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Nørre Gymnasium 

 
 

Funktion: 

 

IB DP Teamleder for 2i og 3i 

 

Funktionens formål 

 

Målet er organisation af pædagogiske og sociale tiltag og 

effektiv strukturering, som sikrer et samlet forløb for hver IB 

årgang. 

 

Ankerfunktion: 

- At sikre klarhed og helhed i kontakten mellem IB-eleverne 

og skolen mht. behov og forpligtelser i det 2-årige IB 

Diploma-forløb. 

- At følge og værne om klassens og den enkelte elevs trivsel, 

adfærd og faglige udvikling. 

 

 

Funktionens ansvarsområder 

 

 

 

Standardopgaver for teamlederne i 

IB Diploma Programme  

Teamlederne skal tilrettelægge, forberede samt indkalde til 

teammøder, der lægger op til planlægning og evaluering af 

undervisningen. Møderne bør variere i indhold og form. Der 

laves et mødereferat. 

 

Arbejdsopgaver i 2i og 3i: 

 

- (2i): I samarbejde med elevtutorer, planlægger 2i 

Teamlederen et introforløb i starten af skoleåret: en 

introdag på første skoledag, samt en fælles middag i 

løbet af de første 2-3 uger. 

  

- (2i): I samarbejde med IT-personale sørge for, at alle 

elever har adgang til/er i stand til at bruge skolens 

kommunikationssystem Lectio (koder, pers. 

oplysninger indtastet m.m.) 

 

- Teamlederen skal sikre en koordinering af det 

skriftlige arbejde. Det skriftlige arbejde skal 

koordineres i forhold til elevernes arbejdsbelastning 

(målsætning: den enkelte IB elev har maximalt 15 

elevtimer på en uge). 

 

- Teamlederen afholder klassens time efter behov. Der 

skal løbende gives information til eleverne om 

forskellige områder på NG såsom fravær, afleveringer, 

årsplan, consultations, morgensamlinger, adfærd, 

fester, m.m. 

 



- Drøftelse af klassens trivsel. Individuelle 

trivselssamtaler, efter behov (notat i Lectio!). Tæt 

samarbejde med IB Student Counsellor. 

 

- Planlægningen og hjælp til elever i forbindelse med 

FLE festen. 

 

- I samspil med resten af teamet, drøfter Teamlederen 

elevernes akademiske standpunkt og udvikling i 

forbindelse med karaktergivningen i november, marts, 

og maj (maj=2i). Teamlederen opretter en Lectio-tråd 

cirka 7 dage før karaktergivningen og beder klassens 

lærere om at kommentere de elever, der giver 

anledning til bekymring.  Når lærerne har foretaget 

karaktergivningen, skriver IB Teamlederen ”Grade 

Comments” i Lectio til de relevante elever. 

 

- I samspil med ToK-lærerne: sikre en sammenhæng 

mellem ToK og de andre fag. 

 

- I samspil med IB Coordinator: indkaldelse til og 

afholdelse af IB lærermøder. 

 

- Overordnet ansvar for forberedelse og planlægning af 

2i studierejse, i samarbejde med de deltagende lærere. 

 

- 5-6 gange årligt afholder Teamleder fraværsmøder 

med IB Student Counsellor og IB Coordinator (evt. 

også en repræsentant af ToK/AM). Disse beslutter, om 

der skal skrives fraværskommentarer eller gives 

skriftlige advarsler (First Warning/Final Warning). Det 

er IB Coordinator, der i praksis uddeler den skriftlige 

advarsel på basis af teamets oplæg (sender den med 

posten til elevens forældre når eleven ikke er fyldt 18/ 

indkalder eleven over 18). 

 

- (2i): Slutning af skoleåret: klassens time; 

tilbagelevering af skr. årsprøver (evt. med andre 

teamlærere); debriefing 

   



 

Særlige opgaver  

(herunder mødestruktur)   

 

 

Teamlederne aftaler og leder møderne. 

Mødernes placering: 

August (centralt planlagt), okt/nov (op til karaktergivningen), 

januar/februar, marts (op til karaktergivning), april/maj 

(centralt planlagt – frem mod næste skoleår). 

 

Lærerforsamlinger planlægges decentralt. Kan afholdes 

virtuelt.  

 

Hvor kommunikeres?  

 

Primært i Lectio. 
 

 

 


