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Læringssamtaler og kvalitetsrapport 2020
Skolens navn: Bislev Skole & Børnehave (Bislev Børneunivers)
Fakta om skolen
Elevtal (2019/20)
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Karaktergennemsnit (2018/19)
Undervisningseffekt – løfteevne ift.
socioøkonomisk baggrund (2018/19)
Resultat af seneste trivselsmåling
(2018/19)
Samlet elevfravær (2018/19)
Segregeringsandel (sep. 2019)

FT: 3,8
S: 3,4%
6,09%

ST: 4,0
EF: 1,1%

S&I: 3,5

R&O: 4,0
UF: 0,2%

Elevfeedback
-

Beskriv kort hvordan I arbejder med elevfeedback; herunder hvordan der arbejdes med
karaktergivning og formative feedbackformer
Vi arbejder i undervisningsdelen med elevlæringssamtaler – bl.a. på baggrund af trivsel, fagligt
standpunkt og evaluering af testresultater (nationale test – på baggrund af drøftelse mellem
faglærer, læringsvejleder og leder).

Beskrivelse af skolens særlige kendetegn og væsentligste indsatser i de kommende 2-3 år
-

Beskriv kort hvad der karakteriserer skolen; herunder fx elevgrundlag, pædagogiske fokusområder,
lokalområdet, fysiske rammer
Indsæt skolens gældende målpil på næste side.
Særlige kendetegn:
Bislev Skole & Børnehave er en institution i vækst. Børnetallet er pt. 83 (børnehave og skole
samlet). Vuggestue etableres forår 2020. Vi modtager relativt mange elever fra andre skoledistrikter
og fra andre kommuner (Vesthimmerland). En tendens i forhold til de elever vi modtager er, at de er
udfordret socialt og/eller fagligt. Det betyder, at lærere og pædagoger, udover undervisningen, har
mange individuelle behov at tage højde for.
Bislev Skole & Børnehave er et væsentligt omdrejningspunkt i lokalsamfundet.
Væsentligste indsatser
Skabe et fælles sprog og en fælles platform for hele skolens pædagogiske personale (ICDP og
neuropædagogik – herunder ’Den røde tråd i barnets institutionsliv’).
Etablering og konsolidering af vuggestue (således at vuggestue i Bislev også er et tilbud, når
pilotprojektet ophører).
Etablering af Makerspace

Skolebestyrelsens beretning
-

Beskriv kort hvilke opmærksomhedspunkter I får som skolebestyrelse på baggrund af skolens
resultater (datarapporten)
Beskriv kort hvordan I vil følge op på skolens resultater
Beskriv kort skolebestyrelsens væsentligste indsatser i de kommende 2-3 skoleår

Vi bliver som bestyrelse opmærksom på:
FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær





Det øgede elevtal og indskrivningsprocent – hvad kan vi gøre for at fortsætte den positive udvikling.
Den lave sygefraværsprocent hos både børn og voksne.
De fine resultater i både klimamåling og Professionel Kapital – hvad vi som bestyrelse kan gøre for at støtte
dette.

Vi vil som bestyrelse følge op på skolens resultater, ved at italesætte hvad vi ser, følge op på og være
nysgerrige på resultater og processer. Både i det daglige, ved afhentning af vores børn, ved aktiv
deltagelse/inddragelse i aktiviteter/processer, og i forbindelse med bestyrelsesmøder.

Vi vil som bestyrelse, over den kommende periode, medvirke til:






At sikre den fortsatte positive udvikling på Bislev Skole & Børnehave.
Konsolidering af vuggestue i forbindelse med børnehaven. Altså udover projektperioden på 3 år.
At sikre børnetallet, i både skole, DUS, børnehave og vuggestue.
En revidering af skolens principper.
At Bislev Skole & Børnehave forbliver selvstændig.

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Skolens gældende målpil:

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Læringssamtaler og kvalitetsrapport 2020
Skolens navn: Byplanvejens Skole
Fakta om skolen
Elevtal (2019/20)
Karaktergennemsnit (2018/19)
Undervisningseffekt – løfteevne ift.
socioøkonomisk baggrund (2018/19)
Resultat af seneste trivselsmåling
(2018/19)
Samlet elevfravær (2018/19)
Segregeringsandel (sep. 2019)

474
7
0,1
FT: 3,7
S: 3,3%
3,30%

ST: 4,0
EF: 1,5%

S&I: 3,1

R&O: 3,7
UF: 1,3%

Elevfeedback
Arbejdet med evaluering og elevfeedback har været i fokus på skolen gennem de sidste år.
Arbejdet foregår under hensyntagen til de tre overordnede principper; Evaluering er fremadrettet
og lærende, evaluering er involverende og der følges systematisk op på evaluering.
I daglig praksis arbejdes løbende med evaluering i klasserne og der inddrages både feedup,
feedback og feedforward. Der benyttes mange forskellige formative metoder, såsom;
dialog/samtaler om det lærte, faglige/skriftlige evalueringsopgaver, mål og tegn på læring i Min
Uddannelse, kahoot, portefølge, smileys, begrebsspørgsmål og fremlæggelser.
Derudover afholdes elevsamtaler med alle elever 2 gange årligt med fokus på læring og trivsel.
Summativ evaluering benyttes også i form af diverse test og de afsluttende prøver. Karakterer
afgives i 8. og 9. kl.
Beskrivelse af skolens særlige kendetegn og væsentligste indsatser i de kommende 2-3 år
Byplanvejens Skole er en afdelingsopdelt skole beliggende i den sydøstlige del af Aalborg ved
Ådalen, der udgør en god ramme for leg og læring i naturen.
Skolens har ca. 460 elever fra børnehaveklasse til 9. klasse, herunder en specialklasserække for
børn med generelle indlæringsvanskeligheder med 37 elever. I DUS er der 217 børn.
Elevsammensætningen afspejler områdets befolkning både socialt og kulturelt.
Der er på skolen 40 lærere, 14 pædagoger, 7 rengøringsassistenter og 2 sekretærer, 4
servicemedarbejdere
Barnet er i centrum på Byplanvejens Skole, og der er plads til alle. Vi har respekt, ansvar, trivsel,
læring og fællesskab som det bærende værdigrundlag for et anerkendende og relationskompetent
arbejde.
Skolens indsatsområder kan ses i vores målpil.
Skolebestyrelsens beretning

Byplanvejens skolebestyrelsen har særligt fokus på forståelsen og præcisering af
trivselsmålingens spørgsmål, da disse kan forstås meget bredt og svaret ligeledes kan
tolkes bredt. Efter Aalborg kommune har indført et skal- princip omkring evaluering, vil
vi i bestyrelsen have fokus på progression hos den enkelte, fremfor det faktuelle
ståsted. Vores opmærksomhed er rettet mod skolens andel af uddannelsesparate
elever og karakterudvikling, jævnfør resten af Aalborg og Danmark. I bestyrelsen vil vi
fremadrettet vægte tid til dialog og være proaktive ift. personalet, som igangsætter nye
tiltag, som kan skabe forbedring indenfor karakter og uddannelsesparathed. Endeligt
vil vi være opmærksomme på personalets fraværsprocent( psykisk arbejdsmiljø), da
det er dem som skal løfte opgaven for vores børn.

Læringssamtaler og kvalitetsrapport 2020
Skolens navn: Egebakken
Fakta om skolen
Elevtal (2019/20)
Karaktergennemsnit (2018/19)
Undervisningseffekt – løfteevne ift.
socioøkonomisk baggrund (2018/19)
Resultat af seneste trivselsmåling
(2018/19)
Samlet elevfravær (2018/19)
Segregeringsandel (sep. 2019)

72

FT: 3,5
S: 4,0%

ST: 4,0
EF: 2,5%

S&I: 3,1

R&O: 3,6
UF: 1,6%

Elevfeedback
Der arbejdes aktivt med inddragelse af barnets perspektiv, med udgangspunkt i viden om diagnoser,
udviklingsniveau, interesser og livshistorie. Afhængig af børnenes forudsætninger kan arbejdes med visuelt
forlæg i form af fx tegneseriesamtaler, spørgeskemaer, gradueringsskemaer med tal eller farver, tegnede
samtaler, elementer fra KAT-kassen eller specielt udviklede støttende værktøjer som barnet kan profitere
af. Ift. Børn uden eller med meget begrænset talesprog og uden symbolforståelse, benyttes der Alternativ
Supplerende Kommunikation (ASK).
Til børn med ekkolali, hvor der er tvivl om barnet svarer for sig selv eller blot gentager noget hørt, samt
børn med stor differens mellem ekspressivt og receptivt sprog, arbejdes systematisk med observation og
analyse af "adfærd som kommunikation". Der benyttes forskellige analytiske værktøjer som isbjerget,
stressmodel og praksisfortællinger.
For at fremme barnets selvstændighed, selvværd og trivsel bliver barnet inddraget og hørt i møder. Der
bliver i samarbejde med barnet planlagt aktiviteter og mål, der efterfølgende evalueres i fællesskab
(feedforward og feedback). Ligeledes holdes der læringssamtaler med og mellem eleverne for at give en
forståelse af egen læring.
Beskrivelse af skolens særlige kendetegn og væsentligste indsatser i de kommende 2-3 år
Specialundervisningstilbud til børn med autisme, udviklingsforstyrrelser samt komorbide tilstande og
udviklingshæmning. Der arbejdes med afsæt i at skabe et særligt specialpædagogisk miljø, der
imødekommer børnenes særlige behov, og som kan danne ramme om undervisning og pædagogik, der
inkluderer børnene i fællesskaber. Der arbejdes med udgangspunkt i TEACCH, Low arousal som tilgang og
højt specialiserede individuelt tilrettelagte indsatser, med afsæt i børnenes forudsætninger,
kombinationsproblematikker og udviklingsniveau.
Eksempler på typer af opgaver som Egebakken er med til at løse for målgruppen:
Reducere belastningsrelateret psykopatologi
Udvikle situationsfornemmelser og relationskompetencer
Afdække kompetencer og former for indlæringsstile, der fremmer faglig udvikling.
Øge selvforståelsen og selvindsigten
Reducere kravafvisende og udadreagerende adfærd
FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Styrke kommunikative færdigheder og sprogforståelse såvel impressivt som ekspressivt
Imødekomme og reducere de multiple sansestimuli
Hjælpe med at skabe struktur, overblik og rolige individuelle skærmede indlæringsmiljøer
Hukommelses- opmærksomvanskeligheder og adfærdskontrol i aktiviteter
Udvikling af forforståelse, sammenhænge og kategorier

Skolebestyrelsens beretning (må maksimalt fylde 10 linjer)
-

Beskriv kort hvilke opmærksomhedspunkter I får som skolebestyrelse på baggrund af skolens
resultater (datarapporten)
Beskriv kort hvordan I vil følge op på skolens resultater
Beskriv kort skolebestyrelsens væsentligste indsatser i de kommende 2-3 skoleår

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Målpil for…
Aktiviteter
IT (Digitale støttesystemer og kompenserende IT + Digitale læringsplatforme –
markedet undersøges + prøvehandling

h

PLF / elevmøder – PLF-koordinatorer uddannes mhp. at opkvalificere
elevmøder

Aktiviteter

Professionel kapital - målingen foretages og analyseres – handlingsstrategi
besluttes
AULA – Aula implementeres i uge 47
Fagudvalg på Egebakken
Revisitation – prøvehandlinger + evaluering
FP, uddannelsesparathed og karakterer - Brobygningsudvalg -> systematik
udvikles

IT (Digitale støttesystemer og kompenserende IT + Digitale læringsplatforme – introduktion og
implementering af Mobilze me og First then + den kompenserende IT + de læringsplaforme, der
udvælges
PLF / elevmøder – der uddannes flere PLF-koordinatorer til at facilitere elevmøderne
Professionel kapital – der arbejdes i personalegruppen på baggrund af handlingsstrategien
MU – vi sætter fokus på portofolieværktøjet

IT (Digitale støttesystemer og kompenserende IT + Digitale læringsplatforme – forsat
implementering af Mobilze me og First then + den kompenserende IT + læringsplaforme
PLF / elevmøder – elevmøder og PLF-koordinatorfunktion forædles
Professionel kapital – ny måling
MU – fungere nu som et naturligt og velintegreret arbejdsredskab
Fagudvalg på Egebakken – fungere optimalt som faglige refleksions- og videndelingsfora

Fagudvalg på Egebakken

FP, uddannelsesparathed og karakterer (Brobygningsudvalg -> systematik implementeres)

Agernhuset flytter til nye bygninger på en matrikel i Vodskov, Gennem Bakkerne

SPE’erne – ny skabelon introduceres

SPE’erne – ny skabelon udvikles

Grunduddannelsen – Grunduddannelsens modul 2 udvikles
Nu organisationsstruktur træder i kraft

Organisationsstruktur – strukturændring drøftes i forsk. fora og besluttes
endeligt

Vores fundament
På Egebakken arbejder vi
for at skabe rammer for at
skabe gode og trygge
rammer for den enkelte elev,
så han eller hun får de
bedste muligheder for at
udvikle de individuelle
kompetencer

”Noget at have det i” er grundlaget for
Egebakkens vision

Grunduddannelsens modul 2 iværksættes

Revisitation – ny ramme for revisitation introduceres

Grunduddannelsen – intern autismeuddannelse

Vision
Børn med autisme skal have
mulighed for at lære og udvikle
sig, samt være en del af vores
samfund på deres præmisser,
som de unikke individer, de er.

Mål
1.

19/20

20/21

21/22

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og
tilretter den bedste udviklingsstrategi ud fra

Kerneopgaven

individuelt tilrettelagte læringsmål
2.

Vi skaber en skole, hvor der er medmenneskeligt
ligeværd og rum til, samt accept af individualitet
og forskellighed – både blandt elever og
personale.

3.

Vi ønsker at udbrede vores specialviden inden
for autismeområdet til det omkringliggende
samfund og være medvirkende til at skabe
forståelse for/ viden om autisme

Det oplever
eleverne
De voksne øver sig i en fast struktur for pædagogisk
refleksion (PLF og elevmøder), som gør dem bedre i
stand til proaktivt at støtte op om elevernes trivsel og
læring

De voksne anvender IT til at skabe struktur i hverdagen
og understøtter den faglige udvikling gennem
kompenserende IT
Læringen forgår ofte gennem digitale læremidler

Modul 2 i grunduddannelsen kvalificerer personalet
til i særlig grad at tage hånd om de særligt
udfordrede elever, da personalet her specialiserer
sig indenfor særlige områder

Gennem arbejdet med Professionel kapital bliver de
voksne mere tilfredse at gå på arbejde

Efter Agernhuset flytter til Vodskov, profiterer
eleverne af større fleksibilitet og bedre anvendelse
af bl.a. faglokaler, linjefagsuddannede lærere og
mulighed som samvær på tværs af matrikler

Som resultat af den nye systematik som
brobygningsudvalget skaber, oplever elever (og
forældre), at de allerede i 6 klasse får en større
stemme og at der bliver lagt en tydeligere plan for
overgangen til ungdomsuddannelse

Den nye organisationsstruktur gør (som
udgangspunkt), at eleverne kun oplever et skift i
deres skoletid på Egebakken og at klasserne er
mere harmoniske

Læringssamtaler og kvalitetsrapport 2020
Skolens navn: Ellidshøj Skole
Fakta om skolen
Elevtal (2019/20)
Karaktergennemsnit (2018/19)
Undervisningseffekt – løfteevne ift.
socioøkonomisk baggrund (2018/19)
Resultat af seneste trivselsmåling
(2018/19)
Samlet elevfravær (2018/19)
Segregeringsandel (sep. 2019)

65

FT: 3,8
S: 3,3%
4,95%

ST: 4,0
EF: 2,0%

S&I: 3,5

R&O: 3,9
UF: 0,0%

Elevfeedback
Vi arbejder i DUS og børnehave med børnemøder, hvor der i fællesskab blandt andet tales om
trivselsmæssige emner, hvor børnene har indflydelse og kan komme med tanker omkring deres hverdag i en
voksenstyret ramme. Her er der kort fra kommunikation til handling med fokus på fælles indsatser rundt i
hele vores organisation fra børnehave, DUS og skole. I skolen har elevrådet en central rolle i forhold til, at vi
i sammen udvikler og løfter vores skole med fokus på medbestemmelse og indflydelse i hverdagen, hvor der
altid følger ansvar med. Læringssamtaler med elever foregår med fokus på dansk, matematik og trivsel, hvor
der både individuelt mellem elev-voksen arbejdes med samtaler med udgangspunkt i samtaleark udviklet af
fagteam og tilpasset klasseniveau. Derudover anvender personalet gruppesamtaler med fokus elevervoksen i grupper af 2-5 afhængig af fokusområder, derudover anvendes der feedback på klasseniveau med
forskellige former.

Beskrivelse af skolens særlige kendetegn og væsentligste indsatser i de kommende 2-3 år
Vi er en børnehave og skole under samme ledelse med 2 bygninger som fysisk er placeret med 20 meters
afstand, hvor der er skolegård og børnehavens legeplads imellem os.
Vi arbejder på hele Ellidshøj Landsbyordning med følgende sætninger, som styrker den faglige og sociale
læring for børnene i samarbejde med hjemmet og blandt de ansatte:
•
•

Vi lærer sammen STORE og SMÅ
ALLE børn er ALLES børn

Vores indsatsområder er fortsat fokus på kernefortællingen og udvikling af læringsmiljøet samt inddragelse
af data i arbejdet med læringssamtaler på alle niveauer, hvor arbejdet med ledelse tæt på styrkes i hele
organisationen til gavn for alle børn.

Skolebestyrelsens beretning
Generelt bemærkes det at datagrundlaget er baseret på få elever og derfor giver ret svage indikationer på de
forhold der analyseres. Det bemærkes også at tallene for elevernes faglige niveau er sparsomme, og at der
mangler mulighed for at følge elevernes niveau efter 6. klasse. Der er dog et enkelt opmærksomhedspunkt
for hvorvidt elever i 4.-6. klasse føler sig mobbet.
Skolebestyrelsen vil adressere skolens antimobbe aktiviteter på et af de kommende møder, for at sikre at
disse forbliver aktive og bruges proaktivt. Væsentligste indsatser for skolebestyrelsen de kommende år:

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

•
•

Hvordan styrker vi kommunikationen mellem landsbyordningen og hjemmene så alle kan agere
fornuftigt ift. børnenes aktuelle situation.
Hvordan skaber vi de bedste forhold for landsbyordningen under de potentielle forandringer som
fælles ledelse kan medføre.

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Skolens gældende målpil:

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Læringssamtaler og kvalitetsrapport 2020
Skolens navn: Farstrup Skole
Fakta om skolen
Elevtal (2019/20)
Karaktergennemsnit (2018/19)
Undervisningseffekt – løfteevne ift.
socioøkonomisk baggrund (2018/19)
Resultat af seneste trivselsmåling
(2018/19)
Samlet elevfravær (2018/19)
Segregeringsandel (sep. 2019)

132
5,8
-0,4
FT: 3,6
S: 2,7%
4,79%

ST: 4,1
EF: 1,9%

S&I: 3,2

R&O: 3,6
UF: 0,5%

Elevfeedback
-

Beskriv kort hvordan I arbejder med elevfeedback; herunder hvordan der arbejdes med
karaktergivning og formative feedbackformer
o Læringssamtaler pædagog/lærer – elev, skolehjemsamarbejde, portfolie, fælles
karaktergivning med begrundelse for hver enkelt karakter, udvidet samarbejde med UU
omkring uddannelsesparathedsvurdering
o Aftalt i skoleåret 20/21: Læringsobservationer

Beskrivelse af skolens særlige kendetegn og væsentligste indsatser i de kommende 2-3 år
-

Beskriv kort hvad der karakteriserer skolen; herunder fx elevgrundlag, pædagogiske fokusområder,
lokalområdet, fysiske rammer
o Høj socioøkonomisk ulighed. Meget stor forskel på elev- og forældreforudsætninger
o Lille elevgrundlag – stort skoledistrikt, ligger langt fra andre skoler og er derfor ikke et
naturligt valg for elever, som flytter fra andre skoler. Når vi modtager nye elever i midt i
skoleforløb
o Hovedfokusområde er at tage ansvaret for undervisningen tilbage til skolen

Skolebestyrelsens beretning
-

Beskriv kort hvilke opmærksomhedspunkter I får som skolebestyrelse på baggrund af skolens
resultater (datarapporten)
o Faldende elevtal. Enkelte klassetrin er ramt af tilbagegang af elever. Som lille skole er vi
sårbare ved for meget fraflytning.
o Trivsel. Elever svarer mere negativt i forhold mobning/drilleri og er mindre positive i forhold
til klasse og skole.

-

Beskriv kort hvordan I vil følge op på skolens resultater
o Faldende elevtal: Være med til at skabe gode fortællinger om skolen i hverdagen og på
Facebook. Invitere elever og forældre fra Sebber Skole til forældrerådsarrangementer for at
vise skolen frem og skabe gode relationer for at trække elever til Farstrup.
o Trivsel: Vise forældre op på skolen hvis de har bekymringer eller kritik i forhold til deres
barns skolegang. Holde tilsyn med Princippet om trivsel og Antimobbestrategien. Være
opmærksomme hvis vi hører om elever, der har det svært.

-

Beskriv kort skolebestyrelsens væsentligste indsatser i de kommende 2-3 skoleår

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

”Den gode fortælling” om skolen: Tydeliggøre de gode oplevelser og indsatser skolen bidrager
med i hverdagen. Være opmærksomme på negativ omtale og hjælp forældrene det rigtige sted
hen, så vi undgår, de vælger at flytte deres barn til anden skole. Være tydelige og synlige i forhold
til SB-arbejdet og fortælle forældre om vigtige emner via film på Facebook.

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Læringssamtaler og kvalitetsrapport 2020
Skolens navn: Ferslev Skole
Fakta om skolen
Elevtal (2019/20)
Karaktergennemsnit (2018/19)
Undervisningseffekt – løfteevne ift.
socioøkonomisk baggrund (2018/19)
Resultat af seneste trivselsmåling
(2018/19)
Samlet elevfravær (2018/19)
Segregeringsandel (sep. 2019)

291
7,4
0,2
FT: 3,7
S: 2,9%
3,48%

ST: 4,1
EF: 1,3%

S&I: 3,2

R&O: 3,7
UF: 0,4%

Elevfeedback
-

Beskriv kort hvordan I arbejder med elevfeedback; herunder hvordan der arbejdes med
karaktergivning og formative feedbackformer

I arbejdet med elevfeedback anvendes der både formativ og summativ evaluering og feedback. I
undervisning er der fokus på at give feedback på elevernes læringsprogression både i forhold til
nuværende niveau og hvad næste skridt er for den videre udvikling. Der anvendes også elev-elev
feedback, hvor eleverne øver sig i at give og modtage feedback på en konstruktiv måde. På
aflevering og andre skriftlige opgaver anvendes der både mundtlig og skriftlig feedback alt efter
opgavetype og formål. Der afholdes hvert år mindst en elevsamtale, hvor lærer-elev taler om
elevens faglige og sociale trivsel, og der gives individuelle mål for det videre arbejde. I arbejdet
med feedback anvendes der i nogen grad minUddannelse som portfolio og feedback platform. Fra
3. klasse arbejdes der i større grad med selvevaluering, og der skabes rammer for selvrefleksion
over, hvordan egen arbejdsindsats og moral influerer på læringsudbyttet. Skolen arbejder ud fra
den gældende lovgivning vedr. karakterer.

Beskrivelse af skolens særlige kendetegn og væsentligste indsatser i de kommende 2-3 år
-

Beskriv kort hvad der karakteriserer skolen; herunder fx elevgrundlag, pædagogiske fokusområder,
lokalområdet, fysiske rammer
Indsæt skolens gældende målpil på næste side.

Ferslev Skole er en landsbyskole med et stort opland. Skolen er det naturlige valg i skoledistriktet,
og der er stor opbakning til skolen. Ferslev Skole har de seneste år leveret solide og stabile
præstationer. Der er et forholdsvis nyt ledelsesteam på skolen, og med afsæt i uddannelsen BI –
ledelse for øget læring, vil vi i den kommende årrække fokusere på at skabe bedre resultater på
både karakterer og i trivselsmåligen. Målet er at øge skolens samlede løfteevne, så skolen præsterer
over forventning i forhold til de socioøkonomiske faktorer. I blandt de forskellige indikatorer som vi
har været igennem på uddannelsen, vil vi udvælge relevante fokuspunkter og tilføje til strategien
2020-2023. Et øget fokus på læring, undervisningskvalitet og læringsmiljøer vil være
omdrejningspunktet, og et stærkt fælles fundament for løsningen af kerneopgaven vil være vores
første skridt i vejen mod at nå vores mål. Sideløbne arbejder vi med at skabe bedre fysiske rammer
for eleverne, og vi ønsker at kunne tilbyde bedre læringsmiljøer for eleverne både ude og inde.

Skolebestyrelsens beretning
-

Beskriv kort hvilke opmærksomhedspunkter I får som skolebestyrelse på baggrund af skolens
resultater (datarapporten)
Beskriv kort hvordan I vil følge op på skolens resultater
Beskriv kort skolebestyrelsens væsentligste indsatser i de kommende 2-3 skoleår

På den overordnede gennemsnitlige trivselsindikator ligger Ferslev skole pænt over
landsgennemsnittet, så det tegner et solidt billede af skolens trivsel generelt. Dykker man ned i de
enkelte indikatorer fremgår det, at der synes et udviklingspotentiale i forhold til ”Ro og orden” og
”Social”, og på de udvalgte svar fra spørgeskemaet fremgår det også, at der har været en
tilbagegang på flere af parametrene i trivselsmålingen, når Ferslev Skole sammenholder
resultaterne med egne tidligere målinger. Skolebestyrelsen vil derfor fremadrettet have et fokus på
trivsel, og ser med en vis bekymring frem mod en ny ressourcemodel som ser ud til at ramme
Ferslev Skole hårdt bl.a. ifht. varslet nedgang i skolens medarbejdere. Skolebestyrelsen forventer,
at det vil have en stor negativ indvirkning på trivslen. Skolen leverer en positiv undervisningseffekt
på alle fag med undtagelse af et enkelt og klarer generelt de nationale test godt. Skolebestyrelsen
vil dog fortsat have fokus på at det høje faglige niveau fastholdes på trods af de ringere
rammevilkår som ressourcemodellen tilskriver skolen.
Skolebestyrelsen vil løbende følge op gennem dialog med skolens ledelse og fører tilsyn bl.a.
gennem kvalitetsrapporten. Skolebestyrelsen har i den sidste periode haft fokus på indkøring af nyt
ledelsesteam. Fremadrettet vil skolebestyrelsen have fokus på udarbejdelse og genbesøg af
skolebestyrelsens principper.

Målpil for Ferslev Skole 2019-2022
Aktiviteter til udvikling af skole
•

•
•

Skolens drift gennemgås, og der
justeres efter behov. Følgende
områder skal revideres:
forældremøder, årsplaner,
elevplaner, skole-hjem-samtaler,
MED, AMG,
Skolebestyrelsesmøder,
mødefora.
Grundstrukturerne for det
professionelle samarbejde skal
etables og konsolideres
Afdelingskoordinatoren skal på
efteruddannelse med fokus på
professionelle
læringsfællesskaber

Vision

Hvad har vi tidligere
haft succes med?

2019

Milepæle/
succeskriterier
•

•

•
•

Skolens drift er organiseret i
overskuelige og meningsfulde
strukturer, der reducerer
kompleksiteten og giver overskud til
løsningen af kerneopgaven
Der er etableret strukturer for det
professionelle samarbejder, der
understøtter løsningen af
kerneopgaven
Mødefora på skolen er meningsfulde
og bidrager til løsningen af
kerneopgaven
Afdelingskoordinatoren er klædt på til
at varetage rollen med fokus på
løsningen af skolens kerneopgave

2020

2021

2022

Mål

Læringssamtaler og kvalitetsrapport 2020
Skolens navn: Filstedvejens Skole
Fakta om skolen
Elevtal (2019/20)
Karaktergennemsnit (2018/19)
Undervisningseffekt – løfteevne ift.
socioøkonomisk baggrund (2018/19)
Resultat af seneste trivselsmåling
(2018/19)
Samlet elevfravær (2018/19)
Segregeringsandel (sep. 2019)

687
5,9
-0,5
FT: 3,8
S: 3,2%
6,53%

ST: 4,1
EF: 1,8%

S&I: 3,3

R&O: 3,8
UF: 1,4%

Elevfeedback
-

Beskriv kort hvordan I arbejder med elevfeedback; herunder hvordan der arbejdes med
karaktergivning og formative feedbackformer

På Filstedvejens Skole arbejdes der både med formativ og summativ elevfeedback. Den formative feedback
anvendes f.eks. i forbindelse med elevsamtaler, som foregår 1:1 mellem elev og kontaktlærer. Dertil
kommer fælles feedback, når kontakt- faglærere og pædagoger har samlet eleverne og følger op på faglige
forløb eller trivslen i klassen. Feedback gives selvfølgelig også spontant, når der er situationer, der kalder på
guidning eller anvisninger – det kan både være i forbindelse med adfærd eller faglige præstationer, det
samme gør sig gældende, når der er elever som fortjener anerkendelse og ros. Skole/hjemsamarbejdet er
en anden vigtig kanal til at give forældre og elever feedback. Det kan ske via skole/hjemsamtaler,
kontaktbog eller telefonopkald. Den mere summative feedback får eleven i Min Uddannelse og f.eks. Clio,
når eleven har afleveret skriftligt arbejde. Feedback er altid tilpasset elevens læringssituation og klassetrin.
Beskrivelse af skolens særlige kendetegn og væsentligste indsatser i de kommende 2-3 år
-

Beskriv kort hvad der karakteriserer skolen; herunder fx elevgrundlag, pædagogiske fokusområder,
lokalområdet, fysiske rammer
Indsæt skolens gældende målpil på næste side.

Filstedvejens Skole har pt. 687 elever, hvoraf 30 elever er tilknyttet vores M-klasser. Skolens
skoledistrikt er kendetegnet, ved at vi har en blandet sociodemografi. Elevgrundlaget giver
eleverne på Filstedvejens Skole et mangfoldigt menneskesyn.
På Filstedvejens Skole er skolens ledelse udskiftet gennem de sidste 2 år – hvor den nye ledelse
har et kraftigt fokus på at skabe en samarbejdende arbejdsplads med en høj professionel kapital
og tydelig ledelsessupport. Dette er væsentligt for, at vi i fællesskab og i samarbejde med
forældrekredsen kan gøre vores gode skole bedre.
Vi vil øge elevernes uddannelsesparathed, trivsel og livsduelighed. Vi vil: Det inkluderende
fællesskab – høj trivsel – bredt samarbejde - høj faglighed – højere indskrivningsandel. Fysiske
rammer: Vores legeplads og faglokaler trænger til opdatering.

Skolebestyrelsens beretning
-

Beskriv kort hvilke opmærksomhedspunkter I får som skolebestyrelse på baggrund af skolens
resultater (datarapporten)
Beskriv kort hvordan I vil følge op på skolens resultater
Beskriv kort skolebestyrelsens væsentligste indsatser i de kommende 2-3 skoleår

Filstedvejens Skoles skolebestyrelse hæfter sig særligt ved elevtrivselsdata. Her ønsker
skolebestyrelsen at fokus på elevtrivsel fastholdes og udvikles. Skolebestyrelsen er særdeles
interesseret i, at Filstedvejens Skole er fri for mobning, og at eleverne oplever en skoledag hvor
alle elever mødes, ses, høres og anerkendes. Data for elevtrivsel er jf. benchmarket antagelig –
men skolebestyrelsen ønsker, at elevernes trivsel skal være helt i top. Dette vil skolebestyrelsen
understøtte ved at initiere trivselsfremmende arbejder fx DROP MOB. Skolebestyrelsen vil
vedvarende sætte trivsel på dagsordenen. Trivselstænkning vil være en rettesnor for alle
skolebestyrelseaktiviteter. Og skolebestyrelsen vil fastholde skolens ledelse i prioritering og
udvikling af elevtrivslen. Skolebestyrelsen er af den holdning, at skolen har godt udgangspunkt for
udviklingen af elevtrivslen, da elevtrivsel allerede prioriteres og har stor bevågenhed.

Målpil for Filstedvejens Skole 2019-2023
h

Aktiviteter

Under revidering

Læringssamtaler og kvalitetsrapport 2020
Skolens navn: Frejlev Skole
Fakta om skolen
Elevtal (2019/20)
Karaktergennemsnit (2018/19)
Undervisningseffekt – løfteevne ift.
socioøkonomisk baggrund (2018/19)
Resultat af seneste trivselsmåling
(2018/19)
Samlet elevfravær (2018/19)
Segregeringsandel (sep. 2019)

550
7,7
-0,1
FT: 3,7
S: 2,9%
3,90%

ST: 4,1
EF: 1,8%

S&I: 3,1

R&O: 3,8
UF: 0,1%

Elevfeedback
På Frejlev Skole inddrages eleverne i egen læringsproces gennem formativ feedback og feed forward. Det
gør vi ud fra principperne om, at
•
•
•

evaluering er fremadrettet og lærende
evaluering er involverende
der følges systematisk op på evaluering

Elevsamtaler tager udgangspunkt i elevens virkelighed, ønsker og behov, samt kan tage udgangspunkt i
tiltag fra klassekonferencerne.
På 8. og 9. årgang kan elevsamtalerne ligeledes tage udgangspunkt i standpunktskaraktererne, som gives
tre gange årligt.

Beskrivelse af skolens særlige kendetegn og væsentligste indsatser i de kommende 2-3 år
Frejlev Skole ligger i et attraktivt hjørne af Aalborg Kommune (SV) med ca. 10 km til Aalborg centrum. I
skoleåret 2019 / 2020 har vi ca. 560 elever i 2-3 spor i 0. - 9. årgang samt 1 specialklasse, 43 lærere, 2
sekretærer 2 servicemedarbejdere og 5 rengøringsassistenter. I skolens fritidsordning er der 18 pædagoger
og der er tilmeldt ca. 212 børn, fordelt på to afdelinger: DUS med 189 børn og DUS II med 23 børn. Desuden
er vi praktikskole for University College Nordjylland.
Skolens pædagogiske profil kendetegnes gennem anerkendelse og relationskompetence i forholdet mellem
medarbejdere, elever og forældre.
Frejlev Skole er et godt sted at arbejde, vi har tradition for et godt samarbejde med forældrene, vi har et godt
og trygt kollegafællesskab, som bygger på en gensidig respekt, glæde, fællesskab og faglig sparring. Vi er på
forkant med at imødekomme de forventninger om fornyelser og forandringer. Dette beskrives i vores målpil.

Skolebestyrelsens beretning
-

Opmærksomhed på drengene ind i kvalitetsrapporten, hvor deres faglige udvikling er faldet.
Procentuelt er det ikke meget.
0. – 3. klasse er spørges der ind til ”om du nogle gange bliver drillet”. Her er der er et
opmærksomhedspunkt, men det vurderes svært, hvorledes det er spørgsmålstyperne eller
dagsformen, der har været afgørende for elevens svar.
Der kunne ønskes et indblik i trivsel på tværs af køn i spørgsmålene hos indskolingseleverne.
”Om medbestemmelse i undervisningen” er der en høj andel af ”sjældent” og ”aldrig” i
elevbesvarelserne, hvilket Skolebestyrelsen er nysgerrige på om det kan kobles til at
undervisningen, for nogen, opleves kedelig – også her med tanke på køn ind i disse besvarelser.
Nationale test er der en opmærksomhed omkring faldet i andelen af gode læsere på 4. årgang fra
skoleåret 2017/2018 – 2018/2019.

Indsats:
-

Skolebestyrelsen ønsker at følge op på, og have fokus på, hvordan kønnene fremtidigt kan have en
endnu mere positiv læringsprogression.
På baggrund af ”Trivselsmålingen” ønsker Skolebestyrelsen et øget fokus, og en opfølgning, på
elevens stemme samt skole-hjem-samarbejdet.

Skolens gældende målpil:

Gandrup skole - Bilag: Skabelon til beskrivelse af skolerne
Fakta om skolen
- Elevtal
- Karaktergennemsnit
- Undervisningseffekt – løfteevne ift. socioøkonomisk baggrund
- Resultat af seneste trivselsmåling
- Samlet elevfravær
- Segregeringsgrad
Elevfeedback (Nedenstående er behandlet og godkendt i skolebestyrelsen januar 2020
Aalborg kommunes principper for evaluering:
1:”Evaluering er fremadrettet og lærende”
2:”Evaluering er involverende”
3:”Der følges systematisk op på evaluering”
På Gandrup Skole ønsker vi derfor:
… at evaluering er fremadrettet og lærende
... at evaluering er involverende
… at der følges systematisk op på evaluering
Tegn:
Vi skelner mellem summativ og formativ evaluering
Summativ
- Vores testplan for dansk og matematik sikrer systematik
- Nationale test tages på de udvalgte årgange
- Trivselsmåling
Formativ
- Løbende samtaler med elever om læring
- Skole/hjem samarbejde - samtaler, telefon, mails
- Elevplanen i minuddannelse
- Forløb i minuddannelse
- Observationer af elever
Beskrivelse af skolens særlige kendetegn og væsentligste indsatser i de
kommende 2-3 år
Vores strategi for de kommende år ses i målpilen. Indholdet er aftalt på læringssamtalen med forvaltningen. Grundlæggende har vi fokus på 4 områder:
- Læsning i alle fag – dog med særligt fokus på 4. årgang
- Holddeling på alle årgange
- Elevinddragelse på hele skolen
- Teknologiforståelse
- Indsæt skolens gældende målpil. (er vedhæftet i pdf)

Skolebestyrelsens beretning
Datarapporten er et vigtigt arbejdsredskab for skolebestyrelsen på Gandrup skole. Skolebestyrelsen arbejder hver år i dybden med rapporten i samspil med ledelsen.
Rapporten fylder det meste af et bestyrelsesmøde. Vi behandler data i mindre grupper, hvor arbejdsgangen er refleksion og retning.
Vi tillægger data stor værdi og arbejder seriøst med indholdet. Vores møde vedr. datarapporten er dato-sat
til den 24. februar.
Skolebestyrelsens indsatser og dermed Gandrup skoles retning, planlægges i samspil med skolens mål-pil
på det kommende bestyrelsesmøde.

