
Grundkontrakt for vejlederrollen i skolen 

Vejle Kommune har en vision for Pædagogisk Læringscenter, der tager afsæt i: 

 Folkeskolereformens mål om, at alle elever skal blive så dygtige de kan. 

 Bekendtgørelsen for pædagogiske læringscentre. 

 Vejle Kommunes digitaliseringsstrategi på skoleområdet ”Den digitale skole 2016-20”. 

 Den politiske målsætning omkring et fagligt løft og styrkelsen af det almene støttesystem både 
centrale og decentralt på skolerne.  

o Herunder et antal strategier for matematik, naturfag, læsning m.m. 

 Skolesynet ”De 6 principper for skolen i bevægelse”. 

 Vejle Kommunes ledelsesgrundlag ”Ledelse med Vilje”. 

 KL og LC beskrivelse af funktionen som undervisningsvejleder. 
 

 
Vision for PLC er formuleret i 2017 og rækker frem mod 2020. 
Den overordnede vision for PLC er, at PLC er et professionelt støttesystem, som understøtter og faciliterer 
skoleudvikling i forhold til optimering af alle elevers læring, trivsel og dannelse. Vejledning og 
kompetenceudvikling er bærende funktioner i PLC´s virke. 
 
I Vejle Kommune ønsker vi, at alle ledere og pædagogiske medarbejdere arbejder i professionelle 
læringsfællesskaber, der styrker den professionelle løsning af kerneopgaven; børn og unges læring og 
trivsel. PLC støtter og styrker de professionelle læringsfællesskaber gennem vejledning. 
 
Der kan være tilknyttet et antal ressourcepersoner til PLC, som løser mere konkrete og afgrænsede 
opgaver, og som ikke påtager sig distribueret læringsledelse. 
 
For at arbejde kvalificeret med vejledning er det nødvendigt at skabe et stærkt samarbejde mellem ledelse 

og vejleder, hvor ledelsen distribuerer dele af den pædagogiske læringsledelse til vejlederen. Det er vigtigt, 

at ledelsens, vejlederens og det pædagogiske personales rolle er tydeligt beskrevne, så alle parter på skolen 

har klare forventninger til samarbejdet.  

Den fælleskommunale grundkontrakt er udarbejdet for at skabe et fælles afsæt for vejledningskulturen i 

Vejle Kommune. Kontrakten skitserer ledelsens, vejlederens, ressourcepersoners og det pædagogiske 

personales rolle og danner hermed den overordnede ramme for skolens brug af vejledere og andet 

personale som er tilknyttet PLC. 

Med afsæt i grundkontrakten udarbejder skoleledelsen en funktionsbeskrivelse for den enkelte vejleder på 

skolen. I funktionsbeskrivelsen fremgår vejlederens prioriterede opgaver. 

Formål med vejlederrollen 

 Udvikle de professionelle læringsfællesskaber, så alle børn og unges læring og trivsel øges 

 Styrke den pædagogiske ledelse gennem distribueret læringsledelse 

 Styrke skoleudvikling i forhold til optimering af alle børn og unges læring, trivsel og dannelse 

 Styrke det pædagogiske personales praksisnære læring og kompetenceudvikling 

 

 

Ledelsens rolle 



Ledelsen 

 udvikler en vejledningskultur i samarbejde med vejlederne 

 definerer og distribuerer ledelse af den pædagogiske og didaktiske opgave til vejlederen 

 udmønter pædagogiske strategier og indsatser gennem vejlederne 

 definerer, konkretiserer og understøtter vejlederens forståelse af egen vejlederidentitet og 

udmøntning af vejlederfunktionen 

 rammesætter, autoriserer og legitimerer vejlederens arbejde i forhold til det pædagogiske 

personale 

 

Vejlederens rolle 

Vejlederen 

 påtager sig distribueret læringsledelse og udøver vejledning i forhold til de pædagogiske indsatser 

 understøtter det pædagogiske personales arbejde med at planlægge, gennemføre og evaluere med 

henblik på at øge alle børn og unges læringsudbytte 

 understøtter og insisterer på fælles læring på måder, der udfordrer og udvikler eksisterende 

undervisningspraksis og læringskultur 

 anvender vejledningsmetoder der understøtter praksisnær vejledning med klar vægtning af 

vejledning i praksis 

 faciliterer kollegiale læreprocesser og understøtter professionelle læringsfællesskaber 

 rammesætter og koordinerer faglige diskussioner og udviklingstiltag 

 rådgiver og vejleder med afsæt i data om børnene og de unges læring og trivsel og på baggrund af 

nyeste forskning 

Det pædagogiske personales rolle 

Det pædagogiske personale 

 deltager aktivt i professionelle læringsfællesskaber, der opsøger vejledning med henblik på at 

udvikle den pædagogiske praksis 

 er åben for kollegial vejledning og feedback 

 opsøger vejledning med henblik på at udvikle egen praksis 

 reflekterer over egen praksis, arbejder data – og forskningsinformeret. 

 


