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SKOLELEDERSKEMA  
version 02.06.14 

Undersøgelse af Folkeskolereformens betydning. 
Velkommen til spørgeskemaet for skoleledere. 
Spørgsmålene omhandler dit arbejde forud for Folkeskolereformen samt forberedelsen af reformen på skolen. 
 
Dine svar er vigtige, for at vi kan undersøge reformens betydning for den danske folkeskole de næste 5 år. 
 
I mailen fra SFI Survey kan du se din personlige adgangskode. 
 
Indtast din adgangskode og klik på >, for at gå videre. 
 
Klik >, for at gå til næste spørgsmål. 
 
Klik Gem og afslut, hvis du vil holde pause og senere starte besvarelsen ved sidst besvarede spørgsmål. 
    
 SPØRGSMÅL SVARKATEGORIER KOMMENTAR 
A Din baggrund  
1.  Er du kvinde eller mand? Kvinde 

Mand 
 

2.  Hvor mange år har du i alt været skoleleder?  
(afrund til nærmeste hele år) 

Antal: 
Drop-down-menu 

 

3.  Hvilket år er du født? Drop-down-menu  
B Skolens ledelsesgruppe  
4.  Hvor tit har der været møde i skolens ledelsesgruppe i dette 

skoleår (2013/14)? 
Dagligt 
Et par gange om ugen 
Ugentligt 
Månedligt 
Kvartalsvist  
Halvårligt  
Årligt  
Aldrig 

 

5.  Hvordan vil du generelt beskrive samarbejdet i skolens 
ledelsesgruppe i dette skoleår?   

1. Meget konfliktfyldt 
2. Konfliktfyldt 
3. Neutralt 
4. Godt 
5. Meget godt 
6. Ved ikke 

 

6.  Hvordan vil du beskrive samarbejdet i skolens 
ledelsesgruppe specielt vedrørende 
forberedelsen/gennemførelsen af folkeskolereformen?   

1. Meget konfliktfyldt 
2. Konfliktfyldt 
3. Neutralt 
4. Godt 
5. Meget godt 
6. Ved ikke 

 

7.  Hvor mange timer har ledelsesgruppen anvendt i dette sko-
leår på ledelsesudvikling (ca.)? 

Antal timer (mødetid i 
ledergruppen som helhed, 
ikke summen af 
deltagernes tidsforbrug) 
 

d.18.6.2014 
Opringning fra 
skoleleder. 
Ledelsesudvikling er 
ikke særlig 
veldefineret. Det er 
uklart om det henviser 
til fælles tid anvendt til 
skolereformen eller til 
anden 
ledelsesudvikling. 
Dette er foranlediget af, 
at spørgsmålet kommer 
lige efter SP6,, der er 
specifikt rettet mod 
skolereformen. 
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Til næste gang vil det 
derfor være mere 
hensigtsmæssigt, at 
dette spørgsmål flyttes 
op, så det står mellem 
SP5 og SP6 – derved vil 
det komme til at stå før 
skolereformspørgsmåle
t. Alternativt skal det 
ekspliciteres, hvad der 
menes med anden 
ledelsesudvikling. 

8.  Har skolen anvendt ekstern konsulenthjælp til ledelsesud-
vikling på skolen i dette skoleår? 

Ja 
Nej 

 

FILTER:  
Hvis SP 8 = [Nej] Gå videre til sektion C. 

 

9.  Hvilke typer af ekstern konsulenthjælp har skolen anvendt 
til ledelsesudvikling i dette skoleår? 
(markér gerne flere felter) 

Konsulent fra Kommunen 
 
Det nationale korps af Læ-
ringskonsulenter 
(herunder Tosprogs-
taskforcen og 
Inklusionsudvikling) 
 
Skolelederforeningen 
 
Offentlige uddannelses-
institutioner 
 
Privat konsulentfirma 
 
Andet (evt. skriv hvilke) 

 

C Spørgsmål om behov for forandring i folkeskolen  
 I hvilken grad mener du, det er nødvendigt…  

 
  

10.  at øge elevernes faglige niveau i folkeskolen? I meget høj grad 
I høj grad 
I nogen grad 
I lav grad  
I meget lav grad 
Slet ikke 
 

 
11.  at hæve det faglige niveau i folkeskolen hos elever med 

socialt svag familiebaggrund? 
 

12.  …at øge elevernes trivsel i folkeskolen?  
13.  …at styrke tilliden til folkeskolen?  
14.  I hvilken grad mener du, det er nødvendigt at ændre 

folkeskolen for at få en bedre skole? 
 

