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500 elever

To-sporet skole 0.-9. kl

Specialklasser for 
autismeområdet

Oplandsby 10 km nord for 
Aalborg

DUS (Det udvidede 
samarbejde) 

0.-2. kl, DUS 345, DUS K

VESTBJERG SKOLE
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SKOLEN SOM TEAM

PÆD. MØDE

PÆD. 
UDVALG

K. UDVALG

MED. MØDE
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Pædagog og lærere i skolen

Faggruppernes 
værdi for god 

læring

FAGLIG SPARRING

Kompetenceløft: 
"Pædagogen i 

skolen”

PÆDAGOGERNE

Kompetenceløft: 
"Læreren sætter 

læringsmål”

LÆRERNE

FAGTEAMS
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ÅRGANGSTEAM
Fælles forberedelse

Skole/hjem samtaleOrganisering

ForberedelseslokaleTUS

Læringskonference
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ARBEJDET MED 
BØRNENE
Læringsansvarlig

Læringshandleplan for eleverne

SAMARBEJDET I
TEAMET

Teamkontrakt 
Dagsorden til hvert teammøde

TEAMETS AFTALER
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Hvordan vil vi samarbejde

Hvordan håndterer vi 
uoverensstemmelser

Hvordan fordeler vi arbejdsopgaverne

TEAMKONTRAKT
- Hvordan er vi sammen?

Hvordan vi har mulighed for at mødes

Teamkontrakt udfærdiges ved skoleårets start.                   
Revideres to gange årligt. 

Deles med leder
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TEAMKONTRAKT
Relationsfingeren
Hvordan vil vi gerne have at vores sociale og arbejdsmæssige
relationer skal være? 

Hvordan sikrer vi, at informationer kommer ud til alle?
Hvordan sikrer vi den gode tone?
Hvordan sikrer vi, at alle i teamet er en del af fællesskabet?
Hvordan håndteres interne konflikter i teamet?

Retningsfingeren
Hvilken retning skal vi gå og er vi enige om, hvor den fører hen? 

Hvordan vil vi arbejde med skolens indsatsområder; læringsfællesskaber, 
kommunikation, livsduelighed, samarbejde interne og eksternt
Hvordan holddeler vi? (niveau, arbejdsindsats, køn mv.)

Regelfingeren
Hvilke (spille-) regler skal gælde for vores samarbejde?

Hvordan tager teamet beslutninger?
Hvordan evalueres beslutninger?
Hvordan tackler teamet uenigheder i forbindelse med beslutninger og 
opgaver?

Rollefingeren
Hvordan skal rollerne fordeles mellem os?

Hvilke ansvarsområder har hvert teammedlem?
Hvordan sikrer vi, at vi lever op til forventningerne?

Rammefingeren
Hvilke rammer (ressourcemæssige, fysiske, sociale mv.) 
arbejder vi indenfor?

Hvordan udnytter vi teamets ressourcer bedst muligt? (F.eks. to voksne i
samme lektion)
Hvordan udnyttes ressourcerne i mulighedsuger?
Hvordan udnytter vi de onsdage, hvor der ikke er fagligt forum?
Hvornår kan vi mødes ud over de skemalagte positioner?
Hvordan skabes gode og effektive teammøder?
Hvordan følges dagsordenen bedst muligt?
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TEAMKONTRAKT
Rollefingeren
Hvordan skal rollerne
fordeles mellem os?

Hvilke ansvarsområder har
hvert teammedlem?
Hvordan sikrer vi, at vi lever 
op til forventningerne?

Læringsansvarlig:
7-8 stykker hver
Opgave som
læringsansvarlig/tovholder
•Læringshandleplan
•kontakt med forældre
•indkalde til møder
•sørge for tiltag

Kontakt til eksterne
samarbejdspartnere hjælper vi 
hinanden på teammøderne.

Trivselssamtaler: DBE, LSJ

Faglige læringssamtaler: VN, MJ, 
LF

Nye former for skole/hjem
samtaler afholdes som cafe 
overvejes.
Der er et fagligt input/emne på
forældremødet.
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DAGSORDEN TEAMMØDE

Lorem Ipsum SiterDAGSORDEN
Elever
Kommende begivenheder
og daglig drift
Pædagogisk udvikling
Udkast til forældrebrev

Alle er ansvarlige for punkter
Gemmes på drev
 Udviklende fagligt
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VORES FREMTID
Skarpere på at udvikle teamet som fællesskab

Skarpere på pædagogisk udvikling
Skarpere på at bringe alles kompetencer i spil på bedst mulig måde

- alt sammen til gavn for elvernes læring og trivsel
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