
                                                                                                 

 

 

Til kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune                     

Vi vil folkeskolen – i Albertslund 

Lærerne i Albertslund Kommune er optagede af at udvikle folkeskolen og har et solidt indblik i mangler og 

muligheder på de enkelte skoler i kommunen. Vi opfordrer til at vores viden og engagement inddrages i 

arbejdet med udviklingen af en ny skolestrategi. Ikke mindst for at opnå succes gennem ejerskab.  

Sæt tæring efter næring – få og gode indsatser 
For at værne om kerneopgaven i en travl hverdag, er det først og fremmest vigtigt, at skolestrategien 

afspejler, hvad der er muligt i Albertslund. I en travl hverdag kan de fleste tiltag virke forstyrrende på den 

daglige undervisning. Eleverne efterspørger ro og fordybelse. Det samme gør lærerne. Vi lever i de evige 

forandringers tid, hvor det ene projekt afløser det andet, uden at noget får lov at fæstne sig.  

Vi ønsker, at de centralt ansatte konsulenter, i stedet for at skulle lancere centralt fastsatte projekter, i 

højere grad kommer ud på de enkelte skoler og understøtter skolernes konkrete udviklingsarbejde. 

Det kunne være spændende med en strategi under overskriften: Ro og fordybelse – mere KAN og mindre 

SKAL.  

Det er under alle omstændigheder vigtigt at holde sig til få og gode indsatser, som lærere og elever selv kan 

udfolde i det omfang, der er tid. Albertslund Kommune har allerede gode samarbejder mellem skole og fx 

Vikingelandsby, bibliotek, musikskole og børnefestuge. Tilsammen kan disse flagskibes tilbud nemt danne 

rammen for en kommunal strategi under kommunens vartegn.  

Fokus på god undervisning 
Hvordan laver man god undervisning, der ikke dræber elevernes lyst til at blive ved med at lære? Både 

lærere og elever er enige om, at variation er vigtigt. De peger ikke på reformtiltag som fx understøttende 

undervisning eller bevægelse, men derimod variation i indholdet. Det stiller store krav til lærernes udvalg af 

undervisningsmidler og materialer. Lærerne har derudover brug for tid til at sammensætte en varieret 

undervisning, hvis der ikke skal blive for meget genbrug. Både lærere og elever inspireres af, at der holdes 

liv i undervisningen i vekselvirkning mellem det analoge og det digitale. Det kan ikke siges nok, at når 

lærerne har for mange tidskrævende opgaver eller for meget undervisning, er det den inspirerende 

undervisning, der betaler prisen, og det gavner slet ikke eleverne.  

 

Med venlig hilsen 

Albertslund Lærerkreds generalforsamling, forsamlet d. 24. juni 2020.  

 

Se mere om god undervisning: 

https://www.eva.dk/grundskole/undervisning-set-elevernes-oejne 

https://www.eva.dk/grundskole/undervisning-set-elevernes-oejne


                                                                                                 

 

https://www.uvm.dk/publikationer/2018/180620-formaal-og-frihed---fem-pejlemaerker-for-faelles-maal-i-

folkeskolen 

https://www.dlf.org/media/12993217/folkeskoleideal_folder.pdf 

https://unipress.dk/udgivelser/e/epirls-2016/ 
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