Vision

Målpil Gandrup skole - Aktiviteter
Fagudvalgsmøder i

Fagudvalgsmøder i dansk, engelsk og matematik
på klyngeniveau

Fagudvalgsmøder i klyngen i alle fag

Holddannelse på alle årgange og i alle teams (horisontalt
og vertikalt)

Holddannelse på alle årgange og i alle teams
(horisontalt) En varieret skoledag med 5 variationsuger

Varieret skoledag med 5 variationsuger + fagdage

+ fagdage Læseindsats i indskolingen

Læseindsats i indskoling med henblik på nationale test i 4.

Varieret skoledag med 5 variationsuger + fagdage

•
•
•
•
•

Legepatrulje
IT/PLC
Ambassadører
Makerspace guider

Læseindsats i indskoling med henblik på
nationale test i 4. Klasse

Legepatrulje
IT/PLC
Ambassadører
Makerspace guider
Lektiecafe (elev til elev)

2020/2021

Holddannelse på alle årgange - Ledelsen tæt
på holddannelse – besøg på hver årgang

At forbedre de demokratiske

Elevinddragelse

2021/2022

Legepatrulje
IT/PLC

Gandrup skoles kerneopgave
er læring, trivsel og dannelse.
Dette betyder:
- At vi i fællesskab øger
elevernes motivation, læring
og trivsel.
- At vi gennem respekt og
tolerance giver plads til den
enkeltes deltagelse i
fællesskabet.
- At vi udvikler elevernes
faglige, sociale og personlige
kompetencer, så vi danner
grundlag for, at eleverne bliver
livsduelige og får mod på aktiv
deltagelse i samfundet.

Altid at tage hånd om det enkelte barn
Altid at levere høj kvalitet i alle
læringssituationer
Altid at inddrage den omkringliggende
verden i skolen og omvendt

Mål
•
•

Alle kan se, at de bliver
Alle har mod på at deltage i
verden

Eksperimenterende og konstruerende teknologisk
tankegang. Deltagelse i Erasmus+ STEAM-projekter –
sammen med VHS
Fagudvalg laver “Testplan 2.0”

5 variationsuger + fagdage i skoleåret 18/19
Systematik på indskolingspersonalemøde

At øge det tværprofessionelle

dygtigere hver dag

Milepæle/
Opfølgning
Aktiv testplan – justeres i skoleåret

At styrke fagligheden

fællesskaber
•
•

2019/2020

Skolerne i Aalborg Kommune vil gøre
”noget at have det i” til virkelighed
ved:

samarbejde

Klasse Elevinddragelse

Elevinddragelse
•
•
•
•

Holddannelse på alle årgange og i alle
teams (horisontalt og vertikalt)

”Noget at have det i”

Læseindsats på indskolingsmøderne: Hvert team på
skift analyserer data.

•

Alle har en ven i skolen

•

Læringen foregår overvejende
eksperimenterende og
problemløsende

•

Alle ansatte arbejder
systematisk med
vidensproduktion

Læringssamtaler og kvalitetsrapport 2020

Skolens navn: Gistrup Skole
Fakta om skolen
883
Elevtal (2019/20)

Karaktergennemsnit
(2018/19)

8.3

Undervisningseffekt –
løfteevne ift.
socioøkonomisk baggrund
(2018/19)

Resultat af seneste
trivselsmåling (2018/19)

FT: 3,8

Samlet elevfravær (2018/19)

S: 5

Segregeringsandel (sep.
2019)

3.91

ST: 4,14

EF: 1,94%

S&I: 3,11

R&O: 3,75

UF: 0,24%

Elevfeedback
- Beskriv kort hvordan I arbejder med elevfeedback; herunder hvordan der arbejdes
med karaktergivning og formative feedbackformer
På Gistrup Skole arbejdes der med elevfeedback på flere forskellige niveauer.
Naturligvis den gængse, som kan læses i kvalitetsrapporten, der handler om karakterer,
nationale test. Derudover er der på Gistrup Skole systematisk fokus på læringssamtaler.
Således er der planlagt 4 læringssamtaler med alle elever hen over et skoleår. Her
sættes der fokus på evaluering og målsætning. Metoden i samtalen er op til det enkelte
team, men der er udarbejdet en samtaleblomst, som samtaleredskab til de, der ønsker at
benytte denne.
Der arbejdes ligeledes med elevfeedback på mange forskellige måder i skoleforløbet. Da
teamene i Gistrup er selvstyrende, er der da også en bred mangfoldighed af eksempler
på feedback.Herunder er tre eksempler:
Portfolie-udarbejdelse med elevfremlæggelse ved skolehjemsamtale (afd. Fjellerad)
Arbejde med “Hjernen og hjertet” sprogvurdering i 0. klasse ved individuelle sprogprøver
sammen med 0.klasseleder.
Den gode skolehjemsamtalen er tema hos skolens pædagogiske udvalg, hvor der
undersøges, hvorledes elevens stemme kan få fylde ind i skolehjemsamtalen.

Beskrivelse af skolens særlige kendetegn og væsentligste indsatser i de kommende
2-3 år
- Beskriv kort hvad der karakteriserer skolen; herunder fx elevgrundlag, pædagogiske
fokusområder, lokalområdet, fysiske rammer
-

Indsæt skolens gældende målpil på næste side.

Gistrup Skole er en stor sammenlagt skole med to undervisningssteder. Et i Gistrup og et i
Fjellerad. Netop sammenlægningen har været et fokuspunkt de sidste par år og har været
katalysator for et vigtigt fokusområde; nemlig værdiarbejde. Således er der udarbejdet et nyt
fælles værdigrundlag, som er både medarbejdere og elever nu er i gang med at få ind under
huden.
Gistrup Skoles faglige resultater er gode. Vi har dog de senere år set et stort spænd imellem
pigerne og drengenes afgangskarakterer, om end det varierer noget fra år til år. Vi har
samtidigt også fået øje på, at drengene er overrepræsenteret blandt omgængere og ikkeuddannelsesparate. Det har fået os til at rette et fokus på undervisningens indhold. Således
arbejder vi med et proces omkring eksperimenterende og varieret undervisning, med den
tese at dette vil skabe en anderledes motivation hos drengene, men naturligvis også med
den effekt at alle elever bliver dygtigere og endnu mere motiverede for deres skolegang.

Gistrup Skole har en stærk opmærksomhed på arbejdet med inklusion og har etableret et
systematisk arbejde med dette. Således har skolen en intern åben rådgivning, hvor vejledere
hver uge giver sparring og koordinerer indsatser på de udfordringer som elever og kolleger
måtte stå i.

Skolebestyrelsens beretning
- Beskriv kort hvilke opmærksomhedspunkter I får som skolebestyrelse på baggrund af
skolens resultater (datarapporten)
-

Beskriv kort hvordan I vil følge op på skolens resultater

-

Beskriv kort skolebestyrelsens væsentligste indsatser i de kommende 2-3 skoleår

Bestyrelsen kan konstatere, at datarapportens resultater indplacerer sig tilfredsstillende og
giver ikke som sådan anledning til opmærksomhedspunkter. Dog kan man sige, at eftersom
rapporten favner to undervisningssteder, kan den være svær at bruge på detaljeniveau.
Dertil er tallene for overordnede.
Opfølgningen på skolens resultater foregår løbende hen over året gennem de fokuspunkter,
der er på dagsordenen. De væsentligste indsatser handler de næste om det, der er
beskrevet i skolens vedlagte målpil. I bestyrelsen har vi i indeværende år drøftet
værdiarbejdet på skolen med en opmærksomhed på, hvordan værdierne kommer til at leve
på skolen. Derudover har vi et fokus på eksperimenterende undervisning, som også har
være et tema på møderne.
På Gistrup Skole er vi også blevet opmærksomme på, at begrebet den gode klasse, nogle
gange rammer ved siden af skiven. Vi vil i bestyrelsen sætte fokus på at genopfinde
konceptet.
Da Gistrup Skole er en sammenlagt skole, der fortsat er i sin spæde start, så er arbejdet
med at få færdiggjort skolens principper, fortsat noget, der fylder i vores arbejde.
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Målpil for Gistrup Skole 2019 - 22
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Fagteam på tværs af afdelinger

Jobswop
Der afholdes
Aktiviteter
læringssamtaler med
elever og mellem ledelse og
medarbejdere (TUS)
Der uddannes MOT-coaches i
udskolingen

Det har vi tidligere haft
succes med
Internationalt
orienteret skole
Læringssamtaler
Selvstyrende team
Gode faglige resultater
God økonomistyring

M
i
l
e
p
æ
l
e

Læringssamtaler på alle
niveauer kvalificerer
undervisningen, øger trivslen
og elevernes læring

Ledelsesmøder på tværs af alle
afdelinger
Vi arbejder digitalt i “skyen”
Alle pædagogiske medarbejdere
arbejder med MinUddannelse
Børnehaven arbejder med
kompetencehjulet
Vi kommunikerer, hvad vi lykkes med

Professionelle fagteam
Moderne og tidssvarende
arbejde med inklusion
Læringsmål i DUS/
børnehave
IT er et naturligt
pædagogisk værktøj
Data bruges på en relevant
måde til at øge elevernes
læring og trivsel
Omverdenen ved, hvad vi
laver i skolen
Alle har et sprog om læring

Samarbejde på tværs af matrikler i
fagfordelingen
MOT-undervisning i udskolingen
Der arbejdes systematisk med
inklusion, trivsel og specialpædagogik i
teamene
Antimobbestrategi er et aktivt redskab
i det daglige arbejde
Vi implementerer fælles værdier på
alle niveauer i organisationen (jf.
målpil for værdiarbejde)
Den voksne tager altid ansvar for at
skabe den gode relation

Der profiteres af at være en
fælles skole
Professionelt og fleksibelt
kompetence- og
resursecenter
Moderne digital skole
Mobbefri skole
Vi skaber en skole, hvor der
arbejdes eksperimenterende
og varieret til glæde for alle
elevers læring og med den
sidegevinst, at drengene
oplever skolen mere
meningsfuld og præsterer
bedre på sigt

Vi kommunikerer tydeligt på
MinUddannelse, intra, Facebook osv.
om, hvad vi laver i skolen, og hvad vi
kan forvente af skolen
Man kan orientere sig i årsplaner og
undervisningsforløb på MinUddannelse
Vi bruger understøttende IT på en
naturlig måde

Der arbejdes med Aalborg
Kommunes internationale
strategi
Udvalgte konkrete
indsatser omkring den
internationale dimension
Der arbejde systematisk
med læsning i teamene
Der samarbejdes med
børnehaverne om læsning

Alle kan læse, når de
forlader indskolingen
Der arbejdes naturligt med
bevægelse i undervisningen
Vi er fortsat en
internationalt orienteret
skole

Mission
Optimal læring for alle

Professionel kapital hos alle
faggrupper

Elever der modtager MOT-undervisning
ændrer adfærd
Trivselsundersøgelsen viser øget trivsel for
alle elever
Der arbejdes eksperimenterende og
problemløsende i alle fag (jvf. strategi for
implementering)
Der arbejdes med programmering
Alle indsatser i kompetence- og
resursecenter bygger på en systematisk
tilgang
Læringsmål for DUS kan ses i MinUddannelse
Værdierne kan ses rent fysisk
Værdierne afspejler sig i måden vi taler på

Værdigrundlag
Elverne lærer mere og på
en anderledes måde
Det kan ses i årsplanerne,
at der arbejdes med den
internationale dimension
Den voksne tager altid
ansvar for at skabe den
gode relation

Tillid
Vi opbygger tillid gennem
troværdig og imødekommende
adfærd
Nysgerrighed
Vi er nysgerrige på livet, vore
opgaver, os selv, andre og vore
relationer
Fællesskab
Vi fungerer i kraft af hinanden.
Vi bliver til i fællesskab

Læringssamtaler og kvalitetsrapport 2020
Skolens navn: Gl. Hasseris Skole
Fakta om skolen
Elevtal (2019/20)
Karaktergennemsnit (2018/19)
Undervisningseffekt – løfteevne ift.
socioøkonomisk baggrund (2018/19)
Resultat af seneste trivselsmåling
(2018/19)
Samlet elevfravær (2018/19)
Segregeringsandel (sep. 2019)

759
7,8
0
FT: 3,8
S: 2,2%
1,64%

ST: 4,2
EF: 1,8%

S&I: 3,1

R&O: 3,7
UF: 0,2%

Elevfeedback
På Gl. Hasseris Skole følger vi Aalborg Kommunes principper for evaluering, som skal være:
-

Fremadrettet og lærende
Involverende
Systematisk opfølgende

Sådan gør vi
På 8. og 9. klassetrin gives standpunktskarakterer 2 gange årligt jf. Undervisningsministeriets kriterier.
Evaluering håndterer vi gennem skriftlige og/eller mundtlige tilbagemeldinger til eleverne på afleveringer og
deres daglige indsats. Vi holder løbende læringssamtaler med alle elever, hvor vi i fællesskab med eleven
evaluerer indsats og sætter fremadrettede mål.

Beskrivelse af skolens særlige kendetegn og væsentligste indsatser i de kommende 2-3 år
-

Beskriv kort hvad der karakteriserer skolen; herunder fx elevgrundlag, pædagogiske fokusområder,
lokalområdet, fysiske rammer

Gl. Hasseris Skole er en stor byskole, beliggende i Hasseris. På skolen er der ca. 760 elever
fordelt på 33 klasser. Vi er pt. 4-sporet på 0., 1. og 2. årgang. Resten af årgangene er 3-sporet.
Qua vores placering har vi mange engagerede forældre, og elever, der kommer fra
ressourcestærke hjem.
Vi ser en tendens til at blive valgt til i større grad, hvilket vi selvfølgelig er meget stolte af. Vores
klasselokaler er små, hvorfor vi har fokus på vores fysiske rammer.
I vores pædagogiske arbejde har vi fokus på det overordnede børnesyn ”Alle børn gør det godt,
hvis de kan”. Med mindsettet og visionen (”Noget at have det i”) som udgangspunkt har vi –
gennem forskellige arbejdsmøder – yderligere valgt at sætte fokus på Den Røde Tråd i hele
skoleforløbet gennem følgende sætninger:
-

#Alle børn oplever stærke læringsfællesskaber
#Alle børn har en god relation til mindst én voksen
#Vi er nysgerrige på børns kompetencer

Ud over disse pædagogiske tiltag har vi yderligere fokus på:
FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

-

DELTA-klasser på Gl. Hasseris Skole
Helhedsplan for vores udeområder
Elevernes trivselsmåling
Vores løfteevne

Skolebestyrelsens beretning
-

Stigende elevtal. Vi er meget positive over, at skolen bliver tilvalgt, men kan samtidig være
bekymrede for, om skolen kan rumme de mange elever på sigt.

-

Elevernes trivsel: Generelt faldende tal. Denne tendens ses også på landsplan.
Skolen har iværksat at alle teams skal analysere trivselsmålingen, og sætte fokus på 2-3 tiltag hvert
år, for at forbedre trivslen. Skolens pædagogiske indsats tager udgangspunkt i ”Alle børn gør det
godt, hvis de kan”. Alle teams arbejder med forskellige aspekter, som gerne skulle give positivt
afkast på skolens trivselsmåling.

-

Karakterer i læsning: Skolen har indført læsestrategi og læseindsats på 7. årgang, som endnu ikke
giver udslag ift. afgangskarakterer i 2018/2019. Vi følger udviklingen.

-

Fravær: Det er blevet bedre for lærere og pædagoger. Vi er fortsat opmærksomme på kontor/øvrige
og teknisk/service. Vi er og har været ramt af langtidssygemeldinger.

Ovenstående fokuspunkter vil være dagsordenspunkter på bestyrelsesmøder, når nye tal foreligger, så
vi kan drøfte udviklingen.

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Skolens gældende målpil:

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Læringssamtaler og kvalitetsrapport 2020
Skolens navn: Gl. Lindholm Skole
Fakta om skolen
Elevtal (2019/20)
Karaktergennemsnit (2018/19)
Undervisningseffekt – løfteevne ift.
socioøkonomisk baggrund (2018/19)
Resultat af seneste trivselsmåling
(2018/19)
Samlet elevfravær (2018/19)
Segregeringsandel (sep. 2019)

614
7,5
0,5
FT: 3,7
S: 3,3%
4,99%

ST: 4,0

S&I: 3,2

EF: 2,0%

R&O: 3,7
UF: 1,9%

Elevfeedback
-

Beskriv kort hvordan I arbejder med elevfeedback; herunder hvordan der arbejdes med
karaktergivning og formative feedbackformer

Vi har indført læringsforum, hvor vores årgangsteam en gang årligt er indkaldt til møde. På mødet
deltager teamets nærmeste leder, matematikvejleder, læsevejleder og dsa‐vejleder samt teamet.
Mødet har som hovedformål at give lærerne og pædagogerne feedback på elev resultater. Denne
feedback skal anvendes til videreudvikling af eleverne læringsudbytte og læringsprogression på
baggrund af lærerne eller pædagogernes elevfeedback.
Beskrivelse af skolens særlige kendetegn og væsentligste indsatser i de kommende 2-3 år
-

Beskriv kort hvad der karakteriserer skolen; herunder fx elevgrundlag, pædagogiske fokusområder,
lokalområdet, fysiske rammer
Indsæt skolens gældende målpil på næste side.

Data, Feedback og PLF (professionelle læringsfællesskaber)

-

Indsamling, analyse, evaluering og opfølgning

-

Hvad er vi fælles om?

-

Ledelse, personale og elever må være bærere af høje forventninger

-

Har vi synlige forventninger? Hvad skal vi se efter?

-

Kundskaber og indsigt i elevernes læringsmiljø, progression, motivation og kvalitet i
undervisningen er et vigtigt grundlag for at diskutere kvaliteten af og behovet for
forandring i elevens læringsmiljø

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Skolebestyrelsens beretning
-

Beskriv kort hvilke opmærksomhedspunkter I får som skolebestyrelse på baggrund af skolens
resultater (datarapporten)
Beskriv kort hvordan I vil følge op på skolens resultater
Beskriv kort skolebestyrelsens væsentligste indsatser i de kommende 2-3 skoleår

Indsatser de kommende 2‐3 år
Skolebestyrelsen vil arbejde på at Gl. Lindholm skole fortsat er at attraktivt skoletilbud for bøn i
Nørresundby.
•
•
•
•

Arbejde med at styrke af skolens profil
Målrette skolens principper så de understøtter ambitionerne om et trygt og
udviklingsorienteret læringsmiljø
At børnenes trivslen på skolen fortsætter de positive takter og forsat forbedres
Sikker Skolevej. At børnene kan gå trygge i skole og gå tryg hjem fra skole

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Målpil for Skolevæsnet 2017-20
Nemmere, sjovere og bedre
Strategiudvikling

Strategiudvikling

Strategiudvikling

Strategiudvikling

Arbejder med at skabe sammenhæng mellem strategierne.
h læringsmiljøer. Udvikler nye veje for
Videreudvikler
elevinddragelse og dannelse.

Nyt Skoleudvalg kommer til. Revurderer og justerer strategier.

Revurderer og nytænker skoleforvaltningens vision og mål.

Udvikler strategier på tværs af forvaltninger, der sikrer

Videreudvikler indendørs og udendørs læringsmiljøer og

Udvikler ny kompetenceudviklingsplan for alle.

samskabelse og helhedstænkning for børn, unge og

justerer prioriteringer i udviklings‐ og investeringsplan 2019‐

Implementerer ny udviklings‐ og investeringsplan 2019‐2022.

familier.

2022. Videreudvikler samarbejdet mellem folkeskolerne,

Udvikler ny strategi for digital læring og digitale kompetencer

skoletilbud og det øvrige uddannelsessystem.

for alle i skolevæsenet.

Ledelse

Aktiviteter

Fokuserer på at gøre vores arbejdsplads endnu mere attraktiv.
Konsoliderer Learning Pipeline og udvikler talentforløb.
Styrker ledelses‐ og administrationsstrukturerne.
Professionalisering af teamsamarbejdet på og mellem skoler
og skoletilbud, og styrker samarbejdet mellem forvaltninger og
det øvrige uddannelsessystem.
Pædagogisk Praksis
Optimerer elevers læring og trivsel gennem konsolidering af
læringssamtaler, MinUddannelse, prototyper og udvikling af
databaseret læringskultur.

Fokuserer på at gøre vores arbejdsplads endnu mere

Ledelse

attraktiv og understøtter det gode arbejdsliv for alle.

Evaluerer Learning Pipeline og igangsætter udvikling af nyt

Konsoliderer yderligere Learning Pipeline og

ledelsesgrundlag. Konsoliderer robuste ledelsesstrukturer.

konsolidering af strategier for inkluderende fællesskaber,

Igangsætter kompetenceløft for alle ledere, der sikrer et
samskabende skolevæsen.

ledelsesstrukturer.
Pædagogisk Praksis

klasseledelse og relationskompetencer. Styrker
teamsamarbejdet og professionaliserer det tværfaglige

Udvikler den pædagogiske praksis gennem yderligere

Ledelse

administrationsstrukturer samt videreudvikler robuste

dannelse gennem yderligere udvikling af elevinddragelse,

samarbejde om elever, undervisning og fritidsaktiviteter – i og

Pædagogisk Praksis

Pædagogisk Praksis

Implementerer ny samarbejdsplatform (AULA) og dens

Evaluerer skolereformens effekter og udvikling og

sammenhæng med MinUddannelse med fokus på et styrket

igangsætter nye pædagogiske indsatser og tiltag.

uden for vores organisation.

•

Vi udvikler skolevæsenet gennem inddragelse
af personale og videnressourcer

•

2020

Vi har mod til at afprøve nyt

2019

•

MÅL

•

At forbedre de demokratiske fællesskaber

•

Altid at tage hånd om det enkelte barn

•

Altid at levere høj kvalitet i alle lærings‐
situationer

•

Altid at inddrage den omkringliggende

1.

Alle kan se, at de bliver dygtigere hver dag

2.

Alle har mod på at deltage i verden

3.

Alle har en ven i skolen

4.

Læringen foregår overvejende

5.

Alle ansatte arbejder systematisk med
vidensproduktion

fundament for udvikling

Det fortæller vi i år 2017

Det fortæller vi i år 2018

Det fortæller vi i år 2019

Det fortæller vi i år 2020

Vores rollefordeling er klar med Learning Pipeline.

Vores arbejdsplads er et godt sted at være, og vi er stolte over
den forskel vi gør hver dag.

Vi kører vores vision til syn og sætter nye mål.

Vores ledere er dygtige, og god ledelse giver glade og
dygtige børn.

Forvaltningsarbejde er = forvaltningsSAMarbejde.

At øge det tværprofessionelle samarbejde

eksperimenterende og problemløsende

Vi anvender eksisterende succeser som

Læringssamtalerne giver tryghed og udvikling.

•

Implementerer, konsoliderer og udvikler pædagogisk

2018

resultater

At styrke fagligheden

Mål
2017

Vi har høje ambitioner og opnår gode

•

forældresamarbejde på nye måder.

Vores afsæt
•

”Noget at have det i”
Skolerne i Aalborg Kommune vil gøre ”noget at
have det i” til virkelighed ved:

Ledelse

Optimerer elevers læring og trivsel samt sætter særligt fokus på

Vision

Vi deler vores erfaringer med omverdenen #videleralt

Vores nye Skoleudvalg sætter nye mål.

Vi vil være endnu dygtigere.
Vores skolereform kommer under lup og fintunes til
fremtiden.
Hos os er digital læring er en del af vores hverdag.

FT=faglig trivsel, ST=Social tri vsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

MinUddannelse er blevet min hverdag.

Læringssamtaler og kvalitetsrapport 2020
Skolens navn: Grindsted Skole
Fakta om skolen
Elevtal (2019/20)
Karaktergennemsnit (2018/19)
Undervisningseffekt – løfteevne ift.
socioøkonomisk baggrund (2018/19)
Resultat af seneste trivselsmåling
(2018/19)
Samlet elevfravær (2018/19)
Segregeringsandel (sep. 2019)

80

FT: 3,7
S: 3,2%
7,94

ST: 3,9

S&I: 3,4

EF: 2,2%

R&O: 3,5
UF: 0,4%

Elevfeedback
-

Beskriv kort hvordan I arbejder med elevfeedback; herunder hvordan der arbejdes med
karaktergivning og formative feedbackformer

Elevfeedback vedrører såvel faglige som sociale og personlige mål
Elevfeedback er baseret på en anerkendende tilgang og dialog mellem lærer/pædagog og elev
Elevfeedback foregår som en naturlig del af undervisningen i henhold til de opstillede mål.
Hensigten med elevfeedback er at sætte fokus på og optimere elevernes udbytte af undervisningen.
Elevfeedback er bl.a. elevsamtaler

Beskrivelse af skolens særlige kendetegn og væsentligste indsatser i de kommende 2-3 år
-

Beskriv kort hvad der karakteriserer skolen; herunder fx elevgrundlag, pædagogiske fokusområder,
lokalområdet, fysiske rammer
Indsæt skolens gældende målpil på næste side.

Vi er en af Danmarks ældste skoler. Der er drevet skole på denne matrikel siden 1734. Dette gør dog ikke,
at vi er gamle og grå - støvet og kedelige. Tværtimod
I august 2017 indviede vi vores nye flotte lokaler, som indeholder alle klasser, musiklokale og DUS.
Der er ingen borde og stole i klasserne, men siddetribuner, skamler, hemse, huler giver mange andre
muligheder for at arbejde. Vi tager udgangspunkt i den enkelte elev under overskriften "dit næste sted er
dit bedste læringssted"
Vi har fokus på, at alle børn bliver så dygtig som de kan. Dette gøres gennem et professionelt læringsmiljø,
hvor vi har fokus på det enkelte barn i alt hvad vi gør.
Skolebestyrelsens beretning
-

Beskriv kort hvilke opmærksomhedspunkter I får som skolebestyrelse på baggrund af skolens
resultater (datarapporten)
Beskriv kort hvordan I vil følge op på skolens resultater
Beskriv kort skolebestyrelsens væsentligste indsatser i de kommende 2-3 skoleår

Vi har ikke behandlet datarapporten i bestyrelsen

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Læringssamtaler og kvalitetsrapport 2020
Skolens navn: Gudumholm Skole
Fakta om skolen
Elevtal (2019/20)
Karaktergennemsnit (2018/19)
Undervisningseffekt – løfteevne ift.
socioøkonomisk baggrund (2018/19)
Resultat af seneste trivselsmåling
(2018/19)
Samlet elevfravær (2018/19)
Segregeringsandel (sep. 2019)

174
6,9
-0,1
FT: 3,8
S: 3,8%
6,97%

ST: 4,2

S&I: 3,0

EF: 1,6%

R&O: 3,8
UF: 0,6%

Elevfeedback
-

Beskriv kort hvordan I arbejder med elevfeedback; herunder hvordan der arbejdes med
karaktergivning og formative feedbackformer
Det er et stort område – vi har valgt at illustrere ved at give 3 eksempler

•

•
•

skriftlig fremstilling i dansk: Eleverne arbejder på klassen med læreren som vejleder. Ex.
oplæg om essay, derefter skriver eleverne indledningen til essay. Herefter giver læreren
feedback til den enkelte elev og der rettes til af eleven. Derefter skrives næste del af
essay’et på sammen måde med feedback.
alle fag: “Tjek ind og tjek ud” ex. i matematik er der ved tjek ind fokus på fagbegreberne,
hvad kan eleverne huske af sidste lektions fagbegreber? Og kan de sættes i anvendelse?
prøve i “matematik uden hjælpemidler”. Eleverne arbejder uden hjælp med de 50 opgaver.
Læreren retter. Læreren sætter eleverne sammen i grupper efter, hvor mange rigtige de
har. Derefter går gruppen opgaverne igennem og hjælper hinanden, der hvor en har rigtig
og en anden har forkert, evt. med hjælp fra læreren. Til sidste vælger eleverne en type
opgaver ud, som eleven gerne vil blive bedre til ex. ligninger, som eleven derefter får
træningsopgaver af læreren i.

Beskrivelse af skolens særlige kendetegn og væsentligste indsatser i de kommende 2-3 år
-

Beskriv kort hvad der karakteriserer skolen; herunder fx elevgrundlag, pædagogiske fokusområder,
lokalområdet, fysiske rammer
Indsæt skolens gældende målpil på næste side.

Skolen har ca. 175 elever fordelt med ét spor fra 0.-9. klasse. Vi har meget høj opbakning i
lokalsamfundet, hvor godt 90% af alle børnene bliver skrevet ind. Vores DUS har også en
meget høj indskrivelsesprocent.
Der er en god stemning på skolen, og selvom vi selvfølgelig har elever, som har det svært i
perioder eller er i konflikt med andre, har vi meget få sager med decideret mobning. Det er
meget sjældent vi ikke lykkes med at inkludere vores elever (f.eks. har vi ikke indstillet til
visitation til specialundervisning de sidste 3 skoleår) og det er en skole, hvor der på mange
måde er højt til loftet.
Vi har et særligt fokus på læsning, hvor vores dygtige vejledere er tæt på læsning i alle fag.

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Skolebestyrelsens beretning
-

- 1-Vi er opmærksom på at gennemsnitskarakteren ift. rapporten fra 2017. Opmærksom
på trivsels måling samt uddannelsesparathed.
- 2- Ved at have et fast punkt på dagsorden. ang. karaktergivning.
- Ved at tage det op på bestyrelsesmødet og gå rapporten igennem sammen med
ledelsen med løbende opfølgning gennem skoleåret.
- 3- Fokus på trivsels. Fokus på faldende elevtal som er et genneralt problem på de
små skoler. Fokus på karakter statik. Fokus på sygefravær.

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Læringssamtaler og kvalitetsrapport 2020
Skolens navn: Gug Skole
Fakta om skolen
Elevtal (2019/20)
Karaktergennemsnit (2018/19)
Undervisningseffekt – løfteevne ift.
socioøkonomisk baggrund (2018/19)
Resultat af seneste trivselsmåling
(2018/19)
Samlet elevfravær (2018/19)
Segregeringsandel (sep. 2019)

896
7,9
0
FT: 3,9
S: 2,8%
2,82%

ST: 4,2
EF: 1,7%

S&I: 3,2

R&O: 3,8
UF: 0,2%

Elevfeedback
På Gug Skole baseres den løbende evaluering og feedback på følgende tre principper:
- At evaluering er fremadrettet og lærende
- At evaluering er involverende
- At der følges systematisk op på evaluering
I praksis betyder det, at det pædagogiske personale kontinuerligt har fokus på at hjælpe eleverne
med at skabe progression i deres læring, så de bliver bevidste om, hvad der kan gøres for at
bygge bro mellem det nuværende afsæt og det ønskede mål. Dette kan bl.a. ske gennem den
daglige undervisning og dialogen med den enkelte elev. Det kan også være ved feedback på
opgaver og afleveringer, ligesom det kan være gennem elevsamtaler og skole/hjem-samtaler.
På 8. og 9. årgang gives der standpunktskarakterer, disse følges altid op af en dialog med den
enkelte elev, således karakterer aldrig står alene.
Beskrivelse af skolens særlige kendetegn og væsentligste indsatser i de kommende 2-3 år
Gug Skole er en skole med høj trivsel og gode faglige resultater. Vi arbejder målrettet med
elevernes faglige progression samt deres trivsel og sociale udvikling.
Skolen er et aktivt tilvalg for mange forældre – også udenfor distriktet.
Skolen er kendetegnet ved at være delvis renoveret, men der er også flere steder, hvor lokaler og
gangarealer fremstår meget slidte, herunder især vores 0. klasses bygning.
Vi arbejder med det 21. århundredes kompetencer på alle årgange, og vi har sidste skoleår
indrettet den tidligere biblioteksbygning som et innovations- og læringshus, hvor netop disse
kompetencer understøttes.
Derudover arbejder vi med FN’s verdensmål på alle årgange, og gennem vores målrettede arbejde
med verdensmålene understøtter vi, at de bliver en naturlig del af skolens undervisning, drift og ånd.
Vi arbejder på at blive verdensmålscertificerede og er allerede godt i gang. Se vedhæftede link
http://chora2030.dk/elevworkshop-paa-gug-skole/

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Skolebestyrelsens beretning
Som bestyrelse er vi meget positive omkring skolens resultater, vi oplever en skole i god udvikling
både fagligt og trivselsmæssigt. Vi arbejder på hele skolen med forskellige indsatsområder; det 21.
århundredes kompetencer og FN’s verdensmål. Gennem disse indsatsområder arbejder eleverne
med deres innovative, skabende og kritiske tænkning, ligesom de får en øget bevidsthed omkring
den verden, de skal vokse op og være en del af. Disse kompetencer er ikke umiddelbart målbare
ift. eks. karakterer og løfteevne, men de er væsentligt for os at have fortsat stort fokus på. Det vil
således være indsatsområder vi arbejder med de næste år.
Et vigtigt fokus det kommende år bliver ligeledes at evaluere og tilrette skolens målpil, så den er i
tråd med skolens udvikling.

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Målpil Gug Skole
2018-21

Aktivitet – tallet i parentes angiver hvilke(t) mål indsatsen knytter an til
Pædagogisk praksis
- Vejledningsindsats, alle lærere modtager strukturerede
vejledningsforløb af enten faglig-, læringsvejleder eller
ledelsessparring. I løbet af et 3 årigt rul, vil man have modtaget
alle 3 typer vejledning/sparring – 2. rul (1, 4, 5)
- Videreudvikle didaktikken mhp. højere grad af
eksperimenterende og problemløsende undervisning inspireret af
”De 21. årh. kompetencer” (1, 4)
- Udvikle den Gug Skoles musiske dimension (1, 2, 4)
- Fokus på miljøbevidsthed og bæredygtighed (2, 4)
- Deltagelse i Erasmus+ ”Motivation by Innovation” (2)
- Implementere ”Fælles mål for DUS”, herunder udarbejdelse af
attraktivt tilbud til 6. årgang (2, 3)
- Afprøvning af nye organisationsformer af KC-timer, 1.-3. årg. (4,
5)
- Udvikling af PLC mod større fokus på pædagogisk og didaktisk
udvikling (4, 5)
- Diverse småprojekter som 1. hjælp og ultra;BITS (1, 2, 4)
Ledelse
- ”Ledelse for øget læring” med BI Oslo og UCN (4, 5)
- Kontinuerlig ledelsesdeltagelse i teammøder, afdelingslederen
har dagsorden på ca. hvert 4. teammøde (4, 5)
Organisation og strategiudvikling
- Forbedre og udvikle skolens ude- og indearealer (3)
- Alle udviklings- og beslutningsprocesser er opbygget ud fra
tankerne i Professionel Kapital (5)

Pædagogisk praksis
- På baggrund af evaluering arbejdes der med at videreudvikle
fagdage og nytænkning af lektie-/fordybelsestid (1, 2, 4, 5)
- Vejledningsindsats, alle lærere og pædagoger modtager
strukturerede vejledningsforløb af enten faglig-, læringsvejleder
eller ledelsessparring. I løbet af et 3 årigt rul, vil man have
modtaget alle 3 typer sparring – 3. rul (1, 4, 5)
- Gug Skole med stærk musikprofil (1, 2, 4)
- Deltagelse i nyt udvekslingsprogram (2)
- Arbejde med FNs verdensmål
- Evt. implementering af ny KC-struktur på baggrund af
forsøgsprojekt 1.-3. årg. (4, 5)
- Fortsat implementering af ”Fælles mål for DUS” (2, 3)
- Pædagogiske indsatser baseret på pædagogisk
udviklingsdag januar 2019 (1, 2, 3, 4, 5)

Pædagogisk praksis
- Vejledningsindsats, alle lærere og pædagoger
modtager strukturerede vejledningsforløb af enten
faglig-, læringsvejleder eller ledelsessparring. Et 3 årigt
rul er afsluttet, endelige/ny struktur fastsættes (1, 4, 5)
- Pædagogiske indsatser baseret på pædagogisk
udviklingsdag januar 2019 (1, 2, 3, 4, 5)
Ledelse
- Ledelsesstruktur evalueres grundlæggende og
struktur gentænkes om nødvendigt (5)
Organisation og strategiudvikling
- Alle udviklings- og beslutningsprocesser er opbygget
ud fra tankerne i Professionel Kapital (5)

Vision
”Noget at have det i”
Skolerne i Aalborg Kommune vil
gøre ”noget at have det i” til
virkelighed ved:
•

At styrke fagligheden

•

At øge det tværprofessionelle
samarbejde

•

Ledelse
- Implementering af Ledelsesprojekt ”Ledelse for øget læring”
(5)

At forbedre de demokratiske
fællesskaber

•

Organisation og strategiudvikling
- Teamsamarbejde ”Fra koordinering til læring” – i samarbejde
med PPR (5)
- Forbedre og udvikle skolens ude- og indearealer (3)
- Alle udviklings- og beslutningsprocesser er opbygget ud fra
tankerne i Professionel Kapital (5)

Altid at tage hånd om det enkelte
barn

•

Altid at levere høj kvalitet i alle
læringssituationer

•

Altid at inddrage den
omkringliggende verden i skolen
og omvendt

Ledelse
- Ledelsen får øget fokus på datainformeret ledelse.
- Vi oplever teams der i højere grad arbejder som lærende teams.
Organisation og strategiudvikling
- Helhedsplan for udearealer implementeres gradvist, næste områder
vil være indskoling og forhindringsbane v/ sportsplads.
- Forbedre de indvendige rammer for hhv. 0. og 2. årgang.
- Forbedre rammerne for naturfagene, specielt biologi og fysik/kemi
- Klimamåling 2018 viser en arbejdsplads præget af trivsel.

2020/21

Pædagogisk praksis
- Alle lærere oplever at få relevant sparring og vejledning, knyttet an på
deres daglige opgaver og udfordringer.
- Skolen gennemfører 16 fagdage med undervisning, der er
eksperimenterende og problemløsende.
- Det skæve læringshus tages i anvendelse (Det gamle bibliotek), evt.
inkluderende et makerspace
- Opførelse af musical til skolefest og tæt samarbejde med musikskolen
og der er fokus på at gribe de chancer der måtte opstå.
- Gug Skole som Grønt Flag skole senest ultimo 2018/19.
- Personale og elever får lærerige oplevelse ifm. projekt ”Motivation by
Innovation” og efterfølgende giver værdi til skolen som helhed.
- DUS i udvikling og høj indskrivningsprocent også på 6. årgang.
- 1. – 3. årgang får afprøvet KC-timer udlagt i teamet.
- Afklaring og præcisering af opgaverne i PLC m/ fokus på pædagogik
og didaktik.

