
Inspiration til realiseringen 
af A20 lokalt i kredsen



Arbejdsgruppens input til Hovedstyrelsen

Arbejdsgruppen har indsamlet viden i form af 
fortællinger, der primært afdækker udfordrin-
ger og handlemuligheder med usgangspunkt i 
pejlemærke 1, 2 og 3. Fortællingerne er 
indsamlet blandt lærere, tillidsrepræsentanter 
og enkelte skoleledere. 

Arbejdsgruppen har gennem bearbejdning af 
fortællingerne vurderet, hvad der skal fokus 
på ift. at understøtte realiseringen af A20. 
Indsigterne går på tværs af de tre pejlemær-
ker, der har været fokus i indsamlingen af 
fortællinger. Mens pejlemærkerne har været 
med til at sætte fokus for indsamlingen, blev 
det tydeligt i arbejdsgruppens behandling af 
fortællingerne, at indsigterne går på tværs af 
de tre pejlemærker. Det er illustreret i figuren 
herunder.

Lærerprofessionens faglighed afspejles 
i beslutninger og prioriteringer

Tillidsrepræsentanten organiserer og 
engagerer skolens lærere og 
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Om A20-Arbejdsgruppen

Formål: 
• Arbejdsgruppen skal sikre aktualitet i de 

aktiviteter og de materialer, som  
løbende tilbydes kredsene. 

• Arbejdsgruppen skal sikre en forankring 
i kredsene gennem involvering. 

Arbejdsgruppens sammensætning:
• 22 kredsstyrelsesmedlemmer - 2 fra 

hvert forpligtende kredssamarbejde
• 1 medlem fra forretningsudvalget 
• 3 fra hovedstyrelsen – 1 fra hvert udvalg
• 6 tillidsrepræsentanter

På de følgende sider kan I finde inspiration til jeres lokale arbejde med realiseringen af A20. 
Indholdet er udviklet af og med foreningens A20-arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen blev 

nedsat i 2021 med henblik på at understøtte realiseringen af A20/A21.  



Fra fortællinger til handling

• Pejlemærkerne for A20 beskriver den ønskede kulturforandring på skolerne på baggrund af 

A20. At skabe en kulturforandring er en adaptiv udfordring, som kræver lokale prøvehand-

linger, justering, nye prøvehandlinger, justering osv. Det, der er muligt og virker et sted, 

virker ikke nødvendigvis et andet sted, så der er behov for at tage hensyn til den konkrete 

kontekst af aktører, perspektiver, relationer og udfordringer for at skabe handlemuligheder 

og dermed også den nødvendige kulturforandring.  

• Foreningen kan ikke lave specifikke produkter, skabeloner og tiltag under mottoet ’One size 

fits all’. Der er dog stadig et behov for materialer, skabeloner mm, der belyser forskellige 

temaer og fremgangsmåder som kan understøtte både kreds og TR i det lokale arbejde.  

• Dette materiale indeholder heller ikke specifikke løsninger på de udfordringer, I møder i 

realiseringen af A20, men kan forhåbentlig give jer inspiration til at udvikle lokale løsninger. 

 

• På den følgende sider præsenteres fem fokusområder. Det er fem steder I som kreds kan 

sætte ind i realiseringen af A20. Det er ikke et katalog over løsninger I kan overføre direkte 

til jeres arbejde. Der er behov for, at I bruger materialet, så det giver mening for jer i jeres 

kreds. Noget vil sikkert være mere brugbart for jer end andet. 

 

 

• For hvert fokusområde er der udvalgt en række af de spørgsmål, arbejdsgruppen har  

udpeget som vigtige at berøre i realiseringen af A20. Spørgsmålene hænger ikke én til én 

sammen med et fokusområde, men spørgsmålene kan sætte drøftelser i gang, der berører 

samme emne.  

 

Hvordan I bruger materialet, er helt op til jer selv. I kan for eksempel:

•  Drøfte om de udfordringer der påpeges, også gælder i jeres kreds.

•  Udvælge et fokusområde og drøfte om I kan bruge de konkrete handlemuligheder,  

 der udpeges.

•  Udbrede de konkrete handlemuligheder til tillidsrepræsentanter i jeres kreds. 

•  Drøfte de refleksionsspørgsmål der er angivet for hvert fokusområde.

