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Indledning 

Skoleudviklingsplanen har til forma l at beskrive den enkelte skoles fremadrettet udviklingsarbejde i forhold 

til udvalgte fokusomra der for det samlede skolevæsen. Fokusomra derne er udvalgt pa  baggrund af 

resultaterne i Kvalitetsrapporten, og udvælgelsen er sket i samarbejde med de overordnede skoleledere og 

forvaltningen.  

Fokusomra derne er: 

• Øge det faglige niveau 

• Udvikling af inkluderende læringsfællesskaber 

• Flere unge søger en erhvervsfaglig grunduddannelse 

• Udvikling af den gode overgang mellem dagtilbud og skole 

Skoleudviklingsplanen er skolens svar pa  de forhold, som Kvalitetsrapporten version 2.0 ma tte give 

anledning til af særlig ledelsesmæssig opmærksomhed. Det vil sige, at ledelsen pa  skolen i 

skoleudviklingsplanen beskriver de forhold, som ikke lever op til de nationale fordringer og hvordan disse 

forhold søges rettet op pa . Den enkelte skole kan vælge at arbejde med fokusomra derne ud fra et almen-, 

fagfagligt- og organisatorisk perspektiv, alt efter havde der giver mening i den lokale kontekst.  

Skoleudviklingsplanen udgør grundlaget for ba de en intern dialog og en ekstern dialog om skolens 

ma lrettede, kontinuerlige, og fokuserede arbejde med de fastsatte ma l. Den interne dialog anga r skolens 

personale, ledelse og skolebestyrelse mens den eksterne dialog anga r politikere og forvaltning. 

Det er ikke intentionen med skoleudviklingsplanen, at den er et bureaukratisk anliggende, hvor skolen 

overfor omverdenen beskriver arbejdet med de kommunale og de lokale indsatsomra der. 

Skoleudviklingsplanen er i høj grad at betragte, som en mulighed for skolens ledelse og medarbejdere til at 

være i en intern dialog og proces om arbejdet med at fremme skolens kompetence til at løse sin 

kerneopgave – elevernes læring og trivsel. Dermed bliver skoleudviklingsplanen ogsa  en mulighed for at 

kvalificere den eksterne dialog med forvaltning og politikere om udviklingen af skolen og skolevæsnet. 

For hvert forhold, som fordrer opmærksomhed ba de hos ledelse og medarbejdere, udarbejdes en 

handleplan. I skolevæsnet anvender vi SMTTE-modellen, som en metode til at skabe en intern didaktisk 

proces blandt ledelse og medarbejdere omhandlende pædagogiske og undervisningsmæssige gørema l. 

Denne proces handler bl.a. om at finde meningsfulde veje at ga , i arbejdet med at forbedre skolens resultater 

– elevernes læring og trivsel. 

Formålet med skoleudviklingsplanen – kort beskrevet 

• at kvalificere samspillet og dialogen med medarbejderne om skolens udvikling  
• at kvalificere grundlaget for dialog – styring og støtte - mellem skoleledelse og 

forvaltning; ledelse og bestyrelse 
• at understøtte skolens formative evalueringsarbejde 
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Endvidere har skolens udviklingsplan som funktion at den: 

• omsætter skolepolitik, aftaler og skolens egne ma l og værdier til udvalgte relevante og 
realistiske indsatsomra der 

• operationaliserer indsatsomra der i form af handleplaner og evaluerings-planer 
• præciserer forventninger til pædagogisk udvalg/udviklingsgruppe og de forskellige team 

og enheder i organisationen 
• præciserer krav til dokumentation 

 

Pa  baggrund af ”tapetet” – de nationale, kommunale og skolemæssige fokuspunkter og indsatsomra der – 

reflekterer skolen indholdet i skoleudviklingsplanen – herunder forhold som skolen skal rette op pa  ift. 