2019/20

- Vi har høje ambitioner og vores elever opnår gode resultater.
- Vi tør at gå nye veje.
- Vi har fokus på social kapital – kerneopgaven i centrum og
Samarbejdsevne, Tillid og Retfærdighed som de 3 ”diamanter”.
- Vores internationale udsyn.
- Vi bygger fremtidens Gug Skole på fortidens gode fundament.
- Meget høj indskrivnings-procent i skoledistriktet.

2018/19

Hvad har vi tidligere haft succes med?

Primær
målsætning

Mål
1. Alle kan se, at de bliver dygtigere
hver dag

Pædagogisk praksis
- Eleverne oplever at undervisningen hele tiden flytter sig i en
retning af mere læring og spændende undervisningsformer,
baseret på eksperimenterende og problemløsende tilgange.
- Lærere og pædagoger oplever at få sparring og vejledning,
knyttet an på deres daglige opgaver og udfordringer.
- Gug Skole anses som en skole med et spirende musikmiljø
og naturlig samarbejdspartner for Kulturskolen i Aalborg
- Personale og elever får lærerige oplevelse i udlandet”
- DUS i udvikling og høj indskrivningsprocent også på 6. årg.
- Personalets erfaringer, ønsker og viden er en væsentlig del
af grundlaget for de kommende tiltag.
- FN’s verdensmål er tydelige for eleverne på skolen.
- Afklaring omkring fremtidig KC-struktur.
Ledelse
- Ledelsen oplever at være i konstant udvikling, hvor ”det vi
gør i morgen er kvalitativt bedre end de vi gjorde i går”.
Organisation og strategiudvikling
- Der arbejdes fokuseret med udvikling af teamsamarbejde,
formentlig med inddragelse af konsulentbistand.
- Der iværksættes forandring af skolens udeareal til glæde for
børnenes læring og trivsel.
- Personalet oplever sig inddraget og tager ansvar for
skolens udvikling.

2. Alle har mod på at deltage i
verden
3. Alle har en ven i skolen
4. Læringen foregår overvejende
Pædagogisk praksis
- Alle lærere og pædagoger oplever at få relevant
sparring og vejledning, knyttet an på deres daglige
opgaver og udfordringer.
- Eleverne oplever at undervisningen hele tiden flytter
sig i en retning af mere læring og spændende
undervisningsformer, baseret på eksperimenterende
og problemløsende tilgange.
- Personalets erfaringer, ønsker og viden er en
væsentlig del af grundlaget for de kommende tiltag.
Ledelse
- Ledelsen oplever at være i konstant udvikling, hvor
”det vi gør i morgen er kvalitativt bedre end de vi gjorde
i går”.
Organisation og strategiudvikling
- Personalet oplever sig fortsat inddraget og tager
ansvar for skolens udvikling.

eksperimenterende og
problemløsende
5. Alle ansatte arbejder systematisk
med vidensproduktion

Læringssamtaler og kvalitetsrapport 2020
Skolens navn: Hals Skole
Fakta om skolen
Elevtal (2019/20)
Karaktergennemsnit (2018/19)
Undervisningseffekt – løfteevne ift.
socioøkonomisk baggrund (2018/19)
Resultat af seneste trivselsmåling
(2018/19)
Samlet elevfravær (2018/19)
Segregeringsandel (sep. 2019)

288
6,5
-0,1
FT: 3,7
S: 3,4%
4,72%

ST: 4,2
EF: 2,3%

S&I: 3,1

R&O: 3,9
UF: 0,7

Elevfeedback
-

Beskriv kort hvordan I arbejder med elevfeedback; herunder hvordan der arbejdes med
karaktergivning og formative feedbackformer

Elever får karakterer iflg lovgivningen - 8. og 9. klasse.
Vi arbejder med elevfeedback via formelle læringssamtaler.
Målet er, at vi fremadrettet gerne vil udvikle vores skole-hjem-samarbejde - herunder en større
elevinvolvering samt større fokus på portefolie-tanken. Denne udviklingsproces foregår faktuelt
i samarbejde med skolebestyrelsen.
Beskrivelse af skolens særlige kendetegn og væsentligste indsatser i de kommende 2-3 år
-

Beskriv kort hvad der karakteriserer skolen; herunder fx elevgrundlag, pædagogiske fokusområder,
lokalområdet, fysiske rammer
Indsæt skolens gældende målpil på næste side.

Skolen har de næste år et vigende elevtal, inden det ift prognosen bliver mere stabilt.
Strukturklassen ligger på et stabilt elevtal, da vore erfaring er, at klassen hvert år er fyldt op til
det maksimale antal elever.
Med inspiration fra arbejdet med inklusionsgrundlaget vil vi de næste skoleår
kompetenceudvikle ift. inkluderende læringsfællesskaber (inkluderende klasseledelse, fælles
sprog som fundament, ledelse tæt på, samstemthed).
Vi vil også have fokus på udvikling af det fysiske læringsmiljø. Dette gælder både på det
indendørs og det udendørs område.
I DUS har vi fået en god start på DUS2 med en fin tilslutning ift, at der ikke er tradition for at
benytte DUS2 i lokalområdet. Det er målet at fastholde antallet af tilmeldte ved løbende at
udvikle og forbedre tilbuddet. En indsats for DUS er nærværende pædagogisk arbejde, hvor
der i en differentieret indsats arbejdes på at være på familierne.
Skolebestyrelsens beretning
-

Beskriv kort hvilke opmærksomhedspunkter I får som skolebestyrelse på baggrund af skolens
resultater (datarapporten)
Beskriv kort hvordan I vil følge op på skolens resultater
Beskriv kort skolebestyrelsens væsentligste indsatser i de kommende 2-3 skoleår

1

Opmærksomhedspunkter på baggrund af skolens resultater (datarapporten)
Segregeringsprocent: Ok ift sammenlignelige (nabo)skoler.
Trivsel 4. - 9.: Lidt flere er blevet glade for klassen og skolen. Elevernes medbestemmelse
vurderes lavt.
Trivsel 0. - 3.: Markant stigning i drillerier. Vi tror, vi har en forklaring (elevbestemt) Måske derfor
også en stigning i ondt i hovedet/antallet af hovedpinetilfælde.
Afgangsprøver: Vi kan godt forklare faldet i karaktergennemsnittet. Mest spændende er at
sammenligne undervisningseffekten. Her klarer vi os ok (kun med 3 røde felter).
Nationale tests: Vi har svært ved at forklare alle ’forskydninger’, men har dog et bud på nogle. Vi
nysgerrige på, om den store stigning i dansk læsning (med gode resultater i 2. klasse) skyldes
vores indsats med “indskolingen læser”.
Kompetencedækning: Mange tal i vores kompetencedækning passer ikke. Samme billede sidste
år. Vi forventer en teknisk forklaring.

Beskriv kort hvordan I vil følge op på skolens resultater
Elevernes medbestemmelse: Stort fald i år – vi vil arbejde aktivt for at højne denne.
Drillerier mv i indskolingen: Dette vil vi også arbejde aktivt for at komme til livs.
Undervisningseffekten: Vi vil være opmærksomme på undervisningseffekten i afgangsprøver snarere end det præcise karaktergennemsnit.

Beskriv kort skolebestyrelsens væsentligste indsatser i de kommende 2-3 skoleår
SBs væsentligste indsatser de næste 2-3 år kunne være fokus på noget af det, vi i forvejen er ved
at udvikle: Afvikling af forældremøder, aldersdifferentieret indhold, aktive forældre i dialog om
klassens forhold, fortsat evaluering og justering af disse, udvikling af skole-hjem-samtaler,
forventninger til forældre.

2

Skolens gældende målpil:

3

Læringssamtaler og kvalitetsrapport 2020
Skolens navn: Herningvej Skole
Fakta om skolen
Elevtal (2019/20)
Karaktergennemsnit (2018/19)
Undervisningseffekt – løfteevne ift.
socioøkonomisk baggrund (2018/19)
Resultat af seneste trivselsmåling
(2018/19)
Samlet elevfravær (2018/19)
Segregeringsandel (sep. 2019)

420
4,9
-0,5
FT: 3,6
S: 3,3%
5,49%

ST: 4,0
EF: 1,9%

S&I: 3,2

R&O: 3,7
UF: 1,2%

Elevfeedback
-

Beskriv kort hvordan I arbejder med elevfeedback; herunder hvordan der arbejdes med
karaktergivning og formative feedbackformer

Vi arbejder på alle årgange med elevfeedback. Vi giver feedback på elevens faglige udvikling,
sociale kompetencer, på arbejdsprocesser og på elevprodukter. Udvalgte elevprodukter
tilføjes elevens portefølje i MinUddannelse. Dette fungerer efterhånden godt på mellemtrinet
og i udskolingen.
I indskolingen laves løbende individuelle evaluering med udgangspunkt i elevernes mål sociale/
faglige. Derudover vurderer vi på elevens alsidige udvikling. Denne vurdering gennemgås ved
forældresamtalen. Den daglige elevfeedback gives mundtlig.
På mellemtrinnet og i udskolingen giver læreren både formativ og summativ feedback i MinUddannelse. Der fokuseres på få fejltyper for overskuelighedens skyld.
De sociale mål aftales med eleven på læringssamtaler, aftalerne noteres i elevens elevplan, og
evalueres løbende. Karaktergivning arbejder vi med ved, at eleverne overordnet er bekendt med
ordlyden i karakterskalaen. For hver opgave, der udløser karakter, bliver eleverne bekendt med
vurderingskriterierne herfor.
Beskrivelse af skolens særlige kendetegn og væsentligste indsatser i de kommende 2-3 år
-

Beskriv kort hvad der karakteriserer skolen; herunder fx elevgrundlag, pædagogiske fokusområder,
lokalområdet, fysiske rammer
Indsæt skolens gældende målpil på næste side.

Herningvej Skole er en Rettighedsskole placeret på grænsen mellem Vejgaard og Aalborg Øst. Vi
har gode fysiske rammer både ude og inde, dog har vi kun en stor gymnastiksal, hvorfor vores
udskoling køres ud og har idræt i AaB-hallen. Pga. begrænset haltider, har 4. – 9. kl. idræt
sammen med parallelklassen, så vi har idrætshold på 33 – 49 elever.
Vi har en stor mangfoldighed, hvilket vi ser som en styrke. Slogan: ”Når alle er forskellige, er ingen
anderledes”. 39% af vores elever er tosprogede. 37% af vores elever er udsatte. Segregeringsandel i vores skoledistrikt er på 26,04%. Vi segregerer 5,77%.
FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Vi arbejder kontinuerligt med skoleudvikling og er nået langt ift. skolereformen. Vores lærere og
pædagoger arbejder i PLF og laver en spændende og varieret undervisning, og formår samtidig
med Ugeplan, LM (hvad eleverne skal lære og lave i løbet af ugen) og klasseledelse at skabe
forudsigelighed og struktur.

Skolebestyrelsens beretning
-

Beskriv kort hvilke opmærksomhedspunkter I får som skolebestyrelse på baggrund af skolens
resultater (datarapporten)
Beskriv kort hvordan I vil følge op på skolens resultater
Beskriv kort skolebestyrelsens væsentligste indsatser i de kommende 2-3 skoleår

Vi er særligt opmærksomme ift. de faglige resultater. Vi ønsker en styrkelse på alle niveauer. Vi vil
være særligt opmærksomme på pigernes trivsel, som skal være bedre.
Vi vil fortsat tæt følge skolens udvikling og inddrage den data, vi får til rådighed i de beslutninger,
der træffes i skolebestyrelsen. Vi vil støtte skolens ledelse, hvor det er ønsket og muligt.
Vi bakker op om skolens holdning til, at der skal være plads til forskellighed og at alle vores elever
skal gå til skolens afgangsprøve.
Vi vil være særligt opmærksomme på hvilken betydning det får, at vi fremover får ressourcer ift.
socioøkonomi.
Vi vil arbejde på, at vi får flere børn fra eget skoledistrikt indskrevet på vores skole.
Vi vil arbejde på, at det faglige niveau styrkes fx igennem særlige indsatser som co-teaching ,
engineering og etablering af makerspace.

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Målpil for Herningvej Skole 2019-2020
Senest opdateret d. 09.8.2019

Aktiviteter v/personale
Naturfagsstrategi 2. maj 2019

Tema på MUS/TUS efterår ’19: RS - klassechartre

2/7-19 Temadag: Skole-hjem-samarbejde

11/10-19 Skolernes motionsdag kl. 8 – 14

9/8-19 kl. 8 – 11: Sproglig dimension i alle fag
v/JN og RF + Co-teaching + Artefaktbazar

24/10-19 Børnetopmøde for Rettighedsskoler
20/11-19 FN Børnerettighedsdagen/Rettighedsdag

6/9-19. FN’s internationale læsedag kl. 8 – 11.30
Lø. d. 7/9-19. Aalborg Øst dagene

29.-31. jan. 2020 Erhvervsuge på Herningvej Skole
8. årgang
(JobLab9220 v/Frank Rudolph)

Uge 39 Dansk Naturvidenskabsfestival

Midtvejsevalueringer januar – februar 2020

Uge 7: Rettighedsuge
Trivselsdag v/elevrådet d. 6/3-20
Uddannelsesmesse på Herningvej Skole
7. årgang d. 5. marts 2020 kl. 9 – 14
(JobLab9220 v/Frank Rudolph)
Uge 14: Temauge
2/4-20. Skolefest kl. 17.00 – (20.00) – 21.00
19/6-20 Idrætsdag (4.-8. kl. i Skovdalen)
25. juni 2020 Dimission kl. 19 - 21

Projekter 19-20
- Naturfagsstrategi v/ME
- Bogens år v/MO og BL
- Plads til forskellighed
v/KS og DH
-Klasseledelse og
stilladsering i overgange
KS m.fl.
-Læringskasser?
-Makerspace v/MO
-Ultra:Bit (mellemgrp.)

Hvad har vi tidligere haft succes med?

-Vi har en varieret og spændende skoledag, som
samtidig er struktureret og forudsigelig, da vi i
PLF arbejder med Ugeplan, LM og klasseledelse.
-Vi er blevet en Rettighedsskole
-Vi har fået flere fællessamlinger.
-Vi har gode erfaringer med at arbejde
databaseret og med årgangskonferencer.
-Toning i udskolingen og toningsdage i alle
afdelinger har fungeret godt.
-Vi har fået indrettet et godt Unge- og studiemiljø.
-Flot udsmykning af skolen v/40 års jubilæum.
Mål:

Sommer/
Efterår
Pæd.råd
28/8 kl. 16-19
Pæd.råd
30/10 kl.16-19

Vinter

Forår

Personalemøde d. 4/12
kl. 17-19

Personalemøde og SKB
d. 4/3-20
kl. 17 – 19

Pæd.råd 15/1
kl. 16-19

Sommer
Evt.
Pæd.råd
d. 10/6
kl. 16-19?

Pæd.råd 22/4
kl. 16-19

Mål:
Alle børn bliver så dygtige, de kan.

Mål:

Antagelse:

Vores pædagogiske personale arbejder i professionelle
læringsfællesskaber

I fællesskab løfter vi i flok og muliggør det, vi ikke kan gøre alene.

Med udgangspunkt i viden om, hvad der virker, erfaring fra praksis og drøftelser af, hvordan vi laver en spændende,
varieret og motiverende undervisning kan vi skabe organisatorisk læring, hvorved der skabes endnu mere trivsel og
læring.

Antagelse:

Succeskriterier:

Succeskriterier:

Et professionelt læringsfælleskab kendetegnet ved fair processer
og høje ambitioner skaber en skole, vi alle kan være stolte af.

Vi har et godt fællesskab - Elever, forældre og skolens personale indgår i et forpligtende
samarbejde og får derved glæden ved at være en del af et berigende fælleskab – Herningvej Skole

Antagelse:

x
x

x

x

x

x

Læring og trivsel fremmes gennem tydelige værdier, færdigheder og prioriteter

x

Æ Learning Piplines Dialogspil spilles på forældremøderne i foråret på 0., 4. og 7. årgang. Grupper
og introduktion til spillet v/pæd. personale.
Vi har et godt og tillidsfuldt skole-hjem-samarbejde
Æ På temadage og i Skolebestyrelsen vil vi i løbet af skoleåret 19/20 videreudvikle på skole-hjemsamarbejdet
Æ Klasselærerne og forældrene tager i samarbejde ansvar for det enkelte barns og klassens faglige
og sociale udvikling.
Æ ”Den gode klasse” startes op v/trivselsperson på 0. årgang og videreføres på alle årgange
v/klasselærere, pædagoger og forældrekontaktgrupperne.
Æ I hver klasse afholdes der årligt to forældremøder og et fælles arrangement.
Æ Ved implementering af AULA får vi skabt ensartethed ift. Ugeplan, LM og kommunikationsveje.
Alle elever kender til ”Konflikthåndtering og elevmægling”
Æ Pædagogisk personale og elever uddannes til at være mæglere
Æ På fællessamlinger, i nyhedsbreve og på hjemmesiden informeres løbende om, hvordan vi
arbejder med konflikthåndtering
Vi uddanner verdensborgere
Æ Vi er en UNICEF Rettighedsskole (se Rettighedsrådets Målpil)
Æ Vi arbejder jf. principper for Grønt flag Grøn skole (se Miljørådets handleplan)
Æ Vi tager et samfundsmæssigt ansvar ift. borgere, som har brug for praktik.
Æ Vi arbejder videre med at få etableret: UngeTeam, Legepatrulje, Elev- mæglere og Bodpassere.
Eleverne høres og tages alvorligt
Æ Vi arbejder med elevinddragelse i alle klasser.
Æ Begrebet ”elevinddragelse” introduceres/tydeliggøres for eleverne v/lærere/pæd.
Æ ”Hovedkvarteret” (kælderen) indrettes v/eleverne til Miljøråd, Elevråd og Rettighedsråd.
Al pædagogisk personale arbejder med klasserumsledelse
Æ Nyt pædagogisk personale introduceres til klasserumsledelse v/nærmeste leder.

x

x
x

Viften af læringsformer er forstået og kendt af vores pædagogiske personale.
Æ Videndeling i fagudvalg og workshops på pædagogisk rådsmøder
Æ Co-teaching udbredes til alle klasser.
Æ På ugeplanen tydeliggøres anvendt læringsform med piktogrammer.
Æ Skolens læringsvejleder har særligt fokus på undervisningsdifferentiering, Ugeplan og LM, elevplan (portefølje) og
forløb og evaluering i MinUddannelse
Æ IT-udvalget laver en IT- og digitaliseringsstrategi
Æ Pædagogisk IT-vejleder støtter og udvikler det pædagogiske personales kompetencer ift. at bruge it i arbejdet med
inklusion. Link til materiale
Vi arbejder med eksperimenterende og problemløsende undervisning på ”toningsdage” i alle afdelinger.
Æ Der er minimum 10 ”toningsdage” om året samt minimum en emneuge i uge 15.
Æ Projektarbejdsformen skal i højere grad indgå i faget Håndværk og Design for at styrke innovation og
entreprenørskab.
Flere børn bliver meget dygtige til naturfag
Æ Naturfagslærerne laver en naturfagsstrategi
Vi har fokus på den sproglige dimension i alle fag og arbejder mere systematisk med elevernes sproglige udvikling
(Niveau 3)
Æ Alle lærere/pædagoger opkvalificeres ift. DSA-didaktikken.
Æ DSA-lærerne skal indgå i co-teachingsforløb og have fokus på den sproglige dimension
Vi har høje forventninger til alle, og det bevirker:
x
Forbedring af resultater i Nationale Test
x
Højere gennemsnitskarakterer.
x
Færre elever, som ikke opnår karakteren 2 i dansk og matematik.
x
Færre elever, som ikke går op til afgangsprøven.
x
Forældre sender besked hvis fravær  lavere elevfravær.
x
Den enkelte elev opnår faglig progression
Æ I Fagteams drøftes bl.a. DSA, Viften af Læringsformer og Co-teaching.

Succeskriterier:
Vi arbejder i professionelle læringsfællesskaber
1. Medarbejderne har en fælles forståelse af hvilke værdier (jf.
arbejdsværdier i Learning Pipeline) og visioner (jf. Målpil 20192020), der ligger til grund for skolens virksomhed.
2. Vi tager et kollektivt ansvar for elevernes læring og
læringsudbytte.
3. Vi arbejder med reflekterende og professionelt undersøgende
metoder som fx kollegabaserede observationer og feedback.
4. Vi samarbejder på et praktisk plan fx med fælles ugeplan og
LM, kollegafeedback og evaluering.
5. Læring og kompetenceudvikling fremmes i fællesskab blandt
lærere og pædagoger i teamet.
Æ Dausel arbejder fortsat med PLF i teamene og samarbejder
med team-koordinatorerne og nærmeste leder om dette.
x
Teamsamarbejdet afspejler professionel tillid og arbejdsglæde.
Æ Alle teams får en fordybelsesdag – Midtvejsevaluering – hvor
de bl.a. skal drøfte, hvordan de arbejder med PLF.
Æ MD har fokus på koordinatorernes rolle og faciliterer 4
møder, hvor koordinatorerne får mulighed for videndeling og
faglig sparring.
Æ Vi arbejder med Arbejdstidsforsøg 1
x
PLC fungerer som et lærings- og dannelsesrum.
Æ PLC-teamet drøfter og laver handleplan.
Æ JHA har 4 årlige møder med PLC-teamet

Læringssamtaler og kvalitetsrapport 2020
Skolens navn: Hospitalsundervisningen
Fakta om skolen
Elevtal (2019/20)
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Karaktergennemsnit (2018/19)
Undervisningseffekt – løfteevne ift.
socioøkonomisk baggrund (2018/19)
Resultat af seneste trivselsmåling
(2018/19)
Samlet elevfravær (2018/19)
Segregeringsandel (sep. 2019)

FT: S: -

ST:EF: -

S&I:-

R&O: UF: -

Elevfeedback

Vi arbejder med at få en systematisk evalueringskultur i forhold til den daglige undervisning. Vi
vægter højt, at alle elever ved, hvor de er på ”vejen” hen mod målet, ligesom det vægtes højt, at
eleverne ved, hvorfor de lykkes – og ved, hvilke strategier de skal bruge hvornår og hvorfor.
Gennem elevfeedback er målet, at alle elever går fra at have passiv viden om strategier og
kompetencer til at være bevidste om dem, sprogliggøre dem og kunne bruge dem strategisk.
Størstedelen af personalet har dette skoleår gennemgået et kursus i grafisk facilitering for at blive
mere skarpe på at skabe visuelle mål, da mange af vores elever profiterer af dette.

Beskrivelse af skolens særlige kendetegn og væsentligste indsatser i de kommende 2-3 år

Hospitalsundervisningens udgangspunkt er Folkeskoleloven, undervisningsministeriets
bekendtgørelse nr. 694 af 20. juni 2014 samt Aalborg Kommunale Skolevæsens vision og mål.
Overordnet er det opgaven at skabe trivsel og læring for de indlagte børn og unge (0.kl. ‐ 10.kl.),
som er tilpasset den situation, de er i netop nu. Ved Hospitalsundervisningens to skoleafdelinger
gælder det, at de indlagte børn og unge kan være svært underviselige. De er præget af vidt
forskellige baggrunde og symptomer, der diagnostisk spænder fra somatiske lidelser til svære
psykiske lidelser. De syge børn og unge kræver en faglig og social undervisning, der er specielt
tilrettelagt, i små og velstrukturerede rammer. Denne undervisningsform kræver stor grad af
indlevelse, fleksibilitet og erfaring hos den enkelte lærer, samt viden om psykiatriske diagnoser og
indsigt i og samarbejde med sygehusverdenen. Det drejer sig bl.a. om at give eleverne selvværd,
selvtillid, selvindsigt og handlemuligheder ud fra den givne situation, de er i. Vi vægter at hjælpe
børnene på vej til selvregulering. Det indebærer at gå fra at have passiv viden om strategier og
kompetencer til at blive bevidste om dem, sprogliggøre dem og kunne bruge dem strategisk.
Nogle elever befinder sig i en krise‐ og livstruende situation, der nødvendiggør, at lærerne skal være
ekstra agtpågivende. En vigtig forudsætning for at undervisningen skal lykkes er, at lærerne lægger

stor vægt på at facilitere det gode samarbejde i barnets netværk – altså at samarbejde tæt med de
professionelle samarbejdspartnere samt omsorgspersonerne omkring barnet.
Endelig skal det nævnes, at vi i 2019 gik i gang med en proces i forhold til at skabe en ny og

fremtidssikret skole i det nye supersygehus i Aalborg øst, hvor vi efter planen skal flytte ind i år
2024.
I forhold til væsentligste indsatser i de kommende 2-3 år se skolens gældende målpil, som er
vedhæftet

Målpil for Hospitalsundervisningen, Aalborg Kommune 2020-23
Aktiviteter
1. Alle kan se, at de bliver
dygtigere hver dag

2. Alle har mod på at deltage i
verden

Vi arbejder med growth mindset
Vi arbejder med synlig læring,
bl.a. gennem grafisk facilitering
Vi arbejder med at få en
systematisk evalueringskultur ifht
den daglige undervisning

Vi har viden, redskaber og
sprog for emotionelle
dynamikker (når vi f.eks møder
en elev med blokeringer eller
kravafvisende adfærd)
Vi arbejder systematisk med
skolevægring
Blandt andet har vi samarbejde
med PPR & KHORA omkring
brug af VR i fbm eksponering

3. Alle har en ven i skolen
Vi (Nord) er med i et
forskningsprojekt kaldet
RESPEKT
Vi arbejder med at skabe
relationer på tværs af alder og
klasse (f.eks går vi i
gymnastiksalen ugentligt på
tværs af klasser, vi er i
Skøjtehallen sammen 4 gange
årligt og i Fårup Sommerland 1
gang om året)

4. Undervisningen foregår
overvejende eksperimenterende
og problemløsende

5. Alle ansatte arbejder
systematisk med
videnproduktion

Vi arbejder med at udfordre
eleverne og under trygge rammer
få dem ud af komfort-zonen og
lykkes med det (UGE 20 er en “ud
af boksen-uge”)

Vi arbejder med vores
professionelle kapital

Feuerstein-inspireret pædagogik

Vi arbejder med “Børnemøder”
som fundament for
læringssamtalen

Vi vil skabe en ny skole med
optimale muligheder for at opfylde
vores vision og på samme tid er
så fleksibelt, at vi er i stand til at
imødekomme de forandringer, der
måtte komme i fremtiden

Vi arbejder med at få Feuerstein
ud i lærerflokken

Vi har samarbejde i klyngen om
børn med angst
Vi er altid opdateret på nyeste
forskning og empiri omkring
diagnoser
Vi arbejder systematisk med
Supervision

Vision
VISION
Ligegyldigt hvad vores elever
kommer ind med (social baggrund,
diagnoser m.m.), går de ud i livet
igen med følelsen af, at de kan lære,
at de har erhvervet kompetencer, og
vigtigst af alt er de bevidste om dem.

Mission
HVORFOR?

Vi skal finde, beskrive og dyrke
potentialet i de børn, hvor
specialviden og –erfaring er
påkrævet.

HVORDAN?

Vi er detektiver, antropologer og
fremtidsforskere på børns lærings
og trivsel, hvor udviklingen er gået i
stå.

DET ER VI LYKKES MED
Vi har succes med at hjælpe
børnene på vej til selvregulering.
Det indebærer at gå fra at have
passiv viden om strategier og
kompetencer til at være bevidste
om dem, sprogliggøre dem og
kunne bruge dem strategisk.
Vi har succes med at facilitere
det gode samarbejde i hele
netværket omkring barnet

Målpil -

Hospitalsundervisningen

2020

2021

2022

Lærerne medbringer visuelle noter og taler ud
fra disse ti Læringssamtaler

Alle elever har en væg/mappe med visualiserde
mål og ved, hvor de er på tegningen

Lærerne har en anerkendende og nysgerrig
tilgang til eleverne og hinanden

Alle elever bruger vendinger som ”Min strategi
er…”

Eleverne anskuer hjernen som en muskel, man
kan træne

Vi har et fælles sprog, og ord som evaluering,
mål, succeskriterier bliver i Læringssamtaler
brugt om noget naturligt

Alle elever ved, hvor de er på ”vejen” hen mod
målet, og hvorfor de lykkes – de ved, hvilke
strategier de skal bruge hvornår og hvorfor

Kerneopgaven

Antallet af skolevægrende børn ved
Hospitalsundervisningen er faldet markant, og
de børn, der ikke kommer i skole, får vi
markant hurtigere fat i
Vores klimamåling/prof.kapital er i grøn, hvad
angår ”anerkendelse fra kolleger”
Der er konsensus (fælles forståelse og
forpligtelse) omkring vores kerneopgave og ydelser

HVAD?

Vi tilbyder et individuelt tilrettelagt og
flexibelt skolemiljø til alle. Vi leverer
beskrivelser, der underbygger
diagnosticeringer og udredninger, vi
har tæt samarbejde med forældre og
netværket omkring barnet (PPR,
skole, F&B, miljørpersonale på
afdelingerne m.fl) og er dermed med
til at sikre en kvalificeret beskrivelse
af barnet.

Læringssamtaler og kvalitetsrapport 2020
Skolens navn: Hou Skole
Fakta om skolen
Elevtal (2019/20)
Karaktergennemsnit (2018/19)
Undervisningseffekt – løfteevne ift.
socioøkonomisk baggrund (2018/19)
Resultat af seneste trivselsmåling
(2018/19)
Samlet elevfravær (2018/19)
Segregeringsandel (sep. 2019)

48

FT: 3,7
S: 3,4%
2,50%

ST: 4,1
EF: 1,9%

S&I: 3,5

R&O: 3,7
UF: 0,7%

Elevfeedback
Vi arbejder forskelligt med elevfeedback afhængigt af klassetrin, men fokus på målsætningen for
vores skole i Aalborg kommune. Der gennemføres læringssamtaler individuelt med alle elever,
hvor der gives feedback, og viden konsolideres med en konsolideringsuge ved afslutningen af
planlagte forløb. Der afholdes læringssamtaler i forbindelse med konsolideringsugerne og optil
skole-hjem-samtalerne. Minuddannelse og skolens google fællesdrev, anvendes også til skriftlig
feedback til eleverne. I 0. klasse starter nye emner med målfastlæggelse, ud af en undersøgelse af
at finde ud af hvad de i forvejen ved, for at sætte mål for hvad de skal arbejde med fremadrettet.
Eleverne udfylder samtaleark med ”balloner” som anvendes ved skole-hjem-samtalerne. I 2. klasse
arbejder eleverne også med selv-vurdering og makker feedback, ud fra skemaer og andre
værktøjer udviklet af Trude Slemmen.
Beskrivelse af skolens særlige kendetegn og væsentligste indsatser i de kommende 2-3 år
Hou Landsbyordning kendetegnes særligt ved gode fysiske rammer til sammensætningen af børn,
og af at vi er placeret i den østlige del af Aalborg Kommune med direkte adgang til Kattegat.
Ligeledes kender Hou Skole sig, ved at skolen er en del af Landsbyordning, med daginstitution
under samme tag. I landsbyordningen er der fokus på de nære relationer ved elever, forældre og
samarbejdspartnere i det omkringliggende samfund. Landsbyordningen nyder stor opbakning i
lokalsamfundet og dyrker i høj grad samarbejdet med byens andre foreninger og aktører. Vi
lægger vægt på fællesskabet og relationen, og har derfor også fælles samling dagligt, forskellige
aktiviteter der skal stimulere og samle den enkelte i fællesskabet.
Skolebestyrelsens beretning
Skolebestyrelsen har arbejdet meget med skolens principper, hvor ældre principper har været til
eftersyn således, at de principper, der er gældende for skolen og landsbyordningen, er
tidssvarende. Ligeledes har skolebestyrelse været optaget af ansættelsen af nyt personale, samt
udarbejdet et nyt årshjul for skolebestyrelsen.
Året har også været præget af vores ansøgning om vuggestue i relation til vores børnehave, både i
proces med skoleleder og AK bygninger. Derudover har vi udarbejdet svar til byrådet omkring
deres behandling af magistratens budget for Aalborg Kommune 2020-2023.

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Der er også udarbejdet en profilfolder for skole og landsbyordning, som uddeles til nye forældre,
samt andre interesserede omkring skolen og landsbyordningen.
Kommende indsatser de næste par år, vil være omkring færdiggørelsen af vores principper, samt
at følge processerne omkring ressourcemodellen og indsatsen omkring fælles ledelse nøje.
Skolebestyrelsen har endnu ikke gennemgået kvalitetsrapporten med gør det på mødet den 27.
februar 2020.

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Målpil for Hou Landsbyordning: Skole 2019-2022
Strategiudvikling
Fokus på udarbejdelse af og implementering af handleplaner for vores
professionelle kapital.
Vi har fortsat fokus på samlæsning, holddeling og differentiering og anvendelse af
ressourcetimer i relation til klasserne og undervisningen.
Udvikling og konsolidering af vores evalueringskultur med læringssamtaler,
feedback kultur, samt udvidelse af anvendelsen af minuddannelse, med fokus på
sparring og udvikling ved personalet.
Skolebodens muligheder for betaling undersøges med henblik på betaling. Der
ønskes et nyt betalingssystem.
Ved den nye ressourcemodel, evalueres modellen for Landsbyordningens
sekretær med Hals Skole.
Vi ønsker at styrke de naturfaglige forhold, med en materialesamling og
naturvidenskabeligt udstyr.
Vi ønsker at arbejde med elevernes indflydelse i undervisningen.

Strategiudvikling
Vi har fortsat fokus på samlæsning, holddeling og differentiering og
anvendelse af ressourcetimer i relation til klasserne og undervisningen, med
udgangspunkt i den nye ressourcemodel og fællesledelse.
Ledelse
Vi ønsker at arbejde med implementering og udøvelse af fællesledelse, hvis
dette bliver besluttet for Hou Landsbyordning, så skolelederne fortsat vil
være tæt på kerneopgaven.
Vi ønsker fortsat at praktisere OTL i ledelsen ved medarbejderne i
trekantlæringssamtaler mellem vejledere og personale, men udøver også
OTL-læringssamtaler med skolens teams.
Vi ønsker at evaluering af vores trivsels- og inklusionsgrundlag.

Ledelse
Implementering af den nye ressourcemodel.
Ledelse praktiseres fortsat tæt på kerneopgaven, ved at være tæt på personalets
læreprocesser og undervisningen, men også ved at deltage i alle teammøder og
lærermøder.
Vi ønsker at praktisere OTL i ledelsen ved medarbejderne i
trekantlæringssamtaler mellem vejledere og personale.
Vi ønsker at evaluere og udvikle overskolingsprincippet med Hals Skole.

Opdateret januar 2020

Det fortæller vi i 2019/2020

Det fortæller vi i 2020/2021

Det fortæller vi i 2021/2022

Vi har i vores kortlægning af professionel kapital en
høj svarprocent.

Vi arbejder sammen med personalet om at få
implementeret vores handleplaner fra professionel
kapital.

Vi anvender fortsat samlæsning af små klasser som princip
for at skabe dynamik og differentieret undervisning.

Vi har gjort os gode erfaringer med samlæsning de
sidste to skoleår.
Vi oplever større samhørighed i vores
teamsamarbejde.
Vi udbyder mere varieret mad til skolens elever.
Vi bliver dygtige til at undervise differentieret i
samlæst undervisning
Ledelsesteamet bliver bedre til at udøve OTL.

Vi anvender samlæsning af små klasser som princip
for at skabe dynamik og differentieret undervisning.
Alle lærere anvender læringssamtaler efter fastlagte
principper.
Vi arbejder os op ad den taksonomiske trappe i
minuddanelse.
Vi har en fast sekretær på skolen minimum en ugentlig
dag.
Vi har opbygget en god materialesamling ved det
naturvidenskabelige område, og får etableret nye
projekter i relation til Grønt flag – kompost, skolehave,
dyr i skolen.
Ledelsen praktiserer databaseretledelse tæt på i OTLdialogform i trekantslæringssamtaler med vejledere og
personalet.

Vi har gjort os gode erfaringer med anvendelsen af vores
ressourcetimer og pædagogiske indsatser.
Hele personalet understøtter ”fælles ledelse”
Vi har gjort os gode erfaringer med OTL i
trekantlæringssamtaler og gør os overvejelser
procesplanen for det videre arbejde med OTL i relationen til
personalet med udgangspunkt i ”ledelser for øget læring”.
Vi praktiserer OTL-læringssamtaler med skolens teams.
Trivselsmålingen for skoleåret 2020/2021 viser en stigning i
elevernes besvarelse i forhold til elevernes indflydelse i
undervisningen.

Målpil for Hou Landsbyordning: DUS og børnehave 2019 – 2022
Strategiudvikling

Strategiudvikling

DUS:
Vi vil lave et årshjul for temaerne i DUS-fælles mål, så det kan bruges til
fremtidig planlægning af aktiviteter. Vi har fokus på samvær,
medbestemmelse og ansvar. Gerne flere ture ud af huset.

DUS:
Børnene skal i højere grad inddrages ift. planlægningen af aktiviteter i DUS.
Medinddragelse af børnene, skal sikre at Dussen bliver tilvalgt af børnene og
at de føler et ejerskab over det ”frirum” det er, at gå i DUS.

Børnehaven:
Vi arbejder med den styrkede pædagogiske læreplan. Vi har fokus på, at
vores læringsmiljøer har afsæt i læreplanerne. Vi har deadlines for vores
trivselsevalueringer af børnene.

Børnehaven:
Børnehaven har sin overordnede styringsramme, som de forrige år. Den
styrkede pædagogiske læreplan er blevet et fælles arbejdsredskab.
Børneperspektivet, leg, læring, social udvikling og trivsel er vores fundament.

Fælles for den pædagogiske praksis:
Alle medarbejdere står over for en MUS-samtale i februar/marts.
Vi arbejder med etableringen, af en vedvarende evalueringskultur. Vi
reflekterer sammen om vores pædagogiske praksis, på vores fælles møde
om torsdagen, med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan.
Vi arbejder med overgange til skolen, som en del af det inkluderende arbejde
og for at værne om den kvalitet, der er forbundet med en landsbyordning.