•  Inddrage jeres tillidsrepræsentanter i en drøftelse af de refleksionsspørgsmål der er   

 angivet for hvert fokusområde.

•  Se på resultaterne i jeres progressionsmåling for at vurdere, hvilket fokusområde, der er  

 vigtigst for jer at bruge kræfter på. 



Fokusområde 1: Samarbejdet mellem 
leder og TR skal være tillidsfuldt, 
gennemsigtigt og inddragende

Udfordring
Tillid er en forudsætning for, at der kan findes 
fælles løsninger, men tillid kommer ikke af sig 
selv. Når samarbejdet ikke bygger på tillid, 
bliver arbejdet med skoleplanen svært, og så 
er der risiko for, at arbejdet med skoleplanen 
bliver uigennemsigtigt og opleves som 
ligegyldigt. A20 fungerer ikke, hvis ikke der er 

samarbejde. 

Overordnet handlemulighed
Arbejdsgruppens fortællinger viser, at A20 er 
en anledning til samarbejde, og at 
samarbejde på sigt kan avle tillid. TR og 
lærerkollektivet skal derfor gribe de 
muligheder for samarbejde, der viser sig. Når 
først der er et samarbejde i gang, vil tilliden i 
mange tilfælde følge med. Samarbejdet kan 
styrkes ved, at TR byder sig til i arbejdet med 
skoleplanen eller ved at oprette en fast 
struktur om samarbejdet mellem ledelse og 
TR. Det kan for eksempel være faste møder 
mellem leder og TR eller i TRIO.  

Konkrete handlemuligheder: 

Fortælling 1 – Ny TR skal tage hul på samarbejdssporet 
På en specialskole er der valgt en ny TR. TR og skoleleder har derfor ikke et eksisterende 
samarbejde, da de skal give sig i kast med A20. Skolelederen ser A20 som én blandt mange 
forandringer på skolen, der også har gennemgået en ombygning og har fået ny ledelse. 

A20 har ikke fyldt meget på skolen, og TR har som nyvalgt tillidsrepræsentant lænet sig op 
ad skolelederen. Det udmøntede sig i en skoleplan, som var færdigskrevet, inden TR blev 
inddraget. Det har været en ren ledelsesopgave. Der er ingen uvilje fra ledelsens side, men 
initiativ til inddragelse af TR blev ikke taget. A20 er fra ledelsens side blevet set som en 
barriere og som noget, der bare skulle klares.

Der opleves derfor en lav grad af gennemsigtighed i skoleplanen, og der er ikke skabt 
ejerskab hos hverken TR eller i lærerkollektivet. Lyspunktet er, at TR har oplevet, at da hun 
tilbød sin hjælp med opgaveoversigterne, så blev det godt modtaget. Det har en god 
virkning at byde sig til og være aktiv samarbejdspart. TR oplever, at hun er nødt til at sætte 
barren lavt og gå lidt på kompromis på det her stadie, men er fortrøstningsfuld i forhold til 
at få mere gennemsigtighed og mere samarbejde på sigt. 

Fortællingen viser, at selv i de tilfælde, hvor der er en lav grad af samarbejde, har TR 
mulighed for at tage initiativ og på den måde få indflydelse på sine kollegaers vegne. 



Refleksionsspørgsmål:

1. Hvordan styrkes en god relation mellem skoleledelse og TR, og hvordan gøres TR til en 
attraktiv samarbejdspart? 

2. Hvilket samspil fordrer A20 mellem TR og skoleledere, mellem TR og lærerkollektivet og 
mellem skoleledere og lærerkollegiet?

På en skole med tre afdelinger oplever den øverste leder et stærkt TRIO-samarbejde, som 
er bærende i arbejdet med A20. Lederen synes, det er godt med stor frihed til den enkelte 
skole i planlægningen af skoleåret. Da der kom en skabelon for skoleplanen fra 
kommunens side, blev det oplevet som en begrænsning. 

I arbejdet med A20 startede skolelederen med drøftelser med TR. TR og leder holdt 
løbende møder og involverede lærerne, når det var relevant - både som samlet 
lærergruppen eller enkelte teams, hvis det var relevant. Lederen oplevede, at hvis TR 
ønskede at inddrage lærer ne og vurderede, at der var et behov, så blev lærerne også 
inddraget. Lederen har oplevet det som en god og åben proces, så skoleplanen udtrykker 
det, man gerne vil prioritere på skolen. 

