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Opfølgning på de regionale møder om bilag 4 
Hovedstyrelsen skulle evalurere møderne og drøfte fremtidige initiativer. Jeg påpegede, at 
vores side var yderst velforberedte og at møderne bar præg af det. Vi fik vores 
konklusioner frem. Alftaler er godt og måske en forudsætning for god social kapital samt 
den gode dialog om kvalitet og undervisning. Jeg tænker, at vi aldrig har talt så meget om 
tid som efter, at vi ikke mere skulle tale om tid. Den pointe kom også frem samt at de 
centrale parter bør påtage sig ansvaret for at få aftalt noget fælles, og dermed få fjernet 
noget af støjen ude lokalt.  
 
Der kom også mange gode lokale løsninger på banen. Nogle har ”forventet tid” på 
opgaveoversigten. Nogle løser den understøttende undervisning ved at tillægge den som 
forlængelse af den faglige undervisning. Fleksibilitet er stadig et nøgleord og aftaler giver 
et fælles sprog. Samtidigt var det også tydeligt, at der er for mange opgaver og at 
ressourceproblematikken ikke løses ved aftaler alene. 
 
Jeg tror på, at vi kan bruge mødernes konklusioner offensivt i den kommende tid op til 
OK’18 samtidigt med, at der lokalt kan arbejdes med diverse løsninger. 
 
Professionel kapital 
Vi havde en repræsentant fra GL til at fortælle om deres arbejde med professionel kapital. 
GL er med til at finansiere gymnasiernes arbejde med PK. Deres strategi er, at der her 
ligger en vigtig nøgle til at få has på nogle væsentlige problemer i arbejdsmiljøet. De 
forfølger altså systematisk indflydelsessporet – også økonomisk. Det er en interessant 
vinkel. 
 
Involverende fagforening 
Vi havde også besøg af formanden fra Lyngby Ole Porsgaard, som fortalte om deres 
arbejde med at få kommunen med på, at skoleudvikling ikke styres centralt. De har haft 
tillidsrepræsentanterne og medlemmerne helt inde i strategien og resultatet hos dem er, at 
kommunen har afbestilt fase to af projektet Synlig Læring. Nu er der så lagt op til, at 
skolerne selv skal arbejde videre lokalt. Et godt eksempel på den involverende 
fagforening. Klar analyse af hvor man kan få indflydelse samt organisere, at strategien 
udføres i alle led.  
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