Kvalitetsrapporten. 
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Sammenfattende helhedsvurdering 

Dansk, læsning 

Pa  Aabybro Skole er der en tilbagegang i andelen af gode og allerdygtigste læsere pa  2., 4. og 6. klassetrin. 2. 

og 4. klassetrin ligger dog omkring landsgennemsnittet. Pa  8. klassetrin opfyldes ma lsætningen pa  80% 

gode læsere og der er en stigning i de allerdygtigste læsere.  Andelen af da rlige læsere er steget pa  2., 4. og 6. 

klassetrin, men faldet med 7 procentpoint pa  8. klassetrin. Pa  alle klassetrin er andelen af da rlige læsere dog 

lavere end landsgennemsnittet. 

Matematik 

Pa  Aabybro Skole er antallet af ”gode” steget pa  ba de 3. og 6. klassetrin. De er over landsgennemsnittet og 3. 

klasse opfylder ma lsætningen pa  80%. Andelen af de allerdygtigste er steget og ligger over 

landsgennemsnittet for begge klassetrin. Andelen af de ”da rlige” er reduceret med 10 procentpoint i 6. 

klasse og er stabilt lav pa  3. klassetrin. Begge har færre da rligere end landsgennemsnittet. 
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Skoleudviklingsplanen i perspektivet af Kvalitetsrapporten version 2.0 

På baggrund af data fra kvalitetsrapporten for skoleåret 2015-16 og 2016-17 er der valgt en række 

udviklingspunkter indenfor de fire fokusområder; øge det faglige niveau, udvikling af inkluderende 

læringsfællesskaber, flere unge søger en erhvervsfaglig grunduddannelse og udvikling af den gode overgang 

mellem dagtilbud og skole. 

1. Øge det faglige niveau 

Der arbejdes fremadrettet med at øge det faglige niveau pa  en lang række parametre. Fra kommende skolea r 

indføres der faglige ba nd med hovedvægt pa  læsning og matematik for alle skolens klasser. Vi intensiverer 

vejledningsopgaven i de tre hovedfag; dansk, engelsk og matematik dels ved at give mere tid til 

vejledningsopgaven og dels ved at uddanne et større vejlederkorps. Vejlederne har desuden en central rolle i 

forhold til fremadrettet anvendelse af resultaterne af de nationale test og pa  den ma de bidrage til at opøve 

en evalueringskultur, der rummer sa vel nationale test, diverse prøver og hverdagserfaringer omkring den 

enkelte elev. 

Undervisningens organisering – herunder parallellægning, fælles forberedelse samt planlægning af 

ressourcetimer – retænkes i kommende skolea r med henblik pa  faglig progression for alle elever. 

Der er fortsat fokus pa  at opna  95% linjefagsdækning sa vel gennem teamsammensætning, nyansættelser og 

kompetenceudvikling i 2020. 

 

2. Udvikling af inkluderende læringsfællesskaber 

I forhold til at understøtte de inkluderende læringsfællesskaber har vi pa  Aabybro Skole forskellige tiltag i 

gang. Vi arbejder med tre vinkler pa  inkluderende fællesskaber; faglig inklusion, social inklusion og fysisk 

inklusion.  

Aabybro Skole er en del af et kommunalt udviklingsprojekt, der har særligt fokus pa  inkluderende 

læringsmiljøer. Vi afventer pt. det endelige resultat af den undersøgelse, der har til forma l at kortlægge 

skolens inklusionsprofil, sa ledes at skolen fremadrettet kan styrke sit arbejde med inklusionsindsatsen og 

inklusionskulturen. Kortlægningen skal danne grundlag for kompetenceudviklingsforløb pa  skolen, der 

starter i 2018. Kompetenceudviklingen skal bidrage til styrket klasserumsledelse og klassetrivsel og dermed 

understøtte den enkelte elevs oplevelse af et mere inkluderende læringsfællesskab. 

Pa  Aabybro Skole vil vi ligeledes arbejde med den fysiske indretning af skolen, sa ledes at vi øger muligheden 

for fleksible læringsmiljøer. Dette tænkes ind i forhold til indretning, udskiftning af møblement og optimal 

udnyttelse af skolens arealer udvendigt og indvendigt. 