Lederen har faste møder med TR og TRIO på skift hver 14. dag. Han mener, at 
systematikken er vigtig. Han vil hellere holde et kort møde, end ikke at have det i 
kalenderen. Lederen synes, at de kom sent i gang sidste år, og det viser vigtigheden af at 
have en god proces. Nu arbejder TRIO med årshjul for emner i skoleplanen, som de skal nå 
omkring. Det har givet en større gennemsigtighed i arbejdet.

Lederen lægger vægt på, at samarbejdet bygger på ordentlighed, og det kommer til 
udtryk hos ham ved, at TR står på mål for deres fælles holdninger. 

Fortællingen viser, at et systematiseret samarbejde og en gennemsigtig proces er 
vigtig for at bære samarbejdet igennem. 

Fortælling 2 – TRIO inddrages i arbejdet med skoleplan. 
Fortælling fra en leder.



Fokusområde 2: 
Skoleplansarbejdet kvalificeres ved 

løbende inddragelse af lærerne 

Udfordring
Nogle steder ser ledelsen arbejdet med 
skoleplanen som en ren ledelsesopgave. 
Andre steder er der et samarbejde mellem TR 
og leder, uden at lærerkollektivet bliver 
inddraget. I begge tilfælde er der 
risiko for, at lærerne ikke engageres i 
prioriteringsdrøftelser, og at skoleplanen 
opleves som uvedkommende og uanvendelig.

Overordnet handlemulighed
Inddragelse af lærere i skoleplansarbejdet bør 
ses som en proces, som er fortløbende og 
dynamisk. Hvis lærerne skal føle ejerskab til 
at deltage i prioriteringsdrøftelserne, skal de 
inddrages løbende i pædagogiske drøftelser 
om behovene i undervisningen og ikke blot til 
samarbejdsmødet. 

Ved at betragte dette arbejde som en 
inddragende fortløbende proces, både 
indenfor hvert års skoleplansarbejde og 
skoleplansarbejde over tid, vil det være 
nemmere for lærere og TR at få den 
fagprofessionelle pædagogiske stemme 
engageret i prioriteringer og beslutninger på 
skolen – lærerkollektivet skal løbende 
kvalificere ledelsens beslutninger. Det kræver 
blandt andet, at TR og leder tænker 
inddragelsen ind i løbet af skoleåret og har en 
plan for både proces og indholdselementer for 
arbejdet med skoleplanen. 

Fortælling 1 – Skoleplanen udvikles 
fra år til år
På en almen skole med 650 elever 
konstaterer TR efter første år med A20, at 
det ikke lykkedes at få inddraget kollegaerne 
i de prioriteringer, der fremgår af 
skoleplanen. TR og ledelse syntes, det var 
svært at inddrage lærerkollektivet, og derfor 
valgte de at lave skoleplanen helt uden ind-
dragelse. Det var lærerne frustrerede over.

I år har de valgt at gribe processen 
anderledes an. TR og ledelse har på 
baggrund af den eksisterende skoleplan 
lavet en skitse til, hvad skoleplanen for 
næste år skal indeholde. Lærerkollektivet er 
inviteret til at give input til skoleplanen. 
Lærerne drøfter skoleplanen i teams, og så 
skal TR samle op på lærernes input. 

Fortællingen viser, at skitsen for 
skoleplanens indhold giver mulighed for at 
inddrage lærerne mere konkret. Ved at tage 
udgangspunkt i år 1 og tænke arbejdet med 
skoleplan som en dynamisk og 
fortløbende proces, der kan forbedres år for 
år, har lærerne fået et konkret afsæt til at 
bidrage med deres faglighed. Der er nu en 
større gennemsigtighed i arbejdet med 
skoleplanen, hvilket har imødekommet den 
frustration lærerne havde i år 1.

Konkrete handlemuligheder: 



Refleksionsspørgsmål:

1. Hvordan gør man skoleplanen relevant for lærerne på individuelt og kollektivt niveau?

2. Hvordan gør man skoleplanen relevant for skolelederne, tillidsrepræsentanter og 
lærerkollektivet?

3. Hvordan klæder man medlemmerne på til at deltage i prioriteringsdrøftelserne og
bringe lærerprofessionens faglighed og praksisviden i spil? 