Fælles for den pædagogiske praksis:
Vi er blevet mere bevidste om vores faglighed, gennem vores
evalueringskultur. Vi er professionelle i vores arbejde og kan argumentere
fagligt for, hvorfor vi gør som vi gør. Vores pædagogiske overvejelser skal
italesættes og være tydelige i vores arbejde, både for hinanden, for børnene
og forældrene.

Ledelse
Vi skaber tid og rum til fælles sparring tre gange om ugen. Vi indgår i
vikardækning og i aktiviteter i børnehave og DUS, for at være tæt på
personale, børn og forældre og vores daglige praksis.
MUS-samtalerne bliver afsæt, for vores videre arbejde med personaleledelse.

Det fortæller vi i 2019/2020






Implementering af styrkede
pædagogiske læreplan,
opsporingsmodellen,
sprogvurderinger og opdaterede
DUS-fælles medvirker til en
professionel, pædagogisk fælles
retning.
Læringsmiljøer med tydelige og
forudsigelige rammer, giver trygge
børn og voksne og ro til fordybelse
og positiv udvikling.
børnehavebørnene oplever gode og
trygge overgange til skolen, gennem
”førskole” og sammenlægning af
børnehave/DUS om eftermiddagen.
Deltagelse i morgensamling med
resten af skolen, om fredagen. Hjælp
i garderoben af skolebørn, når
børnehaven skal ud på legepladsen.

At vi ser tegn på generel trivsel, hos alle børn
og medarbejdere.

Ledelse
Vi skal være tovholdere på de forskellige processer i strategierne. Vi skal
prioritere tid og sparring med personalet, så vi når i mål med vores visioner. Vi
skal sikre, at personalet arbejder i en fælles retning med kerneopgaven.
Derudover skal vi sammen med personalet, overholde de aftaler, der er
indgået i deres MUS-samtaler.

Det fortæller vi i 2020/2021




Implementeringen af den styrkede
pædagogiske læreplan har sat sit
præg  vi begynder at kunne
”genkende vores børnehave” i
læreplanstemaerne.
Den styrkede pædagogiske læreplan
og DUS-fællesmålene bliver
offentliggjort på vores hjemmeside
løbende inden august 2020.



At DUS aktiviteter skrives ind i
årshjulet for DUS og synliggøres i
DUSSEN.



Vi følger op på MUS-samtalerne og
udviklingsarbejdet deri.



Gode og trygge overgange.



Udviklende læringsmiljøer.

At vi ser tegn på generel trivsel, hos alle børn
og medarbejdere.

Det fortæller vi i 2021/2022


At vi kan se en positiv udvikling og
større kvalitet i vores landsbyordning,
gennem en treårig proces.



At de nyeste implementeringer fra
den treårige strategiudvikling, er
integreret.



At vores rammer og arbejdsgang i
Dussen og børnehaven, lever op til
de politiske beslutninger og lovkrav i
Aalborg kommune.



At vores ”ansigt ud af til” er blevet
kvalificeret på vores hjemmeside og
sociale medier.



At vores evalueringskultur, har sået
nye frø til udvikling og forbedringer.

At vi ser tegn på generel trivsel, hos alle børn
og medarbejdere.

Læringssamtaler og kvalitetsrapport 2020
Skolens navn: Højvangskolen
Fakta om skolen
Elevtal (2019/20)
Karaktergennemsnit (2018/19)
Undervisningseffekt – løfteevne ift.
socioøkonomisk baggrund (2018/19)
Resultat af seneste trivselsmåling
(2018/19)
Samlet elevfravær (2018/19)
Segregeringsandel (sep. 2019)

452
7,4
0,2
FT: 3,7

ST: 4,0

S: 2,4%
4,46

S&I: 3,0

EF: 1,8%

R&O: 3,6
UF: 1,1%

Elevfeedback
I forhold til elevfeedback bruges MinUddannelse på arbejdsopgaver, f.eks. med smiley,
kommentar, eller kommentarer i selve google docs-dokumentet med fokus på ting, de skal rette,
feedback på fokuspunkter fremadrettet.
Ligeledes gives der mundtlig feedback i opgavebesvarelser (i nuet), f.eks. feedback på om
opgaven er forstået.
I MinUddannelse får de løbende formativ feedback på opgaver. Her gives retning for, hvad den
enkelte konkret skal arbejde med.
Når man som lærer bruger formativ evaluering i sin undervisning, kan man med fordel bygge sin
undervisning op omkring kortere læringsforløb, hvor man hele tiden evaluerer, hvordan det går
med elevernes forståelse af emnet.
Elevsamtaler, hvor eleverne og den enkelte kontaktvoksen sammen vender faglig, personlig og
social status.
Rent formelt rettes elevernes skriftlige opgaver og der gives mundtlige kommentarer hertil.
Der arbejdes med diagnostiske prøver i såvel matematik og dansk med såvel kollektiv som
individuel feedback.
Der arbejdes med synlige læringsmål i klassen, som evalueres såvel mundtligt eller skriftligt. Andre
gange er det samtale/dialog med den enkelte elev om diverse opgaver.
Der holdes elevsamtaler to gange om året, ligesom der løbende afvikles læringssamtaler med den
enkelte elev.
Eleverne får standpunktskarakterer i dansk, engelsk og matematik.
Der gives karakterer på 8. – 9. årgang. Karakterer medfølges af mundtlig tilbagemelding
Eleverne får frivillige karakterer ved fremlæggelser.

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Beskrivelse af skolens særlige kendetegn og væsentligste indsatser i de kommende 2-3 år
På skolen er der fokus på inklusionsindsatsen. Skolen har et velfungerende kompetencecenter,
der er bemandet 15 timer ugtl. med trivselspersoner og vejledere. Yderligere har skolen også
etableret morgenmadstilbud.
I dette skoleår skal alle medarbejdere gennemgå kompetenceløft med udgangspunkt i en
neuropædagogisk tilgang. Dette sker i samarbejde med UCN.
Der arbejdes med revitalisering af skolens værdigrundlag med fokus på et fælles børnesyn. I dette,
og i næste skoleår er skolen med OTL-projekt
Skolen har fokus på de fysiske rammer, og der skal i dette skoleår ske en renovering af
legepladsområderne. Fremadrettet skal der også ses på læringsmiljøet.

Skolebestyrelsens beretning
Det, der er drøftet i bestyrelse på baggrund af datarapporten, er at der er en trist tendens i at
trivslen generelt er faldende de 3 år rapporten dækker. I Danmark, i Aalborg og på Højvangskolen.
Højvangskolen er gået fra at ligge over gennemsnit til nu at være under gennemsnit på alle
parametre på trivsel
Karaktergennemsnit er som sådan bedre, dog faldet en smule i dansk/engelsk i forhold til
socioøkonomisk reference.
Der har også været diskussion om hvor meget vi kan ligge i tallene, og hvor lidt der skal til for at få
udsving.
I forhold til trivsel er der planlagt, at Trivselsperson kommer på et møde, og gennemgår den nye
trivselsmåling, der lige er udført. Og derudover, meget vigtigt, fortæller om hendes syn på skolens
trivsel. Om det er i frem eller tilbagegang.
Fokus de næste par år er primært ro på arbejdspladsen, og at fastholde fokus på trivsel, og
derigennem opnå bedre skolemiljø og deraf bedre datarapport.

Skolens gældende målpil:
Skolens målpil er under udarbejdelse.

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær
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Bidrag til kvalitetsrapport 2020 fra Klarup Skole

Klarup Skole
Arbejde med elevfeedback på Klarup Skole
I indskolingen gives mundtlig feedback med fokus på det gode eksempel. Eleverne arbejder i
makkerpar og har samtaler eller laver videoer og forklarer forskellige løsninger. Der laves læseog staveprøve to gange årligt og evalueres efter hvert emne i matematik. På mellemtrinnet bruges MinUddannelse til at give skriftlig feedback. Der foretages flere test årligt, som følges op af
en dialog med eleven. Her er der opmærksomhed på, at de fagligt stærke elever også får en
feedback, de oplever meningsfuld. Der er fokus på refleksionsspørgsmål ift. hvordan eleverne er
kommet frem til et bestemt resultat. I udskolingen gives karakterer, og der sættes mål, kriterier og
laves selvevalueringer i MinUddannelse. Der er fokus på stilladseret feedback, hvor en proces
brydes ned i mindre dele. Eleverne skal aflevere skriftlige afleveringer igen efter at have brugt
feedback. Eleverne skal vurdere egen forståelse vha. mindmaps og begrebsapparater. Der laves
film og andre produkter om arbejdsprocesser og tanker.

Beskrivelse af skolens særlige kendetegn og væsentligste indsatser i de kommende 2-3 år
Klarup Skole er en af de største skoler i Aalborg Kommune, og vil jf. prognoserne være den andenstørste i 2022. Klarup Skole er det naturlige tilvalg for distriktets børn, og indskrivningsprocenten har de seneste år ligget på over 100%. Det stigende elevtal udfordrer skolens kapacitet, og vi
ser frem til, at vi om 2 år har fået om- og tilbygget skolen. Klarup Skole er den lokalt forankrede
skole og samlingspunkt, med en forældregruppe der er insisterende, nysgerrige og interesserer
sig for deres børns skolegang. Det afspejler ligeledes vores positive samarbejde med skolebestyrelsen. Vi har meget få tosprogede elever, og samlet set har vi en høj socioøkonomisk reference
og en umiddelbar homogen elevgruppe. Vi oplever dog en udvikling med flere sårbare elever
med angst, psykiske vanskeligheder mm., som hindrer dem en stabil skolegang. Klarup Skole
scorer generelt højt på både det faglige og trivselsmæssige niveau, og der er en særlig opmærksomhed på at fastholde og øge dette niveau. Af særlige fokusområder kan nævnes inkluderende
fællesskaber, hvor alt personale har været på 1,5 års uddannelse, som bl.a. har styrket vores
fælles mindset og afsæt for at løse kerneopgaven. I forlængelse heraf kobler vi “Samarbejdsbaseret og Proaktiv Problemløsning” (CPS) v/Ross W. Greene, på, som kvalitativt skal understøtte
vores interaktion og dialog med eleverne, omkring deres læring og trivsel. Dette er igen noget alt
personale skal uddannes i over en 3-årig periode, for at det kan blive en integreret del af vores
mindset og menneskesyn. Opsummeret har vi fokus på: inkluderende fællesskaber, CPS, høj
trivsel, faglig progression med henblik på mindst at matche de socioøkonomiske forventelige karakterer efter 9. klasse samt en kapacitetsudvidelse af Klarup Skole.

KLARUP SKOLE

Hellasvej 17
9270 Klarup

Tlf. 93 52 08 88

E-mailadresse:

Hjemmeside:

klarupskole@aalborg.dk

www.klarupskole.dk

Klarup Skoles skolebestyrelses beretning på baggrund af datarapporten
Generelt ligger Klarup Skole over gennemsnittet for Aalborg og Danmark, både i forhold til det
faglige og til trivsel. Dog er der et fald, hvilket der også er på landsplan. Dette kan skyldes forskellige faktorer, men er noget som har skolebestyrelsens opmærksomhed.
Skolebestyrelsens opmærksomhedspunkter:
Elevtal
• Tidligere har vi haft et fravalg mellem mellemtrinnet og udskolingen. Dette er ikke tilfældet
længere.
Trivsel
• Ligger stadig flot, men tendensen er, som på landsplan, faldende over de sidste tre år.
Svarene fra eleverne afhænger meget af, hvordan de bliver spurgt. Bestyrelsen har en interesse i at undersøge, om der kan gøres noget for, at tilgangen til spørgeskemaet bliver
forklaret mere ensartet, f.eks. med eksempler/videoer for at forstå spørgsmålene - især i
de små klasser?
Karakterstatistik
• Vi ønsker en høj faglighed, og vi bør kunne leve op til mindst den socioøkonomiske reference. Hvad skyldes denne faldende tendens i fagligheden – skyldes det trivsel eller ressourcer, usikkerhed?
• Vi scorer lavt i engelsk, og det på trods af, at vi som international profilskole har flere engelsktimer.
• Skolebestyrelsen har en opmærksomhed på, at der kan være mange faktorer der spiller
ind i forhold til hvordan resultaterne bliver ved afgangsprøverne. Vi har igennem de sidste
år styrket og styrker fortsat indsatsen omkring ordblinde.
• Vi arbejder på at implementere et system, der kan give indikation for elevers progression.
Fravær
• Læreres og pædagogers fravær har været svagt stigende de sidste 4 år. Der har været
stigning i langtidssygdom, som ikke kun er stressrelateret.
• Elevfraværet er generelt lidt højt, men dette skyldes primært planlagt fravær (ferie).
Skolebestyrelsens opfølgning på skolens resultater
Da skolens personale har fået et kompetenceløft inden for inklusion samt at skoledagens længde
er sat ned, vil vi i skolebestyrelsen forvente, at dette vil kunne give en positiv tendens på næste
datarapport.
Skolebestyrelsens væsentligste indsatser i de kommende 2-3 skoleår
• Fortsætte arbejdet med inkluderende fællesskaber – fokus på forebyggelse, konflikthåndtering og kommunikation.
• Sikre høj faglighed – fokus på at få en stigende tendens, hvor vi som minimum lever op til
den socioøkonomiske reference.
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Målpil for Klarup Skole 2018-21

Aktiviteter

Organisation og strategiudvikling

Organisation og strategiudvikling

Organisation og strategiudvikling

•

•

Plan udarbejdes for udvikling af læringsmiljøer og udbygningen af skolen.
Herunder stadig fokus på indretning af de fysiske rum.
Vejlederne i PLC skal være en naturlig del ag skolens indsatsområder og
deltage på bl.a. teammøder og til opfølgning på datamateriale.
Implementering af PLF og herunder teamstruktur
Arbejde med og implementere mindsettet om kerneopgaven – som en
naturlig del af PLF
Påbegynde et fælles arbejde med vision og værdier på Klarup Skole

•

Ledelse
•
Implementering af tankerne bag BI projektet. Der er et øget fokus på
hvordan vi kan anvende kvalitative og kvantitative resultater.
•
Fokus på hvad der er det vigtigste som ledelse i forhold til optimering
elevernes læring.
•
Opmærksomhed på at bedrive ledelse tæt på og med afsæt i vores fælles
ledelsesgrundlag

•

•

•
•

Afklaring og igangsætning af tanker om renovering og udbygning af skolen.
H/D, N/T lokaler renoveres, og der eksperimenteres med indretning af
klasselokaler.
Alle h
pædagogiske medarbejdere på uddannelse i forhold til inkluderende
fællesskaber. Dette kombineret med et uddannelsesforløb for koordinatorerne,
der sætter spot på at vi har et mål om øget samarbejde i bl.a. teamet – PLF.
PLC vers. 2.0, hvor vejlederne skal mere i spil og ligeledes vores KC, som
foregribende og understøttende indsats
Arbejder på at få et fælles mindset omkring kerneopgaven.

•
•
•

Aktiviteter

•

Ledelse
•
•
•

Fokus på nyt team, hvor vi bl.a. går i dybden med vores profiler og fælles
ledelsesgrundlag.
Deltager i BI projekt ”Ledelse for øget læring”, med fokus på ledelsesopgaven
i forhold til elevernes læring.
Ledelsen afvikler TUS med alle årgangsteam.

Pædagogisk Praksis
•
Implementering af handleplan for elevindsatser og herunder konsolidering af
mindsettet for inkluderende fællesskaber
•
Arbejder med at blive fortrolige mht. digitale platforme – AULA,
MinUddannelse, Docendo, og fokus på rette platform til rette opgave
•
Den internationale profil tones mod verdensmålene
•
Eleverne oplever, at de er en del af fællesskabet og bidrager aktivt hertil.
•
Vi anvender data til fordel for børns læring.
•
Der arbejdes eksperimenterende og problemløsende
•
Vi arbejder ud fra en ny PPR model

Pædagogisk Praksis
•
•
•
•
•
•

Prøvehandlinger med ny handleplan for særlige elevindsatser
Udvikling af den internationale profil - ansøgning om at blive certificeret FN
verdensmålsskole
Udvikle toningsmodel i udskolingen
Ny model for hvordan vi kan sikre gode overgange fra 0.-1. og 3.-4. klasse
Udvikling af ny praksis om årgangspædagoger og trivselspædagoger i
indskolingen
Fokus på processen omkring de ikke uddannelsesparate og herunder
turboforløb

•

Vi påbegynder ombygningen og renoveringen af skolen, med
fokus på at vi får plads til at drive en varieret og moderne
undervisning.
Fortsat udvikling og implementering af samarbejde,
teamstruktur og PLF

Ledelse
•

Konsolidering af BI i den daglige ledelsesopgave – fokus på
hvad der skaber læring for eleverne
Fokus på pædagogisk ledelse

Vision
”Noget at have det i”
Skolerne i Aalborg Kommune vil gøre ”noget at
have det i” til virkelighed ved:

Pædagogisk Praksis
•
•
•
•
•
•

Konsolidering af handleplanen for elevindsatser
Den internationale profil konsolideres og ligger som en fast
del af årsplanen i hvert team
Konsolidering og videreudvikling af PLF
Konsolidering af inkluderende- og fællesskabende-praksis
Konsolidering af den internationale profil med fokus på FN’s
verdensmål
Data er en naturlig del af vores hverdag og vi arbejder
struktureret og kontinuerligt med denne i forhold til elevernes
læring

•

At styrke fagligheden

•

At øge det tværprofessionelle samarbejde

•

At forbedre de demokratiske fællesskaber

•

Altid at tage hånd om det enkelte barn

•

Altid at levere høj kvalitet i alle
læringssituationer

•

Faglig progression
Vækst i elevtal
Gode trivselsmålinger
Fremgang i karakterer
God faglig pædagogisk
udvikling

skolen og omvendt

Mål

Hvad har vi tidligere
haft succes med?
•
•
•
•
•

Altid at inddrage den omkringliggende verden i

2018/19

2019/20
020

2020/21

MÅL

1.

Alle kan se, at de bliver dygtigere hver dag

2.

Alle har mod på at deltage i verden

3.

Alle har en ven i skolen

4.

Læringen foregår overvejende
eksperimenterende og problemløsende

5.

Alle ansatte arbejder systematisk med
vidensproduktion

Milepæle / succeskriterier
Det fortæller vi i år 2018/19

Det fortæller vi i år 2019/20

Det fortæller vi i år 2020/21

•
•
•

•

•

•
•
•

Vi arbejder ud fra et fælles ”vi” om løsningen af kerneopgaven.
Der er fokus på involvering af personale
Vi inddrager vejledere og ressourcepersoner i løsningen af
kerneopgaven og tæt på den enkelte medarbejder
Vi er i dialog med forvaltningen om en permanent løsning af
lokaleudfordringerne.
Vi arbejder med at skabe inkluderende fællesskaber
Vi har en fælles opgave og sammen lykkes vi bedst

•
•
•
•
•
•
•
•

Vi er i gang med at udtænke de optimale rammer for alle på Klarup
Skole og herunder i gang med en spændende proces omkring
indretning af skolens lokaler, hvor læringsmiljøer er i fokus
Medarbejderne oplever pædagogisk ledelse tæt på
Vi arbejder med fællesskabende didaktik
Vi ser værdien i fællesskabets løsning af kerneopgaven
Vi ser hinanden som en ressource og medspiller i forhold til egen
praksis
Vejlederne opfattes som en naturlig samarbejdspartner
Vi har fokus på progression i elevernes læring og trivsel, hvor vi
anvender data herom til udvikling af praksis
Vi ser en mening med de platforme, der anvendes på skolen
Vi arbejder i løbet af skoleåret med FN’s verdensmål

•
•
•
•

Alle elever er inkluderet og ser sig selv som en værdifuld del af
fællesskabet
Vi samarbejder om elevernes læring, trivsel og dannelse
Vi anvender systematisk data til at øge elevernes læring
Vi arbejder med et internationalt og bæredygtigt fokus med
inddragelse af lokalmiljøet
Vi er ved at opbygge de optimale rammer for alle på Klarup
Skole

Læringssamtaler og kvalitetsrapport 2020
Skolens navn: Kollegievejens Skole
Fakta om skolen
Elevtal (2019/20)
Karaktergennemsnit (2018/19)
Undervisningseffekt – løfteevne ift.
socioøkonomisk baggrund (2018/19)
Resultat af seneste trivselsmåling
(2018/19)
Samlet elevfravær (2018/19)
Segregeringsandel (sep. 2019)

86 (pr. 1 feb 2020)
7 (6 karakter givet)

FT: 3,5
S: 7,7%

ST: 3,9
EF: 1,6%

S&I: 3,2

R&O: 4,0
UF: 0,8%

Elevfeedback
-

Beskriv kort hvordan I arbejder med elevfeedback; herunder hvordan der arbejdes med
karaktergivning og formative feedbackformer

Kollegievejens Skoles pædagogik og didaktik tager udgangspunkt i elevens faglige og sociale
kompetencer. Der er daglige uformelle samtaler med eleven (og observationer), hvor der er fokus
på elevens udvikling. Formelt afholdes elevsamtaler minimum 2 gange i løbet af et skoleår og her
ud over efter behov, som bliver dokumenteret i minuddannelse. Da eleverne er på kognitivt meget
forskellige niveauer i de 3 afdelinger, arbejder vi kontinuerligt på at finde den rette differentierede
tilgang i forhold til feedback for den enkelte elev. Der arbejdes med så høj grad af
elevinddragelse/elevperspektiv som muligt og eleverne skal hver dag opleve at de processer, de
arbejder med, er meningsfulde, udviklende og skaber god trivsel.”
På eleverne på Kollegievejens Skole bliver der udarbejdet en specialpædagogisk elevplan, der
bliver løbende evalueret i løbet af skoleåret. Eleverne får en skriftlig udtalelse i de fag, de har haft i
deres skoletid. Til de elever der formår at tage Folkeskolens prøver, bliver der givet karakter.

Beskrivelse af skolens særlige kendetegn og væsentligste indsatser i de kommende 2-3 år
-

Beskriv kort hvad der karakteriserer skolen; herunder fx elevgrundlag, pædagogiske fokusområder,
lokalområdet, fysiske rammer
Indsæt skolens gældende målpil på næste side.

Kollegievejens Skole er karakteriseret ved at have en høj professionel kapital samt ved:
•
•
•
•
•

En arbejdsplads i konstant udvikling, som arbejder med det gode arbejdsmiljø.
Kolleger der kan håndtere forandringsprocesser på en konstant måde.
Et tæt samarbejde, hvor alle er villige til at give, modtage og skabe viden.
En arbejdsplads, der fokuserer på det professionelle samarbejdsmiljø.
En arbejdsplads, hvor den lærende organisation er et centralt element.

Skolens kerneopgave; at eleverne på Kollegievejens Skole udvikler livsduelighed gennem positive
relationer, anerkendelse og læring. Høj faglighed, konsolidering af skolens kultur og fokus på
nyeste forskning indenfor relevante fagområder, da der er større diversitet i elevgruppen end
tidligere år.
FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Skolebestyrelsens beretning
-

Beskriv kort hvilke opmærksomhedspunkter I får som skolebestyrelse på baggrund af skolens
resultater (datarapporten)
Beskriv kort hvordan I vil følge op på skolens resultater
Beskriv kort skolebestyrelsens væsentligste indsatser i de kommende 2-3 skoleår

Skolebestyrelses opmærksomhedspunkt på Kollegievejens Skole er, at skolen forbliver et sted,
hvor der arbejdes med skolens Kerneopgave, selvom om skolen får elevtilgang. At eleverne på
Kollegievejens Skole er og kommer i trivsel, så der er grundlag for læring og udvikling.
Vil vi igennem en tæt dialog og kontinuerlige skolebestyrelsesmøder følge med i skolens arbejde
med vores børn. De væsentligste indsatser vi skolebestyrelse har, er at bevare det gode
undervisningsmiljø på Kollegievejens Skole, samt arbejde med skolens principper.

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Handlingspil

Vores hensigt/mål er:

2019-21

-

Kollegievejens Skole.
-

Høje ambitioner
Arbejder anerkendende
Vi er en Vi-organisation.
Individuelle og dynamisk
tilgange.
Vi fokuserer på
venskabsdannelsen.
Alle motiverer og tilskynder til
nytænkning.
Relationen er målet og struktur
og forudsigelighed er midlet.
Vi har sat fokus på et
inkluderende samarbejde med
folkeskoler.
Vi forstår TEACCH som et
humanistisk og dynamisk
værktøj.
Vi har lyst til at vise os på det
internationale landkort.
Vi kompetenceudvikler via bla.
Aalborgkonferencen.
At behandle folk ordentligt. Vi
er gode til at fastholde
personale.
Kollegialsparring.
Vi har noget, at ha det i 

-

-

Vi har en afdeling for elever med angst.
Vi vedligeholder og har fokus på ”det gode
psykiske arbejdsmiljø”
Fokus på læringssamtaler.
Sætter fokus på ICD-11. (hvis den
kommer)
Udvider vores handicapforståelse.
”Min uddannelse” anvendes af alle.
At danne bedre struktur og
forudsigelighed for vores elever.
Fokus på ”Bustræning”.
Implementering af vores tilegnede viden
vedr. 'Digitale fællesskaber for unge med
kognitive handicap'.
Implementering af den ny
personalepolitik.
Fastholde den elskede kultur på vores
skole.

-

Vi vedligeholder og har fokus
på ”det gode psykiske
arbejdsmiljø”
Udvider vores
handicapforståelse.

Vision
At have noget at ha
det I..
At skabe læring og positive
selvbilleder.
(autistically happy)

Primær
målsætning

2021

Hvad har vi
tidligere haft
succes med?

2020

-

-

2019

-

-

Implementering af begrebet ”Professionel kapital.
Arbejde med konklusion på Professionel Kapitals
resultat.
At have fokus på ”det gode psykiske arbejdsmiljø”.
Sygefravær.
Fortsat at have fokus på delinklusion i folkeskolen.
At fortsætte vores værdibaserede organisation.
Få læringsvejleder til at udfolde sig.
Danner ny viden og bedre forståelse af
elevgruppen.
Sikre, at vores menneskesyn er kendt og ejet af alle
ansatte.
Skabe en fælles forståelse af vores kerneopgave..
At bevare vores kultur er formuleret og offentlig.
Fokus på bustræning
'Digitale fællesskaber for unge med kognitive
handicap'. Forskningsprojekt.
Nærmiljøet inddrages jvf ny fælles mål for DUSSEN.

-

At der dannes ny viden og forståelse
således at vi vedbliver at være
verdens bedste skole til elever med
autisme.
At se elever der finder venskaber.

Mission
Veluddannet kvalificeret personale.
Skabe forståelse.
-

Alle elever har en ven eller fået flere
venner. 
Vi er stadig i det grønne felt vedr.
sygefravær.
Vi ser eleverne udvikle sig både på det
faglige- og det menneskelige område.
Eleverne udviser mod og lyst til at møde
verdenen.
Udvikler selvstændighed via
støtteværkstøjer.
”min uddannelse” er et kendt og brugt
værktøj.
Personale der er glade for deres
arbejdsplads.
Delinklusionen har fundet sine
samarbejdspartnere via klyngerne.
Vi bliver klogere på 'Digitale
fællesskaber for unge med kognitive
handicap'.
Alle har kendskab til den kultur skolen
hviler på.

-

Organisationen er i alle lag blevet
bedre til at søge information og bede
om hjælp til forståelse og refleksion.
Læringssamtaler er et naturligt
samarbejdsredskab.
Elever der danner venskaber
Det gode arbejdsklima er bevaret.
Vi er stadig i det grønne felt vedr.
sygefravær.
Vi oplever en åben skole og bruger
nærmiljøet
Vi ser faglig og menneskelige
udvikling.
Vi minimerer antallet af
magtanvendelser.
Alle elever har en ven eller har fået
flere venner.
Flere elever transporterer sig selv i
skole

-

Flere elever oplever, at de har fået venner
eller flere venner. 
Gode klimamålinger. (godt psykisk
arbejdsmiljø) 
Stadig i det grønne felt vedr. sygefravær.
At det nye personaleteam kommer til at
fungere positivt og optimalt 
At hver dag er en god dag set med elevernes
øjne, hvor de dagligt udvikler sig både på det
faglige- og det menneskelige område.
At vores elever får mere undervisning i den
udstrækning, de kan holde til i forhold til
deres mangesidede udfordringer 

Ikke opdrage, men udvikle.
Anerkendende tilgange.
Fælles og kendt menneskesyn.
Gode fysiske rammer.
Gode atmosfærer.
Godt arbejdsklima.
”Den gode og udviklende dialog på

Læringssamtaler og kvalitetsrapport 2020
Skolens navn: Kongerslev Skole
Fakta om skolen
Elevtal (2019/20)
Karaktergennemsnit (2018/19)
Undervisningseffekt – løfteevne ift.
socioøkonomisk baggrund (2018/19)
Resultat af seneste trivselsmåling
(2018/19)
Samlet elevfravær (2018/19)
Segregeringsandel (sep. 2019)

240
6,8
0,2
FT: 3,7
S: 2,5%
2,51%

ST: 4,0
EF: 1,6%

S&I: 3,2

R&O: 3,7
UF: 1,1%

Elevfeedback
Elevfeedback omfatter både feedup- feedback og feedforward. Vi lægger vægt på, at eleverne
informeres om læringsmålene for de enkelte læringsforløb, at der gives feedback undervejs i
læringsprocessen, og at der formuleres nye enkle læringsmål i et sprog, som eleverne forstår. Alle
elever bruger Google drev og Min uddannelse, hvor lærerne løbende kan give feedback og afgive
vurdering af det færdige resultat. Eleverne arbejder i nogle forløb som skrive- læsemakkere, hvor
de giver hinanden feedback, ligesom der laves klassefremlæggelser fx i forbindelse med
projektopgaver, hvor eleverne giver feedback til hinanden. Lærerne afholder læringssamtaler med
eleverne, og samtalen indeholder både en statusdel- og en opfølgningsdel. Eleverne i 8. og 9.
klasse får standpunktskarakterer 2 gange om året, første gang i november forud for
uddannelsesparathedsvurderingen, i 9. klasse anden gang primo maj forud for de skriftlige prøver,
og i 8. klasse ultimo maj forud for den anden uddannelsesparathedsvurdering.
Beskrivelse af skolens særlige kendetegn og væsentligste indsatser i de kommende 2-3 år
Kongerslev Skole ligger i Østhimmerland, ca. 20 km sydøst for Aalborg. Der går 240 elever på
skolen fordelt på 13 klasser fra bh.kl. til 9. kl. Vi har en velfungerende DUS som ligger på
matriklen. Skolen er afdelingsopdelt med 3 selvstyrende team, og vi har et virkelig godt
samarbejdsklima. Skolen er i ét plan og har gennemgået en omfattende modernisering og
tilbygning, så den fremstår som en moderne skole med meget store og lyse klasseværelser med
mulighed for anvendelse af varierede organisationsformer og undervisningsmetoder. Vi har en helt
ny afdeling til håndværk og design med fantastiske faciliteter. Vi har lige indviet vores nye PLC. Vi
har fantastiske rammer til, at skabe læring og trivsel. Skolen er beliggende i naturskønne
omgivelser med masser af grønne områder omkring skolen.
Skolebestyrelsens beretning
Datarapporten har ikke i sig selv bragt nye indsatser. De data som er i rapporten er data som vi
kender og har drøftet løbende i bestyrelsen.
Bestyrelsen vil i 2020 arbejde med at udvikle samarbejdet med lokalsamfundet. Det vil være det
primære indsatsområde for bestyrelsen.
Parallelt med den proces vil vi starte en visionsproces. Bestyrelsen har bedt personalet om at
starte processen op. Bestyrelsen vil blive orienteret og fungere som sparringspartner på
processen.
Der vil løbende blive revideret principper.
FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Læringssamtaler og kvalitetsrapport 2020
Skolens navn: Kærbyskolen
Fakta om skolen
Elevtal (2019/20)

323

Karaktergennemsnit (2018/19)
Undervisningseffekt – løfteevne ift.
socioøkonomisk baggrund (2018/19)
Resultat af seneste trivselsmåling
(2018/19)
Samlet elevfravær (2018/19)
Segregeringsandel (sep. 2019)

FT: 3,8
S: 2,3%

ST: 4,0
EF: 2,3%

S&I: 3,2

R&O: 3,8
UF: 0,1%

Elevfeedback
-

Beskriv kort hvordan I arbejder med elevfeedback; herunder hvordan der arbejdes med
karaktergivning og formative feedbackformer

Systematisk brug af test med vejledere som tovholdere
Model for æstetisk basiskompetence som grundlæggende tilgang til læring med 4 elementer i fokus:
Fremstilling, konstruktion, tage stilling, evaluering (se målpil). Eleverne oplever på den måde, at det er en del
af en læreproces at tage stilling samt at evaluere og formative feedbackformer er en naturlig del af
hverdagen og kan helt konkret være i form af børnemøder, løbende elevsamtaler, læringssamtaler i
klassesammenhænge, fremlæggelser, porteføljer m.m.
Vores næste skridt er at arbejde systematisk med digital portefølje

Beskrivelse af skolens særlige kendetegn og væsentligste indsatser i de kommende 2-3 år
-

Beskriv kort hvad der karakteriserer skolen; herunder fx elevgrundlag, pædagogiske fokusområder,
lokalområdet, fysiske rammer

Kærbyskolen er i almendelen en to-sporet skole, som går til 6. klasse. Skolen rummer desuden en Kklasseafdeling (elever med diagnoser indenfor autismespektret) med 31 elever. Skolen er en byskole
beliggende midt i bydelen Kærby, og der opleves stor forældreopbakning – også i skolevalg.
Kærbyskolen får desuden en del elever fra andre distrikter, både som skolestartere men også undervejs
i skoleforløbet.
Kærbyskolen er profilskole i æstetiske læreprocesser og har et partnerskab med Kunsten og et tæt
udvidet samarbejde med Aalborg Kulturskole.
Vi er i proces i forhold til at udvikle vores arbejde med æstetisk læring. Vi har afsluttet
kompetenceudviklingsforløb med UCN med udgangspunkt i den didaktiske model og har nu et
kompetenceudviklingsforløb med Dafolo om co-teaching. Målet med dette er at få så meget ud af
holdtimer og to-voksen situationer som muligt – og at vi i - i år 2 af forløbet arbejder systematisk med et
større samarbejde mellem medarbejdere i vores K-klasser og almendel.
Kærbyskolen har mange indmeldte børn i DUS – også i DUS 2 med aftenklub, og skolen er
omdrejningspunkt for mange aktiviteter udover skoletiden

-

Indsæt skolens gældende målpil på næste side

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Skolebestyrelsens beretning (må maksimalt fylde 10 linjer)
-

Beskriv kort hvilke opmærksomhedspunkter I får som skolebestyrelse på baggrund af skolens
resultater (datarapporten)
Datarapporten er svær at blive klogere af, da der mangler sammenligningsmarkører på flere af
tabellerne. Datarapporten er desuden kun et blik ind i en skole, som er så meget mere.

-

Beskriv kort hvordan I vil følge op på skolens resultater
Vi følger løbende op på skolens resultater – ikke kun resultaterne i kvalitetsrapporten – og
samarbejder om at vi bliver bedre og udvikler os.Vi drøfter pt, hvordan vi kan følge systematisk op.

-

Beskriv kort skolebestyrelsens væsentligste indsatser i de kommende 2-3 skoleår
Vi arbejder udfra følgende temaer: Fællesskaber, Kommunikation og Legeplads.

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Læringssamtaler og kvalitetsrapport 2020
Skolens navn: Langholt Skole
Fakta om skolen
Elevtal (2019/20)

103

Karaktergennemsnit (2018/19)
Undervisningseffekt – løfteevne ift.
socioøkonomisk baggrund (2018/19)
Resultat af seneste trivselsmåling
(2018/19)
Samlet elevfravær (2018/19)
Segregeringsandel (sep. 2019)

FT: 3,9
S: 3,4%
9,46%

ST: 4,4
EF: 1,6%

S&I: 3,6

R&O: 3,9
UF: 0,7%

Elevfeedback
På Langholt Skole arbejder vi med elevfeedback på mange forskellige måder, fx:









Elevfremlæggelser, hvor klassekammeraterne giver feedback på et udvalgt fokusområde.
Børnestavning - børnene læser altid deres historie for mig - og de skriver dato og vælger et
klistermærke. De får ved samme lejlighed "fiduser" eks. alfabettavle, b/d forvekslingsfidus, sta-velses.deling.
Individuel højtlæsning, hvor læreren får mulighed for at tale med eleven om, hvordan denne angriber
et ord.
MinUddannelse: lærer og elever vurderer elevens indsats i fht opstillede mål og/eller afleveringer.
Bruger meget samtalen - og hurtig evaluering ved brug af Thumbs up (3 muligheder)
I forbindelse med læringssamtaler og forældresamtaler bruges Samtaleblomsten hos de yngste
elever
Faglig feedback efter lektionerne (f.eks. 2 ord fra timen).
Feedback ift. hvordan eleverne har arbejdet f.eks. i grupperne eller med opgaverne ved hjælp af
Class Dojo.