 

3. Flere unge søger en erhvervsfaglig grunduddannelse 
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Aabybro Skole ønsker at give alle elever et bedre kendskab til – og en bedre oplevelse af - de forskellige 

ungdomsuddannelser, således at de får et mere nuanceret og oplyst grundlag at træffe beslutninger på i forhold til 

deres valg af ungdomsuddannelse. Vi ønsker desuden mulighed for flere brobygningsforløb og praktikordninger 

for den gruppe elever, der har et særligt behov herfor.  

For at understøtte ovenstående er en væsentlig målsætning, at få etableret strukturelle indsatser for hver a rgang 

i udskolingen, som omhandler bredere kendskab til ungdomsuddannelser, men ogsa  mere mulighed for 

praktik og erhvervserfaring.  

 Endelig er det et mål at få flere elever i brobygning pa  erhvervsuddannelserne i udskolingen, men ogsa  fa  

overgangsfrekvensen til erhvervsuddannelserne til at stige efter 9. og 10. skolea r. 

 

4. Udvikling af den gode overgang mellem dagtilbud og skole 

Aabybro Skole har sammen med dagtilbuddene i skoledistrikt Aabybro gennem de senere a r haft meget 

fokus pa  den gode overgang fra børnehave til skole. Det fokus fortsætter vi med og vi har i fællesskab sat en 

række nye ma l, som vi vil arbejde pa  at indfri.  

De første ma l er ”i børnehøjde” og handler meget om, at børnene oplever, at de inddrages i og fa r kendskab 

til, hvad der skal ske i forbindelse med egen skolestart. Vi har lagt vægt pa , at børnenes egne stemmer høres 

i forhold til forventninger og ha b til en hverdag pa  Aabybro Skole og at de føler sig godt støttet og hjulpet af 

de nære professionelle voksne. 

Derudover har vi valgt at sætte fokus pa  de professionelle voksnes kendskab til hinandens hverdag, 

pædagogiske arbejde og grundlag for dette. Desuden er der et oplevet behov for at arbejde henimod en 

præcisering og ensartning af faglige vurderinger af børnene, som er en væsentlig del af overlevering mellem 

dagtilbud og skole. 

Overordnet set har vi i de kommende a r en række spændende udviklingstiltag, som spænder bredt. Bredden 

afspejler de mange omra der, der er at have fokus pa  pa  en stor skole, hvor alle ikke skal arbejde med alt, 

men alle har udviklingspotentialer. 

I ha bet om 2 spændende a r! 

 

Ledelsen pa  Aabybro Skole 



SKOLEUDVIKLINGSPLAN  

Side 7 

Indsatsomra der 

 

Øge det faglige niveau 

Status:  

 

 

Pa  Aabybro Skole er der et udtalt ønske om, at alle elever skal lære 

mest muligt og opna  kontinuerlig progression i alle fag. Imidlertid 

viser nationale test og afgangsprøver, at der især indenfor læsning 

er brug for et fokus pa  en øget progression. Generelt er vi optagede 

af, at det faglige niveau skal hæves for alle elever, særligt indenfor 

hovedfagene dansk, matematik og engelsk. 

I forhold til ma let om at øge elevernes faglige niveau arbejder vi 

allerede med ressourcehold, der er tidligere støttetimer, men nu 

anvendt som ekstra holdundervisning med fokus pa  alle elevers 

mulighed for at rykke sig fagligt. Der er i indeværende skolea r 120 

ressourcetimer fordelt pa  alle a rgange, hvilket svarer til 2-3 

ugentlige lektioner pr. klasse. 

Derudover arbejder vi intensivt med vejlederfunktionerne i dansk 

og matematik, ba de som vejledning til lærerne men ogsa  i form af 

test, arbejde med testresultater, kompenserende IT samt 

observationer pa  klasse- og enkeltelevsniveau. 

