
Uddrag af beskrivelse af 
Netværk i Albertslund Kommunes skoler 
i skoleåret 2019/20 
 
Formål 
I Albertslund er den fælles skolestrategi ’Skole for alle 2017-22’ rammen for arbejdet med eleverne, deres 
faglige, sociale og personlige kompetencer. I skoleåret 2019/20 er de tværgående emner ’Varieret 
skoledag, 21århundredes kompetencer, FN’s 17 verdensmål og Dannelse’ fælles for alle netværk. 
 
Vi arbejder samtidig for øget læring - også blandt medarbejdere. Vi har høje forventninger til hinanden og 
de opgaver, der skal løftes i forbindelse med at understøtte elevernes læring. Netværkene skal være med til 
at understøtte og inspirere til skolernes lokale arbejde med elevernes læring. Udviklingen af stærke 
læringscentre og styrkelse af grobund for tværfaglige møder og samarbejder, skal virke inspirerende og 
eksemplariske - lokalt og på tværs af skolerne. Netværkene skal bestå af lærere/pædagoger fra skolerne, 
som er med til at understøtte udviklingen på skolerne i dialog med skolernes ledelser. Konsulenten, eller 
den kommunale vejleder, tilrettelægger møderne i dialog med deltagerne og ledelserne. Netværkene har 
en koordinerende og bidragende funktion til skolernes udviklingsprocesser samt elevernes øgede læring og 
trivsel. 
 
Læringsforum 
Læringsforum er for vejledere/skolernes ressourcepersoner og skal være med til at styrke skoleudviklingen. 
I læringsforum igangsættes udviklingsprocesser på tværs af skolerne, det vil være praksisnære 
udviklingsfora, som mødes tre gange i 2019/20. I Vejlederforrummet deltager repræsentanter fra 
netværkene og skolernes ledelser. Temaer for året 2019/2020 er vejlederrollen, kollegial vejledning og 
skrivedidaktik/IT. 
 
Læringsforum skal: 

• Medvirke til at understøtte skolernes udviklingsprocesser indenfor de givne temaer. 
• Medvirke til at sikre en kvalificering af vejledernes udvikling i fagene og de didaktiske refleksioner, 
• blandt andet i forbindelse med kollegial vejledning, sparring og aktionslæring 
• Være medskabende af og understøttende for netværk på de enkelte skoler, på tværs af skolerne og 
• Skoler & Uddannelse 
• Udvikling og fastholdelse af skolernes evalueringskultur 
• Sætte fokus på vejledersforankring på skolerne 
• Udvikle og styrke samarbejdet mellem vejledere og ledelse i tre relationer: 
• Udvikling af vejledere (vejlederteam og netværk) 
• Udvikling gennem vejledere (fagteam/fagnetværk og vejledning) 
• Udvikling omkring vejledere (pædagogisk personale som helhed, afdelinger, årgange, teams og 

generelle 
• udviklingsforløb) 

 
 

Organisering 
I Albertslund har vi i 2019/20 følgende læringsnetværk: 
Naturfagsnetværket 
Matematiknetværket 



PLC-netværket 
IT-netværket 
Læsevejledernetværket 
Netværk om Basisdansk (DSA) 
Musiknetværket 
Kriminalpræventivt netværk (SSP lærere) 
Netværk for brug af Genoprettende praksis 
Overgangsnetværk 
 
Deltagere 
Et netværk består af de repræsentanter fra skolerne i Albertslund Kommune, der af deres ledelse anses for 
at have særlige kompetencer til at understøtte elevernes øgede læring, fagenes læringsmål samt at løfte og 
inspirere inden for det givne netværk. Lederne på de enkelte skoler afgør hvem der deltager i de enkelte 
netværk og lederne melder tilbage til Skoler & Uddannelse hvem der deltager i de forskellige Netværk, 
senest d. 15. juni 2019. 
 
Netværksarbejdet på den enkelte skole 
Skolens ledelse udstikker retning og aftaler rammer med de faglige vejledere/ressourcepersoner på den 
enkelte skole. En lokal rollebeskrivelse bør referere til skolestrategiens mål og handlinger ”Skole for alle 
2017- 2022”, derudover kan rollen og dens organisering tænkes ind i skolernes årshjul. Den enkelte skoles 
repræsentanter/ressourcepersoner sikrer sammen og hver for sig at viden, inspiration og metoder bliver 
fælles viden blandt kollegerne. Kollegerne kan hente vejledning – både via Aula, Ak-skole (Google +) og som 
kollegial vejledning i forhold til udvikling af praksis, evalueringsmetoder, brugen af it, forskningsresultater, 
brugen af forenklede fælles mål og fortolkning af testresultater. Arbejdet er kendetegnet af en løbende 
dialog og fælles refleksion mellem netværkstovholder, ressourcepersoner, lærere, faglige vejledere og 
ledere. 
 
Temaer i netværk bringes i spil på egen skole, ligesom det er naturligt at inddrage og udvikle kendskab og 
brugen af ”Åben skole i Albertslund”. 
 
(…) 
 
 

Naturfags- og miljønetværk skoleåret 2019/20 
Naturfags- og miljønetværket består af repræsentanter fra skolerne. Netværket videndeler i Google+- 
gruppen ”Naturfag og natur i Albertslund”, lokale naturfaglige Hot Spots på skolerne og i 
Videndelingsnetværket med Next, Albertslund Gymnasium. 
 
Netværket skal arbejde med 
Udviklingen på naturfagsområdet lokalt (nye initiativer og eksisterende tilbud) og nationalt (nyt fra 
Astra). 
Den forsatte udvikling af de lokale naturfagshandleplaner på skolerne - med forankring og udvikling af 
nye og gamle tiltag og indsatser. 
Naturfagsvejlederrollen – Viden fra netværket til elevernes øget læring. 
 
Temaer i dette skoleår 

• De lokale naturfagshandleplaner på skolerne – der evalueres en gang årligt på målene i 
handleplanerne (sommer). 



• Naturfagsvejlederrollen på skolerne – erfaringsudveksling, sparring og udvikling. Hvordan kan 
naturfagsvejlederne udvikle deres vejlederpraksis til glæde og gavn for eleverne? 

• Fagligt understøttende tiltag såsom: Grønt Flag, Mobile Science Center, Naturfagsmaraton, 
Science i Albertslund i årsplanerne og den politisk besluttede strategi for arbejdet med 
indeklimaet på skolerne. 

• Miljøarbejdet og miljømålene – tages op en gang årligt i efteråret. 
• Verdensmålene får særlig bevågenhed – der kigges på konkrete mål og tiltag, hvor det er 

oplagt at naturfagene særligt bidrager til arbejdet med verdensmålene. 
 
Møder i løbet af året: 

• Naturfags- og miljønetværket afholder fem årlige møder/aktiviteter fordelt over hele skoleåret. 
• Derudover deltager miljørepræsentanterne på to miljøseminar i løbet af året og der afholdes 

møder to-fire gange årligt i Miljørådet på skolerne (ledelsesrepræsentant er formand). 