Beskrivelse af skolens særlige kendetegn og væsentligste indsatser i de kommende 2-3 år
Langholt Skole er en velfungerende skole med 1 spor fra børnehaveklasse til og med 6. klasse, med
ca. 100 elever. Skolen har helt nye læringsmiljøer i stueetagen, hvor de yngste elever er.
Langholt Skole ligger i et godt lokalmiljø tæt på natur. Lige over for skolen ligger Langholt Hallen,
som vi har adgang til både i skole- og dustid.
På Langholt Skole vægter vi læringslyst, fællesskaber og respekt både i forbindelse med skolen som
et lærested, et værested og en arbejdsplads. Dette udmøntes blandt andet i et godt inkluderende
læringsmiljø baseret på en tæt dialog med både elever og forældre.
Fokus på fællesskaber vægtes højt, både klasse- og skolefællesskabet, hvilket kendetegnes ved
bl.a. fælles fag- og temadage, skolelejrskolen for alle hvert 2. år samt periodisk holddeling på tværs
i fx dansk og matematik.
Musik, kunst og drama ser vi som et vigtigt supplement i forbindelse med den daglige undervisning
for på den måde at øge bevægelsen, læringslysten og udviklingen af det hele menneske hos alle
vores elever.
Læsning har stor bevågenhed godt hjulpet på vej gennem samarbejdet med 12 af byens
pensionister. Denne indsats arbejder vi lige nu på at overføre til matematik med tidlig indsats. Et
andet fokus de kommende år bliver miljø & bæredygtighed herunder Grønt flag.
FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Skolebestyrelsens beretning
Generelt noterer vi os en skole med et stabilt elevtal og generelt en positiv evaluering af kvaliteten.
Trivselsindikatoren ligger højt, over kommune- og lands gennemsnit - men stadig med plads til
yderligere forbedring. Nationale test ser generelt fornuftigt ud med flere indikationer af forbedringer.
Omkring 5-6. klasse ser vi udfordringer i forhold til elever der flytter til andre skoler. Med de få
tilbageværende elever, skiller 6. klassetrin sig ud i de nationale test med en negativ tendens for
skoleåret 18/19.
Vi vil følge op på skolens resultater ved udgivelsen af næste kvalitetsrapport, og følge udviklingen
på om trivselsindikatoren fortsat viser en positiv udvikling. Specielt vil vi være opmærksomme på
udviklingen af elevtal i 5. og 6. klassetrin. Vi er bevidste om at de små elev-tal giver et tyndt statistisk
grundlag for testresultaterne i de nationale test, som derfor ikke bør stå alene, men suppleres med
andre informationer og ses i en kontekst.
En af skolebestyrelsens væsentligste indsatser de kommende 2-3 år et at sikre velfungerende skoleforældresamarbejde, blandt andet gennem arbejdet med Den Gode Klasse møder. Den indsats skal
sikre en god trivsel og forebygge flytning af elever til naboskolerne.

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Målpil for Langholt
skole
h
Aktiviteter

Fælles ledelse
Styrkebaseret ledelse
Grønt flag
Ledelse for øget læring
Teamsamarbejde og mødekultur
Internationalisering (Vodskov)
Professionel kapital

Lærested
Temauger og fagdage på tværs; tid til fordybelse, alle har en ven i skolen, læringen foregår overvejende eksperimenterende og
problemløsende
Elevfeedback; alle kan se, de bliver dygtigere hver dag, altid levere høj kvalitet i alle læringssituationer, at tage hånd om det
enkelte barn
Konsolidering af talentudviklingsforløb samt kultur hvor det er ok at være god til noget; styrke fagligheden, øge læringslysten,
styrke den gode overgang og fællesskabet
Øget samarbejde med kirken og idrætsklubben; at inddrage den omkringliggende verden i skolen og omvendt, øge det
tværprofessionelle samarbejde
Værested
Præsentation af ”Stjernevejen”; styrke den enkelte elevs trivsel, sikre en genkendelighed i overgangen til Vodskov Skole
Skolemøder og barnets stemme; tage hånd om det enkelte barn
Pauser uden konflikter; øge den enkelte elevs trivsel
Konsolidering af arbejdet med trivselstiltag; øge den enkelte elevs trivsel
Kunst, musik, drama og yoga; fokus på det hele menneske, læringen foregår overvejende eksperimenterende og problemløsende
Dus aktiviteter; åbne op for verden, skabe samarbejde og gode børnefællesskaber
Arbejdsplads
Fælles forberedelse afdelingsmøder; styrke fagligheden, læringslysten og sikre at alle ansatte arbejder systematisk med
vidensproduktion
Fælles fagudvalg GLV; styrke samarbejdet på tværs, styrke fagligheden
Optimering af teamsamarbejde; alle ansatte arbejder systematisk med vidensproduktion, at tage hånd om det enkelte barn
Meningsfulde møder – før, under, efter og mellem samt teamkontrakter; alle ansatte arbejder systematisk med vidensproduktion,
styrke det interne samarbejde, øge medbestemmelsen
Implementere den nye samarbejdsplatform (AULA) og dens sammenhæng med MU med fokus på et styrket forældresamarbejde
Jobswop med Grindsted og Vodskov; styrke det tværprofessionelle samarbejde

Lærested
Fokus på samarbejde med andre lande i sprogfagene; alle har mod på at deltage i verden
Elevfeedback; alle kan se, de bliver dygtigere hver dag, altid levere høj kvalitet i alle læringssituationer, at tage hånd om det enkelte barn
Fokus på miljø og bæredygtighed - grønt flag; at øge det enkelte barns respekt og forståelse for verden
Samarbejdsaftale/årshjul med kirken og idrætsklubben; at inddrage den omkringliggende verden i skolen og omvendt, øge det tværprofessionelle
samarbejde
DMI – læsning/matematik: altid tage hånd om det enkelte barn, øge læringslysten, styrke fagligheden
Temauger og fagdage på tværs; tid til fordybelse, alle har en ven i skolen, læringen foregår overvejende eksperimenterende og problemløsende
Værested
”Stjernevejen” skal ud at leve i praksis; styrke den enkelte elevs trivsel, sikre en genkendelighed i overgangen til Vodskov Skole
Klunkehjem/bibliotek; øge læringslysten, styrke fagligheden
Legepatrulje (elevråd); styrke fællesskabet, alle har en ven i skolen
Kunst, musik, drama og yoga; fokus på det hele menneske og dannelse
Fælles dus-arrangement i klyngen; styrke fællesskaberne på tværs af skolerne samt sikre den gode overgang
Bevægelse; øge læringslysten og styrke fællesskaberne på tværs af klasserne
Arbejdsplads
Det gode skole-hjemsamarbejde (De markante forældre); tage hånd om det enkelte barn
Fortsat fokus på meningsfulde møder; alle ansatte arbejder systematisk med vidensproduktion, styrke det interne samarbejde, øge medbestemmelsen
Fortsat fokus på fælles forberedelse af temauger; styrke fagligheden, læringslysten og sikre at alle ansatte arbejder systematisk med vidensproduktion
DMI dansk/matematik – omsætte redskaber og viden fra kurserne til den daglige undervisning
Professionel kapital; øget fokus på arbejdet med kerneopgaven
Ledelse for øget læring? – styrke arbejdet med skolens data
Fælles ledelse?

Vision
”Noget at have det i”

Hvad har vi succes med?
Idrætsdus
Holddeling
Lærer/pædagog samarbejde
Anvendelse af vores inklusion/trivsels
medarbejdere
Morgensamling
Læsebånd
Trivsel
Skolefest/skolekomedie
At skabe gode fysiske rammer for eleverne
Nyt testsystem til læsning samt brug af data
Klasse- og skolefællesskabet
Fagprofessionelle læringsfællesskaber på
tværs af skolerne
Læsevenner
Team- og læsekonferencer
GLV-samarbejdet

2019

2020

Primær
målsætning

2021

Skolerne i Aalborg Kommune vil gøre
”noget at have det i” til virkelighed ved:


At styrke fagligheden



At øge det tværprofessionelle samarbejde



At forbedre de demokratiske fællesskaber



Altid at tage hånd om det enkelte barn



Altid at levere høj kvalitet i alle
læringssituationer

Lærested
Opstart på E-Rasmus+: alle har mod på at deltage i verden
DMI – fortsat: altid tage hånd om det enkelte barn, øge læringslysten, styrke
fagligheden
Fokus på miljø og bæredygtighed - grønt flag: at øge det enkelte barns respekt og
forståelse for verden
Unicef – børnevenlig kommune: forbedre de demokratiske fællesskaber
Værested
”Stjernevejen” benyttes i trivselsarbejdet: styrke den enkelte elevs trivsel, sikre en
genkendelighed i overgangen til Vodskov Skole
Etablering af mindfullnessrum, fagenes rum og teaterrum; øge læringslysten, styrke
fagligheden
Legepatruljen er etableret: styrke fællesskabet, alle har en ven i skolen
Arbejdsplads
Styrkebaseret ledelse med fokus på teamsamarbejde; Bringe alle medarbejderes
styrker og kompetencer i spil, sætte det bedste hold
Fælles ledelse?
Professionel kapital: øget fokus på arbejdet med kerneopgaven
Ledelse for øget læring? styrke arbejdet med skolens data



Altid at inddrage den omkringliggende
verden i skolen og omvendt

Mål
1.

Alle kan se, at de bliver dygtigere hver dag

2.

Alle har mod på at deltage i verden

3.

Alle har en ven i skolen

4.

Læringen foregår overvejende
eksperimenterende og problemløsende

5.

Alle ansatte arbejder systematisk med
vidensproduktion

Læringssamtaler og kvalitetsrapport 2020
Skolens navn: Mellervangskolen
Fakta om skolen
Elevtal (2019/20)
Karaktergennemsnit (2018/19)
Undervisningseffekt – løfteevne ift.
socioøkonomisk baggrund (2018/19)
Resultat af seneste trivselsmåling
(2018/19)
Samlet elevfravær (2018/19)
Segregeringsandel (sep. 2019)

388
5,2
-0,5
FT: 3,6
S: 3,9%
7,42%

ST: 3,9
EF: 1,7%

S&I: 3,3

R&O: 3,6
UF: 2,1%

Elevfeedback
-

Beskriv kort hvordan I arbejder med elevfeedback; herunder hvordan der arbejdes med
karaktergivning og formative feedbackformer
-Feedback gives først og karakter gives bagefter for at fastholde fokus på processen.
-der er arbejdes med videnskarrusel hvor eleverne fremlægger for hinanden og giver hinanden
feedback.
- vi arbejder med læringsmakker
-elevsamtaler
-morgenhumør-måling angående trivsel i indskoling

Beskrivelse af skolens særlige kendetegn og væsentligste indsatser i de kommende 2-3 år
-

Beskriv kort hvad der karakteriserer skolen; herunder fx elevgrundlag, pædagogiske fokusområder,
lokalområdet, fysiske rammer
Indsæt skolens gældende målpil på næste side.
Mellervangskolen er en profilskole indenfor innovation, kreativitet og entreprenørskab. Vi ønsker at
skabe fremtidens problemløsere gennem vores didaktiske og pædagogiske tilgang. Vi vil gøre en
forskel for alle vores elever uanset om det er i almen eller specialafdelingerne. Vi har store
ambitioner på vores elevers vegne uanset socioøkonomi, etnicitet eller forudsætninger.
Vi er en del af Aalborg Øst og det er vi stolte af. Området giver mange muligheder og vi har et tæt
samarbejde med foreningerne, erhvervsnetværket, kvarterværkstedet, fritidscentre, børnehaver mm.
Vi har gode fysiske rammer, en velholdt skole men udeområderne kunne være bedre.

Skolebestyrelsens beretning
-

Beskriv kort hvilke opmærksomhedspunkter I får som skolebestyrelse på baggrund af skolens
resultater (datarapporten)
Beskriv kort hvordan I vil følge op på skolens resultater
Beskriv kort skolebestyrelsens væsentligste indsatser i de kommende 2-3 skoleår

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

-bestyrelsen følger elevfraværet især med blik for det nye fraværssystem med økonomiske
konsekvenser.
-Skolebestyrelsen har fokus på indskrivningen og deltager i flere arrangementer. Hvert år arbejdes
der med at gennemgang af kortlægningen af hvor vores elever søger hen.
- Skolebestyrelsen sætter mål for enkelte områder i forhold til kvalitetsrapporten. Dette har endnu
ikke været et punkt pga. ansættelse af ny leder
Prioriterede temaer for bestyrelsen:
-

Skolens faglige resultater
Udeområderne
Innovation
Økonomi
Forældresamarbejde

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Skolens gældende målpil:

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Læringssamtaler og kvalitetsrapport 2020
Skolens navn: Mou Skole
Fakta om skolen
Elevtal (2019/20)
Karaktergennemsnit (2018/19)
Undervisningseffekt – løfteevne ift. socioøkonomisk baggrund (2018/19)
Resultat af seneste trivselsmåling
(2018/19)
Samlet elevfravær (2018/19)
Segregeringsandel (sep. 2019)

164
5,8
-0,5
FT: 3,6
S: 2,6%
5,45%

ST: 4,1
EF: 1,4%

S&I: 3,4

R&O: 3,8
UF: 1,0%

Elevfeedback
Vi arbejder med elevfeedback ud fra de tre overordnede principper om, at evalueringen skal være
fremadrettet, involverende og systematisk. I den daglige undervisning anvendes formative feedbackformer i form individuelle-, gruppe- og klassesamtaler, tests, skriftlige tilbagemeldinger mv.
Størstedelen er lærer-elev feedback, men særligt fra mellemtrinnet og opefter anvendes løbende
elev-elev feedback. I de forskellige samtaletyper arbejder udskolingen med tre svarmuligheder (det
lette, det uddybende og det avancerede). Eleverne får og giver feedback ift. kvaliteten i deres svar
for at styrke deres læringsbevidsthed. Elevernes alsidige kompetencer vurderes i Min Uddannelse i
de tre kategorier: Vedholdenhed, motivation og koncentration. I 8. og 9. klasse vurderes de personlige og sociale kompetencer ifbm. uddannelsesparathedssamtalerne. Der holdes elevsamtaler
forud for alle skole/hjemsamtaler. Der gives karakterer i alle fag fra 8. klassetrin.
Beskrivelse af skolens særlige kendetegn og væsentligste indsatser i de kommende 2-3 år
Mou Skole har et mangfoldigt elevgrundlag der spænder fra børn med meget ressourcestærke og
højtuddannede forældre til børn med mindre ressourcestærke forældre. Desuden har vi Opholdsstederne Nordkraft og PKC i skoledistriktet, som geografisk er meget stort. Der er stor spredning i
det faglige niveau i klasserne. Skolens er kendetegnet ved at være rummelig og med en stor imødekommenhed blandt børn og voksne. De væsentligste pædagogiske indsatsområder de nærmeste år er:
1. Elevernes metakognitive kompetencer, herunder selvregulerende adfærd.
2. De gode overgange
3. Bevægelse i undervisningen
Fokusområder er valgt på baggrund af en datarapport med fokusgruppeinterview med personale
og elever udarbejdet af UCN i foråret 2019. Skoleledelsen deltager i ”Ledelse for øget læring”.
Sidst på foråret vil dette arbejde resultere i et øget arbejde med de data, der fremgår under ”Fakta
om skolen”
Skolebestyrelsens beretning
Bestyrelsen og ledelsen har besluttet at følge op på de data, der fremgår under ”Fakta” i foråret,
hvor skolen holder fælles møde for skolens pædagogiske personale og skolebestyrelsen. Her inddrages data fra tidligere skoleår for at nuancere udviklingen. Bestyrelsen ønsker desuden at støtte
op om skolens arbejde og vil hjælpe med at søge projekter/fondsmidler. I år er de væsentligste indsatsområder samarbejde og forankring i lokalsamfundet og øget synlighed. Vi deltager på foræl-

dremøderne i starten af skoleåret. I efteråret har vi i bestyrelsen holdt møde med deltagelse af forældrerepræsentanter fra alle klasser. Desuden har vi samlet data fra alle forældre vedr. brug af
mobiler og tablets, som er resulteret i et nyt princip om mobilfri skole. Forud for alle møder tages
kontakt til forældrerepræsentanterne ift. om der er nyt fra klasserne. Bestyrelsen er med til at arrangere en arbejdsdag i samarbejde med elevrådet. Vi har haft eksterne medlemmer igennem flere
år.

Skolens gældende målpil:
Indsatser og aktiviteter:
2019-2020
Afsæt:
Mange elever vurderes ikke
uddannelsesparate
Ingen systematik omkring
overlevering mellem afdelinger ved nye lærere/pædagoger
Viden om elevers læring og
trivsel går tabt.
Svingende elevresultater
ved afgangsprøverne særligt i dansk
Udvikling i faglig trivsel og
støtte og inspiration, men
skal stadig forvedres

1. Udvikling af elevernes metakognitive kompetencer og
selvregulerende adfærd (fokus på udvikling af personlige
og sociale kompetencer fra 0.9. klasse)
2. De gode overgange (Fastsatte samtaler med en fast
skabelon, hvor der tages udgangspunkt i data)
3. Systematisk opfølgning på
elevernes læring og trivsel
gennem konferencer med vejledere og samarbejde med
PPR

Data:
Datarapport fra UCN (fokusgruppeinterview med
pæd. personale og elever
– fokus på metakognitive
kompetencer og de gode
overgange.

Kommunale mål:
1. Alle kan se de bliver dygtigere
hver dag

Indsatser og aktiviteter:
2020-2022

2. Alle har mod på at deltage i verden

1. Fortsat udvikling af elevernes metakognitive kompetencer og selvregulerende adfærd

3. Alle har en ven i skolen

2. Fortsat udvikling af De gode
overgange
3. Fokus på faglig trivsel
4. Fagligt løft ift. dansk (særligt i udskolingen)

4. Læringen foregår overvejende
eksperimenterende
5. Alle ansatte arbejder systematisk
med vidensproduktion

Mou Skoles værdier:

M uligheder for alle (fagligt, personligt
og socialt)
O msorg for alle (rummelighed, inklu-

Data:
Uddannelsesstatistik (trivselsmåling): Fald i faglig trivsel og under
landsgns.
Uddannelsesstatistik (karakterer):
Fald i karaktererne i dansk ved afgangsprøverne gennem de seneste år.
DNT: Fremgang i læsning på mellemtrinnet, men fald i udskolin-

derende fællesskaber)

U dvikling for alle (mod på verden og

livsduelighed)
Mål:

Elever med høj grad af metakognitive
kompetencer og selvregulerende adfærd
Bedre resultater ved afgangsprøverne i
dansk og DNT i læsning i udskolingen
Øget faglig trivsel

Læringssamtaler og kvalitetsrapport 2020
Skolens navn: Nibe Skole
Fakta om skolen
Elevtal (2019/20)
Karaktergennemsnit (2018/19)
Undervisningseffekt – løfteevne ift.
socioøkonomisk baggrund (2018/19)
Resultat af seneste trivselsmåling
(2018/19)
Samlet elevfravær (2018/19)
Segregeringsandel (sep. 2019)

794
7,4
-0,1
FT: 3,8
S: 3,1%
2,03%

ST: 4,2
EF: 1,9%

S&I: 3,3

R&O: 3,9
UF: 0,5%

Elevfeedback
-

Beskriv kort hvordan I arbejder med elevfeedback; herunder hvordan der arbejdes med
karaktergivning og formative feedbackformer

På Nibe Skole arbejder vi systematisk med feed back i elevernes skoledag og DUS. Der er en grundlæggende
opmærksomhed på, at feedback så vidt muligt skal være i sammenhæng med det, der gives feedback på og
at feed back rummer de tre elementer feed up, feed back, feed forward.
Der gives standpunktskarakterer 3 gange årligt på 8. og 9. klassetrin – hertil kommer prøvekaraktererne på
9. klassetrin samt de karakterer, der gives løbende ved evaluering af de enkelte faglige produkter. Disse
følges op med en mundtlig evaluering.
Vi har individuelle læringssamtaler med eleverne med fokus på feed back omkring selvregulering og
undervisningsparathed 2 gange årligt med udgangspunkt i en samtalemodel.
Der er fagfaglige læringssamtaler i løbet af undervisningen med lærerens fokus på forskellen mellem ros/
anerkendelse og feed back. Begge dele er vigtigt, men forskellige tilgange til elevens faglige arbejde og
progression.
Skole-hjemsamtalerne foregår efter samme model for feed back som de individuelle læringssamtaler og har
samme sigte, således at der er en sammenhæng mellem de to typer samtaler.
Der afholdes løbende, specifikke læringssamtaler med den enkelte elev på baggrund af definerede
indsatser omkring den enkelte elev.
I MinUddannelse efterleves kravet om digital elevplan i de udvalgte fag og årgange ved at elevernes faglige
opgaver evalueres ud fra en feed back-model samt ved at notater og aftaler fra såvel læringssamtaler som
skole-hjemsamtaler ligger i elevsamtaler på MinUddannelse.
Beskrivelse af skolens særlige kendetegn og væsentligste indsatser i de kommende 2-3 år (
-

Beskriv kort hvad der karakteriserer skolen; herunder fx elevgrundlag, pædagogiske fokusområder,
lokalområdet, fysiske rammer
Indsæt skolens gældende målpil på næste side.

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

”Glade børn lærer bedst”

Nibe Skole er en velholdt skole. Dog mangler vi en legeplads til vores indskolings- og mellemtrinselever. Vi
har 800 overvejende velfungerende elever og er én af Aalborg Kommunes største folkeskoler. Fokus på
trivsel og læring for alle skolens elever betyder, at der er fokus på følgende:

Skole-hjemsamarbejde

På Nibe Skole prioriterer vi et tæt skole-hjemsamarbejde med hurtig opfølgning og tidlig kontakt til
forældrene ved udfordringer. Vi arbejder i øjeblikket med et nyt fokus i vores skole-hjemsamtaler, som
understøtter og styrker elevernes selvregulering og deres undervisningsparathed generelt. Digitale
elevplaner i MinUddannelse er ligeledes et arbejde, der er styrket på Nibe Skole.

Trivselsarbejde i skolen

Tydelige voksne, gode relationer og god klasseledelse er højt prioriteret og nogle af vores bærende værdier
i løbet af elevens dag i både skole og DUS. Vi har nul-tolerance i forhold til mobning og iværksætter hurtigt
vores anti-mobbehandleplan ved behov.
Det pædagogiske personale arbejder i årgangstema og danner således en fælles, velkendt og tryg relation
som ramme omkring det enkelte barn og årgangens børn som helhed.
Båndet er vores trivselsenhed, som er en fast støtte og sparringspartner i det daglige for såvel børn som
voksne. Båndet understøtter således både klassens og det enkelte barns trivsel.

Læring i skolen

På Nibe Skole er der et fagligt højt niveau generelt. Den faglige undervisning og efteruddannelse prioriteres
og et godt læringsmiljø med arbejdsro i timerne tilstræbes.
Lærerne afholder systematiske læringssamtaler med eleverne med fokus på deres undervisningsparathed
og selvregulering.
På Nibe Skole arbejder vi med brug af kompenserende it i alle fag og på alle årgange – både for de
ordblinde børn, men også som supplerende læringsstrategi for alle elever, der hvor det skønnes relevant.
Skolebestyrelsens beretning
-

Beskriv kort hvilke opmærksomhedspunkter I får som skolebestyrelse på baggrund af skolens
resultater (datarapporten)
Beskriv kort hvordan I vil følge op på skolens resultater
Beskriv kort skolebestyrelsens væsentligste indsatser i de kommende 2-3 skoleår

For Nibe Skoles skolebestyrelse er det at drive en god skole kendetegnet ved høj trivsel og høj faglighed.
Det er omdrejningspunktet i skolebestyrelsens arbejde. Skolebestyrelsen lægger derfor vægt på følgende i
en kort beretning om Nibe Skole.
Trivslen for det enkelte barn og for klassen er i højsæde. På Nibe Skole vægter vi at skabe rammer og kultur
for rummelighed på alle niveauer. Det afspejles i den måde det pædagogiske personale arbejder med
børnene på i deres relation og tydelighed, som understøtter skolebestyrelsens ønske om rummelighed og
god klasseledelse. Der vil fremadrettet være opfølgning i skolebestyrelsen ift. den nye organisering af DUS,
som har til hensigt at understøtte den enkelte elevs trivsel.

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Nibe Skole er for alle de børn, der gerne vil gå her, hvilket også afspejles i skolens principper, som i løbet af
de seneste år er blevet gennemarbejdet af skolebestyrelsen.
De bedst mulige vilkår for undervisningen ligger os på sinde, og vi er i skolebestyrelsen opmærksomme på
lærernes arbejde og rammer for dette i hverdagen. Vi vil gerne understøtte rammerne for den gode faglige
udvikling og samtidig fastholde en høj trivsel blandt såvel elever som personale.
Vi følger med i den fortsatte udvikling af brugen af MinUddannelse og den digitale elevplans betydning.
Vi drøfter ofte ressourcerne og prioriteringen af disse både på kommunalt plan og på Nibe Skole i forhold til
at understøtte dels trivselsarbejdet og dels den faglige læring i hverdagen. På Nibe Skole er vi udfordret af
ressourcetildelingen til en stor skole i den nuværende model, som vi også tidligere har gjort opmærksom
på. Vi er meget positivt stemt overfor skoleudvalgets initiativ omkring et arbejde med en ny og mere
gennemskuelig ressourcetildelingsmodel.
I Nibe Skoles skolebestyrelse vil vi forsat følge med i de initiativer, der kommer såvel nationalt, kommunalt
og lokalt og understøtte skolens udvikling bedst muligt indenfor de givne rammer.
Vi har på nuværende tidspunkt ikke nået at forholde os til datarapporten, idet vi har arbejdet med
høringssvar på det seneste skolebestyrelsesmøde. Datarapporten indgår i de kommende
skolebestyrelsesmøder

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Målpil for Nibe Skole 2020-22
Organisation og strategiudvikling 2019-20

Organisation og strategiudvikling 2020-21

Organisation og strategiudvikling 2021-22

Selvregulering

Selvregulering

Selvregulering

Vi påbegynder arbejdet systematisk med selvregulering hos eleverne på alle klassetrin.

Vi arbejder systematisk med selvregulering hos eleverne på alle klassetrin.

Vi arbejder systematisk med selvregulering hos eleverne på alle klassetrin og i DUS. Vi evaluerer arbejdet i april/maj.

Fag og fagdidaktik i fokus

Fag og fagdidaktik i fokus

Fag og fagdidaktik i fokus

Vi ønsker at lade fælles faglig forberedelse og fagdidaktiske refleksioner fylde mere i lærernes hverdag.

Teammødernes struktur og indhold afspejler fokus på fagdidaktik og fag i samarbejdet mellem lærerne på årgangen.

Teammødernes fokus på fagdidaktik og fag evalueres i april/maj.

Vision
”Noget at have det i”
Skolerne i Aalborg Kommune vil
gøre ”noget at have det i” til
virkelighed ved:
•

At styrke fagligheden

•

At øge det
tværprofessionelle
samarbejde

Læringssamtaler og skole-hjemsamtaler

Læringssamtaler og skole-hjemsamtaler

Læringssamtaler og skole-hjemsamtaler

Vi fortsætter arbejdet med at kvalificere skole-hjemsamtalerne.

Vi har forskellige og af årgangene udvalgte modeller for læringssamtaler og skole-hjemsamtalerne.

Vi har en god sammenhæng mellem læringssamtaler og skole-hjemsamtalerne.

•

At forbedre de demokratiske
fællesskaber

•

Altid at tage hånd om det
enkelte barn

•
Digitale elevplaner

Digitale elevplaner

Digitale elevplaner

Vi fortsætter arbejdet med at udvikle den fagfaglige del af de digitale elevplaner.

Vi arbejder med at udvikle den fagfaglige del af de digitale elevplaner.

Den digitale elevplan giver mening for personale, forældre og elever og omfanget har fundet et rimeligt leje.

Altid at levere høj kvalitet i
alle læringssituationer

•

Altid at inddrage den
omkringliggende verden i
skolen og omvendt

Efteruddannelse i undervisningsfag

Efteruddannelse i undervisningsfag

Efteruddannelse i undervisningsfag

Linjefagsuddannelse i de fag, hvor det er påkrævet.

Linjefagsuddannelse i de fag, hvor det er påkrævet.

Linjefagsuddannelse i de fag, hvor det er påkrævet, er næsten afsluttet.

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen

Vi gennemgår og udarbejder nye principper for skolens virke.

Vi gennemgår og udarbejder nye principper for skolens virke.

Arbejdet med principperne er afsluttet.

Vi følger op på arbejdet med de digitale elevplaner i MinUddannelse.

Vi følger op på arbejdet med de digitale elevplaner i MinUddannelse.

Den digitale elevplan giver mening for personale, forældre og elever og omfanget har fundet et rimeligt leje.

Vi følger op på den nye struktur i DUS1.

Vi følger op på den nye struktur i DUS1.

Den nye struktur i DUS1 er evalueret og justeret.

Mål
1.

Alle kan se, at de bliver
dygtigere hver dag

2.

Alle har mod på at deltage i
verden

Pædagogisk Praksis

Pædagogisk Praksis

Pædagogisk Praksis

Selvregulering

Selvregulering

Selvregulering

3.

Alle har en ven i skolen

4.

Læringen foregår
overvejende
eksperimenterende og
problemløsende

5.

Alle ansatte arbejder
systematisk med
vidensproduktion

Milepæle / succeskriterier
Det fortæller vi i år 2019-20

Det fortæller vi i år 2020-21

Det fortæller vi i år 2021-22

Selvregulering

Selvregulering

Selvregulering

Vi har været på inspirationstur til Hedensted Kommune og arbejder nu med at omsætte kriterierne for selvregulering til en

Vi indarbejder selvregulering som en bærende pædagogisk strategi og omsætter den til praksis.

Vi har selvregulering som en bærende pædagogisk strategi og omsætter den til praksis. Vi har fundet en god model for lærer og
pædagogsamarbejdet med en tydelig rollefordeling, hvor vi supplerer hinanden.

håndterbar praksis.

Fag og fagdidaktik i fokus
Fag og fagdidaktik i fokus
Vi taler mere om fagdidaktik og fag i løbet af en skoleuge end vi gjorde tidligere.
Vi taler om at ændre struktur og indhold på teammøderne.

Læringssamtaler og skole-hjemsamtaler
Læringssamtaler og skole-hjemsamtaler
Vi taler om at udvikle en naturlig sammenhæng mellem de to typer samtaler.
Omdrejningspunkterne når vi taler om læringssamtaler og skole-hjemsamtaler er selvregulering, læringsstrategier og

Fag og fagdidaktik i fokus
Vi taler mere om fagdidaktik og fag i løbet af en skoleuge end vi gjorde tidligere.

Læringssamtaler og skole-hjemsamtaler
Vi taler om at udvikle en naturlig sammenhæng mellem de to typer samtaler.

undervisningsparathed.
Digitale elevplaner
Digitale elevplaner
Det er hensigten, at lærernes indsats skal stå mål med forældre og elevers udbytte af elevplanen – hvordan realiserer vi det?

Vi taler om den digitale elevplan som et mere brugbart værktøj end tidligere, fordi det er blevet justeret ift. målsætningen.

Digitale elevplaner
Vi taler om den digitale elevplan som et mere brugbart værktøj end tidligere, fordi det er blevet justeret ift. målsætningen.

Læringssamtaler og kvalitetsrapport 2020
Skolens navn: Nr. Uttrup Skole
Fakta om skolen
Elevtal (2019/20)
Karaktergennemsnit (2018/19)
Undervisningseffekt – løfteevne ift.
socioøkonomisk baggrund (2018/19)
Resultat af seneste trivselsmåling
(2018/19)
Samlet elevfravær (2018/19)
Segregeringsandel (sep. 2019)

433
6,7
0,3
FT: 3,8
S: 2,9%
7,12%

ST: 4,3
EF: 1,7%

S&I: 3,3

R&O: 3,8
UF: 1,9%

Elevfeedback
-

Beskriv kort hvordan I arbejder med elevfeedback; herunder hvordan der arbejdes med
karaktergivning og formative feedbackformer
Den formative evaluering og feedback foregår i en tæt dialog mellem læreren og eleven. Den er et
værktøj til at give såvel eleven som læreren indsigt og viden, der bidrager til, at der løbende justeres
i indsatsen i forhold til de langsigtede mål.
Læreren skal tydeliggøre hvilke kompetencer og værktøjer eleven skal have i spil.
Dialogen er her det bærende element for sikre elevens forståelse for en øget læringsprogression.
Man skal som lærer give tips til, hvordan eleven kan komme videre med opgaven. Feedback skal
altid være fremadrettet, og tilpasset den enkelte elevs kompetencer og udviklingspotentiale.
Læreren skal skabe rammerne for, at eleven kan spille en aktiv rolle i egen målsætning og
evaluering. Evalueringsresultater analyseres i dialog mellem lærer og elev.
Resultaterne anvendes med henblik på at læreren kan justere kommende praksis.
Udover den dialog og skriftlige tilbagemelding der benyttes i hverdagen, afholder vi på skolen 2-4
fastsatte læringssamtaler om året. Læringssamtalen anvendes som redskab i lærings- og
udviklingsprocesserne.
Karaktergivning på 8. og 9. årgang er en summativ evaluering af elevens præstation.
På Nr.uttrup Skole står den summative evaluering aldrig alene, men bliver fulgt op af dialog lærer og
elev imellem.
Dette gør at den formative evaluering og feedback sikrer elevens læringsprogression.

Beskrivelse af skolens særlige kendetegn og væsentligste indsatser i de kommende 2-3 år
-

Beskriv kort hvad der karakteriserer skolen; herunder fx elevgrundlag, pædagogiske fokusområder,
lokalområdet, fysiske rammer
Indsæt skolens gældende målpil på næste side.
Nr. Uttrup Skole er en byskole placeret i den nord/østlige del af Nørresundby bestående af elever
der kommer fra mange forskellige typer af hjem. Det bevirker, at børnene får udvidet deres
horisonter, og når der så samtidig er en høj trivsel og stærk faglighed år efter på skolen, får Nr.
Uttrup Skoles elever mange særdeles værdifulde ting med i bagagen.

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Skolen samarbejder med hele det pædagogiske personale om at udvikle PLC yderligere, som består
af alle vejlederne på skolen. I PLC er Lærings/trivsels-konferencer en ny måde at systematisere
samarbejdet på, så vejledere og det øvrige personale systematisk via handleplaner samarbejder om
elever, klasserumsledelse, feedback etc. PLC-arbejdet har udviklet sig meget, men vi mangler stadig
at blive dygtigere til at anvende lærings/trivselssamtalerne optimalt. Eks. vil vi i endnu højere grad
fokusere på hele klassen ift. differentiering af undervisning og klasseledelse og ikke helt så meget
fokusere på enkelte elever, der er udfordret.
Nr. Uttrup Skole er desuden fokuseret på at udvikle de snitflader, der er mellem alménskolen og
Strukturcenteret, så begge parter kommer til at profitere af et tættere samarbejde.

Skolebestyrelsens beretning
Beskriv kort hvilke opmærksomhedspunkter I får som skolebestyrelse på baggrund af skolens
resultater (datarapporten)
-

Beskriv kort hvordan I vil følge op på skolens resultater
Beskriv kort skolebestyrelsens væsentligste indsatser i de kommende 2-3 skoleår
I skolebestyrelsen er det besluttet, at man først fordyber sig i datarapporten, når skolens ledelse har
været til Læringssamtaler, og dermed fået feedback fra forvaltningens eksperter. Dog ser
datarapporten overordnet set positiv ud, og afspejler meget fint skolens positive udvikling. I
forlængelse heraf vil bestyrelsen kalde relevante vejledere ind og drøftet datarapportens resultater
med dem.
Man er i skolebestyrelsen startet med systematisk at arbejde med skolens principper. Dette arbejde
bliver en væsentlig indsats de kommende år, og man vil desuden få principperne til at leve i skolens
dagligdag i endnu højere grad.
Nr. Uttrup Skole har startet et spændende fokus på karaktérdannelse, og dette fokus vil fylde en del
fremadrettet. Selvom det på den korte bane bliver svært at aflæse i en datarapport, har vi stor tro på,
at dette arbejde med dannelse blandt eleverne, er med til at udvikle dem som mennesker på en
meget hensigtsmæssig måde.

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Målpil for faglighed på Nr. Uttrup Skole
h

Aktiviteter

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Målpil for skole/hjem-samarbejde på Nr. Uttrup Skole
h

Aktiviteter

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Målpil for trivsel på Nr. Uttrup Skole

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Målpil for digital dannelse på Nr. Uttrup Skole
h

Aktiviteter

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Læringssamtaler og kvalitetsrapport 2020
Skolens navn: Nørholm Skole
Fakta om skolen
Elevtal (2019/20)
Karaktergennemsnit (2018/19)
Undervisningseffekt – løfteevne ift.
socioøkonomisk baggrund (2018/19)
Resultat af seneste trivselsmåling
(2018/19)
Samlet elevfravær (2018/19)
Segregeringsandel (sep. 2019)

99

FT: 4,0
S: 3,2%
1,85%

ST: 4,3

S&I: 3,7

EF: 2,4%

R&O: 3,8
UF: 0,1%

Elevfeedback
Ledelsen på Nørholm skole har foretaget en dataindsamling blandt det pædagogiske personale.
Analysen af disse data viser, at der på Nørholm skole findes en udbredt evaluerings- og
feedbackkultur om end denne er noget broget i sin form og metode. Det forekommer ikke unaturligt
for personalet at, arbejde med evaluering af pædagogiske og faglige aktiviteter med eleverne. Vores
analyse viser, at feedback primært har til hensigt, at vurderer læringsresultatet i højere grad end fx
proces og metode.
Analysen viser, at der arbejdes med forskellige feedbackformer:
Klassesamtaler (elev – elev)
Elevsamtaler (dokumenteret i MinUddannelse)
Portefølje (MinUddannelse)
Burgermetoden
Formativ evaluering i den professionelle kommunikation

Beskrivelse af skolens særlige kendetegn og væsentligste indsatser i de kommende 2-3 år
-

Fastholdelse af højt fagligt og trivselsmæssige niveau.
Tydeligt og udlevet fokus på inklusion
Teamsamarbejde hos personalet
Ny styrket læreplan i børnehaven
Feedback og evalueringskultur i skole og børnehave
Arbejde med skolens grundfortælling og værdier på medarbejder- og bestyrelsesniveau.
Et øget fokus på profilering af Nørholm skole som selvstændig enhed i det samlede skolevæsen

Skolebestyrelsens beretning
Skolebestyrelsens beretning.
På baggrund af kvalitetsrapportens resultater har skolebestyrelsen på Nørholm Skole følgende
opmærksomhedspunkter:
•
•

Generelt høj trivsel (et gennemsnit på 3,94, hvor gennemsnittet for Aalborg Kommune og
landsgennemsnittet ligger på 3,69)
Udviklingen i elevantal

Skolebestyrelsen ønsker at fastholde, og gerne også fortsat højne, den generelt høje trivsel blandt børnene
FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

på Nørholm Skole. Det samme gælder for det generelle faglige niveau (målt ved nationale test).
Bestyrelsen vil drøfte den årlige trivselsmåling og vil løbende blive orienteret om og drøfte skolens tiltag i
relation til elevernes trivsel.
I forhold til udviklingen i elevtal har skolebestyrelsen i efteråret 2019 iværksat en række tiltag med henblik
på at fastholde og øge antallet af elever på Nørholm Skole. Det sker bl.a. ved sammen med og i lokal
området at profilere skolen, og med en særlig opmærksomhed på, at skolen er en landsbyordning med
tilbud fra 3 til 13 år. Skolebestyrelsen vil på bestyrelsesmøderne i 2020 følge op på disse tiltag og efter
behov tilpasse eller igangsætte nye tiltag.