Mål:  

 

• Vi skal øge vores linjefagsdækning fra 85,7% til 90% i løbet 

af kommende skolea r stigende til 92% i skolea ret 18/19 

• Læsevejlederne skal i højere grad understøtte elevernes 

brug af kompenserende IT gennem forældrevejledning og 

undervisning til forældre i brugen af kompenserende IT 

• Der er vejlederfunktion i engelsk og flere timer til 

vejledning i matematik og dansk end nu 

• Vejlederne skal i endnu højere grad ”bagom testresultater” 

sammen med faglærerne, sa  der dannes et klart billede af 

de specifikke faglige indsatsomra der 

• Ressourcetimerne skal i højere grad parallellægges med de 

fagtunge fag, sa  der er øget mulighed for 

holddeling/niveauinddeling af eleverne 

• Forskellen pa  drengenes og pigernes karaktergennemsnit 

skal mindskes. 
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Tiltag:  

 

I forhold til linjefagsdækning tages der højde for dette ved 

nyansættelser, men ogsa  i fagfordelingen skærpes fokus herpa . 

Pa  kommende skolea rs opgaveoversigt skal der gives mere tid til 

vejlederfunktioner indenfor hovedfagene dansk, engelsk og 

matematik. Vi uddanner flere vejledere indenfor alle tre omra der, 

sa  vi kan opna  en bedre dækning af hele skoleforløbet og sikre 

overgange mellem afdelinger. Der skal formuleres nye 

funktionsbeskrivelser, der stiller krav til samarbejde og ensartethed 

i arbejdet indenfor de enkelte omra der. Endelig skal vejlederne 

bagom testresultaterne sammen med faglærerne, sa ledes at fokus 

pa  specifikke omra der skærpes. 

Der skal forega  en ensartet kommunikation til forældre med børn, 

der gør brug af IT kompenserende hjælpemidler, hvori der udbydes 

kurser i brugen af kompenserende IT til forældrene.  

Ressourcetimerne skal i højere grad parallellægges med de 

fagtunge fag, sa  der er øget mulighed for 

holddeling/niveauinddeling af eleverne 

Den kommende fagfordeling vil dermed have et øget organisatorisk 

fokus, sa dan at der arbejdes med nye tanker om hvordan 

ressourcetimerne skal skemalægges og anvendes. Medarbejderne 

inddrages afdelingsvist, og der laves herefter bindinger i 

skemalægningen, der tilgodeser de nye modeller, der besluttes i 

forhold til at lykkes med parallellægning, holddeling eller andet. 

I forbindelse med kompetenceudvikling ønsker vi et særligt fokus 

pa  den faglige inklusion af drengene for at minimere det faglige 

spring der er til pigerne i udskolingen. 

Tegn:  I forhold til 2020 ma let om 95% linjefagsdækning kan vi iagttage, at 

procenten stiger løbende frem mod 2020. 

Der er lavet standardbreve til forældrekommunikation vedrørende 

IT-kompenserende programmer. 

Der er tilrettelagt kurser for forældre ift. undervisning i 

kompenserende IT. 

Der er givet flere timer end i skolea ret 17/18 til de kommende a rs 

læsevejledere og matematikvejledere. 
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Vejlederne har et specifikt fagligt fokus pa  fagligt indhold sammen 

med faglærerne. 

Der er uddannet engelskvejledere samt flere matematik- og 

læsevejledere. 

Der er udarbejdet lokal funktionsbeskrivelse til alle tre 

vejledertyper. 

Ressourcetimerne skal i højere grad parallellægges med de 

fagtunge fag, sa  der er øget mulighed for 

holddeling/niveauinddeling af eleverne 

Der har været inddragende processer med medarbejderne, hvor 

der er indhentet ide er/forslag til nye indsatser pa  

ressourceomra det 

Det har i fagfordelingen været muligt at parallellægge og binde 

ressourcetimerne ud fra beslutninger om nye indsatser, f.eks. 

holddeling. 

Vi skal se færre af de da rligste læsere pa  alle a rgange. 

Vi skal na  80% gode læsere pa  alle a rgange. 

Andelen af de dygtigste læsere skal øges pa  alle a rgange. 

At forskellen mellem piger og drenges faglige præstationer 

mindskes. 

Evaluering:  

 

Ledelsen afholder faste møder med vejlederstaben om skolens 

samlede faglige progression samt nye tiltag indenfor fagomra derne. 

