Godt teamsamarbejde skal genoplives
Nye opgaver, nye tider og nye
udfordringer for skolen betyder, at
teamsamarbejdet løbende skal justeres
og nytænkes. Tech College Aalborg var
frontløbere med teamsamarbejde
allerede i 1999. Skolen er nu i gang
med at revitalisere teamsamarbejdet
for tredje gang.
“Der er ikke mange ting her i livet, der bare passer
sig selv – hverken et ægteskab eller et teamsamarbejde. Lærerne er pressede på tid, og hvis der ikke er
nogen, der udstikker en klar retning for teamsamarbejdet, så forsvinder lysten til udvikling, og man går
derhen, hvor man plejer.” Sådan siger lærer Sussie
Darwin Madsen, der er en af de erfarne lærere på
Tech College Aalborg, der netop nu er i gang med at
nytænke teamsamarbejdet i skolens 50 lærerteam.
Skolen har haft teamsamarbejde i over 15 år og er
en af pionererne på feltet i erhvervsskolesektoren.
Men nu skal teamsamarbejdet revitaliseres, så det i
højere grad får et pædagogisk sigte, forklarer pædagogisk chef Gerda Mariager. Teamsamarbejdet skal
kort sagt fokusere på elevernes læring.
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“Vi kan se, at teamarbejdet er blevet administrativt
og organisatorisk – næsten teknokratisk. Vi har hele
tiden haft gode intentioner, så det er mærkeligt, at
det sker, men det gør det. Pludselig handler teamsamarbejdet om at uddelegere og fordele opgaver
og ikke om den gode undervisning og elevernes læring. Jeg ved, at lærerne er kede af, at de ikke når ind
til kernen, når det hele går op i ‘lokaler, og hvem kan
tage det hold, og hvad gør vi, for Jens-Erik er syg?’,”
forklarer Gerda Mariager.

Tech College Aalborg
Tech College Aalborg er en af de
største erhvervsskoler i Danmark.
Her uddanner eleverne sig til alt
fra tømrere og mediegrafikere til
frisører. Skolen er organiseret i ti
colleger med hvert sit brancheområde. Aalborg Tekniske Gymnasium
er en del af skolen, der har EUX- og
HTX-uddannelser samt efteruddannelse. Der går 3.600 fuldtidselever og er omkring 600 ansatte.

”

Vores ledere skal
gå fra at være
excel-ledere af
undervisningen
til pædagogiske
ledere i undervisningen.

Hun er primus motor i revitaliseringen, som skal føre
til et forpligtende samarbejde om elevernes læringsudbytte i alle team.
Tre bølger: champagne, arbejdstid og læring
Det er tredje gang, at Tech College Aalborg ryster
teamposen.
I 1999 var der både champagne i direktionsglassene
og fine diagrammer på overheadprojektoren, da
Aalborg som en af de første erhvervsuddannelser
indførte selvstyrende team.
I 2007 blev teamsamarbejdet igen gentænkt. Her
var skolen en af de første uddannelsesinstitutioner,
der koblede lærernes arbejdstidsaftale og teamsamarbejdet, så der reelt blev afsat timer til samarbejdet.
Nu er det igen tid til at revitalisere teamsamarbejdet med fokus på professionelle læringsfællesskaber på den store uddannelsesinstitution. 32 af skolens pædagogiske ledere og konsulenter har taget et
diplommodul for at kunne løfte den nye opgave som
ledere med dybere forståelse for lærerarbejdets
kerne og udfordringer.
“Vores ledere skal gå fra at være excel-ledere af
undervisningen til pædagogiske ledere i undervisningen,” opsummerer Gerda Mariager.
Hun tror på, at teamarbejdet er en af de væsentligste løftestænger i arbejdet med at løse de store udfordringer, erhvervsuddannelserne står med i form
af faldende elevtal, politisk ønske om at få langt
flere uddannede håndværkere og ikke mindst en erhvervsskolereform med skærpede krav til eleverne.