4. Hvordan får man intentionerne i A20’s præambel og aftalens dele til at være 
omdrejningspunktet for arbejdet med skoleplanen? 

På en skole skal en TR med ti års erfaring i samarbejde med en ny leder udarbejde en 
skoleplan. Den nye leder vil gerne sikre gennemsigtighed omkring planlægningen og 
sætter arbejdet i gang ved at inddrage TRIO. De startede arbejdet med at fastlægge, hvor 
de skulle ende til sidst. De kiggede ’baglæns’ ift. at planlægge næste skoleår og 
stillede spørgsmålet: Hvad kræver det så af den proces, der skal lede op til en god 
skoleplan? 

TRIO og ledelsen har sammen lavet en procesplan, som både følger, men også går ud 
over de møder der ligger specifikt i A20. De har lagt møder ind med lærere og teams 
forskellige steder på skolen, i udskoling, mellemtrin osv. Det har betydet, at 
lærerkollektivet er blevet inddraget. Nogle af de ting lærerne har skulle beslutte, er 
holddeling, åbningstider på skolebiblioteket mv. Det har lærerne  været med til at 
prioritere i. Både lærere og ledere på den pågældende skole er tilfredse med forløbet.  

Fortællingen viser, hvordan den konkrete udarbejdelse af en skoleplan styrkes af at tage 
udgangspunkt i, hvad ledelse, TR og lærere gerne vil have ud af skoleplanen. Ved at tage 
udgangspunkt i intentionerne bliver det muligt at planlægge en god inddragende proces. 

Fortælling 2 – Planlæg skoleplan ud fra fælles intentioner



Fokusområde 3: 
Arbejdet med skoleplanen skal tage 
udgangspunkt i lærernes hverdag

Udfordring
Skoleplanen bliver nogle steder for 
overordnet, for lang og uden inddragelse af 
lærerne og er skrevet fra ledelsens 
perspektiv. Det medfører, at lærerne ikke kan 
overskue skoleplanen og indflydelsesrummet. 
Når skoleplanen bliver for overordnet går det 
ud over lærernes engagement i de prioriterin-
ger og beslutninger planen indeholder. 

Overordnet handlemulighed
Hvis lærerne skal engagere sig i prioriterings-
drøftelserne, skal prioriteringerne tage 
udgangspunkt i lærernes hverdag. Lærerne 
skal øve sig i at komme med undervisnings-
faglige og arbejdsmiljømæssige argumenter, 
der tydeliggør, hvilke prioriteringer lærerne 
finder vigtige. En sådan kultur skal øves og 
næres.

Hvis A20 skal gøres vigtig for lærerne og bør-
nehaveklasselederne, så skal det være hver-
dagsnært. Der skal fokus på at lave god skole 
og godt arbejdsmiljø sammen. Det interesse-
rer lærerne mere end tekniske formuleringer i 
en arbejdstidsaftale.

Konkrete handlemuligheder: 

Fortælling 1 - TR arbejder med inddragelse i skoleplanen
På en mindre skole har den erfarne TR et godt samarbejde med sin skoleledelse. TR har 
igennem flere år arbejdet med strategisk inddragelse af lærernes faglighed i hverdagen. 
Den strategiske inddragelse skal munde ud i, at der træffes flere VI-beslutninger, som både 
lærere, TR og leder kan se sig selv i. Det er ifølge TR vigtigt med VI-beslutninger, og at der 
skabes en gennemsigtighed med at finde argumenter og fælles fodslag.

Noget af det, TR gør i dagligdagen, er, at hun sætter drøftelser i gang gennem spørgsmål 
som fx hvad vil vi med skolen. TR bruger det uformelle rum i dagligdagen til at invitere til 
overvejelser og refleksion. Hun tænker frem strategisk, hvis hun ved noget snart kommer til 
drøftelse og udformer spørgsmål, der får lærerne til at overveje kommende udfordringer. 
Fortællingen viser, at TR ”sår frø”, så lærerne reflekterer over pædagogiske argumenter. Det 
er et kontinuerligt arbejde med inddragelse og det at arbejde strategisk, og der sker hele 
tiden en kortlægning af, hvem der skal inddrages og om hvad. Det klæder TR på til at 
inddrage lærerprofessionens faglighed i beslutninger og prioriteringer på skolen.



