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Modelforklaring  
 

Sigtet med ovenstående procesmodel er at skabe overblik over  
pædagogisk råd og -udvikling på Solrød Gymnasium,  

- her kaldt Pædagogisk Råd og UdviklingsForum (PRUF). 	  
 

Det fælles pædagogiske mål 
Procesmodellen består af et blåt bånd, der foroven angiver, at vi som råd og pædagogisk udviklingsforum arbejder efter 
samme målsætning. Denne målsætning ønsker vi at definere i fællesskab i foråret 2014 for at sikre fælles kurs, ejerskab 
over og motivation i det årlige udviklingsarbejde for det kommende skoleår. Målsætningen kan ændres årligt i dialektisk 
overensstemmelse med skolens handleplan. Se vedlagte tekst om det målarbejde, vi forestiller os at gennemføre in plenum 
(bilag 1). 
 

Målarbejdet mellem og under møderne i Pædagogisk Råd og UdviklingsForum (PRUF) 
Under det blå bånd ses tre røde cirkler, der markerer de større fælles møder, der fra starten af skoleåret skal være lagt ind 
i årsplanen. Disse møder kalder vi PÆDAGOGISK RÅD OG UDVIKLINGSFORUM / PRUF 1, 2 og 3. Her ønsker vi at signalere 
et dynamisk fællesskab med variabel plads til både a) dialog i RÅDS-DELEN og i mødernes fælles afslutninger samt b) dialog 
med og i udvalgene omkring den pædagogiske udvikling på SG.  
Antallet af årlige møder kan justeres. 
 

3-delt struktur i møderne 
Møderne i PRUF vil altså være opdelt i: 

 
a) En indledende dialogisk RÅDS-DEL. Den uregelmæssige placering af de horisontale smalle blå linjer i modellens røde 
cirkler understreger det faktum, at den indledende dialog kan variere i omfang afhængigt af programmet for det enkelte 
møde. Dette program sættes af styregruppen for Pædagogisk Råd og UdviklingsForum, der består af 5 medlemmer og 1 
lederrepræsentant. De 5 medlemmer udvælges som det beskrives i vedlagte forretningsorden (bilag 2), og deres arbejde er 
markeret med det grønne tværgående bånd. Læs mere om styregruppens ansvarsområde i vedlagte forretningsorden. 
 
b) En del med fordybelse i pædagogisk udviklingsarbejde. Dette er vist i en lys rød boks og kan indeholde fokuseret 
arbejde i dialog med udvalg, oplægsholdere udefra om et fælles givent emne, workshops eller andet. De blå ringe angiver x 



antal udvalg af typisk 1 års varighed, der arbejder efter en kommisorium-skabelon, der er udfyldt af udvalgets medlemmer 
og godkendt af styregruppen for PRUF (bilag 3). Disse udvalg har egne møder gennem året ind i mellem de større møder i 
PRUF, og udvalgene er forpligtede til at orientere om deres arbejde i PRUF 1, 2 og 3 – gerne med fokus på det 
anvendelsesorienterede. 
 
c) En fælles afsluttende dialogisk del, hvor vi eksempelvis samler op, drager konklusioner, sætter nye milepæle i 
overensstemmelse med vores fælles overordnede mål. 
 

Procesmodellen set som intensivering af den gensidige interne kommunikation 
En efterlyst intensiveret intern kommunikation ønskes hermed imødekommet gennem følgende fora: 

 
PRUF: Mødernes indledende del, hvor RÅDS-DELEN fortsat anvendes som høringsorgan for rektor i konstruktiv dialog med 
lærerkollegiet, mødernes midterste og afsluttende del. 
 
Personalemøder: Råds-delen suppleres nu med nye personalemøder for at sikre informationsudvekslingen og styrke det 
konstruktive forhold internt i lærerkollegiet og mellem lærerkollegiet og ledelsen. Disse møder ses i de grønne cirkler. 
Antallet af årlige personalemøder kan justeres.  
 
Rektormails: Ved siden af disse møder fortsætter og opgraderes rektors ugentlige informationsmail med viden af mere 
orienterende karakter – dette visualiseret med det lyseste grønne bånd nederst i modellen. 
 
OBS: I vedlagte beskrivelse af mødeindhold gives der klarhed over den kommunikation, som forventes at ligge i henholdsvis 

I) RÅDS-DELEN i PRUF, II) Personalemøderne og III) Rektors ugentlige informationsmails (bilag 4). 
 
Udvalgene, der arbejder fokuseret med pædagogisk udvikling, vidensdeler med styregruppen for PRUF og resten af 
lærerkollegiet efter aftale, og som i udgangspunktet oprettes i det forudgående forår under de præmisser, der beskrives i 
vedlagte forrretningsorden. 
 
Styringsgruppen for Pædagogisk Råd og UdviklingsForum med minimum 3 kontaktpunkter med underudvalgene per 
år: a) Drøftelse og godkendelse af underudvalgets udfyldte kommisorium-skabelon, b) evaluerende midtvejsmøde og c) 
levering af det færdige udviklingsprojekt med fokus på vidensdeling til resten af lærerkollegiet. 
  
  



 