15.  I hvilken grad vurderer du, at folkeskolereformen vil føre til 
en bedre folkeskole?  

 

16.  I hvilken grad har skoleledelsen over for skolens personale 
givet udtryk for, at det er nødvendigt at ændre skolens 
hidtidige undervisning for at hæve elevernes faglige niveau? 

 

D1  
Forberedelse af folkeskolereformen på din skole 

17.  Findes der en form for kernegruppe, som har hovedansvaret 
for at forberede og gennemføre folkeskolereformen på 
skolen? 

Nej 
Ja, en uformel gruppe 
Ja, en formel gruppe 

 

FILTER: Hvis SP 17 = [Nej] Gå videre til SP 24   
18.  Er der repræsentanter for følgende grupper i denne 

kernegruppe? 
(Gerne flere markeringer) 

Skolelederen 
Mellemledere 
Lærerne 
Pædagogerne 
Andet personale 
Skolebestyrelsen 
Kommunen 
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Nej, ingen af de benævnte 
grupper 

19.  Hvordan vil du beskrive samarbejdet i denne kernegruppe 
vedrørende forberedelsen/gennemførelsen af 
skolereformen?   

1. Meget konfliktfyldt 
2. Konfliktfyldt 
3. Neutralt 
4. Godt 
5. Meget godt 

 

 I hvilken grad er der opnået enighed i denne 
kernegruppe vedrørende følgende emner? 
 

  

20.  Målene for ændringerne på skolen Ikke drøftet i denne 
gruppe 
I meget høj grad 
I høj grad 
I nogen grad 
I lav grad  
I meget lav grad 
Slet ikke 
 

 
21.  Principper for ændringer i skoledagen og undervisningens 

omfang, form og indhold 
 

22.  Tidshorisonten for gennemførelse af ændringerne på skolen 
 

 

23.  Principper for fordelingen af lærernes arbejdstid på opgaver  

    
24.  Er der etableret en eller flere ANDRE arbejdsgrupper til at 

forberede og gennemføre folkeskolereformen på din skole? 
Nej, men der er nedsat 
arbejdsgrupper i 
kommunalt regi på tværs 
af skoler 
 
Nej, ingen arbejdsgruppe 
 
1 gruppe 
2 grupper 
3 grupper 
4 grupper 
5 grupper 
6 grupper 
7 grupper 
8 grupper 
9 grupper 
10 eller flere grupper 

 

 FILTER: Hvis SP 24 = [Nej, ingen arbejdsgrupper] eller [Nej, men der er nedsat 
arbejdsgrupper i kommunalt regi på tværs af skoler] gå videre til SP 26 

 

25.  Er der repræsentanter for følgende grupper i en eller flere af 
disse arbejdsgrupper? 
(Gerne flere markeringer) 

Skolelederen 
Mellemledere 
Lærerne 
Pædagogerne 
Andet personale 
Skolebestyrelsen 
Kommunen 

 

26.  I hvilken grad har skolens ledelse præsenteret med-
arbejderne for en kort og klar vision for, hvad skolen vil 
opnå med folkeskolereformen? 

 
I meget høj grad 
I høj grad 
I nogen grad 
I lav grad  
I meget lav grad 
Slet ikke 

 

27.  I hvilken grad har skolens ledelse præsenteret med-
arbejderne for en klar handleplan for, hvordan folkesko-
lereformen skal føres ud i livet på skolen? 

 

28.  I hvilken grad har skolens ledelse eller repræsentanter for 
den omtalte kernegruppe talt med hver enkelt underviser 
om, hvad en gennemførelse af reformen vil betyde for 
vedkommende? 

 

29.  I hvilken grad har lærerne haft indflydelse på de fremtidige 
principper for fordelingen af lærernes arbejdstid på 
undervisning og andre opgaver på skolen? 

Principper er endnu ikke 
fastlagt 
I meget høj grad 
I høj grad 
I nogen grad 
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I lav grad  
I meget lav grad 
Slet ikke 

30.  I hvilken grad har underviserne haft indflydelse på forbere-
delsen og gennemførelsen af folkeskolereformen på skolen? 