Refleksionsspørgsmål:

1. Hvordan gør man skoleplanen relevant for lærerne på individuelt og kollektivt niveau?

2. Hvordan gør man skoleplanen relevant for skolelederne, tillidsrepræsentanterne og 
lærerkollektivet?

3. Hvordan klæder man medlemmerne på til at deltage i prioriteringsdrøftelserne og brin-
ge lærerprofessionens faglighed og praksisviden i spil? 

4. Hvordan får man intentionerne i A20’s præambel og aftalens dele til at være omdrej-
ningspunktet for arbejdet med skoleplanen? 

5. Hvordan gøres A20 vigtigt for lærerne og børnehaveklasselederne?

En 60-årig lærer arbejder på en almen folkeskole med et godt kollegialt fællesskab. 
De sidste par år har der været øget personaleomsætning, og der er kommet flere 
midlertidigt ansatte og ikke-uddannede lærere. Under corona i 2020 blev der valgt en ny 
TR, som endnu ikke har fået afholdt møder i faglig klub. 

Lærerne arbejder under A20, som alle andre. Aftalen er præsenteret for dem, men ikke 
kommunikeret som noget, der har indflydelse på deres hverdag, og som den 60-årige 
lærer har hæftet sig ved. Til gengæld er der kommet en lokalaftale, der har sat tid på alle 
opgaver, og det har haft betydning for prioriteringer af arbejdstiden. Ledelsen har 
udstukket en ramme med tid på opgaver, og lærerne har i mindre grupper drøftet, 
hvordan man skal prioritere tiden. Konkret er der blevet drøftet rettereduktion fremfor 
teammøder. Prioritering af ressourcerne er blevet diskuteret i uformelle fora.

Ifølge læreren har A20 stort set ikke har haft indflydelse på den måde skolen kører på. 
Han nævner i stedet de helt konkrete prioriteringer i arbejdstiden, der har betydning for 
lærernes hverdag. Lærerne ser ikke en sammenhæng mellem A20 og lokalaftalen og 
synes ikke, at A20 har en værdi. De er utilfredse med aftalen, fordi den ikke giver dem 
noget konkret og oplever ikke, at den giver indflydelse – den indeholder kun ’fluffy’ ord. 

Fortællingen viser, at trods det at tillidsrepræsentanten ikke oplever, at A20 giver værdi, 
så har lærerne drøftet prioritering af ressourcerne og haft indflydelse. Lærerne har 
sammen haft pædagogiske drøftelser, kommet med undervisningsfaglige argumenter, 
der har tydeliggjort, hvilke prioriteringer lærerne som fællesskab har fundet vigtige. 

Fortælling 2 – Lærer oplever ikke værdien af A20



Fokusområde 4: 
Lærernes mulighed for at få 

indflydelse skal tydeliggøres

Udfordring
Hvis det ikke står klart for TR og 
lærerkollektivet, hvilke muligheder de har for 
at få indflydelse er det svært at bringe 
lærerprofessionens faglighed i spil overfor 
ledelsen. 

Overordnet handlemulighed
Når det er klart, hvad og hvor meget lærerne 
kan være med til at foretage prioriteringer 
og beslutninger om, bliver det nemmere for 
lærerne at sætte deres faglighed i spil overfor 
ledelsen. Indflydelsesrummet skal 
synliggøres og afklares. Både for lærere, TR 
og ledelse. Et lille, men klart afgrænset 
indflydelsesrum er bedre end et stort og 
uklart indflydelsesrum. God facilitering og 
planlægning af samarbejdsmødet kan 
understøtte lærernes deltagelse. 

Konkrete handlemuligheder: 

Fortælling 1 – TR og leder afklarer fælles ramme om drøftelser 
På en folkeskole har en TR med 8-10 års erfaring et godt og tillidsfuldt samarbejde med 
sin leder, som også har mange års erfaring. Det første arbejde om skoleplanen startede i 
november 2020. Der kom en køreplan som kreds og kommune havde forhandlet på plads. 
Leder og TR lavede derefter et fælles dokument med hovedindholdet i en skoleplan og gik i 
gang med at give hver deres perspektiver på hovedindholdet. TR tog teten i skriveproces-
sen for at sikre at få sine dagsordener med i skoleplanen. Måden at starte processen på 
med et fælles dokument, har givet TR og skoleleder en fælles forståelse og en ramme for 
de drøftelser, der har været om skoleplanen. 

