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Referat af medarbejdermødet tirsdag den 17. maj 2011, kl. 14.45-16.45 

Afbud fra: KG, ML, HH, LC, RS, IS og HJ 

 

Det personalepolitiske udvalg havde indkaldt til mødet. PR indledte som mødeleder med at 

præsentere mødets formål, nemlig at afklare, sammenfatte og komme videre med nogle af 

tilbagemeldingerne fra Hamborg-turen. (Tilbagemeldingerne vedlagt OS-mail den 5. maj) 

PR gjorde opmærksom på, at nogle af medarbejdermødets eventuelle anbefalinger 

umiddelbart vil kunne realiseres, mens andre må viderebehandles andetsteds, fx i MIO og PR. 

 

1. Information om iværksættelse af forslag 

PR orienterede om iværksættelse af 12 forslag i forlængelse af Hamborg-tilbagemeldingerne, 

se nedenfor bilag 1. 

 

2. Høring vedr. indretning af afsnit 3 

OS præsenterede undervisningsmiljøudvalgets foreløbige plan vedr. nyindretning af afsnit 3’s 

åbne områder. Planen imødekommer top-5 ønskerne fra fællestimen om nyindretning af 

skolen den 15. februar 2011. Præsentationen blev fulgt op af debat om bl.a. bløde stole i 

undervisningsmiljøet og de stationære pc’ers placering. Mht. kunstnerisk udsmykning 

foreslog OS, at undervisningsmiljøudvalget får assistance af et kunstudvalg udpeget af 

pædagogisk råd.  

Både i de åbne områder og i klasselokalerne kommer der flere stikkontakter til bærbare pc’er.  

Nyindretningen af klasselokalerne afventer tavleudvalgets indstilling.  

 

3. Elevernes ophold i klasseværelserne i frikvartererne 

Punktet blev drøftet foranlediget af referatet fra Fysiske rammer-gruppen. På 

medarbejdermødet var der enighed om at opretholde nuværende praksis med så vidt muligt 

åbne døre til undervisningslokalerne i pauser. Argumenter: Vi skal have tillid til eleverne, og i 

øvrigt ville lukkede døre medføre pladsmangel uden for lokalerne. Problemet med elevernes 

brug af den stationære pc i undervisningslokalet til spil m.m. i frikvarterer skulle være løst, 

idet adgang til disse pc’er nu kræver lærerlogin (bortset fra eksamensperioden). Et andet –

tilbagevendende! – problem er, at elever benytter undervisningslokalerne ved spisning i  

frikvartererne. Vi må – fortsat! – indskærpe over for eleverne, at man ikke må spise i 

afsnittene. 

 

4. Stamklasselokaler og klasseduksordning 

Diverse fordele og ulemper ved stamklasselokaler blev formuleret og diskuteret. Der syntes 

ikke at være udbredt interesse hos lærerne for at overgå til stamklasseprincip. Tværtimod var 

der stemning for i højere grad end nu at benytte faglokaleprincippet, så fagene kan præge hver 

deres undervisningslokaler.  

Der var umiddelbart stor interesse for at indføre en klasseduksordning, eventuelt som forsøg. 

To elever på skift kan sikre, at der er ryddet op i klasselokalet, når det forlades. Desuden kan 

klasserne på skift sikre, at der er ryddet op i de åbne afsnit. Det blev foreslået, at forslaget 

tages op i fællesudvalget og hele oprydningsspørgsmålet afklares via tæt kontakt med vort 

rengøringsselskab.  

  

5. Pædagogisk råd 

JJ og LB stillede forslag om nedsættelse af et forretningsudvalg vedr. PR, se bilag 2. 

Medarbejdermødet bakkede op om forslaget. I øvrigt udvekslede mødedeltagerne erfaringer 

og forventninger til pædagogisk råd. Mange oplever vore PR-møder som informationstunge 

og ønsker mere pædagogisk debat. 
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6. Modtagelse af nye kolleger og beskrivelse af mentor-funktionen 

TJ og OS havde i forlængelse af Hamborg-tilbagemeldingerne lavet skrivelse vedr. 

modtagelse af nye kollegaer og ny beskrivelse af mentor-funktionen, jf. bilag 3. Skrivelsen 

blev taget til efterretning som ny praksis på skolen. 

  

7. Lektionslængde  

PR har undersøgt lektionslængden på en række skoler, se bilag 4, som han kort præsenterede.  