Der er endnu ikke truffet 
nogen beslutninger 
vedr. forberedelsen og 
implementeringen af 
reformen på skolen 

I meget høj grad 
I høj grad 
I nogen grad 
I lav grad  
I meget lav grad 
Slet ikke 

 

31.  I hvilken grad er forberedelsen og gennemførelsen af 
folkeskolereformen benyttet til at gennemføre andre større 
ændringer på skolen, der ikke er direkte knyttet til 
folkeskolereformen? 

I meget høj grad 
I høj grad 
I nogen grad 
I lav grad  
I meget lav grad 
Slet ikke 

 

E Skoleledelsens samarbejde med kommunen  
 Angiv, hvor enig/uenig du er i følgende udsagn om 

kvalitetsrapporter. 
  

32.  
Kvalitetsrapporten danner baggrund for nyttig dialog med 

skoleforvaltningen 

Helt enig 
Delvist enig 
Neutral 
Delvist uenig 
Helt uenig 

 

33.  Kvalitetsrapporten giver mig nyttig information om kvalitet 
på skolen, som jeg ikke havde i forvejen 

34.  Skoleledelsen iværksætter konkrete tiltag på skolen på 
baggrund af kvalitetsrapporten 

    
 Nedenfor præsenteres en række udsagn om 

kommunens forberedelse og implementering af 
folkeskolereformen.  
I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn? 

  

35.  Kommunens politikere og skoleforvaltning bakker 
fuldstændigt op om folkeskolereformens mål om læring og 
trivsel 

Helt enig 
Delvist enig 
Neutral 
Delvist uenig 
Helt uenig 

 

36.  Kommunens politikere og skoleforvaltning bakker 
fuldstændigt op om folkeskolereformens krav til 
udformningen af skoledagen og undervisningen 

37.  
 

Kommunens skoleforvaltning har lavet en klar plan for 
implementering af folkeskolereformen på skolerne 

38.  Kommunens skoleforvaltning har i dette skoleår 
understøttet skolens forberedelse og implementering af 
folkeskolereformen gennem konsulentbistand 

39.  Kommunen har konkretiseret de nationale mål gennem 
mere detaillerede mål for kommunens skoler 

40.  Kommunen har fastsat andre eller supplerende mål for 
skolerne end de nationale mål 

41.  Alt i alt har kommunen ydet en god støtte til skolens 
forberedelse og implementering af folkeskolereformen 

42.  I hvilken grad vurderer du, at der i dette skoleår (2013/14) 
har været tilstrækkelige ressourcer til at forberede 
implementeringen af folkeskolereformen på din skole? 

I meget høj grad 
I høj grad 
I nogen grad 
I lav grad  
I meget lav grad 
Slet ikke 
Ved ikke 

Svarmulighed skal 
komme op hvis de 
prøver at gå videre 
uden at svarer 
 

F Skoleledelsens samarbejde med lokale aktører   
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 Hvor ofte har en eller flere fra skoleledelsen mødtes 
med følgende parter i dette skoleår (2013/14)? 

  

43.  Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) Dagligt 
Et par gange om ugen 
Ugentligt 
Månedligt 
Kvartalsvist  
Halvårligt  
Årligt  
Aldrig 

 
44.  Den kommunale skoleforvaltning 
45.  Skole-/Børne- eller Kulturudvalget  
46.  Skolens tillidsrepræsentant 
47.  Lokale fagforeninger for skolens personale 
48.  Kommunale dagtilbud 
49.  Ungdomsskolen, lokale kunst-, musik og kulturskoler 
50.  Lokale kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og fritidsforeninger 
51.  Ungdomsuddannelsesinstitutioner 
52.  Repræsentanter for det lokale erhvervsliv 
53.  Skoleledere på andre grundskoler (formelle og uformelle 

møder, netværksmøder) 
Filter:  
Hvis SP 43 = [Aldrig] skal der ikke svares på SP 54 
Hvis SP 44 = [aldrig] skal der ikke svares på SP 55 
Hvis SP 45 = [aldrig] skal der ikke svares på SP 56 
Hvis SP 46 = [aldrig] skal der ikke svares på SP 57 
Hvis SP 47 = [aldrig] skal der ikke svares på SP 58 
Hvis SP 48 = [aldrig] skal der ikke svares på SP 59 
Hvis SP 49 = [aldrig] skal der ikke svares på SP 60 
Hvis SP 50 = [aldrig] skal der ikke svares på SP 61 
Hvis SP 51 = [aldrig] skal der ikke svares på SP 62 
Hvis SP 52 = [aldrig] skal der ikke svares på SP 63 
Hvis SP 53 = [aldrig] skal der ikke svares på SP 64 

  

 Hvordan vil du beskrive skoleledelsens samarbejde 
med følgende parter i dette skoleår (2013/14)?   

