
                                                   
 

 

 

Oplæg til lokale drøftelser om erfaringerne med A20 

En væsentlig forudsætning for, at der kan indhentes fælles viden om det lokale samarbejde og arbejdet med 

A20, er, at tillidsrepræsentant, lærer og skoleleder får mulighed for at drøfte erfaringerne fra det forgange 

skoleår. 

Derfor vil vi bede tillidsrepræsentant og skoleleder om at drøfte skolens erfaringer med samarbejdet og A20 

ved hjælp af besvarelse af nedenstående spørgsmål. Svarende skal bruges som afsæt og forberedelse til de 

områdevise møder. 

Processen for dialogen aftales på skolen, men det er vigtigt, at lærerne bliver involveret og inddraget i dialogen 

med henblik på at få en fælles viden om oplevelserne og erfaringerne fra sidste skoleår, set i forhold til 

arbejdet med A20 og det lokale samarbejde. Opsamlingen fra drøftelserne udfyldes i det vedhæftede skema 

og returneres til Børne- og ungdomsforvaltningen og Københavns Lærerforening senest d. 14. oktober 2022. 

 

Den lokale dialog tages med afsæt i følgende spørgsmål:  

 
1. Hvordan har I arbejdet med kommunens overordnede målsætninger i den kommunale redegørelse?  

Og hvilken betydning har det haft for lærernes arbejdstid og opgaver? 
 

2. Har lærerne været involveret i og haft indflydelse på skoleplanen og skolens målsætninger på 
samarbejdsmøde mellem leder og lærere? 
Og hvilken betydning har det haft for skoleplanen og skolens prioriteringer i forhold til de centrale 
målsætninger?  
 

3. Har der været en oplevelse af transparens i planlægningen og opgavefordelingen på skolen?    
Og hvordan er det kommet til udtryk? 
 

4. Oplever lærerne opgaveoversigten som tilstrækkelig i forhold til prioriteringen af lærernes arbejdstid? Er 
opgaverne beskrevet med en tilstrækkelig detaljeringsgrad, så ledelse og lærer kan vurdere 
sammenhængen mellem tid og opgaver? 
Og kunne noget med fordel gøres anderledes? 
 

5. Oplever lærerne, at der er sammenhæng mellem tid og opgaver? 
Og kunne noget med fordel gøres anderledes? 
 

6. Har samarbejdet generelt set været anderledes i det forgangne skoleår, set i forhold til det første år med 
A20? 
Og kunne noget med fordel gøres anderledes fremadrettet? 
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