Ved længere lektionslængde (fx 60 min. eller 90 min.) forkortes skoledagen, hvorved der 

bliver bedre muligheder for diverse aktiviteter efter undervisningen. Mange er interesserede i 

dobbeltlektioner af nuværende længde (45 min.) Spørgsmålet om lektionslængden er nu rejst 

og må fortsat drøftes og afklares i løbet af efteråret, før vi evt. ændrer herpå. 

 

(8. Principper for skemafrie dage med afsæt i de eksisterende, se bilag 5, kopieret fra 

Lærermappen. – Skemaændringer under 14-dages fristen blev nævnt som et problem. I øvrigt 

var der ikke tid til at drøfte dette punkt, som i stedet overdrages til MIO) 

 

9. I øvrigt 

Der blev ytret interesse for punkt 1 og 3 under ”I øvrigt”-forslagene i bilag 1.  

Desuden blev der fremsat ønske om forsøg med ændret skema, så der kan laves 

lektieværksted midt på dagen, fx til hf. Måske skal vort lektieværksted nytænkes. 

Det blev nævnt, at der er lugtgener på NUC, og at der er et stort behov for hovedrengøring på 

centeret. Hovedrengøringen kan foregå på skift mellem afsnittene. 

Der synes at være behov for mere lagerrum for pedellerne, som optager pladsen foran 

pedelkontoret med diverse materialer og genstande. 

 

Ref. OS 

24.05.11 
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Bilag 1 

 

Iværksættelse af foreløbig følgende forslag i forlængelse af Hamborg-tilbagemeldingerne: 

1. Kvartalsvise normopfølgninger 

2. Deadlines skrives ind i skemaet (placeres som begivenhed) 

3. Undersøgelse af ventilations- og varmesystemet 

4. Undersøgelse for skimmelsvamp 

5. Møde med Ludus med henblik på tempo, brugerflade, uigennemsigtighed (fx 

løntimeregnskab), usmidigt (fx de mange vinduer) (evt. via brugerforum) 

6. Ludus drøftes på PR-møde i efteråret 

7. Udskiftning af kopimaskinerne (indkøb af to nye maskiner til pædagogisk værksted) 

8. Skolen byder på kaffe og te med frugt m.m. til PR-møderne 

9. Låsemekanismen i yderdørene i afsnittene frakobles 08:00-15:30  

10. Genforhandling af bredbåndsaftalen med Telenor 

11. Kun adgang til de stationære pc’er i klasselokalerne via lærerlogin   

12. Omstilling af dørlåse til lok. 267 og 268 til almindelige lærernøgler 

 

Undersøgelse og diskussion af bl.a. følgende i forlængelse af Hamborg-tilbagemeldingerne: 

Kunne tages på under under ”I øvrigt”, hvis der blev tid! 

1. indretning af tekøkken med mikrobølgeovn i tilknytning til personalerummet 

2. fælles idrætsaktiviteter for personalet   

3. afstresningsstol og eller sofa i stillerum for lærere 

4. flere klassemøder og færre teammøder (afventning af udvalget) 

5. ny personaleudflugt til foråret (fx opfølgning i forhold til nærværende arbejde) 
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Bilag 2 

 

Forslag vedrørende PR 

 

Der nedsættes et forretningsudvalg for PR (bestående af tre lærerrepræsentanter) som ud over 

ledelsen af PR i skoleåret 2011/12 har til opgave at udarbejde en ny forretningsorden for PR 

med det formål at styrke den pædagogiske og faglige diskussion på skolen. Ledelsen og TR 

skal indgå i udarbejdelsen af den nye forretningsorden, som skal laves i løbet af næste 

skoleår. 

 

Forretningsordenen skal som minimum afklare følgende 

1. PR’s formål 

2. PR’s kompetencer 

3. Meddelelser og orientering på PR-møder (herunder nye former for 

kommunikationsgange på skolen) 

4. Kompetenceafgrænsning mellem PR og MIO 

5. Skolens udvalgsstruktur  

6. Formel struktur og rammer (fx antal møder, mødeafvikling, stemmeprocedurer, 

valgprocedurer) 

 

Baggrund 

Forslaget udspringer af emnegruppens diskussion i Hamborg, hvor det var opfattelsen, at PR 

ikke fungerer optimalt i øjeblikket (jf. gruppens referat, se Fronter). Det var gruppens ønske at 

have et stærkt og levende PR, hvor møderne i højere grad fokuserede på det pædagogiske og 

faglige og i mindre grad på organisatorisk forhold, og hvor der var mere 

diskussion/videndeling og mindre information/orientering.  