Ledelsen er i kontinuerlig dialog med teamene omkring elevernes 

faglige progression og deres brug af parallellægning, fælles 

forberedelse, holddeling mv. 

Fagfordelingen evalueres med henblik pa  kontinuerlig 

videreudvikling af bedst mulig udnyttelse af ressourcetimer, 

holddeling, etc. 

Ledelsen følger elevernes karaktergennemsnit og resultaterne af de 

nationale test for at se, om indsatserne har haft den ønskede effekt. 
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Udvikling af inkluderende læringsfællesskaber 

Status:  

 

 

For at understøtte inklusionen har vi pa  Aabybro Skole forskellige 

tiltag i gang. Vi arbejder med tre vinkler pa  inkluderende 

fællesskaber; faglig inklusion, social inklusion og fysisk inklusion. 

Vi vil dog i denne skoleudviklingsplan flytte arbejdet med den 

faglige inklusion over i den del af udviklingsplanen, som 

hedder ”øge det faglige niveau” og derfor koncentrere denne 

beskrivelse om den sociale og den fysiske inklusion. 

I forhold til at understøtte den sociale inklusion er der pt. afsat 40 

ugentlige lektioner til trivselslærere- og pædagoger. 

Trivselstimerne er fordelt pa  alle tre hovedafdelinger. 

Trivselsmedarbejderne samarbejder tæt ammen med 

afdelingslederne og det øvrige personale pa  skolen. De laver 

klassetrivselsforløb, har individuelle samtaler med elever, som pa  

den ene eller anden ma de giver udtryk for mistrivsel samt bidrager 

til konfliktløsning eleverne imellem. 

Den fysiske inklusion ser vi pa  skolen fx ved at vores 

specialklasserække for elever med generelle 

indlæringsvanskeligheder fysisk er placeret i det omra de, hvor de 

aldersmæssigt hører til. Flere af eleverne følger en tvillingeklasse i 

nogle af skoleugens lektioner. Endelig er der kontinuerligt fokus pa , 

hvorvidt et specialklassebarn kan inkluderes i almenomra det. 

Derudover arbejder lærerne og pædagogerne ogsa  med, hvordan 

rummene pa  skolen kan bruges forskelligt og understøtte 

forskellige typer af læringsaktiviteter i det omfang det er fysisk 

muligt. 

Mål:  

 

• At alle børn oplever sig inkluderet socialt og fysisk. 

• At øge den sociale trivsel samt styrke de forebyggende 

trivselstiltag. 

• Alle lærere og pædagoger skal føle sig trygge i – og 

kompetente til at klasselede. 

• Vores specialklasser og special-SFO skal i højere grad være 

fysisk placeret tættere pa  den del af almenomra det, de 
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tilhører med øget mulighed for yderligere inklusion i 

almenomra det i nogle fag. 

• At fa  indrettet vores lokaler, grupperum og fællesarealer, sa  

de byder pa  mange forskellige læringsrum. 

Tiltag:  

 

Pa  baggrund af en kommunalt igangsat undersøgelse om 

inkluderende læringsmiljøer, skal skolens ledelse – ud fra det behov 

undersøgelsen viser – i samarbejde med forvaltning og den lokale 

professionshøjskole tilrettelægge kompetenceudviklingsforløb.  

Undersøgelsen har især til hensigt at kortlægge behov omkring 

fysisk og social inklusion. 

For at imødekomme vores første ma l om, at alle børn skal opleve 

sig inkluderede socialt og fysisk vil et væsentligt tiltag være at 

arbejde ma lrettet med resultaterne af vores elev-

trivselsundersøgelse samt at fa  tilrettelagt ma lrettet 

kompetenceudvikling for det pædagogiske personale med 

udgangspunkt i den undersøgelse, vi er en del af.  

I arbejdet med at øge den sociale trivsel samt styrke de 

forebyggende trivselstiltag, ønsker vi at arbejde tæt og ma lrettet 

sammen med SSP – særligt i forhold til digital adfærd. Vi ønsker at 

inddrage forældrene pa  Aabybro Skole i dette arbejde. Vi ønsker et 

fælles sprog/en fælles viden pa  tværs af afdelinger i forhold til 

ha ndtering af diverse udfordringer pædagogisk og socialt. 

