. Folkeskolen er ét blandt flere emner. 

23. april 

2013 

Økonomidirektø-

rer (Ø98) 

Folkeskolen vil være et centralt tema på mødet i Ø98 kredsen. Der 

vil være fokus på budgetteringsforudsætninger og relevante sty-

ringsinformationer, som økonomiforvaltningerne har brug for at 

sætte fokus på tidligt i budgetprocessen. 

Maj 2013 Borgmestre og 

formænd for bør-

ne- og skoleudvalg, 

kommunaldirektø-

rer og børn- og 

ungedirektører 

Der planlægges 3-5 møder rettet mod borgmester og formanden 

for børne- og skoleudvalget, kommunaldirektører og børn- og un-

gedirektører om visionen bag folkeskolereformen, indholdet i re-

formen og de nye rammer for skole- og børnepolitikken lokalt. Der 

sættes fokus på forberedelse af budgetprocessen for budget 2014 

og de temaer, som kommunalbestyrelsen bør forholde sig til i for-

bindelse med budget 2014 i relation til reformen. KL planlægger til 

brug for mødet at udarbejde et oplæg/inspirationsmateriale herun-

der forslag til tidsplan for forberedelse af den nye skole og refor-

men, der ventes at træde i kraft i august 2014. Den samlede øko-

nomi i reformen vil på dette tidspunkt fortsat ikke være kendt. 
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Maj/Juni 

2013 

Skoleledelser, øvri-

ge ledelser på bør-

ne-, unge- og fri-

tidsområdet, chefer 

for området 

Skoledelserne står over for en meget stor opgave i relation til at 

lede forandringer igennem i folkeskolen, hvis en reform vedtages. 

Der afholdes et møde for målgruppen på ca. 3.000 personer enten 

som 2-3 konferencer eller 5-8 regionale møder. På mødet sættes 

fokus på visionen bag folkeskolereformen samt reformens indhold, 

omstillingsopgaven og ledelsesopgaver i forhold til at forberede 

reformen frem mod august 2014. Informationsmøderne følges op 

af andre aktiviteter i efteråret 2013. Til brug for møderne vil KL 

udarbejde et inspirationsmateriale om folkeskolereformen og ledel-

sesopgaven. 

14.-15. maj 

2013 

Kommunalpoliti-

kere, forvaltnings-

chefer og udvik-

lingskonsulenter 

KL afholder Kultur- og fritidskonference i Silkeborg. På konferen-

cen sættes bl.a. fokus på aktivitetstimerne og koblingen mellem 

skole- og fritidsliv. 

Medio juni 

2013 

Kommunalpoliti-

kere, især økono-

miudvalgsmed-

lemmer samt 

kommunaldirektø-

rer, øvrige direkti-

onsmedlemmer og 

økonomichefer 

KL afholder Aktuel Kommunaløkonomi. På dette tidspunkt for-

ventes de økonomiske forudsætninger for reformen kendte, idet 

disse forudsætninger indgår i den økonomiaftale, som regeringen 

og KL forventes at indgå medio juni. Der vil på møderne være 

fokus på de budgetforudsætninger, som kommunerne skal arbejde 

med i forhold til skolereformen. Skoleåret 2014/2015 har 5/12 

virkning i kommunernes budget for 2014, og der orienteres på 

møderne om, hvordan reformens forudsætninger kan indarbejdes i 

det kommende budget. 

August 

2013 

Kommunalpoliti-

kere primært 

borgmestre, fagud-

valg og økonomi-

udvalg samt top-

chefer. 

Der afholdes 5-8 regionale møder for økonomiudvalgs- og skole-

udvalgsmedlemmer om folkeskolereformens konsekvenser og mu-

ligheder. På dette tidspunkt kendes både de indholdsmæssige og 

økonomiske rammer for reformen samt de nye overenskomster. 

Der lægges vægt på, hvilke typer af beslutninger kommunalbesty-

relserne bør træffe i løbet af efteråret med henblik på at fastlægge 

rammer for skolerne og skolelederne, når den lokale skole- og bør-

nepolitik skal udmøntes Der sættes fokus på reformens konsekven-

ser for skole- og børnepolitikken og koblingen til styringen af ind-

hold og ressourcer. Der præsenteres forskellige scenarier for, hvad 

politikerne lokalt bør/kan tage stilling til samt forskellige styrings-

modeller 

August 

2013 

Forvaltningschefer 

og skoleledere 

Halvdagsinformationsmøder om resultat og konsekvenser af over-

enskomstforhandlingerne. 

Efterår 

2013 - sep-

tember-

november 

Skoleledelser og 

forvaltninger 

Ledelsen på den enkelte skole står over for en stor opgave, hvis 

reformen vedtages og skal implementeres. Ændrede økonomiske 

rammer vil bl.a. påvirke arbejdstilrettelæggelsen på den enkelte 

skole. Det er afgørende af ledelsen klædes på til denne opgave og 

tager ejerskab til visionen for fremtidens skole og realiseringen af 

den. Der iværksættes kurser – formentlig over 2-3 dage for skole-

delserne om visionen for fremtidens skole. Der sættes fokus på de 
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redskaber og faglige temaer, der ledelsesmæssigt skal arbejdes med 

frem til sommeren 2014 med henblik på at afklare rammer, indhold 

og ressourceanvendelse for det kommende skoleår. På møderne 

præsenteres inspirationsmateriale med eksempler og praktiske red-

skaber og værktøjer, der kan anvendes på den enkelte skole i plan-

lægningen af skoleåret 2014/2015. 

30.-31. 

januar 2014 

Kommunalpoliti-

kere, forvaltnings-

chefer, skole-, 

dagtilbuds- og 

institutionsledere 

KL afholder konference Børnetopmøde 2014 i Ålborg. Konferen-

cen vil omhandle hele børne- og ungeområdet og vil være en natur-

lig anledning til at markere folkeskolereformens ikrafttræden og 

kommunernes arbejde med forberedelserne, herunder konsekven-

ser for de samlede kommunale tilbud til børn og unge. 

Primo 2014 Skoleledelser Workshops for skoleledelser om planlægning af skoleåret 

2014/2015. Der præsentereres værktøjer og inspirationsmateriale, 

der kan anvendes i planlægningen af skoleåret 2014/2015. 

 

Ud over de nævnte aktiviteter overvejes det at afholde en række temada-

ge/konferencer om faglige temaer i reformen, fx koblingen mellem skolen 

og fritidstilbud, samarbejder mellem skolen, ungdomsuddannelser og er-

hvervslivet, arbejdet med læringsmiljø og læringsmål, kompetenceudvikling 

af medarbejdere m.v. 

 

 