Processen mundede ud i, at lederen præsenterede den foreløbige skoleplan. TR vurderede 
herefter, at det var bedre, at TR tog drøftelse alene med lærerne fremfor en fælles drøf-
telse på samarbejdsmødet. Det affødte bl.a. konkretiseringer af klasselæreropgaven, til 
gengæld medførte det også frustration om, at det var svært at sætte tid på opgaver, fordi 
der var udstukket en fælles ramme fra kommunen, så TR og lærere oplevede det lidt som 
pseudoproces. TR oplevede, at det fungerede godt at få indholdet på plads. Processen har 
ikke været snorlige, men der ligger et fundament, der kan bruges i år 2. TR har reflekteret 
over inddragelsen af kolleger. Det har været svært under corona med virtuelle møder, men 
det, der kan bringe medlemmerne i spil, er fokus på pædagogiske prioriteringer. 

Fortællingen viser, at den fælles undersøgende tilgang som leder og TR har haft har været 
med til at skabe fælles ejerskab og god proces. 



Refleksionsspørgsmål:

1. Hvilket samspil fordrer A20 mellem TR og skoleledere, mellem TR og lærerkollektivet og 
mellem skoleledere og lærerkollegiet?

2. Hvordan synliggøres samarbejdet med skoleplanen mellem TR og skoleledelse for 
lærerkollegiet?

På en almen folkeskole har en erfaren kvindelig lærer været til samarbejdsmøde. Hun 
kan godt lide ideen om, at man skal lave tingene sammen, og at lærerne bliver inddraget, 
selvom hun ikke er typen der råber højest.  Hun vil gerne inddrages, men kan også være 
nervøs for, at hun vil sætte nogen i en dårlig situation, hvis hun siger noget. 

Hun synes, at det er komplekst at skulle forholde sig til hele skoleplanen. Hun har ikke en 
god oplevelse af samarbejdsmødet. Hun er i tvivl om, hvad de rent faktisk skal tale om. 
Hun er også frustreret over, at der ikke er noget tilløb til samarbejdsmødet. Hun ville 
gerne have rammesat mødet. Noget af det, hun er usikker på til mødet, er hele snakken 
om ’anden tid’ og undervisningstid. Et eksempel på noget af det, hun gerne ville have 
taget op er, hvordan opgaverne i et fag som håndværk og design, er blevet tildelt 
sløjdlæreren, uden at de øvrige faglærerne var blevet hørt. Læreren var ikke selv gået til 
skolelederen, men var frustreret over, at skolelederen ikke havde tænkt det ind i planen.  
Hun ville gerne have en bedre rammesætning, et formål med mødet og hvad de skulle 
tale om. Det ville give bedre forudsætninger for at deltage. 

Fortællingen viser, at det er vigtigt at tænke lærernes mulighed for deltagelse og 
indflydelse ind, når der planlægges samarbejdsmøde og andre møder. 

Fortælling 2 – Lærer oplever at samarbejdsmødet ikke er rammesat 



Fokusområde 5: 
Styrk TR’s organisering, 

inddragelse og involvering

Udfordring
Nogle TR’er har svært ved at organisere 
lærerne omkring pædagogiske drøftelser. I 
mange tilfælde bliver faglig klub set som den 
primære ramme om involvering og inddra-
gelse, og det kan give blinde vinkler i forhold 
til andre måder at organisere sig på. TR har 
svært ved at finde en organiseringsform, der 
på den ene side engagerer medlemmerne 
omkring pædagogiske spørgsmål, og på den 
anden side sikrer et fagligt fortroligt rum. 
 Derudover er det et opmærksomhedspunkt 
at skelne mellem det faglige arbejde, der 
foregår i fritiden, og professionsfaglige drøf-
telser, der er en naturlig del af arbejdstiden.  

Overordnet handlemulighed
Inddragelse og involvering skal have et 
tydeligt mål, der i sidste ende er bundet op på 
at lave god skole og sikre et godt 
arbejdsmiljø. Inddragelsen og involveringen 
skal kunne gøre en forskel på kollektivt og 
individuelt niveau og skal kunne rumme både 
den enkelte lærers perspektiv og 
lærerkollektivets perspektiv. 