Derudover vil vi fortsat arbejde med at udvikle arbejdet omkring 

vores trivselspersoner pa  skolen. Indsatsen skal kvalificeres 

yderligere gennem opkvalificering af kompetencer. 

Vi forventer, at afdækningen af inklusionsundersøgelsen kan pege i 

retning af indenfor hvilke omra der en fælles kompetenceudvikling i 

grundlæggende færdigheder som eksempelvis klasserumsledelse, 

micro-teaching eller andet, viser sig at være givende. 

Der skal i næste a rs planlægning tænkes mødedage ind til 

kompetenceudvikling, hvorfor der evt. kan nedtrappes pa  andre 

fællesmøder i skolea ret 18/19. 

Vi skal til kommende skolea r se pa  lokaletildeling, og sa fremt der 

kommer en ny struktur pa  specialklasseomra det, der berører 

Aabybro Skole, vil vi ud fra den søge at flytte rundt, sa  CTU’s elever i 

højere grad inkluderes fysisk med den almene skole- og SFO-del. 
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Endelig skal der tilrettelægges processer omkring den fysiske 

indretning af ba de klasselokaler, klynger og fællesomra der. 

Tegn:  • At alle medarbejdere deltager i en eller anden form for 

opkvalificering indenfor inkluderende læringsmiljøer. 

• At trivselsma lingen blandt eleverne viser bedre resultater 

end tidligere – særligt pa  omra det omkring ensomhed 

• At der afholdes færre netværksmøder 

• At der opleves færre konflikter eleverne imellem grundet 

uhensigtsmæssig digital adfærd 

• At specialklasseeleverne kommer fysisk tættere pa  deres 

almene jævnaldrende 

• At nyindretningen af vores lokaler bruges til forskellige 

typer af læringsaktiviteter 

Evaluering:  

 

• Afdelingslederne vil gennem systematiske observationer af 

undervisningssituationer følge lærernes og pædagogernes 

arbejde med nye metoder tilegnet gennem 

kompetenceudvikling samt inddrage brugen af disse i 

dialogmøderne med personalet. Som en del af dette vil 

indga  iagttagelser af brugen af det fysiske rum. 

• Øverste skoleleder afholder dialogmøder med 

afdelingslederne omkring arbejdet i de enkelte afdelinger 

• Ledelsesteamet drøfter overordnet skolens udvikling og 

tilrettelægger herudfra, hvordan der skal arbejdes videre 

ba de i de enkelte afdelinger men ogsa  pa  tværs af skolen 
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• Trivselsma lingen blandt eleverne vil vise, i hvor høj grad 

eleverne oplever sig inkluderet socialt og fysisk. 

• Ledelsen evaluerer tiltag i forhold til den fysiske inklusion 

af specialklassebørn med hhv. elever, forældre og 

medarbejdere. 

 

 

Flere unge søger en erhvervsfaglig grunduddannelse 

Status:  

 

 

Vi har et ønske om at fokusere pa  samarbejde med 

erhvervsuddannelserne gennem hele udskolingen. I dag forega r 

dette i et ret begrænset omfang. Vi har en formodning om, at vores 

lærerstab i udskolingen ikke har et tilstrækkeligt kendskab til 

udvalget af forskellige erhvervsuddannelser, hvilket ikke giver dem 

reelle muligheder for at guide og vejlede eleverne mere nuanceret i 

forhold til valg af uddannelse og uddannelsesveje. 

Vi har ligeledes et ønske om at kunne tilbyde eleverne mere praktik 

og pa  den ma de mere erfaring med erhvervslivet. Det tilbud, 

eleverne fa r i dag, er for lidt og vi kunne derfor godt se en mulighed 

i at inddrage profil- og valgfag, som en ma de at give dette mere 

opmærksomhed i grundskolen. 