  

54.   
Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) 

1. Meget konfliktfyldt 
2. Konfliktfyldt 
3. Neutralt 
4. Godt 
5. Meget godt 
6. Ingen møder med denne 

part. 
7. Ved ikke 

 

55.  Den kommunale skoleforvaltning 
56.  Skole-/Børne- eller Kulturudvalget  
57.  Skolens tillidsrepræsentant 
58.  Lokale fagforeninger for skolens personale 
59.  Kommunale dagtilbud 
60.  Ungdomsskolen, lokale kunst-, musik og kulturskoler 
61.  Lokale kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og fritidsforeninger 
62.  Ungdomsuddannelsesinstitutioner 
63.  Repræsentanter for det lokale erhvervsliv 
64.  Skoleledere på andre grundskoler (formelle og uformelle 

møder, netværksmøder) 
    
 Hvor mange undervisningstilbud i skoletiden er gen-

nemført i samarbejde med hver af følgende parter i 
dette skoleår (2013/14)? (Markér 0, hvis ingen tilbud)  

  

65.  Ungdomsuddannelsesinstitutioner Antal tilbud (ca.):  
66.  Ungdomsskolen, lokale kunst-, musik og kulturskoler Antal tilbud (ca.):  
67.  Lokale kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og fritidsforeninger Antal tilbud (ca.):  
68.  Repræsentanter for det lokale erhvervsliv Antal tilbud (ca.):  
G Skole-hjem-samarbejde   
69.  Har Skolebestyrelsen fastsat principper for skole-hjem-

samarbejde? 
Ja  
Nej 

 

FILTER: Hvis SP 69 = [Nej] Fortsæt til sektion H   
a)  Hvad indeholder disse principper? 

(Gerne flere markeringer) 
 

Omfang og form af skole-
hjem-samtaler. 

Omfang og form af 
forældremøder. 

Anvendelse af elevplaner. 
 
Tydelige forventninger til 
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forældrene om: 
…deres understøttelse af 
barnets læring.  
…deres påvirkning af 
barnets sociale adfærd. 
…deres ansvar for at 
barnet møder i skolen 
udhvilet, mæt og til tiden. 
…deres deltagelse i 
samtaler, forældremøder 
og aktiviteter på skolen. 
…kontakttidspunkter ved 
forældrehenvendelser til 
barnets lærere. 
Andet (skrivefelt) 
 

H Anvendelse af evaluering og resultatmåling på skolen  
  

I hvilken grad benytter skoleledelsen information om 
elevernes faglige resultater, når I: 

  

70.  …prioriterer nye indsatser I meget høj grad 
I høj grad 
I nogen grad 
I lav grad 
I meget lav grad 
Slet ikke 
Ved ikke 

Svarmulighed skal 
komme op hvis de 
prøver at gå videre 
uden at svarer 
 

71.  …udarbejder budget for det kommende år 
72.  …sætter nye mål eller justerer eksisterende læringsmål for 

skolens elever 
73.  …taler med kommunens skoleforvaltning om skolens udvik-

ling 

74.  I hvilken grad tager skoleledelsen hensyn til evt. forskelle i 
skolernes sociale elevgrundlag, når I sammenligner elev-
præstationer på jeres skole med andre skoler? 

I meget høj grad 
I høj grad 
I nogen grad 
I lav grad 
I meget lav grad 
Slet ikke 
Ved ikke 

I Kompetenceudvikling   
 Hvordan vil du beskrive skoleledelsens praksis ved bevilling 

af kompetenceudvikling (efter- og videreuddannelse) for 
lærere på en skala fra 1 (helt enig med A) til 5 (helt enig med 
B), og hvor 3 er neutral? 

  

75.  A. Skoleledelsen bruger overvejende kompeten-
ceudviklings-midler til kollektiv kompe-
tenceudvikling (hvor alle eller næsten alle skolens 
undervisere deltager) 
 

B. Skoleledelsen bruger overvejende kompe-
tenceudviklings-midler til individuel kompe-
tenceudvikling (hvor en enkelt eller nogle få 
undervisere deltager)? 