 

JJ & LB /12. maj 2011 (rev. 16. maj 2011) 
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Bilag 3 

 

Introduktion for nyansatte 

Skolen bestræber sig efter at modtage alle nyansatte, så de føler sig velkomne og hurtigt 

finder sig til rette på deres ny arbejdsplads. Forudsætninger og vilkår for nyansatte er 

forskellige, bl.a. bestemt af stillingtype (årsvikar, nyansat uden pædagogikum, nyansat med 

pædagogikum eller erfaren kollega). Alle nyansatte har behov for informationer og støtte fra 

fagkolleger og ledelse i et introduktionsforløb, som indfører den nyansatte til arbejdspladsen. 

 

Kontaktperson fra ledelsen sørger for:  

1. Informationer vedr. ansættelsen, udbetaling af løn og udfærdigelse af ansættelseskontrakt. 

2. Rundvisning på og orientering om NUC, herunder kort introduktion til skolens auditorium, 

pc’erne og AV-midler i øvrigt 

3. Udlevering af nøgler og indgangskort samt information om alarmsystemet   

4. Skaffe og anvise kontorplads med tilhørende reolplads og skab samt postrum 

5. Information om pædagogisk værksted, herunder udlevering af koder til kopimaskinerne 

6. Orientering om skolens kommunikationssystem 

7. Opkobling til skolens intranet, mailsystem (p.t. ITC-Fyn), konferencesystem (p.t. Fronter) 

og studie-administrative program (p.t. Ludus) – samt kort introduktion hertil 

8. Kort introduktion til databaser vedrørende lærerjobbet dels internt (fx Fronters lærerrum 

med lærermappe, MIO- og PR-referater), dels eksternt (Undervisningsministeriets portal med 

love, bekendtgørelser og vejledninger) 

9. Kort introduktion til skolens hjemmeside, herunder henvisning til ferieplan og kalender 

med årsplan 

10. Orientere om procedurer ved sygdom, andet fravær og skemabytte 

11. Orientere om kursusansøgningsprocedure 

12. Orientere om ekskursionsansøgningsprocedure 

13. Orientere om lokalereservationsprocedure  

14. Orientere om bibliotekarordning 

15. Orientere om kaffeordning 

16. Orientere om skolens tilbud om bredbåndsopkobling og multimedieordning 

17. At planlægge en introduktionsuge for den nyansatte, hvor vedkommende får mulighed for 

at følge erfarne fagkollegers undervisning og kun har få timer med egne klasser. 

 

Fagkontobestyrerne i den nyansattes fag sørger hurtigst muligt for: 

1. At henvise til relevante bekendtgørelser, fagbilag og vejledninger 

2. At orientere om fagets håndbogsbibliotek, fagdepoter, klassesæt, rekvisitionssystem, 

indkøbsmuligheder og –procedurer 

3. At hjælpe den nyansatte med at sikre, at der faktisk er brugbare bøger o. lign. til rådighed 

4. At introducere til fagkolleger, fx indledt ved et hurtigt indkaldt faggruppemøde 

 

En mentor (erfaren faglærer) hjælper en uerfaren nyansat, som ikke er i pædagogikum, med: 

1. At følge op på oven for nævnte mange informationer og rutiner, herunder ”oversætte” 
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læreplanens formuleringer og drøfte mulighederne for at realisere dem i undervisningen 

2. At hjælpe med at planlægge undervisning og tilvejebringe studieplaner; dette er især vigtigt 

ved de første undervisningsforløb 

3. At give ideer til afvikling af undervisning, bl.a. ved at inddrage afprøvede 

undervisningsbeskrivelser 

4. At undervise –ved at indgå i supervisionsforløb med den nyansatte. Den nyansatte 

overværer i begyndelsen af sin ansættelse nogle timer hos mentor med efterfølgende samtaler. 

Ligeledes overværer mentor nogle timer hos den uerfarne med efterfølgende samtaler kort tid 

efter den nyansattes start med sin undervisning. Supervisionsforløbet gentages evt. på et 

senere tidspunkt, fx efter et par måneders undervisning. 

5. At gennemgå årsplanen detaljeret, herunder kommentere årstidernes forskellige forskellige 

opgaver 

6. At introducere til fagsamspil, herunder AT 

7. At introducere til teamarbejdet, herunder skolens fælles kompetenceplaner 

8. At hjælpe med at lave undervisningsbeskrivelser 

(Nyansatte i pædagogikum får tilsvarende hjælp fra vejledere og kursusleder) 

 

Mentor og nyansat aftaler efter behov møder, som mentor registrerer i  Ludus. Møderækkens 

omfang og tidsforbrug, herunder oven for nævnte supervisionsforløb, er afstemt efter 

gældende mentor-akkord. 