Endelig ser vi et behov for at investere tid i en funktion, som særligt 

har til hensigt, at arbejde med at lave kvalificerede strukturelle 

indsatser omkring ovennævnte, for at fa  det til at blive til en mere 

reel del af skoledagen. Dette skal gøres i et samspil med UU. 

Mål:  

 

• At fa  udarbejdet strukturelle indsatser for hver a rgang i 

udskolingen, som a bner muligheder for mere praktik og 

erhvervserfaring, men ogsa  for mere brobygning pa  

erhvervsuddannelserne, som kan bruges som fundament 

for et valg af ungdomsuddannelse.  

• At fa  flere elever i brobygning pa  erhvervsuddannelserne 

• At fa  flere elever i praktik gennem hele udskolingen. 

• Alle lærere i udskolingen fa r mere viden om forskellige 

ungdomsuddannelser og dermed ogsa  

erhvervsuddannelsernes mange muligheder. 
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Tiltag:  

 

• Udpegning af en uddannelseskoordinator i udskolingen gør 

det muligt at etablere en mere alsidig præsentation af det 

reelle udvalg af ungdomsuddannelser for alle elever, men 

ogsa  at etablere faste strukturer omkring mødet med 

forskellige erhverv. 

• Lærerne skal pa  besøg pa  erhvervsuddannelserne, sa  de fa r 

et bedre fundament for at tale med eleverne og vejlede 

dem i forskellige uddannelsesvalg. 

• Etablering af samarbejde mellem uddannelseskoordinator 

og UU-vejledere. 

• Fortsat arbejde med optimering og udvikling af vores 10.E, 

som er en erhvervsrettet 10. klasse. 

• Indarbejdelse af praktikmuligheder i profil- og valgfag. 

• Etablering af mere faste samarbejder med forskellige 

erhvervsuddannelser. 

 

Tegn:  • Vi vil kunne se et større antal elever vælge en 

erhvervsuddannelse ba de efter 9. og 10. klasse. 

• Vi vil kunne se lærere, som er i stand til at vejlede bredere i 

forhold til valg af ungdomsuddannelse. 

• Vi vil se 10.E fungere bedre og fa  bedre faglige resultater. 

• Elever, der har praktikophold i aftalte perioder og/eller i 

profil- og valgfag. 

Evaluering:  

 

Vi vil løbende drøfte og evaluere vores igangsatte tiltag i forhold til, 

om vi na r vores ma l pa  tilfredsstillende vis. Tiltagene evalueres 

ba de sammen med eleverne og lærerne i udskolingen, men ogsa  

sammen med uddannelseskoordinatoren og UU-vejlederne.  

I evalueringerne vil vi mere konkret se pa : 

• Hvorvidt der foreligger strukturelle planer for muligheden 

for mere praktik og for mere samarbejde med 

erhvervsuddannelserne pa  a rgangene i udskolingen. 

• At flere elever fa r tilbudt og benytter sig af praktikophold 

gennem udskolingen, herunder ogsa  via profil- og valghold. 

• At ba de lærere og elever besøger forskellige 

erhvervsuddannelser. 
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• Hvorvidt antallet af elever, der vælger en 

erhvervsuddannelse efter 9. og 10. klasse stiger. 

• Hvorvidt 10.E kommer til at fungere bedre og giver 

eleverne en bedre faglig ballast til at klare en 

erhvervsuddannelse. 

 

 

 

Udvikling af den gode overgang mellem dagtilbud og skole 

Status:  

 

 

Igennem de sidste to a r har der været arbejdet ma lrettet med at 

understøtte den gode overgang fra dagtilbud til skole. Der har 

været aftalt møder gennem a ret mellem dagtilbud og skole, hvor 

der har deltaget en bred repræsentation af pædagoger fra 

dagtilbud, pædagoger og børnehaveklasseledere fra 0. klasse, 

afdelingsledere og overordnede leder fra dagtilbud og skole. 

Derudover er der blevet udarbejdet tydelige kriterier for 

skoleparathed, afholdt overleveringssamtaler med afsæt i fælles 

udarbejdede skabeloner samt lavet holddeling til skoleopstart pa  

baggrund af dette materiale. 

