Inspiration til samtaletemaer
1.Egen arbejdssituation
Undervisning:
 Hvordan opfatter du din opgave/rolle som underviser?
 Hvad tror du dine elever synes er karakteristiske træk ved din undervisning?
 Hvornår opfatter du en klasse som god / vanskelig?
 Hvordan ser du på udviklingen i elevgruppen?
 Hvad har du været mest optaget af i din undervisning i det seneste år?
 Er du tilfreds med vægtningen mellem dine fag?
 Hvordan ser du dit fag i gymnasiets formål om det studieforberedende og det

Andet






almentdannende?
Hvordan ser du på dine muligheder for ved undervisningen at styrke udviklingen af
elevernes sociale og personlige kompetencer?
Hvilke øvrige arbejdsområder har du været mest optaget af det seneste år?
Hvad har du været mest tilfreds med i dit eget arbejde? og mindst? (og hvorfor?)
Hvad kunne du tænke dig du skulle blive bedre til?
Har du nogle særlige kvalifikationer, som du kunne tænke dig skolen kunne drage nytte af?
Hvilke?
Hvorledes ser du helst din undervisning fordelt på skolens to uddannelser?

2. Samarbejde, kommunikation og trivsel





Hvordan oplever du, at samarbejdet/kommunikationen/informationen fungerer i forhold til
o dine kolleger i lærergruppen om en klasse
o dine kolleger i faggruppen
o kollegerne i almindelighed
o sekretærgruppen
o øvrige TAP'ere
o ledelsen
Hvilke forhold spiller ind på dette?
Hvilke forhold synes du, det er vigtigst at forbedre?



Hvordan oplever du beslutningsprocesserne på skolen - både de formelle og de uformelle?



Hvordan oplever du, at du får støtte og opbakning fra kolleger? fra ledelsen? Giver du selv
støtte og opbakning til dine kolleger? til ledelsen?



Hvordan synes du elevernes ret til indflydelse på undervisningen fungerer? På hvilken måde
kan elevernes demokratiske indflydelse på skolen styrkes?



Hvordan synes du, vi på skolen er i stand til at rumme uenighed? Hvordan tror du vi kan
blive bedre til dette?
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3. Faglig og pædagogisk udvikling









Har du planer eller tanker om udviklingsprojekter i relation til dine nuværende klasser/hold?
Er der særlige områder indenfor dine fag, didaktikken eller almenpædagogikken, som du
kunne tænke sig at beskæftige dig mere med i fremtiden? Er der særlige
efteruddannelsesbehov i relation til dette?
Hvordan synes du i øvrigt dine muligheder er for efteruddannelse?
Hvilke forventninger eller ønsker har du til skolens ledelse i den nærmeste tid i forhold til
din faglige og pædagogiske udvikling?
Hvilke former for kollegialt samarbejde ønsker du at indgå i de næste par år?
Er der opgaver, du særligt gerne vil være med til at løse?
Hvordan oplever du arbejdssituationen lige nu?

4. Skolens udvikling




Hvordan ser du på skolens udvikling? Er der udviklingsprojekter du synes skolen skal tage
op?
På hvilke områder synes du vi på Aalborg Katedralskole bevæger os i den rigtige retning?
På hvilken måde synes du, Aalborg Katedralskole profilerer sig? ´

5. Private forhold


Er der private forhold, der kan have indflydelse på din nuværende eller kommende
arbejdssituation, du ønsker drøftet?
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