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Gruppe 1: 

Opgave 1:   
Det er vigtigt, at eleven får en oplevelse af, at det ikke er skolens uddannelsesplan, men at det er elevens 
uddannelsesplan.  
Sproget skal være let forståligt 
Fleksibel samtale tider(der er tid til at tage samtalen, når det giver mening for eleven) 
Lave overskuelige delmål (hvis eleven skal lære at møde til tiden starter vi der og ikke snakker 9 kl 
eksamen) 
Aller vigtigst VI HUSKER HVILKEN MÅLGRUPPE SOM Vi ARBEJDER MED  

Opgave 2:  
At møde elven hvor denne er og alle glemmer egne ambitioner. Der er ikke noget, som er vigtigere end 
andet. (Praktiske kunde opgaver, alm undervisning) 
Det skal være det levende og dynamiske, som skal være styrende både for elev og lærer/vejleder. 
En klar opgave fordeling af, hvad er min kernopgave 
Tillid fra ledelsen( hvis jeg tænker, at det er nødvendigt at gøre noget udenfor den normale praksis i mit 
elev arbejde, så er det en mulighed at være selvbestemmende) 

Opgave 3:  
Tydelige rammer/aftaler omkring hvem gør hvad. ( Beskrevet fra ledelsen). Vi er alle en flok alfa hanner, 
som er vant til at være rimelige selvkørende/selvbestemmende.                
TID TID TID TID 
DER SKAL VÆRE EN TOVHOLDER I ALLE TEAMES, SOM BÅDE FØLGER OP SAMT HAR DET SIDSTE ORD.( altså 
på den gode måde ikke leder bestemme) 

 

Gruppe 2: 

Vi havde erfaringsudveksling vedr. samtaler med eleverne. 
Det, vi alle kunne ønske os er, at tid til samtaler er ”skemalagt”, så det ikke er op til hver enkelt underviser 
at finde tid til samtaler. Umiddelbart var der mest opbakning til, at det er den samme medarbejder, der har 
alle samtaler med den enkelte elev. Hvis samtaler går på skift mellem almenlærer, ”værkstedslærer” og 
vejleder, er vi bange for at samtalerne taber kontinuitet. 

Man kunne også forstille trekantssamtaler hver anden gang (altså ½ af holdet har samtaler med almenlærer 
½ af holdet har samtaler med værkstedslærer. Vejleder er med skiftevis hos den ene og hos den anden 
gruppe.) 

Vi ønsker altså planlagte samtaler – vi mener ikke, de kan erstattes af den mere løse/improviserede 
samtale. Disse samtaler er selvfølgelig også værdifulde, men de er kun et supplement til den strukturere 
samtale. 

Det er vigtigt, at eleverne er med til at formulere målene, og vigtigt at vi finder en nem måde at 
dokumentere. Tiden skal helst gå med samtale og i mindre grad med dokumentation.  Især hvis man 
afholder samtale alene, er dette vigtigt, idet det kan være svært, BÅDE at skrive og at være tilstede med 
nærvær i samtalen på en gang. 
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Gruppe 3: 

1.  
Synlig progression. 
Konkrete delmål med deadline/evaluering. 
Elev-ejerskab. 
 
2. 
En følelse af at der bliver fulgt op på de ændringer der laves i forløbsplanen. 
Forløbsplanens delmål skal synliggøres/implementeres i hverdagen. Måske blive en del af 
morgenmøde/farvelmøde. 
 
3. 
Der skal afsættes tid til teammøder. 
Ift. forløbsplaner er det væsentligt at de lægges i et fast rul (skemalægning hver måned fast). 
Vigtigt at alle i et team har en relation til eleverne. 
 
 
 
Gruppe 4: 

1.Det der står i forløbsplanen – at det hænger sammen med det der foregår på værkstedet og at der 
er opgaver på alle niveauer så den enkelte elev har mulighed for at bidrage med sin nuværende 
kompetencer. 

2. At målene på værkstedet bliver udført.  
    At kompetence niveauet er beskrevet for den enkelte elev 
    Struktur 
    Synliggørelse for elev/lære 
    Forløbssamtale skal indeholde supervision. Der ud over skal en psykolog være tilknyttet samt en vejleder. 

3. God struktur i teams – samarbejde. Klare regler- retningslinjer over forløbsplan og samtalen. Fokus på 
teams sammensætning. 

 

Gruppe 5 

Vi diskuterede følgende: Hvor mange er der i et team? Og hvem skal tage samtalen med eleven. Er det en 
kontaktlærer eller vejleder. 

(Vi så på slide 6 medlemmer, det er mange) 

Kommer der et redskab (elektronisk) til at skrive løbende evaluering. 

Hvis teamet løbende skriver evaluering, så kan man på det udgangspunkt tale med eleven. 

Det må være vejlederen der tager kontakt til KUI om ændringer i forløbsplan. 

Man må forvente der i starten skal laves en del om på forløbsplaner. 
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Teamet er vigtigt for at give arbejdet med evaluering og elevsamtaler mening. Det er vigtigt at alle får en 
fælles forståelse for hinandens kompetencer. Det giver også et godt indtryk for eleven, at de ved at 
undervisere og vejledere taler sammen, og har samme holdning. 

Særligt sårbare elever kan have brug for en tæt kontakt til en primær lærer. 

Tid til team. Det vil være fint at teamet mødes hver uge. 

Mødet med tilsvarende teams på andre skoler i FGU Østjylland er også med til udvikle. 