Der er blevet udarbejdet velkomstmateriale fra skolen til 

forældrene og der afholdes intro-møder og besøgsdage, som ba de 

er for børn og forældre. Endelig er der blevet oprettet forældrera d 

og trivselsgrupper fra 0. klasse, som begge har til forma l at 

understøtte børnenes trivsel og sociale udvikling. 

Mål:  

 

• At børnene skal have kendskab til og skal inddrages i deres 

skolestart.  

• At børnene skal høres i forventninger, forestillinger og ha b 

til skolen. 

• At børnene skal opleve, at de professionelle voksne støtter 

dem i forbindelse med deres overgang til skolen. 

• At de professionelle voksne har sa  godt et kendskab til 

hinandens pædagogiske grundlag, at de reelt kan bygge bro 

for barnet. (At de professionelle voksne er præcise 

omkring deres overgangsaktiviteter.) 
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• At der arbejdes for præcise og ensartede faglige 

vurderinger af børnene, som indga r i overlevering mellem 

dagtilbud og skole. 

• At der samarbejdes med forældrene om tydelige gensidige 

forventninger til tiden i dagtilbud, overgangen til skole 

samt opstart i indskolingen. 

Tiltag:  

 

• De professionelle voksne skal arbejde sammen om fælles 

aftaler omkring overgangsaktiviteter. 

• Børnene skal af dagtilbud præsenteres for 

overgangsaktiviteter. 

• Børnene skal i dagtilbud og evt. pa  skolebesøg høres i 

forventninger, forestillinger og ha b til skolen. 

• Der skal laves aftaler omkring job-swop for pædagoger i 

dagtilbud, førskole-pædagoger og børnehaveklasseledere 

for at understøtte forsta elsen af hinandens pædagogiske 

grundlag. 

• Der skal etableres aftaler om ”overgangs-pædagoger” fra 

dagtilbud til skole i førskoleperioden. 

• Der skal udarbejdes en handlingsplan for, hvorledes de 

faglige vurderinger af børnene, kan blive mere ensartede 

og præcise. 

• Der laves et fælles medarbejderarrangement 

omkring ”Markante forældre” (Rikke Yde Tordrup) samt 

opfølgning herpa  for at have et fælles grundlag for 

samarbejdet med forældre.  

• Der laves en plan for, hvordan der skal arbejdes sammen 

med forældrene om dette og den sættes i værk. 

Tegn:  • Børnene kender ord og begreber, som er ”klassiske” for en 

skolekontekst. 

• Børnene ved, hvor skolen ligger og har besøgt den. 

• Børnene ved, hvad de skal, na r de starter som 

førskolebørn. 

• Børnene ved, at de kan fa  hjælp af kendte og nye voksne i 

situationer, hvor de bliver usikre. 

• Pædagoger og børnehaveklasseledere har haft mulighed 

for job-swop 

• To pædagoger fra to af børnehaverne kobles pa  

førskoleforløbet fra april-juni i 2019. Købes af skolen. 
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• At der forega r mere præcise faglige overleveringer af børn 

fra dagtilbud til skole, hvor begge institutioner oplever, at 

de ”mener det samme” om et barn/en børnegruppe. 

• At dagtilbud, skole og forældre oplever, at der er tydelighed 

omkring gensidige forventninger. 

Evaluering:  

 

• Der evalueres fortsat pa  de fælles møder mellem dagtilbud 

og skole, men med særligt fokus pa  ovensta ende. 

• Der evalueres pa  job-swop gennem samtaler med de 

pædagoger og børnehaveklasseledere, som har været 

afsted. 

• Børnenes spørges undervejs i skoleopstarten om 

oplevelsen af at starte pa  skolen. Der udarbejdes nogle fa  

spørgsma l, som besvares af børnene pa  klassen og som 

tages med til de møder, der er mellem dagtilbud og skole. 

• Forældrenes spørges til om deres oplevelse af overgangen 

dagtilbud til skole har rummet det, de havde behov for. 

Disse resultater medbringes ligeledes til det første 

fællesmøde. 

 

 

 