 

1. Helt enig med A 

2. Overvejende enig med A 

3. Neutral 

4. Overvejende enig med B 

5. Helt enig med B 
 

 

76.  A. Skoleledelsen bestemmer, hvilken type kompe-
tenceudvikling den enkelte lærer har brug for. 
 

B. Lærerne bestemmer selv, hvilken kompetence-
udvikling de har behov for 

77.  A. Skoleledelsen prioriterer, at så mange lærere som 
muligt skal have undervisningskompetence i de fag, 
de underviser i (tidligere kaldt 
linjefagskompetence) 

 
B. Skoleledelsen prioriterer, at eleverne skal have så få 

lærere som muligt 
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 I hvilken grad lægger skoleledelsen vægt på følgende 
forhold, når undervisere deltager i kompetence-
udvikling (efter- og videreuddannelses-forløb)? 

  

78.  At målet med kompetenceudviklings-forløbet er aftalt med 
skoleledelsen, inden forløbet bevilges  

I meget høj grad 
I høj grad 
I nogen grad 
I lav grad  
I meget lav grad 
Slet ikke 
Ved ikke 

Svarmulighed skal 
komme op hvis de 
prøver at gå videre 
uden at svarer 
 

79.  Før forløbet bevilliges lægges der vægt på, at 
kompetenceudviklingsforløbet forventes at øge elevernes 
læring 

80.  At kompetenceudvikling følges op med faglig sparring og 
støtte i de erhvervede kompetencer efter gennemførelse af 
forløbet 

81.  At skoleledelsen opfordrer deltagere i kompetenceudvikling 
til at dele deres ny viden med andre undervisere 

82.  At skolens ledere selv deltager i kompetenceudvikling 
sammen med skolens undervisere 

83.  I hvilken grad føler du dig fagligt rustet til at lede skolen 
med de ændringer, som folkeskolereformen lægger op til? 
 
 

I meget høj grad 
I høj grad 
I nogen grad 
I lav grad 
I meget lav grad 
Slet ikke 
Ved ikke 

J  Kommunal lektiehjælp   
84.  På hvilke klassetrin tilbydes skolens elever i dette skoleår 

(2013/14) lektiehjælp på skolen/SFO eller på 
fritidshjem/klub (sæt gerne flere svar) 
 

Klassetrin: 
0. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Ved ikke 

 

K  Udskoling   
85.  Hvilke typer brobygning tilbyder I eleverne i 9. klasse? 

(Gerne flere markeringer) 
 

Brobygning til erhvervs-
rettede ungdoms-
uddannelser (EUD - fx 
SOSU-, tømrer-, landbrugs-, 
frisør-, kontor- eller 
kokkeuddannelsen) 
 
Brobygning til er-
hvervsgymnasiale uddan-
nelser (htx, hhx) 
 
Brobygning til almen-
gymnasiale uddannelser 
(stx, hf) 
 
Andet (Skrivefelt) 

 

86.  Arbejder I på din skole med særlige profiler eller toninger i 
udskolingen? 
 

Ja 
Nej 

 

L 
 

Nuværende principper for arbejdstid og tilstedeværelse  
De følgende spørgsmål vedrører de principper, skoleledelsen anvendte ved fordelingen af lærernes arbejdsopgaver 
ved planlægningen af dette skoleår (2013/2014). 

 Angiv venligst, hvor enig eller uenig du er i de følgende   
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udsagn:  
 
Da skoleledelsen fastlagde, hvor mange 
undervisningslektioner den enkelte lærer skulle 
varetage, tog ledelsen individuelt hensyn til følgende 
forhold: 

87.  
Lærerens faglige kompetencer 

Helt enig 
Delvist enig 
Neutral 
Delvist uenig 
Helt uenig 

 

88.  
Lærerens erfaring  

89.  
Hvilke konkrete klasser/hold læreren skulle undervise 

90.  Lærerens personlige forhold 
91.  Har der i dette skoleår (2013/14) været et fast 

tilstedeværelseskrav for lærerne på din skole? 
Ja 
Nej 

 

Filter: Hvis SP 91 = [Nej], gå til SP 93.   
92.  Hvor mange timer om ugen forventes lærerne at være til 

stede på skolen i dette skoleår (2013/2014)? (Angiv antal 
timer om ugen i de gældende arbejdsuger) 

_____ timer om ugen  

93.  Nu er der ikke flere spørgsmål. 
Afsluttende bemærkninger eller kommentarer vedrørende 
Skolereformen 

[Skrivefelt] Skal være valgfrit 
 

 Klik på pilen >, for at overføre dine svar til SFI. 
 
Mange tak for din besvarelse 

  

 
 


