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Ø  R  U  M     S  K  O  L  E 

Principper for samarbejdet på Ørum Skole. 
 
Et godt samarbejde er forudsætningen for at skolen kan løse sin opgave i forhold til 
folkeskoleloven, Viborg kommunes målsætning for folkeskolen, Ørum Skoles Værdier samt 
arbejdstidsaftalerne for lærere og pædagoger. 
  
Eleverne på Ørum Skole skal opleve forskellige former for samarbejde bl.a. gennem holddannelser. 
Gennem samarbejdet skal den enkelte elev føle sig anerkendt og respekteret af såvel børn som 
voksne. Eleverne inddrages i beslutningsprocessen om og evalueringen af samarbejdet.  
 
Personalet på Ørum Skole tager ansvaret for at samarbejdet styrker det gode undervisnings- og 
arbejdsmiljø for alle. Personalet er organiseret i et forpligtende teamsamarbejde på flere niveauer, 
herunder arbejdet med målsætning og evaluering af teamets egenudvikling. 
 
Planlægning og samarbejde: 
Samarbejdet på Ørum Skole udføres hovedsageligt på 3 niveauer: 
 
Skoleniveauet: 
Her finder den overordnede skoleårsplanlægning sted. Skoleniveauet er også rammen om større og 
tværgående arrangementer, som styrker relationerne og respekten iblandt elever, personale og 
forældre for Ørum Skole som en samlet institution. 
 
Afdelingsniveauet: 
Skolen opdeles i afdelinger bestående af flere årgange, samt sfo og sfo-klub. Hver enkelt 
medarbejder knyttes primært til én afdeling. Den enkelte afdeling tillægges kompetence til selv at 
planlægge og tilrettelægge arbejdet inden for de givne rammer, herunder bl.a.: 
− Udarbejdelse af forslag sammen med ledelsen til time- og arbejdsfordeling, som sikrer den bedst 

mulige resurseudnyttelse. 
− Planlægning af aktiviteter, undervisning og fælles arrangementer for hele afdelingen. 
− Samarbejde med de øvrige afdelinger, ved arrangementer for hele skolen. 
− Samarbejde med kompetencecenteret, som sikrer en fleksibel og målrettet anvendelse af 

specialundervisningsresurserne 
− Samarbejde om vikardækning i henhold til aftalerne herom. 
− Rammesætning for og ledelse af elevgrupper. 
Der tages højde for gældende principper. 
 
Årgangsniveau: 
Det er målet, at eleverne føler sig tilknyttet årgangen som en enhed, hvor det er naturligt at arbejde i 
varierende holdstørrelser.  
 



Side 2 

I hver afdeling er personalet tilknyttet et eller flere selvstyrende årgangsteam. Årgangsteamet har 
ansvaret for at indarbejde: 
− Fleksibel anvendelse af årgangs-, tema- og holdundervisning. 
− Former for undervisningsdifferentiering. 
− En vekselvirkning mellem faglig og tværfaglig undervisning. 
− Evaluering af aktiviteterne, undervisningen og eleverne. 
− Rammesætning for og ledelse af elevgrupper. 
 
Det enkelte fags årlige timetal søges overholdt. 
 
Ovenstående skal afspejle sig i årsplanen for årgangen samt i årsplanen for teamsamarbejdet. 
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