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Målpil

2019-2020

2019-2022
I Nørholm:
•

har vi 10 års
sammenhængende
læringtilbud. 3 til 13 år.

•

har vi et højt fagligt
niveau.

•

har vi en musisk
tradition

•

har vi stor tilslutning til
kulturskolen

•

har vi en engageret
forældregruppe

•

har vi fagligt funderede
medarbejdere

•

har vi gode faglige
resultater

•

har vi god trivsel

•

er vi den lokale skole
for de lokale børn

•

bliver vi valgt til, af
forældre og børn
udenfor skoledistriktet

•

har vi udeskole og
fokus på natur og
bæredygtighed

Milepæle

2019

•

•

Centrale
succeskriterier

2020-2021
Børnehaven
Der arbejdes med implementering af ny
styrket læreplan.
Evaluering og Feedback
Resultatmål:
Der arbejdes målrettet med kvalitativ
evaluering og feedback. Der fokuseres på
“bløde data” i den nære praksis. SHsamarbejdet revideres med det mål, at
kvalitetssikre samarbejdet ift. evaluering
og feedback til elever og forældre.
Procesmål:
Ledelse og medarbejdere realiserer
ovenstående resultatmål vha. styrket og
formaliseret lærings- og
refleksionspraksis.
Visionen
Yderligere konsolidering af skolens
grundfortælling og arbejdsværdier - vi har
altid noget at have det i.
Linjefagskompetence
Skolen nærmer sig 100%
linjefagskompetecedækning
Uddannelse af medarbejdere
Skolen har udddannet flg:
Forløbskoordinator
Team-koordinatorer
Linjefagsuddannelse i Håndværk- og
design (én medarbejder)
Masteruddannelse af leder

Skolens ledelse - Etablerer og skaber rammer
for indførelse af team-organisering i skoledelen.
Organiseringen er Team 1 (medarbejdere
tilknyttet 0. - 2.kl) Team 2 (medarbejdere
tilknyttet 3. - 6. kl), Team Gårdskolen samt KITteam.
Vi arbejder med at få tydelige mål for
elevernes læring og trivsel.
Der ledes “tæt på”, skolens ledelse indgår i
teamsamarbejdet i såvel børnehave som i
skoledelen. Skolen ledelse arbejder metodisk
med styrkelse af lærings-dagsordenen i
teamsamarbejdet i børnehave og skoledel.
Madordning
Vi lancerer igen en madordning på skolen.
Visionen
Vi arbejder med skolens grundfortælling og
arbejdsværdier i personalegruppen og
skolebestyrelse
Vejledere
Der påbegyndes uddannelse af
teamkoordinatorer
KIT-team
Etableres og fusioneres med SamRum
Kommunikationsstrategi samarbejde med
skolebestyrelsen, laves en ny
kommunikationsstrategi for Nørholm Skole.

•

•

Teamsamarbejdet
foranlediger at, ledelse og
medarbejdere bliver
tydeligere på, at bringe
pædagogisk læring i spil.
Arbejdet i KIT-teamet
sammenfatter “de særlige
indsatser” på Nørholm
skole. Der skabes
systematik og overblik.
Vores madordning
fungerer som et alternativ
til madpakken
Medarbejderne på
Nørholm skole tager
ejerskab for
grundfortælling og
arbejdsværdier.

2020

2021

2021-2022
Børnehaven:
Ny styrket læreplan er implementeret i det daglige
arbejde samt er beskrevet på skolens hjemmeside.
Evaluering og feedback
Nørholm skole og børnehave har indarbejdet fælles
feedback-kultur. Der arbejdes med kvalitative data
som vurderingsgrundlag i evalueringen af elevernes
læring.
Skolebestyrelsen har udarbejdet princip for SHsamarbejdet.

Vision

Noget at
have det i
1. Alle kan se, at de bliver
dygtigere hver dag

2. Alle har mod til at deltage
i verden
Primær
målsætning

2022

3. Alle har en ven i skolen
4. Læringen foregår
overvejende
eksperimenterende
og problemløsende

5. Alle ansatte arbejder
systematisk med
vidensproduktion

Milepæle
o

Teamsamarbejdet er karakteriseret
ved at fungere som professionelle
læringsfællesskaber.

o

Den nye styrkede læreplan er et
naturligt element i planlægningen
af det pædagogiske arbejde i
børnehaven.

o

Den nye bestyrelse på Nørholm
skole indarbejder skolens
grundfortælling i beslutinger,
principper osv.

Milepæle
o

Feedback er et indarbejdet
princip ift. undervisningens
planlægning, udførelse og
evaluering.

o

Nørholm skole fremstår som
en professionel pædagogisk
institution - en landsbyordning
med skole og børnehave for
børn fra 3-13 år.

Drømmene
Renovering af faglokale
(håndværk og design)
Generationshuset. (ombygning og
udvidelse af gymnastiksal i
samarbejde med og til anvendelse
for skole og lokalsamfund i og
omkring Nørholm)
Vuggestue på Nørholm Skole. (1-13).

Læringssamtaler og kvalitetsrapport 2020
Skolens navn: Nøvling Skole
Fakta om skolen
Elevtal (2019/20)
Karaktergennemsnit (2018/19)
Undervisningseffekt – løfteevne ift.
socioøkonomisk baggrund (2018/19)
Resultat af seneste trivselsmåling
(2018/19)
Samlet elevfravær (2018/19)
Segregeringsandel (sep. 2019)

148

FT: 3,8
S: 3,0%
4,26%

ST: 4,2
EF: 2,1%

S&I: 3,4

R&O: 3,7
UF: 0,3%

Elevfeedback
-

Beskriv kort hvordan I arbejder med elevfeedback; herunder hvordan der arbejdes med
karaktergivning og formative feedbackformer
På Nøvling skole arbejder vi med evaluering og feedback på følgende måder:

•
•
•
•
•
•

Hogrefe (faglig test) i dansk og matematik én gang årligt i forbindelse med skole-hjemsamtaler.
Hogrefe anvendes desuden efter behov på baggrund af kvalitative data med udgangspunkt i den
enkelte elev.
Obligatoriske nationale test (matematik: 6. klasse. Dansk: 4. og 6. klasse. Engelsk: 4. klasse)
Skolens elever får feedback løbende gennem ad hoc elevsamtaler til dels baseret på ovenstående
tests, til dels observationer i dagligdagen.
Drøftelser af elevernes lærings og trivsel på ugentlige teammøder.
Elevens alsidige udvikling evalueres i hhv. lærings-, sociale og personlige kompetencer ved brug af
‘Spindelvævet’ på MinUddannelse i forbindelse med skole-hjemsamtaler. I denne forbindelse
arbejder eleverne også med selvevaluering.

Beskrivelse af skolens særlige kendetegn og væsentligste indsatser i de kommende 2-3 år
-

Beskriv kort hvad der karakteriserer skolen; herunder fx elevgrundlag, pædagogiske fokusområder,
lokalområdet, fysiske rammer
Indsæt skolens gældende målpil på næste side.
Nøvling skole er en moderne folkeskole med åbne rum som ramme om undervisningen.
Klasselokalerne er koblet sammen med små fordybelsesrum til eleverne i stedet for døre. Dette
bevirker, at der er en særlig ro i undervisningen, og at eleverne har en forståelse for, at når man
arbejder på egen hånd, er faglighed og fordybelse i fokus. Der undervises på alle årgange ud fra
ugeskemarevolutionens principper, hvilket spiller godt sammen med de åbne rum.
Skolens virke er baseret på åbenhed, tillid og samarbejde på tværs af årgangene.
Der er i år særligt fokus på elevernes læsning, samt på idræt og bevægelse, som en integreret del af
den faglige undervisning. Vi påbegynder her i 2020 en særlig indsats, hvor vi sætter særligt fokus på
evaluering af elevernes læring og trivsel gennem data.

Skolebestyrelsens beretning
-

Beskriv kort hvilke opmærksomhedspunkter I får som skolebestyrelse på baggrund af skolens
resultater (datarapporten)
Beskriv kort hvordan I vil følge op på skolens resultater
Beskriv kort skolebestyrelsens væsentligste indsatser i de kommende 2-3 skoleår

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

På baggrund af datarapporten bliver vi nysgerrige på, om der kan laves en indsats, som højner
indskolingens niveau samtidig med, at vi oplever, at vores indskoling har stort fokus på at lære børnene at
gå i skole og lære at lære. Den indsats høster vi frugterne af på mellemtrinnet, hvor vi af datarapporten kan
se, at Nøvling Skole ligger over landsgennemsnittet og springer på årgange. Vores pædagogiske personale i
indskolingen forstår at tilrettelægge en skoledag, der gør børnene klar til mellemtrinnet - til at lære - til at
være - til at have respekt - til at tage ansvar for egen læring. Det pædagogiske personale, vi har, har
faglighed og særlige kompetencer som kendetegn og vi er sikre på, at der gøres den nødvendige indsats.
Man kunne forestille sig, at der måske vil blive lagt mere vægt på læsning, samtidig med, at vi også er
optaget af læring gennem bevægelse, hvilket vi underbygger med, at vi på trods af Skoleudvalgets
tilbagetrækning af bevilling til Idrætsskole har besluttet, at vi laver en Nøvling-model. Vi ved på baggrund
af undersøgelser, at læring højnes, når børnene bevæger sig. Desuden har vi fokus på vores udearealer,
hvor læring også er i højsædet. Fokus er uden tvivl læring for alle.
Opfølgning vil foregå på vores skolebestyrelsesmøder, hvor vi vil høre ledelse og medarbejdere, hvad der
sker og hvilket tiltag, der sættes i værk.
De næste år for skolebestyrelsen - lige nu må vi igen tune ind på fællesledelse, som jo er lige på trapperne.
Vi har i den forbindelse fokus på, at Nøvling Skole og børnehave bliver ved at være det, vi kender.
Foruden det er der som nævnt Nøvling-modellen for idrætsskole, og hvordan vi bedst udnytter vores
udearealer. Desuden et samarbejde med Nøvling Fodboldklub om nye fælleslokaler. Og så er vi optaget af
udarbejdelse af principper i samarbejde med med personalet og vores fantastiske lederteam.

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Skolens gældende målpil:

Note til målpilen:
Da skoleledelsen på Nøvling skole er relativ ny, har vi valgt at nulstille målpilen og kun skrive det ind, som vi har behandlet lokalt på skolen i den tid de
nuværende ledere har været en del af skolen. Målpilen vil derfor være et arbejdsredskab, der løbende bliver uddybet og mere detaljeret.

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Læringssamtaler og kvalitetsrapport 2020
Skolens navn: Sebber Skole
Fakta om skolen
Elevtal (2019/20)
Karaktergennemsnit (2018/19)
Undervisningseffekt – løfteevne ift.
socioøkonomisk baggrund (2018/19)
Resultat af seneste trivselsmåling
(2018/19)
Samlet elevfravær (2018/19)
Segregeringsandel (sep. 2019)

52

FT: 3,7
S: 3,4%
7,23%

ST: 4,2

S&I: 3,4

EF: 2,0%

R&O: 4,0
UF: 0,1%

Elevfeedback
På Sebber skole arbejder vi med elevfeedback via daglig mundtlig kommunikation med eleverne.
Vi benytter Min Uddannelse.
Der afholdes løbende læringssamtaler med eleverne
Der afholdes klassekonferencer hvor der tages udgangspunkt i den enkelte elevs nationale test
eller andre test.
Beskrivelse af skolens særlige kendetegn og væsentligste indsatser i de kommende 2-3 år
Sebber Skole og Regnbuen består af institutionen Regnbuen med vuggestue, børnehave og
skolefritidsordning (DUS) og af Sebber Skole med undervisning fra 0. til og med 6. klasse.
Regnbuen og Skolen arbejder tæt sammen om at skabe et tilbud til undervisning og fritid for alle
egnens børn fra 0 til 13 år. Et tilbud, der er enestående i Aalborg Kommune.
Sebber skole og Regnbuen kendes som et sted i løbende udvikling og stadig forandring, hvor
fællesskabet vægtes højt, og hvor der er kort vej fra idé til handling, et sted med engagerede
medarbejdere og stor forældreopbakning
På skolen arbejder vi med at gøre eleverne så dygtige som de kan blive i trygge og forudsigelige
rammer.
I DUS arbejdes med fællesmål for DUS og Børnehaven/vuggestuen arbejder vi med lærerplaner,
sprogvurdering, kompetencehjulet og opsporingsmodellen.
Vi vil i de kommende år arbejde med pædagogisk udvikling og synlighed

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Skolebestyrelsens beretning
Skolebestyrelsen er sammen med personalet i gang med en synligheds kampagne, der gerne
skulle gøre flere bevidste om at der er en Vuggestue/Børnehave/Skole/DUS.
Skolebestyrelsen er opmærksomme på, hvilken betydningen af planerne om Fælles skoleledelse
har for Sebber Skole og Regnbuen.
Skolebestyrelsen arbejder løbende med skolens udvikling herunder principper, økonomi,
ressourcer.

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Skolens gældende målpil:

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Læringssamtaler og kvalitetsrapport 2020
Skolens navn: Seminarieskolen
Fakta om skolen
Elevtal (2019/20)
Karaktergennemsnit (2018/19)
Undervisningseffekt – løfteevne ift.
socioøkonomisk baggrund (2018/19)
Resultat af seneste trivselsmåling
(2018/19)
Samlet elevfravær (2018/19)
Segregeringsandel (sep. 2019)

457
6,1
0
FT: 3,7
S: 2,0%
6,28%

ST: 4,1
EF: 1,0%

S&I: 3,2

R&O: 3,8
UF: 1,9%

Elevfeedback
Skolen arbejder systematisk med læringssamtaler i hele grundskolen. Der er løbende feedback til
eleverne fra lærerne. Skolen har desuden indført 3 fagsamtaler med forældre og elever. Her er
fokus på hvordan eleven klarer sig, hvad næste mål er og hvordan forældre kan understøtte deres
barn i det.
Der afholdes 2 faglige klassekonferencer i hver klasse. Her deltager vejledere og udgangspunktet
er den enkelte elevs faglige status. I forlængelse af konferencen aftales evt. støtteforanstaltninger
eller særlige tiltag for den enkelte. Der er særligt fokus på dansk og matematik.

Beskrivelse af skolens særlige kendetegn og væsentligste indsatser i de kommende 2-3 år
Seminarieskolen er en skole med en almenafdeling med 1 spor, en 10. klasseafdeling med knap
200 elever fordelt på 2 matrikler samt en specialafdeling på 63 elever med autisme. Grundskole og
10. klassecenter er multikulturel og eleverne har mange forskellige etniske baggrunde. Skolens
særlige fokus ligger nu og de næste år på faglig, sproglig og begrebsmæssig læring. Der arbejdes
systematisk med vejledning, opfølgning og det gode læringsmiljø. Skolen er bygget som en skole
med ”klynger”, der hver rummer et antal klasselokaler/faglokaler. En nyere tilbygning rummer
skolens DUS. Skolens afdelinger er fordelt på klyngerne, således at der er en sammenhæng i
elevgruppen. Generelt trænger skolen til en renovering – vinduer, varmesystem mm. Skolen er
beliggende i et område dels med parcelhuse mod syd og socialt boligbyggeri mod nord. Der er stor
socioøkonomisk forskel på de 2 områder i skole distriktet

Skolebestyrelsens beretning
På baggarund af datarapporten har bestyrelsen særlig opmærksomhed på følgende områder:
Indskrivningsprocenten, skolens evne til at løfte eleverne fagligt samt elevtrivsel.
Skolebestyrelsen vil løbende i de kommende år følge udviklingen i disse områder og vil arbejde
med nye tiltag til at få indskrivningsprocenten hævet.

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Læringssamtaler og kvalitetsrapport 2020
Skolens navn: Skansevejens Skole
Fakta om skolen
Elevtal (2019/20)
Karaktergennemsnit (2018/19)
Undervisningseffekt – løfteevne ift.
socioøkonomisk baggrund (2018/19)
Resultat af seneste trivselsmåling
(2018/19)
Samlet elevfravær (2018/19)
Segregeringsandel (sep. 2019)

519
7,7
0,2
FT: 3,7
S: 2,8%
5,08%

ST: 4,1
EF: 1,8%

S&I: 3,2

R&O: 3,8
UF: 1,0%

Elevfeedback
•
•
•
•

Der er ikke en fælles model for skolen, som gør at alle arbejder på samme måde. Samtidig med at
der selvfølgelig er forskel op igennem skoletiden.
Vi bruger mange “metoder” fra skriftlig feedback, mundtlig, gruppefeedback - herunder formative, da
vi ønsker at børnene også forholder sig til, hvordan de kan “hjælpe” en kammerat på vej fremfor kun
at kigge på det der er lavet.
Lige nu er der på enkelte årgange fokus på læringsmakker og faste grupper (duo, trio og quattro)
Vores læringsvejleder gør hvad han kan for at inspirere, videndeling blandt lærerne - målpil siger
fokus på fagligere vejledere

Beskrivelse af skolens særlige kendetegn og væsentligste indsatser i de kommende 2-3 år
•
•
•

•
•

Elevgrundlaget spænder vidt, både fagligt og socialt og nationaliteter
De indendørs fysiske rammer formår vi langt de fleste steder at benytte til sidste kvadratmeter.
Pædagogiske fokusområder:
• Udviklingsprojekt i indskolingen, Bevægelse i fagene, Interreg, Holddeling,
Arbejdshukommelse,I ndividuelle initiativer på de forskellige årgange. Udfordringen kan
være at meget af dette er årgangsbaseret - vi leder efter den røde tråd.
Der er en god “historie” om skolen både udenfor og indenfor. Som ledelse er vi klar til at blive
udfordret lidt og starter op i denne uge.
De kommende år vil en pædagogisk/didaktisk kulturforandring stå forrest, samtidig med at vi vil
zoome ind på læringskultur og medledende team

Skolebestyrelsens beretning
-

Har endnu ikke været i skolebestyrelsen
Beskriv kort hvilke opmærksomhedspunkter I får som skolebestyrelse på baggrund af skolens
resultater (datarapporten)
Beskriv kort hvordan I vil følge op på skolens resultater
Beskriv kort skolebestyrelsens væsentligste indsatser i de kommende 2-3 skoleår

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Skolens gældende målpil:

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

#BREVFLE
Bilag: Skabelon til beskrivelse af skolerne
Sofiendalskolen

Fakta om skolen
-

Elevtal
Karaktergennemsnit
Undervisningseffekt – løfteevne ift. socioøkonomisk baggrund
Resultat af seneste trivselsmåling
Samlet elevfravær
Segregeringsgrad

Elevfeedback
Status
‐
‐

‐

‐

Siden 2014 har det været arbejdet systematisk med Kompetenceudvikling i
læringssamtaler og feedback (bl.a. med UCN)
Karaktergivning gives i 8.‐9. årgang, hvor karakterer gives bl.a. på baggrund af
terminsprøver m.v. Efter afsluttende FP9 gennemgås karakterer og der vurderes
på spredning af års‐ og prøvekarakterer. Giver disse anledning til
opmærksomhed.
Vi har systematiseret omkring læringskonferencer (LK) med to årlige rul:
o Den ene samtale baserer sig på faglige test i øvrigt
o Den anden samtale baserer sig på nationale test og progression
o I LK kategoriseres eleverne grøn‐gul‐rød og der er inden årgangenes LK
arbejdsmøde mellem ledelse og vejledere. Der er systematisk opfølgning
på LK af nærmeste leder og vejledere.
o Der er klasserumsobservationer af nærmeste leder, disse er beskrevet i
dokument om LK på Sofiendalskolen.
Opmærksomhed ift. data behaldling i forbindelse med: Ledelse for øget læringBI

Tiltag
‐

‐

‐
‐

Som yderligere tiltag efter LK har som kommende indsatser:
o Implementering af en formel ramme ift. feedback
o øget skriftlighed i læringsrummet (6.‐9. årgang?)
o
Skolen har i 2019‐20 tre udvalg der kigger på følgende:
o Udvalg med fokus på overgange
o Den store rokade og opbrud og nydannelse af team
o Fremtidens skole og inklusion
Co‐teachinngs forløb for alle skolens medarbejdere
Udarbejdelse af nyt ledelsesgrundlag: databaseret ledelse, hvori erfaringer og
resultater fra BI: Ledelse for øget læring indgår

Beskrivelse af skolens særlige kendetegn og væsentligste indsatser i de kommende 2‐3
år
Status
‐

‐

‐

‐

‐

Skolens elevgrundlag er mangfoldig og området består af villaer, rækkehuse og
etagebyggeri, en blanding af ejer og lejerboliger. Elev og forældregruppen
afspejler sammensætningen på landsplan og 15‐16% af skolens elever er
flersprogede (og er i øvrigt – socio‐økonomisk ‐ sammensat som resten af skolens
elev og forældre
Skolebestyrelse, ledelse, medarbejdere og elever har arbejdet med udarbejdelse
af en kernefortælling. Kernefortællingen sætter retning for skolen og de
ambitioner vi har for Sofiendalskolens elever, forældre og medarbejdere og for
skolens som Skalborg/Sofiendal‐områdets skole. Kernefortællingen er afsæt for
udarbejdelse af nye principper, som er under udarbejdelse.
Der er en opmærksomhed på, at Sofiendalskolen har en større socioøkonomisk
vægtning end tidligere antaget idet vi i højrisikogruppen (5%) har 37 elever (pt.)
og i højrisikogruppen (15%) har 137 elever.
Der har været en afdækning af skolens fysiske rammer. De fysiske rammer lever
ikke op til moderne fleksible læringsmiljøer og kan ikke understøtte de tiltag vi
gerne vil igangsætte. Der findes ikke grupperum og nicher eller fællesarealer til
elevers læringssituationer og rekreative pauser. Skolens 670 elever har ikke
adgang til en hal i tilknytning til skolen og en række faglokaler er ikke
tidssvarende. Skolen har selv været i gang med at ny‐indrette PLC Store Torv,
Makerspace og 0. årgang for kr. 1,6 mio.
Skolen er deltager i to nationale projekter:
o Teknologiforståelse (har etableret et moderne og tidssvarende område
med makerspace, håndværk og design m.m.
o Elevløft der skal sikre at alle elever får samme muligheder og at vi øger
andelen af elever der får mindst 4. Indsatsen har indtil videre givet det
ønskede resultat

Tiltag
-

-

Nye principper, retningslinjer m.v. der sætter retning for skolens pædagogiske
arbejde, der kan styrke en større ensartethed.
I forbindelse med BI: Ledelse for øget læring vil ledelsen (LT) beslutte hvilke fokus
vi vil have for at skabe bedre resultater for alle. LT har endnu ikke besluttet hvilke.
Et nyt ledelsesgrundlag på baggrund af BI og hvad betyder det at arbejde som
databaseret ledelse?
Skolen arbejder målrettet – bl.a. ved deltagelse i samråd, boligsociale indsatser,
kirkesamarbejde og med de lokale idrætsforeninger – på at være
Skalborg/Sofiendals samlingssted.
Der er udarbejdet en investeringsplan for inde‐ og udearealer der betyder:
o Medarbejder og atriumgård ny‐indrettes i foråret 2020
o Lille Torv ny‐indrettes foråret 2020 med lærings‐ og rekreative områder
for 0.‐3. årgang.
o Skolens forhal og nord‐syd gange hvor der – via møbler – opsættes
nicher, opholdsområder m.v.
o Udskiftning af møbler i klasserne der kan understøtte nye tanker om
læring og organisering
2/3

-

-

Skolen er udviklingsorienteret og søger deltagelse og indflydelse på projekter –
lokalt og nationalt – der kan skabe øget læring. Pt. er vi partnerskole med Utzon:
Arkitektur er noget vi leger, som understøtter kreativitet og læring
Pilotprojekt med Musikkens Hus

Skolebestyrelsens beretning
-

-

-

Skolebestyrelsen har opmærksomhed på skolens resultater. Vi kan se, at arbejdet
med de senere år med at forbedre resultater ser ud til at lykkes, om end
resultaterne fortsat efterlader rum for forbedring. Resultatet sidste år er landet
på det forventede niveau i forhold til socio‐økonomi, det er et en positiv
fremgang. Bestyrelsen har opmærksomhed på, at den store diversitet skolens
målgruppe er forbundet med kan udfordre ift. målet om, at den enkelte elev skal
blive dygtigst muligt. Inklusionsdagsordenen kræver i nogle tilfælde mange
arbejdstimer kanaliseret ud på få procenter af elevgruppen og deraf også et
mindre fokus på den gennemsnitlige målgruppe samt de elever der kan ”trække
mere”.
o Den systematik skolen har præsenteret i forhold til Læringskonferencer
er med til at styrke anvendelse af data og fokus på den enkelte elevs
læring og udvikling. Bestyrelsen følger op på arbejdet med
læringskonferencer. Bestyrelsen anerkender at trivsel og læring er to
faktorer der ikke kan skilles ad, men udover trivsel er der også andre
andre medvirkende faktorer der spiller ind for læring, hvilket bestyrelsen
har fokus på at få talt frem blandt såvel elever, forældre som ansatte.
Bestyrelsen vil årligt – fremadrettet – sætte et møde af til drøftelse af skolens
resultater og data på baggrund af ledelsens fremlæggelse.
Bestyrelsen vil årligt – fremadrettet – sætte et møde af til drøftelse af skolens
trivselsmåling og de indsatser der er igangsat på den baggrund.
Bestyrelsen har det første halvandet år arbejdet med udarbejdelse af en
kernefortælling. Kernefortællingen skal understøtte skolens retning og styrke
skolens profil. Bestyrelsen har inddraget elevrådet og skolens medarbejdere i
arbejdet. Kernefortællingen danner grundlag for det efterfølgende arbejde med
udarbejdelse af principper, som skolens bestyrelse er ved at udarbejde. Principper
vil også blive præsenteret for skolens medarbejdere i foråret 2020.
Af andre fokusområder for bestyrelsen er
o Renovering og opgradering af skolens inde og udearealer
o Øget inddragelse af forældre i skole‐hjemsamarbejdet.(eller andre
ressourcepersoner).
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Handlingspil:
Sofiendalskolen 2015-20
Status 2015:

Indsatser og mål 2018-19 (1):

1.Strategisk overordnet:
Mål- og handlingspil introduceres i KU, PM og Skolebestyrelsen
Fokus på indskrivning og skolestart til 0. årgang, igangsættes m. 0. årgang + LT
Traditionskanon, drøftes og vedtages i KU + Skolebestyrelsen
Sirius tilbuddet ny-organiseres, beskrives 2017-18
Ny udskolingsmodel beskrives (gældende fra 08/18)

1. Alle kan se at de bliver dygtigere hver dag
Afprøves formaliserede elevsamtaler, erfaringer fra
2017-18 drøftet på PM, den røde tråd, ensartethed, indhente erfaringer fra andre steder
Skole-hjemsamtaler har udgangspunkt i MinUddannelse
Sofiendalskolens elever klarer sig bedre ift. socioøkonomiske vilkår, indsats hele skoleåret, elevløft
Small-data/hverdags evaluering indgår i planlægningen
af øget holddeling
2. Alle har mod på at deltage i verden
Elev-elev læring udvikles (f.eks. medie- og bevægelsesvejledere m.fl.), organiseres og afprøves, KU
Fælles Mål for DUS er implementeret
Partnerskab med Utzon implementeres
Internationalisering er et fokusområde
Sirius elever delintegreres, beskrives
Traditionskanon implementeres (inkl. skak)

2.Læring – metodisk/didaktisk udvikling:
Lærings- og trivselskonferencer, indhold og systematik opfølgning
MinUddannelse implementeret, opfølgning
Holddannelse + talenthold, igangsat, opfølgning (tid til planlægning)
IT-plan, under udarbejdelse
Hverdagens data/small-data (igangsættes 01/18 og løber 06/19)
3.Læring – faglig løft:
Fokus på FP9 og resultater maj-juni 2017, elevløft 9. årgang igangsat, opfølgning
Evaluering af lektiehjælp, understøttende uv. og bevægelse, opfølgning
Læse- og matematikløft 0-3. årgang fortsættes, evaluering indsats forår 2018
Projekt: Medievejledere, sættes i gang, præsenteres PM (forventninger, implementering)
Elevplaner Min uddannelse, gøre til redskab for lærere, elever og forældre bl.a. gennem
skole-hjemsamtaler foråret 2018, opfølgning gennem implementeringstrappen holddeling
Idræts-DUS, status ift. arbejdet med Fælles Mål for DUS i skoleåret 2017-18
Ordblinde cafe igangsættes, ordblinde-ambassadører uddannes, skoleåret 2017-18
KiDM (projekt udfoldes)
4.Læring – videndeling:
Gensidig inspiration, ny struktur udarbejdes til 2018-19 i KU/PM
Kurser, herunder CFU efterspørges, drøftes KU/PM i foråret 2018, hvordan findes tid?
Sammenhæng mellem afdelinger, overlevering, evalueres, hvad skal overleveres, besøg i
klasserne mm., drøftes på KU i foråret 2018
Styrkede fagteam, hvordan styrkes indhold, foråret 2018

5.Elevernes trivsel/ brobygning og overgange:
Fokus på overgang fra børnehave til skole, nytænkes og –beskrives 2017-18 (se ovenstående)
Fokus på overgang fra 3.-4. årgang og fra 6.-7. årgang, inddrage hele teamet f.eks. ved holdtimer,
besøg i klasserne, hvad skal overleveres, struktur mm., drøftes forår 2018
Trivselsfremmende fællesskaber (mentor/ venskabsklasser mm.), tidlig/forebyggende indsats,
skills, indskrives i Antimobbestrategi og Trivselsplan (Trivselsteamet) 2017-18
Partnerskab med Utzon, skal beskrives 2017-18
Nytænkning af skolebod/kantine, sund mad, igangsættes 2017-18 (Maddannelse)
6.Rammer – udearealer, faglokaler mm.:
Gode udeområder til pauser og til læring, plan konkretiseres og udarbejdes 2017-18, evt.
etablering af parkour-område, forebygger konflikter og aktiviteter
PLC nyetableret, håndværk og design, færdiggøres 2017-18
Skolens fysiske rammer, oversigt over ny-organisering, flere mødelokaler, der skal skaffes rammer
til holddeling mm., evt. i forbindelse med skolens udbygning og renovering …
En bæredygtig skole (Det grønne flag), styregruppe arbejder i 2017-18 med rammer
7.Strategisk ressourceforbrug
MED-udvalg/KU sætter fokus på psykisk og fysisk arbejdsmiljø, MED/KU 2017-18
Gode samarbejds- og forberedelsesmuligheder, etableres stilleområde
Optimere forberedelsesmuligheder, drøftes i 2017-18 i forbindelse med skoleåret 2018-19
Forældresamarbejde, afprøves 2017-18 i skoletiden, foråret 2018 samtaler med eleven i centrum

3. Alle har en ven i skolen
Trivselsindsatser implementeret, herunder
formaliserede venskabsklasser, KU forår 2018
4. Læring foregår overvejende eksperimenterende og
problemløsende
Modellen for læse- og matematikløft styrkes
DSA- og basisundervisning evalueres, KU
Programmering, teknologi/sciene etableres som fag

2019-20

STATUS (skrevet med kursiv): Indsatser og mål 2017-18 (2):

2018-19

Sofiendalskolens
grundfortælling

2017-18

Sofiendalskolen er kendetegnet ved at være
en stærk, lokal forankret folkeskole, med et
udviklet fællesskab, gode traditioner og et
godt omdømme i lokalområdet blandt
forældre og samarbejdspartnere.
Skolen har gennem mange år oparbejdet en
stærk udviklingskultur, det betyder, at skolen,
er er LP-skole, deltager i alle væsentlige
udviklingsarbejder (lokalt, nationalt og
internationalt). Det forhold betyder, at skolens
medarbejdere er ambitiøse, veluddannede,
mange er i færd med uddannelse, et faktum
der har betydet, at skolens medarbejdere
rekrutteres til andre uddannelses- og
ledelsesopgaver. Det forhold betyder også, at
skolen har let ved at rekruttere nye
medarbejdere, da skolen opleves som
dynamisk, har et godt og bæredygtigt
arbejdsmiljø, hvor social kapital er bærende
og et tæt integreret samarbejde mellem
personalegrupper. I øvrigt gælder, at skolen:
har høje forventninger til eleverne
har en stærk it- og sundhedsprofil
(bl.a.idræts-DUS)
har en engageret forældregruppe
er kendt for, at handle (”indsats til
tiden”) på forældre henvendelser
har trivselsfremmende indsatser for
den enkelte elev og klasser
(venskabs-klasser, trivselsdag)
er
rummelig,
mangfoldig
og
international (elever og personale)
har en god og professionel arbejdsog samarbejdskultur
har veluddannede vejledere
er en populær praktikskole
har kultur for at afprøve nyt
har balance ml. læring og trivsel
har læse- og matematikløft
har tonede linjer i udskolingen
har M- og ADHD-klasser fuldt
integreret i skolen

STATUS (skrevet med kursiv): Indsatser og mål 2017-18 (1):

MEDARBEJDERE:
At spille vores medarbejdere gode og
medskabende medarbejdere der arbejde
med professionel kapital

LEDELSE:
Gennemsigtighed og social kapital

MÅL – Pædagogisk profil:
-

Sofiendalskolen er en af de førende skoler
og placerer sig i top 5 i Aalborg
Kommunale skoler på parametre som
trivsel og FP9 (socio-økonomisk)
Sofiendalskolen er eksperimenterende og
elevernes naturlige nysgerrighed er
omdrejningspunktet
Sofiendalskolen har profil som international
skole hvor medborgerskab er i centrum
Sofiendalskolen er kendt som skolen med
tillidsskabende fællesksaber
Når alle er forskellige, er ingen anderledes
dækker fælleskaber for alle (inklusion)
Sofiendalskolen er kendt som en
udviklingsorienteret skole med
medskabende medarbejdere
Sofiendalskolens elever ligger over
gennemsnittet og progression ift. socioøkonomiske forhold

-

Primær
målsæt
-ning

MÅL – Læringprofil elever:
-

-

Indsatser og mål 2018-19 (1):
5. Alle ansatte arbejder systematisk med vidensproduktion
Talenthold og holddeling fortsættes, formen tilpasset efter evaluering foråret 2018
Der arbejdes videre med klasseledelse, selvregulering og konsolideringt, opfølgning
Øget skriftlig i læringsrummet med feed-back afprøves, nødvendige rammer herfor
etableres og løbende opfølgning
Distribueret ledelse og vejlederstruktur, evalueres for det optimale udbytte i PM
6. Overordnede lokale indsatser
Der arbejdes med helhed i skole og fritid bl.a. på baggrund af Fælles Mål for DUS
Mødestruktur, indhold og form imødekommer behovet for kreativitet, samarbejde og
professionelle læringsmiljøer (årgangs-, samarbejds- og fagteam, PM mm.)
Traditionskanon følges
Ny udskolingsmodel (implementeres)
7. Rammer – udearealer, faglokaler mm.:
Skolens fagområder er for alle kl. 06.30-17.00
En bæredygtig skole (Det grønne flag), afprøves
8. Strategisk ressourceforbrug
Professionel kapital, opmærksomhed i MED på fysisk og psykisk arbejdsmiljø
Fortsat opmærksomhed på fysiske samarbejds- og forberedelsesmuligheder
Elevfravær opfølgning, Trivselsteamets fraværsindsats
Forældresamarbejde genbeskrevet, se ovenstående (og 2017-18)

-

Elever inddrages i mål for egen læring og
der gennemføres løbende læringssamtaler
Skole-hjemsamtaler, afsæt i
MinUddannelse
Sofiendalskolens elever er globale
medborgere
Sofiendalskolens elever arbejder sammen
med eksterne aktører
Prøvehandlinger og prototyper er
pædagogisk praksis (hvad virker)
Alle elever kan læse ved start i 1. årgang

MÅL – ”Den åbne skole”s profil:
-

Sofiendalskolen er ”helhedsskole” hvor
undervisning og fritid er integreret og
sammenhængende
Sofiendalskolen arbejder tæt sammen med
eksterne aktører

MÅL - Ledelsesprofil:
-

Transparent ledelse, hvor social og
professionel kapital hersker ift.
beslutningsgrundlag i organisationen
Visionær ledelse, der inddrager forskning,
der kan understøtte medarbejdere i deres
arbejde med reformens mål

24. februar 2020

Læringssamtaler og kvalitetsrapport 2020
Skolens navn: Stolpedalsskolen
Fakta om skolen
Elevtal (2019/20)
Karaktergennemsnit (2018/19)
Undervisningseffekt – løfteevne ift.
socioøkonomisk baggrund (2018/19)
Resultat af seneste trivselsmåling
(2018/19)
Samlet elevfravær (2018/19)
Segregeringsandel (sep. 2019)

715
8,2
0,2
FT: 4,0
S: 3,0%
2,03%

ST: 4,2
EF: 2,1%

S&I: 3,3

R&O: 3,9
UF: 0,4%

Elevfeedback
På Stolpedalsskolen har vi fokus på tre principper for evaluering.
1. At evalueringen er fremadrettet og lærende.
2. At evalueringen er involverende.
3. At der følges systematisk op på evalueringen.
I forhold til den løbende evaluering i den daglige undervisning har den enkelte underviser fokus på at give
feedback på klassens faglige, sociale og personlige udvikling. På Stolpedalsskolen forstår vi denne
feedbackkultur i undervisningen som en læringssamtale på klasseniveau. Llæringssamtale i den daglige
undervisning ses som feedback til klassen og den enkelte elev i forhold til de læringsmål, der arbejdes med
lige nu: Hvor er klassen og den enkelte elev lige nu i forhold til de udvalgte læringsmål, og hvad er næste
skridt i denne læringsproces. (se skolens princip for evaluering og feedback på skolens hjemmeside).
Som noget nyt, så arbejder udskolingen med, at standpunktskaraktererne gives ud fra fælles retningslinjer
for faget, som er synlige for eleverne. Det bliver præsenteret for eleverne, hvilke kriterier som vægtes for at
få den givne karakter.
Ved skriftlige og mundtlige fremlæggelser udarbejdes der en oversigt, med definerede kriterier, som
danner grundlag for karakter og de læringsmål, som den enkelte elev skal arbejde videre med, for at blive
så dygtig som de kan.
Beskrivelse af skolens særlige kendetegn og væsentligste indsatser i de kommende 2-3 år
Vi har ry for at være en skole, hvor faglighed og trivsel er hinandens forudsætninger, og det understøttes af
gode resultater på det faglige område og i trivselsmålingerne.
Skolen ligger naturskønt som nabo til Zoologisk Have og Mølleparken, og det giver gode muligheder for
undervisning udenfor skolens vægge samtidig med, at det giver fantastiske forhold for leg og aktivitet i
frikvartererne og Dussen.
Vi har en vision om at være en selvstyrende skole med høj grad af decentralisering af opgaverne til
professionelle medarbejdere. Vi har desuden et værdigrundlag, der tager udgangspunkt i værdierne
FAGLIGHED, FÆLLESSKAB, REPSEKT og NYSGERRIGHED.
Vi sætter fokus på det, som lykkes og den gode historie. Vi sørger for fysiske og mentale rammer, som giver
mulighed for den enkeltes og fællesskabets udvikling.
FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Skolens indsatsområder de kommende år, herunder mål: (Se uddybning i målpilen).
1. At Stolpedalsskolen er en afdelingsopdelt skole, hvor årgangsteamet samarbejder om børnenes
læring og trivsel
2. At Stolpedalsskolen særligt kendetegnes gennem vores fire værdier
3. At Stolpedalsskolen har en klar og tydelig systematik, når der arbejdes med forebyggende,
foregribende og indgribende indsatser.
Skolebestyrelsens beretning (må maksimalt fylde 10 linjer)
Ift. kvalitetsrapporten, så får skolebestyrelsen øje på, at vi ikke segregerer særligt mange elever på
Stolpedalsskolen. Vi lægger højt i trivselsmålingen bl.a. på social og faglig trivsel.
Ledelsen har en opmærksomhed på, at “ro og orden” og “støtte og inspiration” i trivselsmålingen, hvorfor
der er iværksat tiltag, der skal forberede de to punkter i den kommende trivselsmåling.
Ledelsen har desuden en opmærksomhed på (indsatsområde), hvordan skolens eleverne klarer sig ved
afgangsprøven i naturfag, da vi her ligger under kommunegennemsnittet.
Der er iværksat forskellige tiltag, både på den korte og lange bane, se målpil.
Ledelsen er desuden optaget af, at vi har en stor midtergruppe, der ved sidste afgangseksamen fik
karakteren 7. Skolen har en fremtidig målsætning, der går på, at INGEN elever får karakteren 00. Færre
elever får 7, men i stedet får karakteren 10 og 12. Vi skal have løftet bunden og hævet midtergruppen.
På bestyrelsesmødet blev der aftalt, at vi laver en midtvejsevaluering, i det kommende skoleår, hvor fokus
er rettet mod vores opmærksomhedspunkter samt indsatsområder.

