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Konference for AMR og TR 
En vigtig forudsætning for, at alle lærere kan lykkes med deres opgaver og opleve deres arbejde 
som meningsfuldt, er at styrke fællesskabet på arbejdspladsen og skabe optimale rammer for at 
lave god kvalitet i undervisningen. Hvis det lykkes, er det kimen til et godt arbejdsmiljø, trivsel og 
arbejdsglæde. 
 
Derfor havde kredsstyrelsen denne gang valgt at invitere alle TR’ere og AMR’ere på konference. 
Formålet var, at TR og AMR i fællesskab skulle få øje på, hvordan de sammen – på deres skole - kan 
skabe lokale forandringer. 
 
TR/AMR-grupperne har i løbet af konferencen arbejdet med indbyrdes rollefordeling, samarbejds-
former og har alle fået viden og værktøjer til at prioritere og gennemarbejde forskellige indsatser. 
Alle grupper fik lavet en konkret handleplan for et konkret indsatsområde på egen skole.  
Endvidere bød konferencen på nyt om nye skolepolitiske vinde, ideer til kvalificering af drøftelser-
ne om opgaveoversigterne og Professionel Kapital. 
 
Alt dette vil I helt sikkert få lejlighed til at høre mere om på et Faglig Klub 
møde i den kommende tid. 
 

 
 
Professionel Kapital – Brønderslev Kommune 
Umiddelbart efter efterårsferien vil lærere og børnehaveklasseledere modtage et spørgeskema på 
deres mail. Spørgeskemaet består af 50 spørgsmål, som skal besvares, og som danner baggrund for 
den enkelte arbejdsplads’ Professionelle Kapital. 

 
Denne undersøgelse adskiller sig fra mange andre 
undersøgelser ved, at den er udviklet i en under-
visningskontekst. Derfor er dét, der spørges til, 
mere meningsfuldt og spørgsmålene mere rele-



 

 

vante at svare på end i andre undersøgelser. Den sætter, udover lærernes arbejdsmiljø og elever-
nes trivsel og læring også fokus på kvaliteten i undervisningen. Kredsen har ønsket et samarbejde 
med forvaltningen og skolelederne om denne måling.  
 
Professionel Kapital er en ny vej til at arbejde med skolens kerne-
opgave, og en række undersøgelser viser, at hvis en skole har en 
høj Professionel Kapital, vil der typisk være en høj kvalitet i under-
visningen, højere forældretilfredshed, lavt sygefravær blandt per-
sonalet og lavere personaleomsætning. 
 
Professionel Kapital kombinerer den sociale kapital, som man tidli-
gere har målt på i de kommunale trivselsmålinger, med Human Kapital og Beslutningskapital.  
Den Sociale Kapital er de sociale og faglige relationer, vi udvikler, når man løser sine arbejdsopga-
ver sammen, og jo højere grad disse relationer er båret af tillid, retfærdighed og samarbejdsevne, 
jo højere er den sociale kapital på arbejdspladsen.  
Den humane kapital er alt det, der samlet set kendetegner den professionelle lærer, der til stadig-
hed udvikler og forbedrer sin undervisning. 
En lærer skal træffe professionelle og fagligt velfunderede beslutninger i situationer, der er kom-
plekse, hyppige og meget forskellige. Løsningen på den slags problemer findes ikke i værktøjskasser 
og manualer, men det, der kræves, er evnen til at vurdere og beslutte. Det er det, der er Beslut-
ningskapitalen 
 

Undersøgelsen i sig selv ændrer ikke noget. Det er tilba-
geoversættelsen, der er afgørende, og en høj svarpro-
cent er væsentlig for, at der er sikkerhed i afdækningen. 
 
 
 

 
 God efterårsferie! 