 

Gruppe 7 + 13, opgave 1: 

Vi talte udelukkende om forløbssamtaler. Produktionsskolerne virker til alle at have en meget 
velfungerende kultur omkring samtaler. Der er fx en række faste spørgsmål. Samtalerne er gode til at 
medvirke til at skabe relation til eleven. 

Samtalerne skal foregå en fast dag om måneden. Der skal desuden være samtaler ved akut behov fx 
omkring fravær eller misbrug. 

Ad 1: … så de giver mening for eleven? 

At eleven føler sig set, hørt og anerkendt. 

Samtalerne skal indeholde spørgsmål vedr. både det sociale og personlige fx selvtillid… det faglige generelt 
og det fag-faglige. De kan ved behov tage udgangspunkt i ét centralt problem hos eleven. 

Samtalerne skal munde ud i meget velformulerede og meget konkrete delmål. Derved skal de medvirke til 
at give eleven mulighed for små, sikre, synlige, succeser. 

Ex Turde blive bedre til at sige noget på holdet/til at stille spørgsmål. Det kan også gå på elevens 
fremtoning, hygiejne, rent tøj… Opfølgning hver 14.dag 

Mht. faglige delmål: Vi kan bruge kompetencetavler med niveau: Fra Begynder over Kompetent til Øvet.   
Eleven skal nå realistisk selvbedømmelse. 

At lærerne er klar til at tage akutte samtaler – det er ofte ikke ved de planlagte samtaler at de vigtigste ting 
kommer frem. 

Ad 2: … så de giver mening i forhold til lærernes kerneopgave? 

At der er progression 
At vi får understøttet elevens udvikling mht. helheden 
At de bidrager til afklaring mht. videre uddannelse, job eller evt. STU 

Ad 3 … Så vi lærere i teamet kan samarbejde omkring samtalerne? 

At platformen til de planlagte samtaler skal være nem og overskuelig 
At hele lærerteamet får adgang til det 
At der i lærerteamet skabes en fælles forståelse omkring samtalerne! 
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Et typisk problem kan være at eleven udpeger en af lærerne som problem, ”Jeg kan ikke med 
matematiklæreren” (Der er en der skal være den dumme!) – Dette imødegås ved tæt teamsamarbejde og 
ovennævnte. 

Det kan være en god ide at det er to lærere/eller en lærer og en vejleder, der tager alle samtaler. – Nogen 
lærere er bedre end andre til det. 

Tid: Det kan være et problem hvis en lærer skal gå fra undervisningen for at tage samtaler.  

 

Gruppe 10 

Stikord til, hvordan vi kan arbejde hensigtsmæssigt med forløbsplaner og forløbssamtaler. 

Spørgsmål 1: 

• Elev skal kende planen godt 
• Hvad er meningen med elevens forløb - hvorfor skal jeg dette? 
• Der skal være en “rød tråd” i både plan og samtale for og med eleven  
• Der skal være klare mål og delmål 
• Der skal være fokus på de tre pinde - mål: faglig/personlig/social 
• Eleven skal føle sig hørt - mødt - forstået 
• Forløbsplan skal være gennemskuelig og overskuelig 
• Relationen/tilknytning til kontaktlæreren er vigtig - kendt og samme person 
• “Tid nok” planlagt/afsat tid til udarbejdelse af plan og afholdelses af samtaler 
• Forløbssamtalerne skal fremgå af forløbsplanen 

 

Spørgsmål 2: 

• Der skal være konkrete og realistiske mål 
• Forventningsafstemning i teamet 
• Et tæt samarbejde med KUI (vidensdeling) 
• Delt ansvar i teamet - alle omkring eleven er ansvarlige - byder ind med relevant viden til 

kontaktperson 
 

Spørgsmål 3: 

• Forventningsafstemning 
• Team-tid 
• Åbenhed-tryghed-sammenhold i teamet 
• Sparringsmuligheder 
• Struktur/organisering af teamsamarbejdet - kun møder med forløbssamtaler/planer på 

dagsordenen 
• Almenlæreren har selv forløbssamtaler om mål og læringsprogression med egne elever om eget fag 
• Forskel på at være almenlærer på AGU og PGU -  ⅔ kontra 1/3 
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Gruppe 15, opgave 1: 

1. Samarbejde med eleven - realistiske delmål - Har rod i virkeligheden - Vi kender eleven. 

2. Tovholder/Vejleder - godt samarbejde - realistisk i forhold til værksted og elev. 

3. Skemalagt - Faste teammøder - samarbejde. 

 

Gruppe 15 og 17, opgave 2: 

1: Frustration over manglende beslutning om placering, arbejdsopgaver og teamsammensætninger. 
Vi er alle åbne om at tage det som det kommer. 

2: Blevet mere opmærksom på kollegers og egen trivsel i den her proces. Har gjort sig tanker om evt. 
fremtidige jobmuligheder, både internt og eksternt, måske mest pga. usikkerheden om der er et job i FGU. 

3: Udsigten til at få kolleger i teams, så man med god samvittighed kan tage på F.eks. kursus og 
efteruddannelser. 

 

Gruppe 17, opgave 1: 

1: Forløbssamtaler afspejler sig i forløbsplanen.  Forløbsplanen skal være tilgængelig for eleven. Fremskridt 
i forløbsplanen, skal være synligt og overskueligt for eleven. 

2: Forløbsplanen skal afspejle den realistiske hverdag på værkstedet.  

3: Alle følger og opdaterer forløbsplanen. Åbenhed, så alle ved, hvad der sker i forløbsplanen. Strukturering 
af samarbejde om forløbsplaner og samtaler. 


