ANERKENDELSE AF DEN GODE UNDERVISNING - WORKSHOP OM

LOKAL LØNDANNELSE OG ANERKENDELSE I EN
UDDANNELSESKONTEKST
Få inspiration til, hvordan din skole kan understøtte den gode
undervisning gennem den lokale løndannelse og andre
anerkendelsesformer.
Ved overenskomstforhandlingerne I 2015 blev det aftalt mellem
Akademikerne og Moderniseringsstyrelsen at sætte fokus på
anvendelse af den lokale løndannelse og andre former for
anerkendelse af den gode undervisning.
Derfor holder overenskomstparterne nu tre workshops for
ledere og medarbejderrepræsentanter på
erhvervsgymnasierne.
Hvorfor?
Både ledere og medarbejdere på erhvervsgymnasierne oplever
fortsat udfordringer med rammerne og anvendelsen af den
lokale løndannelse. Dertil kommer, at nye rammer om
arbejdstiden har skabt øget opmærksomhed på, hvordan man
motiverer og anerkender undervisere, der leverer et godt og
effektivt stykke arbejde, som bidrager til erhvervsgymnasiets
kerneopgave, dvs. en god undervisning med et højt
læringsudbytte for eleverne.
Akademikerne og Moderniseringsstyrelsen vil sætte fokus på,
hvordan man kan anerkende og belønne den gode undervisning
på erhvervsgymnasierne og skabe inspiration til en kulturændring, hvor man gennem den lokale løndannelse og andre
former for anerkendelse kan understøtte udviklingen af den
gode undervisning.
Gennem en strategisk og gennemsigtig lokal løndannelse er det
muligt at belønne undervisere, der arbejder med et stort
engagement, er fleksible, produktive og leverer en god
undervisning, som bidrager til at understøtte

erhvervsgymnasiernes strategi og kerneopgave. Det er i den
forbindelse væsentligt, at den lokale løndannelse ses i tæt
sammenhæng med, at der opstilles klare forventninger til
opgaveløsningen, gives løbende feedback på underviserens
indsats, og at der er fokus på underviserens udvikling,
arbejdsopgaver og karriereveje.
For at understøtte erhvervsgymnasierne i at arbejde med,
hvordan man kan motivere, anerkende og belønne den gode
undervisning, afholdes tre workshops på tværs af landet for
ledere og medarbejderrepræsentanter.
Workshoppen byder blandt andet på:
 Gode eksempler på, hvordan man kan arbejde med
anerkendelse af den gode undervisning med input fra
erhvervsgymnasiesektoren og eksterne oplægsholdere
 Et fælles oplæg fra Akademikerne og
Moderniseringsstyrelsen om formål og regler for lokal
løndannelse
 Diskussion af en række eksempler på, hvordan man
gennem den lokale løndannelse og andre former for
anerkendelse kan understøtte udviklingen af den gode
undervisning på erhvervsgymnasierne.
Hvem og hvordan?
Alle erhvervsgymnasier inviteres til at deltage med op til fire
deltagere i alt fra ledelses- og medarbejderside.
Overenskomstparterne forudsætter, at der kommer
repræsentanter fra både ledelsen og medarbejderne for at
skabe en fælles referenceramme og inspiration til arbejdet med
anerkendelse af den gode undervisning lokalt på skolen.
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Akademikerne og Moderniseringsstyrelsen
ser frem til at byde jer velkommen til en spændende dag
med masser af inspiration og spændende diskussioner

Program
Kl. 9.00 – 9.30

Velkomst ved Samarbejdssekretariatet og kort bordrunde:
”Hvad forventer vi at få ud af dagen?”

Kl. 9.30 – 10.15

Oplæg ved KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og
Forskning om anderkendelse og motivation i en uddannelseskontekst.

Kl. 10.15 – 10.30

Kaffepause

Kl. 10.30 – 11.30

Gennemgang af formål med og reglerne om lokal løndannelse ved Sofie Nilsson,
Akademikerne og Tina Feldt Jessing, Moderniseringsstyrelsen.

Kl. 11.30 – 12.30

Frokost og networking samt ”spørgebar”, hvor Moderniseringsstyrelsen og de
faglige organisationer står klar til at svare på spørgsmål fra deltagerne.

Kl. 12.30 – 13.00

Refleksion ved bordene over formiddagens oplæg.

Kl. 13.00 – 13.45

Fælles oplæg fra leder og tillidsrepræsentant fra en institution, hvor institutionen
har arbejdet strategisk med anerkendelse af den gode undervisning.

Kl. 13.45 – 14.00

Kaffepause

Kl. 14.00 – 15.15

Borddiskussioner om arbejdet med anerkendelse af den gode undervisning med
udgangspunkt i bl.a. anerkendelsesformer, løn og motivation, individuel
lønforhandling og den gode præstation.

Kl. 15.15 – 15.30

Afslutning på dagen