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Læringssamtaler og kvalitetsrapport 2020
Skolens navn: Sulsted Skole
Fakta om skolen
Elevtal (2019/20)
Karaktergennemsnit (2018/19)
Undervisningseffekt – løfteevne ift.
socioøkonomisk baggrund (2018/19)
Resultat af seneste trivselsmåling
(2018/19)
Samlet elevfravær (2018/19)
Segregeringsandel (sep. 2019)

317
6,9
-0,1
FT: 3,6
S: 3,5%
3,26%

ST: 4,0
EF: 1,8%

S&I: 3,0

R&O: 3,7
UF: 1,1%

Elevfeedback
Sulsted skole arbejder med feedback på flere parametre. Feed up, feedback og feed forward.
Feedback: Med udgangspunkt i enten skriftlige produkter fra eleverne, arbejdsprocesser eller
adfærd, gives en løbende formativ feedback. Dette kan foregå struktureret ved systematiske
læringssamtaler eller ad hoc ved større behov. Der differentieres her i elevgruppen
Feed up: Den enkelte elev eller grupper gives klare læringsmål og forventninger, der er knyttet til
seneste feedback. Dette kan ligeledes foregå i læringssamtalen eller ved løbende dialog med den
enkelte. Ligeledes kan det foregå kollektivt mod en større gruppe elever.
Feed forward: Med udgangspunkt i feedback og feed up, gives der et bud på hvordan den enkelte
kommer videre og nærmere mod målet.
Der arbejdes tæt sammen i afdelingsteams for at kvalificere feedbackprocesserne. I særdeleshed hvor disse
udfordrer mere end normalen. I det forberedende arbejde med feedback arbejdes der lige så meget med
kvalitative som kvantitative data. Eksempelvis er der sat fokus på feedback på adfærd, hvilket i sig selv
udelukkende knytter sig til kvalitative data.

Beskrivelse af skolens særlige kendetegn og væsentligste indsatser i de kommende 2-3 år
Sulsted skole rummer pt. cirka 315 elever. Vi er beliggende 12 km nord for Aalborg, tæt ved skov og
idrætsanlæg. Det betyder gode udendørsfaciliteter, der udnyttes til fulde. Skolen er med som idrætsskole,
der nu nedlægges, men søger at bevare større elementer af konceptet.
De kommende år fokuseres der meget på at få integreret skolens læringsmål med fokus på
kerneopgaven og etableret en organisering og struktur der matcher skolens målsætninger.
Skolens læringsmål rummer 8 fokusområder:
•
•
•
•
•
•
•
•

Klasseledelse
Elevoverblik
Øget lyst til deltagelse
Et styrket relationsarbejde
Motiverede elever
Individuelle hensyn
Fysiske rammer som medspiller
Forældresamarbejde/-inddragelse

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Skolebestyrelsens beretning
Skolens bestyrelse er optaget af arbejdet med kerneopgaven, primært i kraft af skolens 8 læringsmål. Den
kommende periode vil det være i fokus. Med kerneopgaven forstås skolens virke i bredden: fagligt, socialt,
trivsel, samarbejde m.m. og tilsyn med dette føres lettest gennem læringsmålene og arbejdet med dette.
Bestyrelsen udarbejder i samarbejde med ledelsen et årshjul hvori denne opfølgning tilgodeses.

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Målpil

Skolens gældende målpil:

Aktiviteter
Skoleår 19/20
•
•
•
•
•

•

Skoleår 20/21

h

Fokus på PLF.
Introduktion til læringssyn.
Arbejde med læringssyn afdelingsvis.
Opkvalificering af personale på diverse
områder.
Reetablering af K.U. som et samlende
pædagogisk og didaktisk forum på tværs af
afdelinger og profession.
Idrætsskole.

Aktiviteter

•
•
•
•
•

Skoleår 21/22

Øget fokus på forældre som ressource.
Konsolidering af læringssyn
Øget fokus på vejledere og arbejdet med
handleplaner for enkelte elever eller grupper
Fokus på data og dokumentation
Feedbackprocesser koblet til data

•
•

Vision

En struktur der understøtter målsætninger
Meningsfulde fora, der understøtter læring og
er handlingsorienterede

”Noget at have det i”
Skolerne i Aalborg Kommune vil gøre ”noget at
have det i” til virkelighed ved:
•

At styrke fagligheden

•

At øge det tværprofessionelle samarbejde

•

At forbedre de demokratiske fællesskaber

•

Altid at tage hånd om det enkelte barn

•

Altid at levere høj kvalitet i alle
læringssituationer

•

i skolen og omvendt

Hvad har vi tidligere
haft succes med?

Mål

En skole hvor trivsel og relationer
prioriteres højt.

19/20

20/21

Primær
målsætning

21/22

En skole, der vil skabe gode
resultater i forhold til børns læring.

1.

Alle kan se, at de bliver dygtigere hver dag

2.

Alle har mod på at deltage i verden

3.

Alle har en ven i skolen

4.

Læringen foregår overvejende
eksperimenterende og problemløsende

5.

Høj grad af selvstyring i afdelinger.

D

k

d

d k

Altid at inddrage den omkringliggende verden

Alle ansatte arbejder systematisk med
vidensproduktion

ik i

Milepæle/
s cceskriterier
•
•
•

I juni 2020 har den enkelte afdeling et bud på
hvorledes deres praksis målrettes skolens
læringssyn.
Arbejdet med læringssyn flytter personalet i
vores ”PLF taksonomi”.
K.U. skaber mere gennemsigtighed på tværs af
afdelingerne og styrker samarbejdet hele vejen.

•

•
•
•

Etablering af forældrefora i specielt indskoling –
den gode klasse eller lignende.
o Opbakning gennem bestyrelse.
o Stor forældredeltagelse.
Læringssyn tydeliggøres og kobles til praksis
Handleplaner etableres og fastholder fokus,
både ift. enkelte elever eller større tiltag.
Dokumentation og digital systematik
indskærpes og ensartes.

•
•

Strukturen matcher skolens målsætninger,
således de ting der arbejdes med, effektivt kan
knyttes direkte til målsætninger.
Udbytte fra diverse fora bliver
handlingsorienterede. Fokus på det centrale
med kurs mod tiltag der søger at forbedre.

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Læringssamtaler og kvalitetsrapport 2020
Skolens navn: Svenstrup Skole
Fakta om skolen
Elevtal (2019/20)
Karaktergennemsnit (2018/19)
Undervisningseffekt – løfteevne ift.
socioøkonomisk baggrund (2018/19)
Resultat af seneste trivselsmåling
(2018/19)
Samlet elevfravær (2018/19)
Segregeringsandel (sep. 2019)

489
7,8
0,2
FT: 3,7
S: 2,6%
2,20%

ST: 4,1
EF: 1,9%

S&I: 3,2

R&O: 3,6
UF: 0,8%

Elevfeedback
-

Beskriv kort hvordan I arbejder med elevfeedback; herunder hvordan der arbejdes med
karaktergivning og formative feedbackformer
På Svenstrup Skole arbejdes der med elevfeedback på mange forskellige måder alt efter eleverne
alder og klassetrin. Brugen af MinUddannelse har været et omdrejningspunkt i flere læringssamtaler
med Skoleforvaltningen, da vi stadigvæk oplever at særligt elevplanen er vanskelig at se som et
brugbart redskab i dialogen mellem skole og hjem. Konkret er fokus på brugen af mere tekst og
prosa til elever og forældre sammenkoblet med en digital portfolio. Vi oplever at med
implementeringen af AULA så er forældrene kommet tættere på MinUddannelse og det går at flere
forældre har fået øjnene op for platformen. MinUddannelse bruges særligt hos udskolingseleverne til
elevfeedback, hvorimod feedback i de andre afdelinger på skolen oftest gives mundtligt i den daglige
undervisning eller i særlige elevsamtaler. Fx i tilbagemeldinger på større opgaver, test og prøver.

Beskrivelse af skolens særlige kendetegn og væsentligste indsatser i de kommende 2-3 år
-

Beskriv kort hvad der karakteriserer skolen; herunder fx elevgrundlag, pædagogiske fokusområder,
lokalområdet, fysiske rammer
Indsæt skolens gældende målpil på næste side.
Svenstrup by er fortsat under udvikling hvilket skolerne i byen kan mærkes på elevtallet. Vi kan se at
der er en tendens til at skolen særligt i udskolingen (7.-9.kl.) går fra at have to spor til at være tresporet. Svenstrup Skole er samtidig overbygningsskole for elever fra Ellidshøj Skole.
1.august 2020 flytter ny specialklasserække ind på skolen, da Øster Uttrup Skole, Godthåbskolen,
Bakkeø, Bådgruppen nedlægges og der laves en afdeling af disse specialtilbud på Svenstrup Skole.
Skolen står derfor overfor en kæmpe opgave med at få børn og voksne ind skolen og få skabt en ny
og fælles kultur.
I almen skolen har vi de senere år været optaget af teamsamarbejde og udvikling af professionelle
læringsfælleskaber, hvor det ikke kun er elevernes læring som er i fokus, men også de voksnes!
Foruden dette arbejder vi med at få bevægelsen til at være en del af hverdagen og vi har i de senere
år har fokus på efteruddannelse og har afholdt inspirationskurser for det pædagogiske personale.
Dette arbejde forventes at munde ud i en bevægelsespolitik så det bliver tydeligt for børn og voksne
hvad vi ser som bevægelse og hvordan vi arbejder med det i hverdagen.

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Skolebestyrelsens beretning
-

Beskriv kort hvilke opmærksomhedspunkter I får som skolebestyrelse på baggrund af skolens
resultater (datarapporten)
Beskriv kort hvordan I vil følge op på skolens resultater
Beskriv kort skolebestyrelsens væsentligste indsatser i de kommende 2-3 skoleår

Generelt er der tilfredshed med de resultater som foreligger i datarapporten. Skolebestyrelsen følger med
interesse skolens udvikling med klassekonferencer på udvalgte årgange i dansk, matematik og trivsel. Det er
bestyrelsen opfattelse at der er nogle paradokser i data idet høj inklusionsandel kan indebære lavere eller
ringere score på de faglige resultater.
I skoleåret 2019/20 har lærerpersonale fra indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen informeret på et
bestyrelsesmøde om hvordan der arbejdes fagligt og didaktisk med årsplaner og MinUddannelse.
Skolens ledelse har for nyligt været til samtale med Skoleforvaltningen om både dette datamateriale og
drøftelser i forhold til inklusion(læringsdialog). Som forarbejde til disse samtaler har vi drøftet begge forhold i
skolebestyrelsen. I den forbindelse opleves det som forældre, at kan være vanskeligt at finde et rum til at
kunne drøfte elever, som opleves som at have svært ved at være i klassefællesskabet. Skolebestyrelsens
væsentlige indsatser i de kommende år vil være drøfter i forbindelse udarbejdelse inklusionsgrundlag.

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Målpil for Svenstrup Skole
Aktiviteter

God ledelse på Svenstrup Skole: Vi vil sikre den pædagogiske udvikling og skabe en skole med trivsel
og robusthed
- Vi tager situationer/konflikter når de opstår og agerer som sparringspartnere på team og individuelt plan
- Vi vil fremstå som rollemodeller og bygger på tillidsfulde relationer
- Vil være tætte på medarbejder i form af sparring/vejledning på konkret opgaveløsning
- Vi spiller hinanden gode og bruger hinanden styrker
- Vi forventer et samarbejde i en åben, konstruktiv og ordentlig dialog

2.

2.

PLC-teamet afdækker sammen med den øvrige skole
hvordan den åbne skole bruges på Svenstrup Skole.
Videndeling her er nøglebegreberne lige som de indgået
samarbejdsaftaler.

Fokus på hvordan vi håndtere bevægelse som en del af
dagligdagen.

4+ 5. Team og fagteam arbejder med overskriften ”At
arbejde eksperimenterende og problemløsemde”. Alle team
skal lave læringsbeskrivelser som vidensdeles i Min
Uddannelse.

Personale i Dussen arbejder med udgangspunkt i ”Fælles
mål for DUS 2016-21” hvordan implementerer vi denne?

Samarbejde med Skoleglæder.nu om at udvikle måder og
ideer til hvordan det kan blive en del af hverdagen.

Fællesarrangement med pædagogisk personale, elever og
skolebestyrelse om hvad er bevægelse?
5.
Fokus på hvordan vi tænker og bruger understøttende
undervisning på Svenstrup Skole. Sammenhængen mellem
dette og den fagopdelte undervisning er fokus for
læringssamtaleforløb

Udarbejdelse af kommunikationspolitik som indeholder
retningslinjer for god kommunikation på skrifte, i tale og på
hvilke platforme.

Udvikling af den international dimension både i
undervisningsaktiviteter men også udveksling af personale.

Alle ansatte på Svenstrup Skole arbejder
på at udvikle pædagogisk praksis.

Der laves en lokal handleplan for naturfag
som tager afsæt i
naturvidenskabsstrategien.

Implementering af nyt specialtilbud –
Fællestilbud på Svenstrup Skole.

Skolens pædagogiske personale, elever og forældre arbejder
med at udvikle Fællesskaber for alle som grundet for måden
vi tænker skole på. Herunder arbejdes der med
perfekthedskultur, mobning, sociale medier mv.

”Noget at have det i”
Skolerne i Aalborg Kommune vil gøre ”noget at
have det i” til virkelighed ved:
•

At styrke fagligheden

•

At øge det tværprofessionelle samarbejde

•

At forbedre de demokratiske fællesskaber

•

Altid at tage hånd om det enkelte barn

•

Altid at levere høj kvalitet i alle
læringssituationer

•

Hvad har vi tidligere
haft succes med?
At vi forsøger som ledelse at være tæt på
praksis.

Vision

Altid at inddrage den omkringliggende verden

Mål
2018

2019

2020

Primær
målsætning

2021

1.

Alle kan se, at de bliver dygtigere hver dag

2.

Alle har mod på at deltage i verden

3.

Alle har en ven i skolen og møder mindst én
betydningsfuld voksen i skolen*

Teamsamarbejde – revitalisering af dette,
Hvorfor har vi team?

4.

Læringen foregår overvejende
eksperimenterende og problemløsende

5.

Læringssamtaleforløb hvor vi designer
forløb i samarbejde med PLC.

vidensproduktion

Milepæle/succeskriterier
Med udgangspunkt i Emneuge indsamler PLC data om
samarbejdsaftaler.

Læringssamtale 4 forløb hvor både egne vejledere og
skoleforvaltningens vejledere hjælper med at blive
klogere på hvad det vil sige at arbejde
eksperimenterende og problemløsende. Forløbet
afsluttes med en TUS i maj/juni 2018.

Der aftales lokale mål for DUSsen. Der aftales
implementering af fælles mål i DUS De Luxe.

Alle ansatte arbejder systematisk med

Værdier Svenstrup
Der laves beskrivelser på hvordan vi tænker bevægelsen ind
i dagligdagen – ønsket er at få lavet en bevægelsespolitik.

Efteruddannelse og inspirationsdage vedr. bevægelse i
dagligdagen.

Læringssamtale 5 forløb (Svenstrup model) med fokus på
bevægelse og Co-teaching forløb for 4.-6.årgang.

Efteruddannelse af teamtovholdere således at alle
tovholdere har været på teamkoordinatoruddannelse

Udvikling af nye samarbejdsflader
mellem almenskolen og det nye
specialtilbud fx sparringsforum.

Temaaften med fokus på kommunikation – hvordan
forventer vi at vi kommunikere med hinanden.

Emneuge med fokus på den internationale dimension for
hele skolen (uge 18).

Læringssamtale 6 forløb (Svenstrup model) har fokus på
den understøttende undervisningen og sammenhæng med
den fagopdelte undervisning.

Skole
•

Understøttende og udviklende rammer

•

Højt læringsudbytte

•

Sundhed

•

Fællesskab

•

Sociale værdier

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Der laves årshjul hvor inddragelse af MinUddanelse gøres

Læringssamtaler og kvalitetsrapport 2020
Skolens navn: Sønderbroskolen
Fakta om skolen
Elevtal (2019/20)
Karaktergennemsnit (2018/19)
Undervisningseffekt – løfteevne ift.
socioøkonomisk baggrund (2018/19)
Resultat af seneste trivselsmåling
(2018/19)
Samlet elevfravær (2018/19)
Segregeringsandel (sep. 2019)

475
6,9
-0,3
FT: 3,8
S: 3,1%
7,31%

ST: 4,2
EF: 2,1%

S&I: 3,4

R&O: 3,8
UF: 0,8%

Elevfeedback
Vi arbejder på klasseniveau med feedback ud fra læringsmål, der er opstillet både for den enkelte lektion og
for de enkelte forløb.
På individniveau arbejdes der med løbende individuelle læringssamtaler og feedback via læringsportalerne,
med selvevaluering efter hvert forløb, ligesom mulighederne for evaluering via MinUddannelse benyttes efter
relevans. Der arbejdes både med skriftlig og mundtlig feedback.
Herudover arbejdes der med elev-elev feedback både undervejs i forløb og som afslutning på forløb.
I udskolingen arbejder vi med standpunkter/karakterer som didaktiske værktøjer, hvor der følges op med
mundtlig eller skriftlig feedback. Der arbejdes ud fra en høj fokus på relationer samt motivation for læring. I
arbejdet omkring UPV og samtalerne med IUP-elever har vi skærpet fokus på formativ feedback.

Beskrivelse af skolens særlige kendetegn og væsentligste indsatser i de kommende 2-3 år
Sønderbroskolen er idrætsprofilskole og en midtbyskole med et mangfoldigt elevgrundlag. Vi har et
skoledistrikt med mange alternative skoletilbud i eller i umiddelbar nærhed af skoledistriktet. Vores fokus er
derfor at skabe bedst mulig læring og trivsel for den enkelte elev i et tæt samarbejde med forældrene,
således vi er et attraktivt valg for elever og forældre i centrum (midtbyen).
Vi gør vi stor brug af de mange samarbejdsmuligheder og tilbud, som findes i nærmiljøet.
Vi har stort fokus på, at vi er en attraktiv og professionel arbejdsplads, hvor vi står sammen om ansvaret for
– og løsningen af opgaverne. Derfor har vi valgt, at en af de primære indsatser pt. er udviklingen af
professionelle læringsfællesskaber. Derudover vil der de kommende 2-3 år være fokus på styrkelse af
fagligheden gennem arbejdet i fagteam, styrkelse af vores koncept som idrætsprofilskole samt arbejdet med
vores inklusionsgrundlag ”Fællesskaber for alle”.

Skolebestyrelsens beretning
Skolebestyrelsen har følgende opmærksomhedspunkter omkring Sønderbroskolens datarapport.
- Der er en god trivsel på Sønderbroskolen, og det lykkes at fastholde den høje trivsel over flere år.
Skolebestyrelsen har en ambition om at dette niveau, som minimum fastholdes, og vil følge
trivselsmålingerne og skolens opfølgende arbejde med - og indsatser omkring trivselsresultaterne. Dette vil
ske på møder i bestyrelsen.
- Der er fag, hvor der bør ske en forbedring ift. kompetencedækningen. Her vil skolebestyrelsen følge
skoleledelsens prioriteringer ift. efteruddannelse og kompetenceudvikling omkring linjefagskompetencer.

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

- Karaktererne omkring F/K/Bio/Geo er markant lavere end forventeligt. Her vil skolebestyrelsen følge de
indsatser skolen iværksætter for at i møde komme dette.
Skolebestyrelsens væsentligste indsatser de kommende 2-3 år er en styrkelse af forældresamarbejdet og
optimering af den fysiske ramme. Ift. vores fysiske ramme vil skolebestyrelsen arbejde målrettet for politisk
opbakning til at sikre at Sønderbroskolen er et attraktivt folkeskoletilbud til skoledistriktets elever og forældre.

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Vision:

Målpil 2019 - 2022

”Noget at have det i”

Bevægelse i centrum

Alle kan se at de bliver dyg gere hver dag
Alle har mod på at deltage i verden
Alle ansa e arbejder systema sk med videnproduk on
Læringen foregår overvejende eksperimenterende og problemløsende
Alle har en ven i skolen

Hvad har vi dligere ha succes med:
Vi har fokus på elevernes læring og en høj faglighed
Vi har en kultur hvor vi er fælles om opgaven og
fælles om ansvaret

Mål:

Vi har en kultur med plads l at afprøve nyt og
plads l at begå fejl
Vi står sammen om at afprøve og implementere
nye ltag

19/20

Vi udvikler vores samarbejdskultur frem mod professionelle læringsfællesskaber (PLF)
I indeværende år har vi fokus på følgende:
Mål 1: Undervisningen er et fælles anliggende
Mål 3: Tydelig ledelse og klare prioriteringer
- Afstemning af vores egen defini on af hvad vi forstår ved PLF
- Udarbejdelse af plan for progressionen i udvikling af PLF
- Etablering af en rammesætning for samarbejdet i team med d l
møder, ledelse tæt på, en skabelon for dagsordener og teamkontrakt/
forventningsafstemning.
- Rammesætning for teamkoordinatorerne (TK) med uddannelse af
TKér, udarbejdelse/udvikling af funk onsbeskrivelse, d l samarbejde
med ledelsen og etablering af PLF for TKér
- rammesætning og udvikling af læringssamtaler på alle klassetrin. Forma v elvaluering. Synliggørelse, rød tråd og værkstøjer

Vi styrker vores fokus på konceptet som Idrætsprofilskole.
I indeværende år har vi fokus på følgende:
- Kompetencelø generelt og af idrætsunderviserne
- Påbegyndelse af udarbejdelse af rød tråd omkring idrætsundervisning
og ATK i fagteamet
- Påbegyndelse af cer ficering af idrætsskole
Vi styrker vores faglige fokus på udvalgte fag gennem arbejde i fagteam.
Vi sæ er fokus på følgende fag og indsatser:
- Naturfagene N/T, geografi, biologi og F/K med udarbejdelse af "Den
grønne tråd"
- Madkundskab med fokus på madkundskab som valg- og eksamens fag.
Hvordan sikrer vi en faglig progression i faget.
- Dansk: rød tråd og sammenhæng i fagene samt
- Matema k: rød tråd og sammenhæng i fagene
- DSA : kompetencelø af dsa -lærere og implementering af Trin 3 i tosprogsmodellen. Egen Målpil
- KPC: Fokus på koordinerede indsatser, synlighed af de forløb vi laver
samt implementering af DMI forløb. Fokus på progression i læseudviklingen.
- Ressourceteam
- PLC: læringsmiljøer og integreret PLC
Vi arbejder med begrebet inklusion og vores måde at arbejde med området.
I indeværende år har vi fokus på følgende:
- Udarbejdelse af vores inklusionsgrundlag "Fællesskaber for alle"
- Påbegynde kortlægning af praksis og procedurer for arbejdet med
inklusionsindsatser mhp. revision af disse
- Implementering af indsatsen med venskabsklasser
- Påbegynde indsats omkring involvering af forældrene i arbejdet med
Fællesskaber for alle
Vi arbejder med følgende i indskolingen:
- DUS-fællesmål (egen målpil)
- Klasserumsledelse
- Fri for mobberi
Vi arbejder med følgende på mellemtrinnet:
- Overgange
- Rela onskompetencer og klasserumsledelse
Vi arbejder med følgende i udskolingen:
- Aalborgs bedste udskoling (ABU) - herunder UPV, studievalgsportofolie, forenklede elevplaner og "Den røde tråd"/fagsammenhænge (egen
målpil)

2018
20/21

21/22

Vi har en kultur hvor der er fokus på opgaven
Vi arbejder i professionelle læringsfællesskaber
Vi spiller hinanden gode ved at sæ e hinandens kompetencer i
spil (evt. væk)
Vi får skabt d og overskud l fordybelse, udvikling og kvalitet i
selvforvaltende team
Vi får styrket vores idrætsprofil
Vi får styrket vores fagpædagogiske og fagdidak ske afsæt

Vi udvikler vores samarbejdskultur frem mod PLF
I indeværende år har vi fokus på følgende:
Mål 2: Elevernes læring er i fokus
- Rela onen mellem undervisning og læring er i fokus
- Elevernes forskellige forudsætninger medtænkes ved at vi kombinerer data
og erfaringer for at få et nuanceret billede af hvordan eleverne lærer
- Elevernes læring evalueres ved at vi undersøger om elevernes opnår det
forventede udby e af undervisningen, og om læringen står mål med indsatsen
- implementering og fortsæ else af læringssamtaler både de løbende og de
fastlagte

Vi udvikler vores samarbejdskultur frem mod PLF
I indeværende år har vi fokus på følgende:
Mål 2: Elevernes læring er i fokus
- Rela onen mellem undervisning og læring er i fokus
- Elevernes forskellige forudsætninger medtænkes ved at vi kombinerer data
og erfaringer for at få et nuanceret billede af hvordan eleverne lærer
- Elevernes læring evalueres ved at vi undersøger om elevernes opnår det
forventede udby e af undervisningen, og om læringen står mål med indsatsen
- fortsat fokus på læringssamtalen.

Vi styrker vores fokus på konceptet som Idrætsprofilskole.
I indeværende år har vi fokus på følgende:
- Færdiggørelse af udarbejdelse af rød tråd omkring idrætsundervisning og
ATK i fagteamet
- Færdiggørelse af cer ficering af idrætsskole
- Re-cer ficering af Idræts-DUS
- Tydeliggørelse af vores Idrætsprofil på hjemmesiden
Vi styrker vores faglige fokus på udvalgte fag gennem arbejde i fagteam. Vi
fortsæ er med fokus på følgende fag og indsatser:
- Naturfagene N/T, geografi, biologi og F/K med udarbejdelse af "Den grønne tråd"
- Madkundskab med fokus på madkundskab som valg- og eksamens fag.
Hvordan sikrer vi en faglig progression i faget.
- Dansk: rød tråd og sammenhæng i fagene
Matema k: Rød tråd og sammenhæng i fagene
- DSA kompetencelø af dsa -lærere og implementering af Trin 3 i tosprogsmodellen
- KPC: Fokus på koordinerede indsatser, synlighed af de forløb vi laver samt
implementering af DMI forløb.Fokus på progression i læseudviklingen.
Ressourceteam
- PLC: læringsmiljøer og integreret PLC
Vi arbejder videre med begrebet inklusion og vores måde at arbejde med
området.
I indeværende år har vi fokus på følgende:
- Begrebsa laring af centrale og fundamentale begreber i vores inklusionsgrundlag "Fællesskaber for alle"
- Færdiggøre kortlægning af praksis og procedurer for arbejdet med inklusionsindsatser mhp. revision af disse
- Implementering af indsatsen med venskabsklasser
- Færdiggøre indsats omkring involvering af forældrene i arbejdet med Fællesskaber for alle
Vi arbejder med følgende i indskolingen:
- DUS-fællesmål (egen målpil)
- Klasserumsledelse
Vi arbejder med følgende på mellemtrinnet:
- Overgange
- Udvikling af særligt fokus
Vi arbejder med følgende i udskolingen:
- Aalborgs bedste udskoling (ABU) - herunder UPV, studievalgsportofolie,
forenlede elevplaner og "Den røde tråd"/fagsammenhænge (egen målpil)
Vi arbejder med følgende i KPC-regi (egen målpil)
- PLC
- DSA - indsats omkring trin 3
- læseindsats
- Ressourceteam
Arbejde med Professionel Kapital

Læringssamtaler og kvalitetsrapport 2020
Skolens navn: Sønderholm Skole
Fakta om skolen
Elevtal (2019/20)
Karaktergennemsnit (2018/19)
Undervisningseffekt – løfteevne ift.
socioøkonomisk baggrund (2018/19)
Resultat af seneste trivselsmåling
(2018/19)
Samlet elevfravær (2018/19)
Segregeringsandel (sep. 2019)

188
8,5
0,4
FT: 3,5
S: 2,4%
4,86%

ST: 3,8
EF: 2,2%

S&I: 3,0

R&O: 3,4
UF: 0,6%

Elevfeedback
Sønderholm Skole har stort fokus på arbejdet med feedback.
Vi arbejder systematisk med elevsamtaler på alle klassetrin. Vi har aftalt en fælles rød tråd i
elevsamtalerne, som følger samme grundlæggende opbygning på alle trin. Elevsamtalen anvendes i
samspil med vurderingerne af alsidige kompetencer på Min Uddannelse, og de knyttes tæt sammen
med skole-hjem-samtalerne.
I skoleåret 19/20 har vi fokus på at arbejde med porteføljer i MinUddannelse. Vi er optaget af, at dette
arbejde skal spille sammen med læringssamtaler generelt, med elevsamtalerne og med
skole/hjemsamtalerne.
Vi har i foråret 2020 planlagt et kompetenceudviklingsforløb i samarbejde med UCN, hvor skolens
pædagogiske personale skal arbejde generelt med feedback.
Karaktergivningen følger lovgivningen. Der gives standpunktskarakterer i 8. og 9. klasse 2 gange pr
skoleår.
Vi har fokus på at karaktergivningen skal suppleres af samtaler med den enkelte elev om baggrunden for
karakteren.

Beskrivelse af skolens særlige kendetegn og væsentligste indsatser i de kommende 2-3
år Sønderholm Skole er udviklingparat. Gennem de sidste år har vi arbejdet intensivt med
udviklingen af projektarbejdsformen som en integreret del af undervisningen på alle klassetrin.
Skolens pædagogiske og didaktiske praksis tager udgangspunkt i vores slogan: I virkeligheden
lærer du mere. Vi vil skabe en læringskultur, som i høj grad baseres på eksperimenterende og
elevinddragende tilgange, og hvor lærerrollen bliver mere faciliterende end instruerende, og
hvor der er plads til at fejle. Skolens værdigrundlag lægger især vægt på fællesskab. Vores
personlige livshistorier skabes i og af fællesskaber, og derfor skal fællesskabet altid være
omdrejningspunktet for skolens virke.
Eleverne kommer primært fra lokalområdet i og omkring Sønderholm, Nyrup, St.Restrup og Tostrup.
Skolen er 1-sporet fra 0. til 9. klasse. Vi har ca 200 elever. Opbakningen fra lokalområdet og skolens
forældre er meget stor. Skolen bruges som lokalt kulturcenter af byens borgere, foreninger og
idrætsklubber.
Sønderholm Skole er oprindeligt bygget i 60’erne. Siden hen blev der først i 80’erne og sidst i 2010
bygget til skolen. Skolens elever er gode til at passe på skolen, så den fremstår generelt pæn og
indbydende både inde og ude.

Skolebestyrelsens beretning
Skolebestyrelsen er opmærksom på skolens positive udvikling i elevtallet, de gode resultater i
afgangsprøverne og den høje undervisningseffekt. Skolebestyrelsen er særligt opmærksom på
resultaterne i elevernes trivselsmåling. Vi er nysgerrige på om indførelse af projektarbejdsformen i indskolingen
er årsag til at indskolingens resultater er bedre end mellemtrinnets og udskolingens? Skolebestyrelsen er
desuden optaget af linjefagskompetencedækningen, hvor der desværre var fejl i noget data. I virkeligheden er
dækningen højere end datarapporten viser.
Skolebestyrelsen følger op på skolens resultater på skolebestyrelsesmøderne.
Opfølgning ligger fast i skolebestyrelsens årshjul. Skolebestyrelsens indsatser
de kommende år:
Fokus på inklusions betydning for skolen. Hvordan påvirker Aalborg Kommunes
inklusionsstrategi skolens og elevernes udvikling? Skolebestyrelsen arbejder med den
åbne skole, gennem et fokus på at aktivere de ressourcer, som er i det
omkringliggende samfund. Skolebestyrelsen har fokus på den gode kommunikation
mellem skole og forældre. Vi vil lave en generel kommunikationsplan.
Skolebestyrelsen er optaget af de små skolers rolle i lborg Kommune.

Skolens gældende målpil:

Læringssamtaler og kvalitetsrapport 2020
Skolens navn: Tofthøjskolen
Fakta om skolen
Elevtal (2019/20)
Karaktergennemsnit (2018/19)
Undervisningseffekt – løfteevne ift.
socioøkonomisk baggrund (2018/19)
Resultat af seneste trivselsmåling
(2018/19)
Samlet elevfravær (2018/19)
Segregeringsandel (sep. 2019)

509
6,9
0
FT: 3,6
S: 3,5%
5,42%

ST: 4,0
EF: 1,9%

S&I: 3,1

R&O: 3,6
UF: 0,7%

Elevfeedback
På Tofthøjskolen arbejdes der med feedback som del af den daglige undervisning og
opfølgning på hjemmearbejde. I udskolingen gives der karakterer fra starten af 8. klasse. For
de ældste elever gælder også, at uddannelsesparathedsvurderingen og tilhørende planer
tages op løbende og dermed er genstand for aktiv løbende evaluering/feedback. I hele
skoleforløbet gælder det, at feedback så vidt muligt gives formativt, så eleven finder feedback
meningsfuld i forhold til fremtidig læring. Tofthøjskolen har udviklet en lokal
Læringshandleplan, der blandt andet har den funktion at fastholde et blik på læringsmål, tegn
på læring og evaluering/feedback i forhold hertil.
Læringshandleplanen anvendes ved enhver specialiseret indsats.
Beskrivelse af skolens særlige kendetegn og væsentligste indsatser i de kommende 2-3
år
Tofthøjskolens elevgrundlag består hovedsageligt af børn fra Storvorde og omegn.
Herudover kommer enkelte elever til skolen fra området ind mod Aalborg Øst – blandt andet
elever fra skolens strukturklasse. Skolen dækker et geografisk stort skoledistrikt. Elevernes
socioøkonomiske baggrund er meget varieret.
Skolens fysiske rammer er velfungerende. Vores største udfordring er manglende
udeområder i umiddelbar nærhed af skolen til frikvarters- og bevægelsesaktiviteter
Af væsentlige pædagogiske fokusområder i kommende år er følgende de vigtigste (se i øvrigt
målpil nedenfor)
•
•

Forbedring af skolens løfteevne gennem en stærkere faglig evalueringskultur
Videreudvikling af effektivitet og professionalisme i skolens teamsamarbejde

•

Implementering af neuropædagogiske værktøjer, sprog og modeller i analysen af
pædagogiske udfordringer

Skolebestyrelsens beretning
Skolebestyrelsen på Tofthøjskolen har følgende opmærksomhedspunkter efter læsning af
datarapport 19/20:
−

Skolens resultater i forhold til undervisningseffekt sammenlignet med
socioøkonomisk baggrund finder vi tilfredsstillende. Vi ønsker dog at hæve
skolens undervisningseffekt, specielt på naturfagsområdet.

−

−

Vi undrer os over, at det tilsyneladende er sådan at forventningerne er forskellige i
forskellige fag: I en sammenligning mellem to skoler kan forventningerne til en skole
være højere i fag A men lavere i fag B. Dette kunne vi godt ønske os undersøgt
nærmere.
I læsningen af skolens seneste trivselsundersøgelse ønsker vi at forbedre skolens
resultater på følgende områder:
o Motivation
o Forventninger til at lykkes med egen læring
o Er undervisningen spændende?
o Har du ofte hovedpine?
Generelt ønsker vi os, at datarapporten i så høj grad som muligt bruger de sammen
tal og de samme opsætninger fra år til år, så der bliver større mulighed for at
sammenligne over en årrække.

Skolebestyrelsen har indarbejdet opfølgning på skolens resultater i skolebestyrelsens
årshjul. Skolebestyrelsen ønsker at arbejde videre med i endnu højere grad at fastlægge
opfølgning på skolens forskellige resultater i årshjulet.
Skolebestyrelsens væsentligste indsats de kommende år vil være at gennemarbejde
bestyrelsens principper med henblik på at evaluere disse og kvalificere tilsynsarbejdet.
Vi undrer os i øvrigt over opstillingen af personalefravær i datarapporten, da den, som vi
ser det, ikke giver et særligbrugbart billede af fraværsmønstre hos personalet.

