
Lærerfunktion, Teamleder 
 

 
 
Funktion: 

 

 
Teamleder. Der er udpeget en lærer i hver klasse som leder for et team. Der 
sigtes mod, at hver teamleder kan følge klassen i mindst to år. 
 

 
Funktionens 
formål 

 

 
Det overordnede mål for teamlederen er at udvikle selvkørende lærerteam om 
en klasse, som har til formål at skabe et sammenhængende og progredierende 
gymnasieforløb for den enkelte elev. Teamlederen skal både støtte og 
udfordre teamet, så teamet på bedste vis kan planlægge, gennemføre og 
evaluere undervisningen i forhold til teamets formål og mål.  
 

 
Funktionens mål, 
udvikling og 
evaluering 
 

 
Teamlederen skal igangsætte pædagogisk og faglig udvikling i temaet. 
Teamlederen deltager også i udviklingsarbejder inden for studieretningen såvel 
som på langs af studieretningen. Teamlederen er ansvarlig for den løbende 
dialog mellem klassens elever og teamet om klassens udvikling 
 
    

 
Funktionens 
ansvarsområder 
 
 
 
Standardopgaver for 
teamlederen i 
grundforløbet og 
studieretningsforløbe
t 

Teamlederen skal tilrettelægge, forberede og indkalde til teammøder, der lægger 
op til planlægning og evaluering af undervisningen. 
Teamlederen er ansvarlig for at det samlede team udarbejder en 
progressionsplan for FF, DHO og SRO. I denne planlægning indgår også 
evaluering af forløbene og overdragelsen af evalueringerne efterfølgende.  
Teamlederen er ansvarlig for, at der udarbejdes en fyldestgørende studieplan, der 
dækker planlægning, gennemførelse og evaluering i FF-forløbene, og som 
afspejler progression og kontinuitet i undervisningen.  
Studieplaner og undervisning generelt drøftes på teammøder, og det er 
teamlederens ansvar at skabe rum på teammøderne for det faglige samspil, der 
rækker udover de fastlagte forløb som fx FF, DHO og SRO. 
Det skriftlige arbejde skal koordineres i forhold til elevernes arbejdsbelastning og 
i forhold til samarbejdet om de forskellige skriftlige genrer og metoder.  
I forbindelse med SRP skal teamlederen skabe tryghed og viden hos eleverne om 
regelsættet og bekendtgørelsen til SRP.  
Teamlederen og teamet skal følge skolens overordnede studieplan. 
Teamlederen sikrer en løbende dialog med lærerteamet og med klassen om 
målopfyldelsen, arbejdsbelastningen og den løbende evaluering af 
undervisningen og af den enkelte elev.  
Teamlederen afholder samtale med elever i forhold til elevens 
kompetenceudvikling. Samtalens formål er have fokus på enkelte elevs 
individuelle, faglige kompetencer.  
6 gange årligt afholder Teamlederen møder med fastholdelsesvejlederen om den 
enkelte elevs fravær. Teamlederen har kompetence til at give elever skriftlige 
advarsler samt beslutte om en elev skal være selvstuderende. Teamlederen har 
kontakt med fastholdelsesvejlederen i forbindelse med elever med særlige behov. 
(Se funktionsbeskrivelse for fastholdelsesvejledere) 
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Særlige opgaver 
(herunder 
mødestruktur)   

 

 
Teamlederen planlægger ved skoleårets start mødernes placering og leder 
møderne og skriver referaterne. 
 
 

 
Lønforhold 
 

 
Teamledelse aflønnes som en funktion, når man varetager den. Teamledelse er 
en kompetence, som man kan erhverve gennem Nørre G’s eget kursusforløb 
eller på kurser, som giver tilsvarende kompetence. Muligheden for at erhverve 
denne kompetence sker gennem ansøgning om deltagelse på kursus. Skolens 
ledelse udpeger teamlederne. 
Tillæg – der gives et tillæg.  

 

Hvor 
kommunikeres?  

I Lectio og på mail 

 
 

 


