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UDDRAG af 
Funktionsbeskrivelser for vejledere i Dragør Kommune 
 
 (Gældende pr. 1. januar 2019) 
 
 
Den pædagogiske vejledningsfunktion, tager afsæt i forskellige vejledergrupper, der kan 
variere fra skole til skole:  
 

ü Læsevejledere  
ü Dansk som andetsprogsvejledere  
ü Inklusionsvejledere  
ü PLC/læringsvejledere  
ü Matematikvejledere  
ü Naturfagsvejleder 

 
Der er udarbejdet vejlederprofiler, der sikrer, at vejlederfunktionerne både har et almenpæ-
dagogisk og et fagfagligt sigte. 
 
Som følge af Skolereformens paradigmeskifte, er det primære fokus for en vejleder ikke 
udelukkende at vejlede den enkelte elev, men navnlig at vejlede kolleger, så den enkelte 
elevs læring lykkes bedst muligt i hverdagen i alle timer. Derfor er det også meningen, at 
alle vejledere mødes på tværs af skolerne 3 gange årligt. 
 
Det er således en forudsætning, at den enkelte vejleder:  

ü har viden om og kan indgå i udviklingsprojekter på skolen  
ü har kendskab til almenpædagogiske og didaktiske teorier og metoder  
ü sammen med skolens ledelse, de øvrige vejledere og det undervisende personale 

kan analysere, vurdere og udvikle pædagogisk praksis  
ü kan tilrettelægge og gennemføre individuelle og teambaserede vejledningsforløb 

med kollegaer 
 
I det følgende listes den samlede funktionsbeskrivelse, der for hver skole skal understøtte 
og facilitere undervisning, læring og læringsbaserede udviklingsaktiviteter. 
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Naturfagsvejleder - funktionsbeskrivelse 
 
Naturfagsvejlederen skal inspirere i forhold til fagdidaktiske metoder, arbejdsmåder og tan-
kegange og dermed forny naturfagsundervisningen på skolen. Derved er det et formål for 
naturfagsvejlederen at: 

- Skabe et fælles grundlag for det forpligtende samarbejde ved at medvirke til imple-
mentering af den fælleskommunale naturfagsstrategi. 

- Fastholde indsatser og forankre tiltag fra strategien.  
- Styrke den fortsatte udvikling af en naturfaglig kultur.  
- Styrke sammenhængskraft og fælles koordinering.  
- Skabe rammer for tværgående videndeling inden for naturfag. 

 
Naturfagsvejlederens arbejdsopgaver  
 

- Vejlede om fagligt indhold, mål, metoder og materialevalg. 
o Inspirere naturfagslærere i udviklingen af egen og fælles undervisningsprak-

sis. 
o Igangsætte vidensdeling mellem naturfagslærerne. 
o Vejlede og rådgive i forhold til faglighed, valg af metoder, inddragelse af it, 

relevant brug af materialer m.m. 
o Vejlede om udformningen af fælles årsplaner, i henhold til kompetence-

mål/fælles mål. 
o Understøtte tværfagligt samarbejde i hele skoleforløbet, fx under Naturfags-

festivalen. 
o Fungere som mentor for nyuddannede lærere, der underviser i naturfag. 

 
- Vejlede om evaluering inden for naturfag 

o Vejlede og rådgive omkring de nationale test og den fælles prøve i naturfag. 
o Vejlede omkring anvendelsen af hensigtsmæssige evalueringsmetoder. 
o At sikre skriftlighed om planer for indsatser og aftaler – samt evaluering 

heraf. 
 
 

- Være opmærksom på den naturfaglige kultur på skolen 
o Være ansvarlig for faglige fora på skolen med henblik på at udvikle en lø-

bende dialog om pædagogiske og didaktiske opgaver i undervisningen ved 
fx at arrangere workshops, inspirationsdage, kurser og andre arrangementer. 

o Være sparringspartner for skolens naturfagsteam om videreudvikling af en 
naturfaglig kultur på skolen og naturfaglige udviklingsarbejder på skolen med 
henblik på at forbedre elevernes læring. 

o Være sparringspartner for andre grupper og fag, der ønsker at inddrage na-
turfagene. 
 

- Fortsætte den faglige og pædagogiske udvikling for skolen 
o Ved at deltage i fagrelevante kurser og fokusere kompetenceudvikling. 
o Assistere kolleger med adgang til netværk og faglig sparring. 
o Fremme af den naturfaglige kultur på skolen, f.eks. styrke det faglige team-

samarbejde og udnyttelse af de fysiske rammer. 
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o Formidle lokale og nationale events, der understøtter naturfagsundervisnin-
gen og de nyeste informationer på naturfagsområdet, f.eks. lokale og natio-
nale strategier samt ministerielle tiltag. 


