
EFFEKTIVT 
LÆRERSAMARBEJDE

-
Øget samarbejde om materialeproduktion

-
Skelen til andre brancher ??

Flemming Pentz Madsen
It-chef

Aalborg Handelsskole
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Agenda

• Mig selv

• Udfordringen!

• Skele til andre brancher – kan vi lære?

• ”Værktøjstyranni”

• Hvad gør vi på Aalborg Handelsskole?
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Flemming Pentz Madsen

• Leder af it-fællesskab
• AH, FHS, AMU-N

• Medlem af ledergruppen på AH
• Ansvarlig for Digital Strategi

• Fortid: 20 år i it-konsulentbranchen
• Logica / WM-data
• Udvikling af store it-løsninger
• Leder af projektkontor
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Agenda

• Mig selv

• Udfordringen!

• Skele til andre brancher – kan vi lære?

• It i undervisningen (= værktøjstyranni?)

• Hvad gør vi på Aalborg Handelsskole?
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Agenda

• Mig selv

• Udfordringen!

• Paralleller til andre brancher – kan vi 

lære?

• Stiller vi rimelige krav til underviserne?

• Hvad gør vi på Aalborg Handelsskole?

Hvordan bliver det samlede arbejde med 
udviklingen af materialer til brug i 

undervisningen så effektivt som muligt
samtidig med

at der er høje forventninger materialets 
kvalitet: Det skal understøtte differentiering, 

engagere mm. og så skal det skal være digitalt 
med høj kvalitet.
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Agenda

• Mig selv

• Udfordringen!

• Kan vi lære fra andre brancher?

• ”Værktøjstyranni”

• Hvad gør vi på Aalborg Handelsskole?
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Kan vi lære af andre brancher?

• Relevant?

• Hvorfor nu?
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80’erne:
• Individ fokus
• Systemudvikling en kreativ proces

90’erne:  kvalitetskrise
• Standarder (ISO mm.)
• Teamorganisering, projektledelse
• Samarbejdsværktøjer (CASE)

0’erne  effektivitetskrise
• Projektledelse
• Standardprocesser for alle teams
• Planlægning og opfølgning

30 år i it (software udvikling)
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80’erne:
• Individ fokus
• Systemudvikling en kreativ proces

90’erne:  kvalitetskrise
• Standarder (ISO mm.)
• Teamorganisering, projektledelse
• Samarbejdsværktøjer (CASE)

0’erne  effektivitetskrise
• Projektledelse
• Standardprocesser for alle teams
• Planlægning og opfølgning

30 år i it (software udvikling)

Hvad var det der virkede?
•Følelse af nødvendighed
•Fokus på effektive teams og projekter
•Samarbejdsværktøjer og standarder
•Kultur for opfølgning og feedback
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10’erne:
• Individ fokus      Egen klasse, egne materialer
• … kreativ proces  Pædagogisk frihed, metodefrihed

Kvalitetskrise?

Effektivitetskrise?

Paralleller?

?
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Bud på løsninger

• SAMARBEJDE
– Formel projektorganisering med faste fælles processer i projektarbejdet
– Projektledelse – god mulighed for lederen til at komme mere ind i det 

pædagogiske arbejde.
– OPFØLGNING og FEEDBACK!!

• KVALITET
– Fælles standarder og fælles forfatterværktøjer
– Værktøjer: Sharepoint, Google Docs, i-Bogs-værktøjer
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Timeout - sidemandssnak
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It i undervisningen

Digitalisering?
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Bud på løsninger

• SAMARBEJDE
– Formel projektorganisering med faste fælles processer i projektarbejdet
– Projektledelse – god mulighed for lederen til at komme mere ind i det 

pædagogiske arbejde.
– OPFØLGNING og FEEDBACK!!

• KVALITET
– Fælles standarder og fælles forfatter værktøjer
– Værktøjer: Sharepoint, Google Docs, i-Bogs-værktøjer

• ORGANISERING
– Vedtagne rammer for værktøjsanvendelse
– It-pædagogisk support, digital redaktør, …
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Opsummering

Udfordring
!!

Fælles 
matr. 

produktion

It-
branchen• Fælles it-værktøjer 

• Fælles standarder
• Teams og projektledelse
• Opfølgning og feedback

Digitalise-
ringsplatform

Nye job-
funktioner

Teams og nye 
lederroller

OPFØLGNING

Digitali-
serings-
tyranni
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Spørgsmål 
kommentarer

?
Flemming Pentz Madsen
It-chef, Aalborg Handelsskole, www.ah.dk

fpm@ah.dk

http://www.ah.dk/
mailto:fpm@ah.dk
http://dk.linkedin.com/in/flemmingpentzmadsen
http://dk.linkedin.com/in/flemmingpentzmadsen
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