Konkrete handlemuligheder: 

Fortælling 1 – TR deler lærerkollektivet op i mindre grupper 
På en stor skole med to afdelinger oplever TR-suppleanten, at kollegaerne mangler 
overskud til at engagere sig. Det kommer blandt andet til udtryk ved møder i faglig klub, 
hvor kun få møder op. Møderne i faglig klub er også påvirket af, at skolen har to afdelinger 
og lærerne kommer med meget forskellige perspektiver. TR-suppleanten savner generelt 
overskud til at præge beslutninger på skolen. Der, hvor lærerne viser engagement, er om-
kring konkrete problemer. Når noget bliver for dårligt og uudholdeligt i hverdagen, kan det 
få folk på barrikaderne. 

TR-suppleanten kan se, at det kan skabe engagement, hvis man i stedet for at afholde et 
møde med alle lærere, deler møderne op (fx teammøde, afdelingsmøde). Hun har 
sparret med TR-kolleger og kredsen om, hvordan man kan få det hverdagslige, det der 
gøres i forvejen, ind i arbejdet med skoleplanen og dermed skabe engagement. 
Sociale aktiviteter, fagfordeling og drøftelser om klasselærerrollen har skabt engagement. 
Ift. skoleplanen har TR oplevet engagement omkring videreuddannelsesmuligheder. Opga-
veoversigter kan også skabe en form for engagement, selvom de kan virke uoverskuelige. 

Fortællingen viser, at engagement kan skabes der, hvor der er mulighed og rum for 
indflydelse. Det kan også skabes der, hvor indholdet opleves som vedkommende. 



Refleksionsspørgsmål:

1. Hvordan kan faglig klub bruges i realiseringen af A20? 

2. Hvordan kan TR understøtte et fagligt og fagprofessionelt fællesskab?

3. Hvordan organiserer man omkring pædagogiske spørgsmål?

Vi er på en stor skole med 95 medarbejder i august 2021, hvor to skoler er lagt sammen. 
Der er to TR’er og en skoleleder. Den ene TR og skolelederen kommer fra samme sted, og 
så er der en anden skole, der er lagt ind under. På den skole, hvor lederen og den ene TR 
kommer fra, er der et godt samarbejde. Der er en fælles forståelse af, at man må 
samarbejde ud fra de rammer, der er. Om det så er lov 409 eller A20, så må man få det 
bedste ud af det. Det har fungeret fint med den gamle lærergruppe. 

Den nye lærergruppe er kommet med en anden kultur, og det har vist sig, at der er et 
kulturclash mellem de to lærergrupper. Det har betydet, at deres samarbejdsmøde er 
gået i skuddermudder. Den lærergruppe, der er kommet ind på den store skole, har en 
helt anden kultur og tradition for inddragelse. De har haft en meget aktiv faglig klub og 
har været vant til at bruge den meget med stort fremmøde. De forstår faglig klub som et 
sted, hvor de pålægger TR at udføre det, faglig klub beslutter. 

Det her clash har betydet, at A20 ikke fungerede i første halvår. Derfor har de gennem 
MED og TRIO drøftet det og nået frem til at gå til arbejdet på en ny måde. Fremfor at 
holde ét samarbejdsmøde har de brudt mødet op i mange møder – helt ned på 
teamniveau. Her i år 2 står TR med en erkendelse af, at de har en opgave i at skabe én 
kultur på tværs af lærergruppen, så der ikke er to lærergrupper, der arbejder forskelligt. 

Virkemidlerne til at få det til at fungere, har været at gå ned i teksten i A20. De har kigget 
på, hvad der egentlig ligger i aftalen, og så har de haft en fælles fortolkning af intenti-
onerne og drøftet, hvordan det skal se ud på deres skole. De har tilrettelagt møder og 
indhold efter de intentioner. 

Fortællingen viser, at der ikke er én måde at organisering arbejde med A20. Organisering 
skal tilpasses lærerkollektivet og det samarbejde, der er muligt at opnå med skoleledel-
sen. Ved at tage et fælles udgangspunkt i intentionerne i A20, bliver det muligt at skabe 
en ny tilgang til, hvordan medlemmerne involveres og inddrages i såvel faglige spørgsmål 
som spørgsmål om lærerprofessionens faglighed. 

Fortælling 2 – Kulturclash i lærergruppen 






