
Bud spørgsmål til kolleger om 
arbejdstilrettelæggelse

• Ønsker du, at arbejdet udføres inden for et givet tidsrum (ex: mellem kl. 

7.45 og 16.00), eller vil, eller vil du gerne selv kunne bestemme, hvornår 

dele af arbejdet kan udføres?

• Foretrækker du at al arbejde foregår på skolen, eller vil du gerne have 

mulighed for at arbejde hjemmefra?

• Hvad kan medvirke til, at du får et godt overblik over, hvilke arbejdsopgaver

du skal løse? 

• Hvad kan medvirke til at får et godt overblik over, hvorledes 

arbejdsopgaverne er fordelt på din afdeling?

Side 1



Bud spørgsmål til kolleger om 
arbejdstilrettelæggelse

• Hvor tidligt skal du kende dit skema, hvis du skal kunne forberede dig 

optimalt?

• Er der udfordringer i forhold til at mødes med kolleger for at forberede sig 

eller løse andre opgaver i fællesskab. Har du i givet fald bud på løsninger?

• Hvilke elementer er de mest positive ved den nuværende 

arbejdstilrettelæggelse?

• Hvilke elementer ved den nuværende arbejdstilrettelæggelse er det mest 

væsentligt at få ændret? 

Side 2



Bud på spørgsmål om anvendelsen af 
lærerressourcerne

• Er der opgaver, som lærerne løser i dag, der kan løses på en mere enkel 

måde eller måske helt kan undlades. Giv i givet fald eksempler.

• Er der opgaver, som det er vanskeligt at løse inden for tiden, der er til 

rådighed?

• Er balancen mellem omfanget af opgaver og tiden til at løse dem 

generelt set ok.

• Hvor mange lektioner af xx minutter kan en lærer efter din opfattelse 

undervise i gennemsnit om ugen, hvis kvaliteten i undervisningen skal 

være ok?

Side 3



Bud på spørgsmål om anvendelsen af 
lærerressourcerne

• Hvor mange lektioner kan en lærer efter din opfattelse maksimalt 

undervise på en uge?

• Hvornår bør forberedelsestiden optimalt set placeres før, under og efter 

et undervisningsforløb?

• Hvor meget forberedelsestid har du i gennemsnit behov for pr. 

undervisningslektion af xx minutter?

• Hvordan skal fordelingen optimalt set være mellem fælles og individuel 

forberedelse?

• Hvilke opgaver udover forberedelse og undervisning fylder i hverdagen?

Side 4