“Det stiller store krav til os. Vi skal lave en undervisning, der er så fed, spændende og lærerig, at eleverne bliver. Og for at gøre det må vi fyre op under
lærernes team, så de i langt højere grad samarbejder
om at give eleverne et godt læringsforløb. Vi kan
ikke gøre det, som vi gjorde i går. For at vi kan nå i
mål, bliver lærerne nødt til at hjælpe hinanden, samarbejde og dele viden, erfaringer og opgaver omkring
eleverne. Derfor er teamsamarbejde en nødvendighed,” siger Gerda Mariager.
Vigtigt, hvem der er i teamet
Den udlægning nikker Sussie Darwin Madsen genkendende til. Hun har været lærer på skolen i ni år
og arbejdede før det i folkeskolen, hvor teamarbejde
var en naturlig del af hverdagen.
“Jeg tror på, at det gode teamsamarbejde kan løfte
mig som lærer. Fx kan jeg få hjælp af mine kolleger
til at blive bedre til at inddrage it i undervisningen
i stedet for at undgå det. Når teamtankegangen
får noget mere fodfæste, giver det grundlag for en
masse udvikling både i forhold til undervisningen,
eleverne og vi lærere,” siger hun.
Hun peger på, at et godt teamsamarbejde kræver
vedholdende fokus fra hele organisationen.
“Tingene sker bare ikke af sig selv. Det er et paradoks, at vi kalder det selvstyrende team, for det
kræver ledelse og retning at holde gang i processen i
et team,” siger hun.
Helt praktisk skal organisationen tage højde for, at
teamet rent faktisk kan mødes.
“Det er helt afgørende, at der er tid og rum til samarbejdet. Det nytter ikke noget, at en del af teamet
er blokeret til fælles forberedelse, og andre har
undervisning.”

”

Det er et paradoks,
at vi kalder det selvstyrende team, for
det kræver ledelse og
retning at holde gang i
processen i et team.
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Hun mener, at ledelsen har en stor rolle i at sammensætte teamet, så de forskellige lærere komplementerer hinanden. Et team fuld af idémennesker
fungerer ikke uden nogen til at følge ideerne til dørs,
skrive referat og finde ud af, hvem der gør hvad
hvornår.
“Teamets sammensætning skal også tænkes ind,
når man rekrutterer nye medarbejdere, så man
ikke bare fastansætter den nye vikar efter kærlighedsprincippet, hvis teamet nu har brug for en helt
anden kompetence,” siger Sussie Darwin Madsen.
Sårbart og blufærdigt
Hun pointerer, at man ikke må overse den gruppe,
der ikke ser lyset i at arbejde i team.
“For nogen føles det grænseoverskridende og som
en faglig blottelse at træde ind i et team. Hvis man
har været i sektoren i mange år og er skolet som
lærer i en anden tid, så kan der være en stor tryghed
i at være privatpraktiserende lærer,” siger hun og
fortsætter:
“Det er ikke alle, der er teamfrontløbere. Det må
vi anerkende og give plads til. Og så må vi stille og
roligt få synliggjort de gode historier om teamsamarbejde og dele de gode erfaringer.”
Og netop her har Tech College Aalborg en fordel,
fordi skolen er så stor. Selvom der er nuanceforskelle i teamsamarbejdet på de mange forskellige
uddannelser, kan man sprede gode erfaringer mellem de mange team på skolen.
“Hvis et team hos tømrerne eller smedene har
knækket koden, så har vores organisation volumen
til, at vi kan udnytte det, så vi får glæde af erfaringer på tværs af uddannelser,” siger hun.

”
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Teamets sammensætning skal også
tænkes ind, når man
rekrutterer nye medarbejdere, så man
ikke bare fastansætter den nye vikar efter
kærlighedsprincippet.

Og det er netop tanken med revitaliseringen af
teamsamarbejdet, forklarer pædagogisk chef Gerda
Mariager.
Men denne gang bliver det ikke lanceret med champagne og flerfarvede brochurer.
“Vi er alle under et konstant forandringspres i dag,
og som medarbejder hverken kan eller skal du stå
alene i det. Du må have nogen at læne dig op ad og
sparre med, så du kan klare de forandringer, som
kommer. Vores lærere har haft rigeligt med OK13,
reform og en fyringsrunde i januar, så vi starter
bare lige så stille. Vi begynder udviklingsarbejdet i
de team, hvor der er noget godt at bygge på – dér
hvor arbejdet allerede i dag har fokus på det gode
læringsmiljø og elevens læringsudbytte.”

Det er ikke alle, der er teamfrontløbere.
Det må vi anerkende og give plads til.
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