I øvrigt: 

Når der er tale om et antal nyansatte på samme tidspunkt, arrangerer ledelsen nogle fælles 

møder:  

- dels et informationsmøde ved skolestart, hvor fælles informationer formidles og de 

nyansatte har mulighed for at stille spørgsmål 

- dels et opfølgende møde i oktober/november, hvor ledelsen, mentorer m.fl. deltager; evt. har 

dette møde uformel / selskabelig karakter, hvor der bliver mulighed for at evaluere 

introduktionsforløbet 

 

Skolen opfordrer til, at årsvikarer deltager i internatkursus for årsvikarer. 

 

Uerfarne nyansatte bør ikke deltage i tidskrævende udvalgsarbejde. Gældende timereduktion 

for nyansatte bør føre til reel reduktion i samlet arbejdsbelastning, fx ved et hold mindre. 

 

Den nyansatte får så vidt muligt lejlighed til at stifte bekendtskab med eksamen i sin(e) fag 

ved at deltage i forudgående årsprøver, evt. som censor. For étårige fag kan det tilbydes ved 

sommereksamen forud for ansættelsen. 

Generelt vil det være nyttigt og dejligt, at kolleger tager sig af nyansatte også socialt, så de 

nye kolleger hurtigt kommer til at føle sig hjemme på vor arbejdsplads. 

 

TJ og OS 

16.05.11 
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Bilag 4 

 

En helt uvidenskabelig undersøgelse (jeg har taget hvert eneste sammenlignelige gymnasium, 

der er det første under hvert bogstav i alfabetet) viser ganske megen spredning i opfattelsen 

af, hvad der er den gode lektionslængde.  

 

6 skoler har lektionslængde på 95 minutter (velsagtens 90+5) 

4 har 60 minutter 

4 har 45 minutter 

2 har 70 minutter 

1 har 100 minutter 

1 har 90 minutter 

1 har 80 minutter 

1 har 56 minutter 

1 har 50 minutter 

 

PR 
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Bilag 5 

 

Regler og praksis vedr. skemaønsker og skemaændringer 

-          Kollegers skemaønsker, fx om skemafri dage og - blokke, fordeling af lektioner 

på de enkelte dage og inden for 10-dages skemaet, behandles af rektor, typisk 

umiddelbart før skemalægningen i juni. Kun skemaønsker med rektors accept er 

uomgængelige. (At grundskemaet (tilfældigvis) rummer skemafrie dage i 10-dages 

skemaet er derfor ikke en tilstrækkeligt begrundelse for konsekvent friholdelse på 

pågældende dage). Kolleger med ansættelsesgrad på 90% eller mindre og kolleger 

med behov for regelmæssige blokeringer i skemaet, som af rektor har fået tildelt 

skemafrie dag(e) / timeblokke, får blokeret dagene / timeblokkene med etiketten 

”skemafri”. Inddragelse af denne type skemafri positioner forudsætter de involverede 

læreres accept.  

  

-          En kollegas skema ligger fast 2 uger frem. Skemalæggeren kan foretage 

ændringer i skemaet inden for de 2 uger under forudsætning af de involverede 

læreres accept via direkte kontakt. Samme mulighed foreligger ved pludseligt 

opståede aflysninger, fx om morgenen, med mulighed for bedre skemaer.  

  

-          Den ordinære varslingsfrist til skemalæggeren er 5 arbejdsuger vedr. specielle 

skemaønsker som ekskursioner/hytteture, AT-forløb, fællestimer, kurser, særlige 

feriedage, omsorgsdage, seniordage og tjenestefrihed af forskellige private årsager.  

Bemærkninger hertil:  

Omsorgsdage kan man udtagelsesvist afholde med kort varsel, ligeledes to af de fem 

seniordage. Også tjenestefrihed af forskellige private årsager kan efter konkret 

vurdering håndteres med kort varsel. Generelt gælder, at anmodninger om 

skemaændringer med kortere varsel end den ordinære kan blive imødekommet af 

skemalæggeren, hvis skemaændringen ikke medfører store ulemper for andre læreres 

og klassers undervisning.  

Drøftet på MIO møde den 20. september 2010. 

 


