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Baggrund  
Folkeskolen er under stor forandring og udvikling. Nye formelle strukturer, regler 
og politiske krav skal implementeres samtidig med at en række pædagogiske 
krav om faglighed, læringsmålstyret undervisning, inklusion, kompetencer og 
evidensbasering skal omsættes.  

Disse forventninger går ikke altid op i en højere enhed, men sætter folkeskolerne 
i et krydspres mellem på den ene side eksterne forventninger og rammefaktorer 
og på den anden side udviklingen af en god skole.  

Der findes ikke nemme løsninger og handlinger for at håndtere og navigere i 
disse forventninger og rammer. Derfor er det vigtigt, at skolerne holder 
diskussionen og samtalen om skolekvalitet åben med henblik pa ̊ at se 
muligheder og dilemmaer i skolens samlede virksomhed.  

 

Den Gode Skole tager afsæt i 
Folkeskolens formålsparagraf 
Formålet med projekt ”Den Gode 
Skole” er, med udgangspunkt i 
Folkeskolens formålsparagraf, at 
initiere og fastholde en 
kvalitetsudviklingsproces for 
skolerne i Aabenraa Kommune med 
henblik pa ̊ at styrke skolernes brede 
dannelse- og uddannelsesopdrag. 
Det skal: 

• styrke medarbejdernes og 
ledernes refleksioner omkring 
skolens formål  

• skabe en fælles forståelse for skolens dannelsesopdrag  
• påvirke og udvikle den offentlige skolepolitiske og almene pædagogiske 

diskurs i Aabenraa kommune  
• udvikle netværk og stimulerer samtalen mellem medarbejdere, ledere og 

skoler.  

Konference onsdag den 18. januar 2016 fra 16.00 til 19.00 
Projektet sættes i gang med en fælles konference for medarbejdere, ledere, 
politikere og skolebestyrelser. Konferencen skal inspirere til og danne afsæt for 
den efterfølgende proces.  

Den efterfølgende proces kan indeholde følgende aktiviteter: 

§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give 

eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til 

videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem 

fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse 

for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for 

menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte 

elevs alsidige udvikling. 

Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe 

rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne 

udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder 

og baggrund for at tage stilling og handle. 

Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, 

medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og 

folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af 

åndsfrihed, ligeværd og demokrati. 
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• Evt. temadag(e) for Børne- og Uddannelsesudvalget, Skolebestyrelser og 
Fælleselevråd i foråret 2017  

• Lokale projekter på skolerne, hvor skolerne formulerer ét til to projekter, 
de gerne vil arbejde med. Projekterne skal demonstrere, hvordan de 
enkelte skoler vil arbejde med folkeskolens formål 

• Fælles konference i januar 2018, hvor skolerne fremlægger, hvad de har 
arbejdet med, og hvordan de fremadrettet vil arbejde med Den Gode 
Skole. 

 
Sideløbende med de meget skolerettede aktiviteter etableres der en 
foredragsrække udenfor skolens rum. Møderækken arrangeres i fællesskab af 
projektets parter. Foredragsrækken sætter fokus på den kulturbærende del af 
folkeskolens formål og på begrebet dannelse. Foredragsrækken er åben for alle 
interesserede, men skolebestyrelser, medarbejdere og ledere bør altid inviteres. 

Der sigtes efter at lave fællesarrangementer samt temamøder i alle distrikter. 

Organisering 
  
Styregruppe: 
Formand for styregruppen 

• Skolechefen i Aabenraa Kommune, Lars Hende Svenson 
 

Styregruppemedlemmer 
• Formanden for DLF i Aabenraa, Torben Hagedorn 
• Formanden for skolelederforeningen i Aabenraa, Merete Eriksen Gissel 
• Repræsentanter for skolelederne i Aabenraa Kommune, Lene Krabbe, Jens 

Grevsen Boddum, Jon Venzel Sønderby og Vibeke Domar 
• Provsten for Aabenraa Kommune, Kirsten Kruchov Sønderby 
• Prorektor for UC Syd, Aleksander von Oettingen 

 
Projektgruppe: 
Projektleder  

• Michael Juul Therkelsen 
 

Projektgruppe 
• Skolelederne/afdelingsledere repræsenteret ved Ditte Ellehauge Fjord 

Larsen, Anne Edith Henningsen og Heidi Elisa Nørgaard 
• DLF repræsenteret ved Kim Bruhn og Helle Kock  
• Provstiet repræsenteret ved Ove Steiner Rasmussen. 

 
 
 
Ansvarlig chef 
Lars Hende Svenson, Skolechef i Aabenraa Kommune 
 
Deltagere i projektet 
Medarbejdere, skole- og afdelingsledere, forvaltningen, skolebestyrelser, Børn- 
og Uddannelsesudvalget, fælleselevråd og andre interesserede samt Aabenraa 
provsti. 
 
Tids- og procesplan 
 



 

 4

 
Økonomi  
 
Projektet er en del af skolernes samlede udvikling i forbindelse med 
skolereformen og finansieres af de afsatte kompetencemidler 
 
Arrangement Antal Ca. pris Total 

Opstartsdag 18. jan. 1 100.000  100.000,00    

Distrikts-temamøder 10 20.000  200.000,00    

Skolearrangementer 20 20.000  400.000,00    

Dialogmøder 3 20.000  60.000,00    

Medarbejdertimer 15.000 300  4.500.000,00    

        

       5.260.000,00    
 
 
 
 


