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Samarbejde skal styrke kvaliteten i undervisningen  
 
Silkeborg Kommune, Danmarks Lærerforening, KL og Skolelederforeningen starter nu et 
pilotprojekt, som skal højne kvaliteten i folkeskolen. Målet er, at alle folkeskoler i fremtiden 
skal deltage i at øge kvaliteten i undervisningen.  
 
Fokusområderne er bl.a. inklusion, IT, faglig læsning og skrivning, teamsamarbejde, 
arbejdsmiljø, ledelse samt lærerprofessionens betydning for elevernes udbytte af 
undervisningen.  
 
Udviklingsarbejdet, der har titlen ”Lærer- og ledelsesarbejde i forandring – en udvikling af 
lærerprofessionen”, styres af en gruppe, hvor de lokale lærere og skoleledere indgår. Fra 
centralt plan er DLF og Skolelederforeningen med, og det samme er Kommunernes 
Landsforening.  
 
Lærerne er en afgørende faktor  
Pilotprojektet skal skabe fokus på at højne kvaliteten af undervisningen i folkeskolen. Det stiller 
skarpt på lærernes professionelle tilgang til lærerarbejdet.  
”Spørgsmålet er, hvordan vi bedst understøtter den enkelte lærer i at udføre sit arbejde 
professionelt. Alle eksperter er enige om, at læreren er den mest afgørende enkeltfaktor i 
forhold til sikring af kvalitet i undervisningen,” siger projektleder fra Silkeborg Kommune, 
Charlotte Ørbæk Langballe.  
 
Hun understreger, at der ikke skal træffes beslutninger her og nu, men at projektet skal skabe 
dialog ud fra en åben og undersøgende tilgang til, hvordan man i fremtiden kan sikre god 
undervisning. Det er væsentligt at skabe forankring af projektet lokalt på skolerne.  
 
Det skal der ske  
Planen er at sætte gang i en række udviklingsprojekter på de enkelte skoler i Silkeborg 
Kommune.  
 
”Vi har i forvejen nogle gode takter, når det gælder om at udvikle professionel ledelse og 
professionelle lærere. Dem videreudvikler vi ved at sørge for, at rammerne bliver bedre,” siger 
skolechef Huno Kjærsgaard Jensen.  
 
Startskuddet for pilotprojektet lyder den 22. og 23. august. Her vil omkring 1.400 lærere og 
pædagoger i Silkeborg Kommune deltage i to fællesmøder, der sætter fokus på lærerarbejdet i 
forandring. Programmet for startskuddet er vedlagt.  
 
Yderligere information:  
Projektleder, Charlotte Ørbæk Langballe, Silkeborg Kommune, tlf.:89 70 90 72  
Formand for Silkeborg Lærerforening, Johnny Specht, tlf.:23 46 19 07  
Formand for Silkeborg Skolelederforening, Bo Damgaard, tlf.:51 18 68 70  