Læringssamtaler og kvalitetsrapport 2020
Skolens navn: Tornhøjskolen
Fakta om skolen
Elevtal (2019/20)
Karaktergennemsnit (2018/19)
Undervisningseffekt – løfteevne ift.
socioøkonomisk baggrund (2018/19)
Resultat af seneste trivselsmåling
(2018/19)
Samlet elevfravær (2018/19)
Segregeringsandel (sep. 2019)

262
6,2
0,5
FT: 3,6

ST: 4,0

S: 3,9%
8,00%

EF: 2,5%

S&I: 3,3

R&O: 3,7
UF: 3,8%

Elevfeedback
Beskriv kort hvordan I arbejder med elevfeedback; herunder hvordan der arbejdes med karaktergivning og
formative feedbackformer
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skolens prøveårshjul indbefatter før-under-eftervejledningssamtaler med team/faglærer- tiltag aftales.
Teams organiserer elevfeedback samt elevlæringssamtaler i forhold til elevernes alder og vælger selv
fremgangsform. Der er læringssamtaler ml. ledelse/team herom.
Udarbejdelse af SPE- inkluderer Barnets stemme om skolegang og elevudvikling/visualisering af mål
Elevmål aftales i læringssamtaler og tilstræbes visualiseret/noteret i Min uddannelse.
Klasser i udskoling laver selvevaluering i form af ”gap”-analyseskema forud for læringssamtale
Dialogmøde om prøveresultater og tiltag (feed-up) med elever samt forældre om sprogprøveresultat
Vejlederfeedback til trivselsmåling til team samt elever. Tiltag aftales om mål og evaluering
Praktikordning mellem almen- specialklasser med aftalte faglige/sociale mål samt opfølgning/feedback
På organisatoriske møder præsenteres forskellige anvendte samtale- og feedbackformer med praksiserfaring

Beskrivelse af skolens særlige kendetegn og væsentligste indsatser i de kommende 2-3 år
Beskriv kort hvad der karakteriserer skolen; herunder fx elevgrundlag, pædagogiske fokusområder,
lokalområdet, fysiske rammer
Indsæt skolens gældende målpil på næste side.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Distriktets skole for områdets børn samt to specialklasserækker med nye læringsmiljøer inde/ude
Synlighed i lokalområdet om skolens værdigrundlag og praksis.
En skole med nærvær, stemning og omsorg, så eleverne og familierne mærker, at vi vil alle børn.
Medarbejdere og elever respekterer gensidigt hinanden, der er tillid og med positivt sprogbrug/fællesskab
Via ny boligudvikling samt samskabelse i lokalområde tilstræbes at styrke elevindskrivning og elevantal
Idrætsskole – implimentere idræt/bevægelse/sundhed for at sikre elevernes læring/trivsel/livsduelighed
Stabilisering og udvikling af elevers læring, trivselsudvikling samt tilstedeværelse–i socioøkonomisk perspektiv
Obligatoriske sprogprøver i årgang 0 samt i DSA i 1.-9. årgang bliver en styrkelse af elevens skolesprog- og liv.
Fokus på alle elever og især elever med særlige vilkår, så eleven er i lærings- og trivselsudvikling.
Forældreinddragelse sker tæt på hver enkelt familie og hver klasse og via et kulturfællesskab

Skolebestyrelsens beretning (må maksimalt fylde 10 linjer)
-

Beskriv kort hvilke opmærksomhedspunkter I får som skolebestyrelse på baggrund af skolens resultater
(datarapporten)
Beskriv kort hvordan I vil følge op på skolens resultater

-

Beskriv kort skolebestyrelsens væsentligste indsatser i de kommende 2-3 skoleår

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Distriktets skole for områdets børn. Det skal være et naturligt valg for distriktets børn at gå på Tornhøjskolen.
At der er plads til hver enkelt elev – og at de oplever tiltro, tillid og mærker egne muligheder for at lære og trives.
Et tæt og åbent forældresamarbejde, hvor man tager hånd om de problemer/udfordringer, som kan opstå
Idrætsskole – har fokus på, at elever har idræt/bevægelse/sundhed for at styrke læring/trivsel/livsduelighed
At eleverne bliver så dygtige og trives så godt som muligt – og at de kommer i skole hver dag.
Der er traditioner, udflugter, emnedage, spændende ture - tæt på skolen og med udsyn, så alle får mod på livet
Stabile medarbejdere, som kender eleverne og som eleverne kender og er trygge ved.
Medarbejdere skal trives på skolen, så der er glæde, fællesskab og dermed gode rammer for alle.
Bestyrelsen følger løbende relevante nøgletal, karakter, indskrivningstal og drøfter tiltag sammen med ledelsen.
Bestyrelsen arbejder aktivt på at fortælle den rigtige historie om en mangfoldig skole

Skolens gældende målpil:

Læringssamtaler og kvalitetsrapport 2020
Skolens navn: Tylstrup Skole
Fakta om skolen
Elevtal (2019/20)
Karaktergennemsnit (2018/19)
Undervisningseffekt – løfteevne ift.
socioøkonomisk baggrund (2018/19)
Resultat af seneste trivselsmåling
(2018/19)
Samlet elevfravær (2018/19)
Segregeringsandel (sep. 2019)

128

FT: 3,7
S: 2,4%
8,67%

ST: 4,1
EF: 2,0%

S&I: 3,3

R&O: 3,5
UF: 0,1%

Elevfeedback
På Tylstrup skole arbejder vi med elevfeedback via daglig mundtlig kommunikation med eleverne.
Vi benytter også Min Uddannelse.
Der afholdes formelle læringssamtaler med alle elever – både i skole og DUS to gange årligt.
Der afholdes formelle læringssamtale med teamene tre gange årligt. Samtalen i maj/juni tager
udgangspunkt i den enkelte elevs nationale test eller andre test
”Ugens stjerneskud” – den ønskede adfærd

Beskrivelse af skolens særlige kendetegn og væsentligste indsatser i de kommende 2-3 år
Tylstrup skole er Aalborg kommunes nordligste skole og deler postnummer med en del af
Brønderslev kommune. Tylstrup skole har mange elever med forældre med problemstillinger.
På Tylstrup skole har vi ni tosprogede elever fortrinsvis fra østeuropæiske lande.
På skolen er der en ny legeplads, som er en del af landsbyordningens inklusionsindsats.
Vores pædagogiske hovedindsatser er inklusion og bedre standpunkt i læsning. Vi arbejder med
READ i børnehaven.
I DUS arbejdes med fællesmål for DUS og Børnehaven arbejder med kompetencehjulet.
På personalesiden arbejder vi med Professionel kapital – kerneopgaven og skolens værdisæt

Skolebestyrelsens beretning

Skolebestyrelses har fokus på kompetencedækningen af fagene
Skolebestyrelsen har sammen med personalet i gang sat et arbejde med
kommunikations strategi.
Skolebestyrelsen vil være opmærksom på, hvordan skolen/bestyrelsen skal agere i
planerne om Fælles skoleledelse.

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Skolebestyrelsen vil følge, om der er ressourcer nok til at løse kerneopgaverne
tilfredsstillende.

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Læringssamtaler og kvalitetsrapport 2020
Skolens navn: Ulsted Skole
Fakta om skolen
Elevtal (2019/20)
Karaktergennemsnit (2018/19)
Undervisningseffekt – løfteevne ift.
socioøkonomisk baggrund (2018/19)
Resultat af seneste trivselsmåling
(2018/19)
Samlet elevfravær (2018/19)
Segregeringsandel (sep. 2019)

119

FT: 3,4
S: 3,0%
5,52%

ST: 3,9
EF: 1,4%

S&I: 3,2

R&O: 3,3
UF: 0,6%

Elevfeedback
Ulsted skole arbejder løbende med databaseret evaluering på mange niveauer, fordi vi tror på, at
evaluering bidrager konstruktivt til den fortsatte udvikling på alle områder. Vi evaluerer således for,
at:
• følge op på, om vi når de mål, vi sætter os.
• kunne glædes over gode resultater og tydeliggøre anledninger til at give ros.
• identificere forbedringsmuligheder.
Evaluering er en både en integreret del af undervisningen og et helikopterperspektiv på de store
linjer omkring skolen.
Helt konkret gives formativ feedback på MinUddannelse (noter, læringsmål, portfolio) og ved
trivsels- og læringssamtaler på klasseniveau og på individniveau fx vha. forskellige
samtaleskabeloner. Dertil kommer skolens KNUSS-hold, der tilgodeser enkelte elev med særlige
personlige og sociale udfordringer. I KNUSS arbejdes der med forståelse af egne udfordringer og
handlemønstre, og der er (hjerne-smart) undervisning.
Ulsted skole går til 6. klasse og giver derfor ikke karakter.

Beskrivelse af skolens særlige kendetegn og væsentligste indsatser i de kommende 2-3 år
Ulsted Skole har et stabilt elevgrundlag. Byens børn søger byens skole, og der er et tæt
fællesskab på skolen samt et godt samarbejde mellem skole og hjem. Skolen har gode fysiske
rammer såvel inde som ude bla. Skoleskov, gymnastiksal (på skolen) og 500 m. til byens hal.
Ulsted skole har ligeledes et tæt samarbejde med de resterende institutioner og klubber i byen.
Indsatsområder:
•
•
•
•
•

Certificeret idrætsskole, hvorfor bevægelse både i ekstra idræt og i de fag-faglige timer er i
fokus. 8 lærere og pædagoger gennemfører i år et idrætskompetencekursus i ATK.
Nyt ledelsesteam, som i skoleårets første halvdel gennemført et afdækningsforløb, hvor der
i samarbejde med skolens lærere og pædagoger er udvalgt områder, som fremover skal
udvikles på.
Indsatsforløb: styrkelse af læringsmiljøet er et 3-årigt indsatsforløb med ekstern
konsulentstøtte med fokus på skoles læringsmiljøer – herunder forventninger og støtte til
eleven, klasseledelse, regler og normer, inklusion, trivels og socialt samt fysisk miljø.
Udvikling af Professionelle Læringsfællesskaber.
Fokus på faglig udvikling og elevernes trivsel på skolen.

Skolebestyrelsens beretning
I det forgange år er der brugt tid og energi på, at ansætte og etablere et godt samarbejde med den
nye ledelse på skolen.
Skolebestyrelsen har tidligere og er fortsat optaget af Ulsted skoles udtag til tilsyn på baggrund af
Trivselsmålingen og testresultater i matematik (2018). I dette skoleår har certificeringen som
Idrætsskole haft stor opmærksomhed, ligesom der er sat fokus på en gennemgang af skolen
principper herunder skole-hjem-samarbejdet, hvor der allerede har været et dialogmøde.
Ikke mindst er skolebestyrelsen optaget af skolens samarbejde med byen, og fastholdelse af
Ulsted skole som byens skole og samlingspunkt for byens børn.
Skolebestyrelsen bakker op om personalet indsatsområder og holdes ajour med løbende
orientering og evaluering på de månedlige skolebestyrelsesmøder. Skolebestyrelsens medlemmer
er desuden i løbende dialog med de øvrige forældre om deres oplevelser med skolen. Ligesom
flere skolebestyrelsesmedlemmer har deres daglige gang på skolen og ”mærker stemningen”.

Overblik over skolens indsatsområder fra 2020-2023:
Tilhørende målpile er under udarbejdelse.

Læringssamtaler og kvalitetsrapport 2020
Skolens navn: Vadum Skole
Fakta om skolen
Elevtal (2019/20)
Karaktergennemsnit (2018/19)
Undervisningseffekt – løfteevne ift.
socioøkonomisk baggrund (2018/19)
Resultat af seneste trivselsmåling
(2018/19)
Samlet elevfravær (2018/19)
Segregeringsandel (sep. 2019)

319
7,8
+0,5
FT: 88,6%
S: 3,1%
7,85%

ST: 92,2%
EF: 2,3%

S&I: 56,0%

R&O: 80,8
UF: 0,6%

Elevfeedback
-

Beskriv kort hvordan I arbejder med elevfeedback; herunder hvordan der arbejdes med
karaktergivning og formative feedbackformer

På Vadum Skole arbejde med forskellige elementer af elevfeedback. Der er den løbende feedback der er
målrettet hvor eleven har udviklingspotentialer. Denne sker på baggrund af elevernes mundtlige og
skriftlige arbejde. Endvidere er der feedback på de sociale og personlige kompetencer i forhold denne
udvikling.
Der afholdes elevsamtaler hvor der er fokus på status og målsætning af fremtidige udviklingsmuligheder i
et samarbejde mellem eleven og lærerne. Der gives standpunktskarakterer i udskolingen 3 gange årligt på
8. og 9. årgang.
Endvidere fungere skolehjemsamtalerne som en del af den feedbackkultur, hvor også forældrene inddrages
i processen.
Beskrivelse af skolens særlige kendetegn og væsentligste indsatser i de kommende 2-3 år
-

Beskriv kort hvad der karakteriserer skolen; herunder fx elevgrundlag, pædagogiske fokusområder,
lokalområdet, fysiske rammer
Indsæt skolens gældende målpil på næste side.

Der er fokus på at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn. Dette stiller krav til alle voksne på skolen som
er vigtige for at dette lykkedes.
Eleverne klarer sig godt fagligt, og vi vil specielt fremhæve evne til at de elever der har det sværest også
lykkes. Med tæt på 100% af elever der 15 måneder efter afsluttet 9. klasse er i gang med en
ungdomsuddannelse. Dette har været konstant over de sidste 5 år. På samme måde er tæt på 100% af alle
9. klasses prøverne gennemført over de sidste 5 år, og en meget høj andel (over 96%) har min. 2 i dansk
eller matematik i samme periode.
Der skal sættes fokus på andel af elever der bliver segregeret til en andet skoletilbud. Der skal ligeledes
sættes fokus på drengenes trivsel i indskolingen og pigernes trivsel i slutningen af mellemtrinet samt
udskolingen.
Der arbejdes videre med inklusionsindsatsen.

Skolebestyrelsens beretning
-

Beskriv kort hvilke opmærksomhedspunkter I får som skolebestyrelse på baggrund af skolens
resultater (datarapporten)
Beskriv kort hvordan I vil følge op på skolens resultater
Beskriv kort skolebestyrelsens væsentligste indsatser i de kommende 2-3 skoleår

Skolebestyrelsen er tilfredse med resultaterne både de faglige og de trivselsmæssig. Den største bekymring
er prioriteringen af ressourcer til stadig at opretholde den rigtige balance mellem det faglige og trivslen,
samtidig med der grundet skolens økonomi skal laves fremtidige besparelser.
Materialet fra ledelsens læringssamtale med forvaltningen er gennemgået på skolebestyrelsesmødet i
januar. Der var ikke yderligere kommentarer til resultaterne.
Skolebestyrelsen har fokus på at skolen fastholder det nuværende niveau, samtidig med at skolen er en
aktiv medspiller i byens udvikling. Skolen skal være synlig i byen og være et samlingspunkt, så alle børn i
skoledistriktet, så alle børn naturligt vælger Vadum Skole.

Læringssamtaler og kvalitetsrapport 2020
Skolens navn: Vejgaard Østre Skole
Fakta om skolen
Elevtal (2019/20)
Karaktergennemsnit (2018/19)
Undervisningseffekt – løfteevne ift.
socioøkonomisk baggrund (2018/19)
Resultat af seneste trivselsmåling
(2018/19)
Samlet elevfravær (2018/19)
Segregeringsandel (sep. 2019)

688
8,4
0,8
FT: 3,8
S: 3,2%
3,26%

ST: 4,2
EF: 2,0%

S&I: 3,2

R&O: 3,9
UF: 1,0%

Elevfeedback
-

Beskriv kort hvordan I arbejder med elevfeedback; herunder hvordan der arbejdes med
karaktergivning og formative feedbackformer

Vejgaard Østre Skole (VØS) har nedsat en arbejdsgruppe, der har til opgave at revitaliserer VØS’s
praksis ift. feedback.
Arbejdsgruppen skal i foråret 2020 beskrive eksisterende praksis på VØS, samt den viden vi står
på og ud fra disse to afsnit beskrive den fælles ramme/praksis, vi pr 1/8 skal have på VØS. Når vi
taler om feedback omhandler det flere aspekter:
•
Feedback til eleven ift. en opgave
•
Løbende feedback til elever (læringssamtaler).
•
Feedback til forældrene (skrift og forældremøder)
•
Feedback ift. test. (en arbejdsgruppe arbejder specifikt med test)
•
Feedback karakter vs. udtalelse/tilbagemelding. Aalborg kommune ønsker færre
karakterer i folkeskolen.
•
Feedback på undervisningen (voksen-voksen-feedback).
VØS’s principper for feedback skal godkendes af skolebestyrelsen og skal beskrives
på skolens hjemmeside.
Beskrivelse af skolens særlige kendetegn og væsentligste indsatser i de kommende 2-3 år
-

Beskriv kort hvad der karakteriserer skolen; herunder fx elevgrundlag, pædagogiske fokusområder,
lokalområdet, fysiske rammer
Indsæt skolens gældende målpil på næste side.

Vejgaard Østre Skole er kendetegnet ved, at det er en søgt skole (en ekstra klasse pr årgang), en
skole med høj faglighed, gode elevresultater, høj trivsel og fokus på fællesskaber. Vejgaard Østre
Skole arbejder målrettet med det overordnede værdigrundlag (skolens DNA), evalueringskultur,
Professionel Kapital og inklusion. Vejgaard Østre Skole skal i 2020 etablere en ny legeplads. De
fysiske rammer inde som ude er ikke tidssvarende Der arbejdes med at kunne skaffe midler til nye
møbler på skolen. Dog afventer vi ressourcetildeling 2020/2021.
Skolebestyrelsens beretning
-

Beskriv kort hvilke opmærksomhedspunkter I får som skolebestyrelse på baggrund af skolens
resultater (datarapporten)

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

-

Beskriv kort hvordan I vil følge op på skolens resultater
Beskriv kort skolebestyrelsens væsentligste indsatser i de kommende 2-3 skoleår

Skolebestyrelsen har fået ny formand ultimo 2019. Skolebestyrelsen ønsker at arbejde med
arbejdsgrupper, hvor temaer kan kvalificeres og hvor kompetencer og ansvar blive uddelegeret.
Skolebestyrelsen arbejder indgående med Skolens DNA, hvor de overordnede forventninger til
skolen og hjemmet bliver beskrevet. Skolebestyrelsen følger op på skolens resultater primært
gennem ledelsens orientering herom.
Skolebestyrelsen skal i maj måned godkende Vejgaard Østre skoles principper for feedback.

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Skolens gældende målpil:

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

#BREVFLE

Tillæg til kvalitetsrapport – beskrivelse af Vestbjerg Skole; januar 2020
Fakta om skolen
Elevfeedback

Formativ feedback på Vestbjerg skole
Aalborg kommunes princip for evaluering lyder som følgende:
Formålet med evaluering på skoleområdet i Aalborg kommune er at skabe udvikling og læring.
Dette skal ske på baggrund af følgende principper:
Evaluering er fremadrettet og lærende
Evaluering er involverende
Evaluering er systematisk
På Vestbjerg skole lever vi op til dette ved at tænke evaluering på mange niveauer:
elev-elev, elev-lærer, forældre-lærer, lærer-lærer og lærer-leder.
I den daglige undervisning anvender vi den formative evaluering i klassen gennem de læringssamtaler,
vi har med eleverne, alene eller i grupper. Udgangspunktet er, hvad målet med undervisningen er.
Målet fastholder vi ved at bruge læringsportalen, Min Uddannelse.
Evalueringskulturen på skolen er organiseret gennem forskellige elementer:
Der er systematiserede individuelle læringssamtaler med eleverne i årgangsteamet.
Vores arbejde med eleverne tager udgangspunkt i læringshandleplaner, hvor data, tiltag og evalueringer
er samlet et sted. Karaktergivning foretages to gange årligt. Som grundlag for karaktergivningen

indsamles der løbende elevdata i den daglige undervisning. Karaktererne anvendes som et
pædagogiskværktøj, og de står derfor ikke alene. Karakterer følges op af feedback og
begrundelse, hvor eleverne orienteres også om, hvad der skal til før de kan nå næste trin på
karakter-/læringsskalaen. Der afholdes desuden terminsprøver, nationale test samt mundtlige
præsentationer.

Vi har læringskonferencer implementeret, hvor vi drøfter elever, klasser og årgange med henblik på at
reflektere og at kvalificere tiltag og mål.
Vi samarbejder med forældrene på baggrund af ovenstående.
Overleveringssamtalerne ved lærerskift er systematiseret således, at der bliver overleveret mest mulig
viden til det videre forløb.
Vi har faglige fora i fagene, hvor fagenes udvikling er i fokus.
Teams har lavet teamkontrakter, som vi evaluerer løbende, og i forlængelse heraf er TUS og MUS er
implementeret.
Beskrivelse af skolens særlige kendetegn og væsentligste indsatser i de
kommende 2-3 år

Vestbjerg Skole er placeret ”på toppen” af Vestbjerg grænsende op til Hammer Bakker. De fantastiske
udendørs-rammer giver børnene/de unge fantastiske udfoldelsesmuligheder med leg og læring i fokus. De
fysiske rammer indenfor er vedligeholdte og imødekommende med
det lækre torv som omdrejningspunkt.
Skolen har godt 500 elever hvor ca. 30 elever går i kontakt-klasserækken, som er et unikt

tilbud til børn/unge med autisme.
Skolen har et spændende og varieret fritidstilbud (DUS ordning) for ca. 260 børn. Personalet på skolen
udgør i alt 88 engagerede personaler – lærere, pædagoger og servicepersonale.
Skolen er karakteriseret ved et stærkt fagligt fundament med trygge læringsfællesskaber, hvor der hver
dag arbejdes hårdt for at alle børn og unge er i faglig, social, personlig udvikling og trivsel. Dette sker i
et tæt samarbejde med dedikerede forældre og elever, hvor dialog, samarbejde og ansvar er
pejlemærker.
I arbejdet med at give børnene det bedst mulige børne-/ungeliv og dermed et livsdueligt afsæt til
voksenlivet, har Vestbjerg Skole områder/styrker som skinner stærkt igennem og som der kontinuerligt
og målrettet fortsat og fremadrettet vil være fokus på.
-

Her er arbejdet med at danne og uddanne børnene/ de unge i sprog, kulturer, demokrati og
børns rettigheder et vægtigt element – udsynet og forståelsen af andres kulturer og levevis. Der
undervises som noget særligt i tysk på 3., 4. årgang
I respekt for vores forskelligheder vil der i den kommende tid være særligt fokus på at skabe
gode lærings-/pause miljøer som understøtter inkluderende fællesskaber og som skaber
optimale muligheder for læring og trivsel, der favner alle
En god skolestart med kendte voksne, stærke relationer og trykke rammer
Al kommunikation og samarbejde tager afsæt i åbenhed, ærlighed og gensidig respekt således
vi i al kommunikation bliver set, mødt og anerkendt
Skolens overordnede 4 indsatsområder; kommunikation, samarbejde, Læring++ og
livsduelighed skal fremadrettet understøtte skolens vision og mål med henblik på et tydeligt
DNA
At styrke samarbejdet med lokalsamfundet via aktiviteter i og omkring det kommende
kulturcenter

Vestbjerg Skole skal være en læringsarena, hvor alle møder glade og går glade hjem, hvor alle får mod
på fremtiden som livsduelige mennesker, som giver alle muligheder og fremtidsperspektiver og som vi
sammen er stolte af.
Skolebestyrelsens beretning

Det generelle syn på datarapporten er, at skolens målepunkter er stabile og i udvikling.
Opmærksomheder:
- Er der nogen der driller dig så du bliver ked af det dig 0-3 kl. – ja tit skal gives opmærksom
- Opmærksomhed på trivsel i udskolingen
- Arbejde med skolens lokale ry ift. trivsel
- Evne til at favne de knap så fagligt dygtige
- Det gode trivselsniveau i indskolingen; sikre at det bæres med op i det ældre klasser
- Fastholde og fokusere på trivselsindsatser, rettighedsskole, dropmob
- En forandret elevgruppe; knap så homogen
- Nationale test; positiv ift. en god progression i læsning
- Skolebestyrelsen noterer sig en generel stigning i sygefraværet, men også at ledelsen beretter,
at der er en forklaring og at det forventes at blive nedbragt.
- Skolebestyrelsen bemærker den lave linjefagsdækning i idræt.
- Skolebestyrelsen bemærker den lave linjefagsdækning i n/t – der er to under uddannelse
- Linjefagsdækningen generelt er meget positiv
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Opfølgning:
- Mere nuancerede data ift. mellemtrinnets og udskolingens trivselsmåling i sammenhæng
med det stigende faglige niveau
- Fokus på det sociale; herunder trivselsindsatser
- Genfinde og opretholde fokus på værdierne fra arbejdet med rettighedsskole og dropmob
Skolebestyrelsens væsentlige indsatspunkter de kommende 2-3 år:
- At styrke den positive fortælling om skolens fokus på trivsel og de mange gode indsatser
- At skolen arbejder med inkluderende fællesskaber og favner en forandret elevgruppe,
hvor alle børn og unge føler sig set, mødt og anerkendt
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Læringssamtaler og kvalitetsrapport 2020
Skolens navn: Vester Hassing Skole
Fakta om skolen
Elevtal (2019/20)
Karaktergennemsnit (2018/19)
Undervisningseffekt – løfteevne ift.
socioøkonomisk baggrund (2018/19)
Resultat af seneste trivselsmåling
(2018/19)
Samlet elevfravær (2018/19)
Segregeringsandel (sep. 2019)

439
7,4
0,2
FT: 3,7
S: 2,8%
2,07%

ST: 4,0
EF: 1,9%

S&I: 3,1

R&O: 3,7
UF: 0,6%

Elevfeedback
Elevfeedback er noget eleverne skal lære både at give og få fra lærere/pædagoger og fra en makker eller et
team. I indskolingen kan det være feedback fra fremlæggelser, gruppe-feedback (lytte på hinanden),
samtaleark i forbindelse med skole-/hjemsamtale og elevsamtaler efter behov. På mellemtrinnet arbejdes
der videre med feedback-formerne og som noget nyt med processuel vejledning ved større skriftligt arbejde
og walk-and-talk samtaler. I elevsamtalen er der fokus på gode arbejdsvaner. I udskolingen arbejdes der
også med processuel vejledning og skriftlig feedback ved skriftlige prøver. Formativ evaluering foregår
løbende i de forskellige fag. Eleverne får et indblik i, hvor de kan blive bedre og der tales om, hvordan de
kan gøre det. Der gives karakterer fra 8. klasse ved større skriftlige afleveringer i dansk/engelsk/tysk/mat
sammen med konstruktiv feedback ved webprøver i læsning/retskrivning, fremlæggelser i engelsk/tysk.

Beskrivelse af skolens særlige kendetegn og væsentligste indsatser i de kommende 2-3 år
Vester Hassing Skole er det naturlige valg for distriktets børn, og det kan ses på vores høje
indskrivningsprocent. Vi har fortrinsvis elever fra ressourcestærke familier, og vi nyder godt af en god
forældreopbakning. Vi har sidste år investeret i nye moderne læringsmiljøer på hele skolen, hvor fokus er på
læring og trivsel. Desuden har vi et udeområde på 16 Ha med mulighed for mange udeaktiviteter. Vores
indsatsområder de kommende år er fortsat fokus på skolens værdigrundlag, som skal kunne ses i
dagligdagen. Grønt flag skole i 2020, teknologiforståelse på skemaet, en styrket og systematisk
inklusionsindsats, fælles børnesyn og et inkluderende forældresamarbejde. (se målpil)

Skolebestyrelsens beretning
2019 har for såvel elever, familier og personale på Vester Hassing skole været et år præget af forandringer.
Vi har budt velkommen til nye elever og medarbejdere, og taget afsked med andre. Skolen tæller nu 438
elever fordelt på 10 klassetrin. Den årlige kvalitetsrapport indikerer at vi er en skole med høj trivsel blandt
eleverne. Ikke desto mindre ser vi med en ganske lille stigning i negativ trivsel, fortsat et behov for at have
opmærksomhed på elevernes sociale relationer og på deres generelle trivsel på skolen. Med udgangspunkt i
vores aktuelle elevgruppe, er vi i særlig grad opmærksomme på de børn der generelt er velfungerende, og
som derfor nemt overses når vi diskuterer trivsel.
Af samme årsag er inklusion og trivsel også i de kommende år områder som skolebestyrelsen vil rette særlig
opmærksomhed mod. Dette blandt andet når vi konkretiserer hvordan skolens nye værdigrundlag bedst
lader sig omsætte til praksis i hverdagen. Endelig vil kommunikation og det inkluderende samarbejde mellem
skole og hjem fortsat få særlig opmærksomhed. Med implementeringen af AULA, er der grundlag for at
evaluere og revurdere hvordan vi sikrer en åben og tillidsfuld kommunikation mellem elever, forældre og
skole.

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Skolens gældende målpil:

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Læringssamtaler og kvalitetsrapport 2020
Skolens navn: Vester Mariendal Skole
Fakta om skolen
Elevtal (2019/20)
Karaktergennemsnit (2018/19)
Undervisningseffekt – løfteevne ift.
socioøkonomisk baggrund (2018/19)
Resultat af seneste trivselsmåling
(2018/19)
Samlet elevfravær (2018/19)
Segregeringsandel (sep. 2019)

522
7,8
0,2
FT: 3,6
S: 4,2%
4,86%

ST: 4,0
EF: 2,2%

S&I: 3,1

R&O: 3,7
UF: 0,5%

Elevfeedback
De daglige læringsmål: Løbende samtaler om elevernes individuelle arbejdspunkter - helst aktuelle situationer
- hvor eleverne kan se nøjagtigt, hvad der skal læres/forbedres. Desuden tests af forskelllig art - der sikrer
fokus på progression af læring. (lærer indskoling)
…………………………………….
Læringssamtalen skal ses som et dynamisk redskab i undervisningen, der kan anvendes i og udenfor
undervisningen. Der arbejdes ud fra konkrete læringsmål, der er tilpasset den enkelte elev. Gennem samtalen
stilladseres eleven alt efter behov. Der arbejdes her med feedback, feed up og feed forward. Eleven mødes
med et ressourcesyn, hvor der løbende sker en vurdering for og af læring ud fra en rammesætning omkring
læringsmålene og kriterierne hertil. Summativ evaluering kan gennem læringssamtalen anvendes
formativt. (lærer mellemtrin)
……………………………………….
I 5.a arbejdes der i øjeblikket med "hvordan arbejder jeg bedst?". Elevernes opdaterer løbende deres egne
læringsmål i DREV og herunder besvares ovenstående spørgsmål. Desuden skal der snart igangsættes
videoer af deres egne udregninger, således de kan se deres egen proces i de enkelte opgaver. Det skal bl.a.
bruges, når de er i tvivl om en opgave. "Hvordan arbejdede jeg med opgaven sidste gang?" (lærer mellemtrin)
………………………………………
Jeg bruger især formativ elevfeedback, når eleverne får stile tilbage. Her samtales om stilen udfra de kriterier,
som er sat op, og som eleverne har været informeret om fra starten. Samtalen munder ud i en snak om
fokusområder for næste skriftlige fremstilling. Samtalen foregår enkeltvis. (lærer udskoling)
………………………………………
Lige nu har vi procesorienteret skrivning i 7.c. Eleverne giver andre elever feedback efter opstillede kriterier.
Undervejs støttes eleverne i at forbedre deres produkt og i at give konstruktiv kritik. Feedback gives altså
undervejs i forløbet og igen til sidst. (lærer udskoling)

Beskrivelse af skolens særlige kendetegn og væsentligste indsatser i de kommende 2-3 år
-

-

-

Vester Mariendal har de sidste 3. år deltaget i rammforsøg vedr. nedsættelse af den ugentlige
undervisningstid. Ressourcerne, som er flyttet fra den understøttende undervisning, er blevet brugt til
særlige indsatser i forhold til fagene dansk og matematik.
VM har brugt meget tid på at se på elevernes læringsprogression med udgangspunkt i elevernes
resultater i nationale test. VM er ved at lede efter andet testmateriale som kan give data vedr.
læringsprogression.
Renoveringen og sammenlægningen af specialtilbuddene fra Løvvang, Svenstrup og Vester
Mariendal har og vil forsat optage skolens udviklingsarbejde de kommende år. Det optager både
personale, ledelse og skolebestyrelse at få skabt sammenhængskraft mellem det almene og
specielle.
Vester Mariendal Skole almen afdeling er ved at implementere og uddanne personale til at deltage i
og få udbytte af professionelle læringsfælleskaber. Centerafdelingen er ved at lande i den nye
bygning. Der er ved at blive opbygget rutiner og godt samarbejde til gavn for eleverne i
Centerafdelingen
Vester Mariendal Skole er særligt udfordret på bygninger. Der fundet skader på bygninger, som gør
at bygningerne ikke må bruges til undervisningen. Der er således etableret undervisning på
Kjellerupsgade Skole for hele overbygningen. Grundskolen er samlet på et meget lille areal i forhold
til elevtallet. Personalet og elever i grundskolen har i dette skoleår og vil inden skoleåret er omme
skulle flytte lokaler flere gange for at renoveringen kan skride fremad. De forskellige udfordringer
med bygningen, betyder at VM låner lokaler ude på andre skoler, det gælder fag som Madkundskab,
Fysik/kemi, etc.

Skolebestyrelsens beretning
-

Skolebestyrelsen på Vester Mariendal Skole vil forsat arbejde med at reducere det ugentlige
undervisningstimetal. Ressourcerne ønskes forsat at blive anvendt i skolens PLC for, at understøtte
elevernes faglige færdigheder i fagene dansk og matematik.
Endvidere vil skolebestyrelsen arbejde med de muligheder der er i loven for reducere det ugentlige
timetal i centerafdelingen. Der vil i den forbindelse skulle laves flere forventningsafstemninger
mellem PPR, SB og forældre til elever i centerafdelingen.
Det let faldende elevtal optager skolebestyrelsen. Skolen vil, derfor arbejde med flere strategiske
indsatser for at Vester Mariendal Skole skal komme op på ca. 450 elever i alemsporet.
Sammenhængskraften mellem almen og det specielle vil også optage skolebestyrelsens arbejde de
kommende år.
Beskriv kort hvilke opmærksomhedspunkter I får som skolebestyrelse på baggrund af skolens
resultater (datarapporten)
Skolebestyrelsen vil forsat bruge Nationale test og Trivselsmålingen som markører for elevernes
læring og trivsel. Skolebestyrelsen er også særlig opmærksom på medarbejdernes arbejdsglæde i
processen omkring sammenlægning og renovering af skolen.
Skolebestyrelsen arbejde pt. Med at få justeret og genbeskrevet principperne hele Vester Mariendal
Skole

Læringssamtaler og kvalitetsrapport 2020
Skolens navn: Vesterkærets Skole
Fakta om skolen
Elevtal (2019/20)
Karaktergennemsnit (2018/19)
Undervisningseffekt – løfteevne ift.
socioøkonomisk baggrund (2018/19)
Resultat af seneste trivselsmåling
(2018/19)
Samlet elevfravær (2018/19)
Segregeringsandel (sep. 2019)

297
4,7
-0,9
FT: 3,8
S: 3,2%
2,60%

ST: 4,1
EF: 2,2%

S&I: 3,2

R&O: 3,8
UF: 2,1%

Elevfeedback
På Vesterkærets Skole afvikles der elevsamtaler forud for alle læringssamtaler, hvor både elever og
forældre deltager. Der tages her udgangspunkt i elevplanen i MinUddannelse, men i samtalen
inddrages ligeledes konkrete test, opgaver fra hverdagen, mv.
I forbindelse med undervisningsobservationer har vi haft fokus på læringsprocesserne før, under og
efter et undervisningsforløb. Her medinddrages eleverne i refleksioner over lærings muligheder. Det
gøres i plenum, men også i ”en til en samtaler” og i nogle forløb via MinUddannelse, hvor konkrete
læringsmål skrives op. I bl.a. det løbende skriftlige arbejde gives der formativ feedback med fokus på
at udvikle skriftsproget. Karakterer gives ud fra skriftlige opgaver og den daglige deltagelse. Der
følges op med eleverne i dialog, i forhold til hvad der kan gøres anderledes, og hvor der er god
udvikling.

Beskrivelse af skolens særlige kendetegn og væsentligste indsatser i de kommende 2-3 år
Vesterkærets Skole – skolen i Vestbyen ligger unikt mellem by, fjord og grønne områder. Vi bruger
meget den åbne skole til at vise vores elever ”virkeligheden” på KUNSTEN, Egholm, mv. Vi har en
gammel skole fra 1953, som fremstår som en moderne og tidssvarende folkeskole, hvor vi hele tiden
udvikler på skolens læringsmiljøer – ude såvel som inde.
Vi har de sidste tre år arbejdet med et pædagogisk udviklingsprojekt, fællesskaber for alle, som har
haft til formål at udvikle hele skolens inklusionsmindset. Dette arbejde konsoliderer vi, samtidig med
at vi udvikler os til en CPS skole, hvor vi i endnu højere grad vil inddrage ”barnets stemme”.
Pga. skolens placering tæt på tre store privatskoler er vi udfordret på vores elevtal. Vi arbejder derfor
meget med vores kommunikation, branding af vores værdier. Vi er ikke i mål, men har som mål at
være skolen i Vestbyen!

Skolebestyrelsens beretning
Skolebestyrelsen hæfter sig ved en positiv udvikling i elevernes trivsel. Andre punkter vi skal have fokus op
er det faldende elevtal og undervisningseffekten, som viser store udsving år til år.
Vi vil gennemgå resultaterne i bestyrelsen, få redegørelser for opmærksomhedspunkter, og vurdere om der
på baggrund af dette er grund til at foretage sig yderligere.
Skolebestyrelsen vil fortløbende holde øje med elevtallet og se på muligheder for at vende udviklingen. Vi
skal primært søge at være med til at fastholde den gode udvikling, vi ser på rigtig mange punkter. Der har i
skolen og bestyrelsen været fokus på kerneværdierne og principper, vi skal nu have fokus på at se dem
omsat i praksis.

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Skolens gældende målpil:

FT=faglig trivsel, ST=Social trivsel, S&I=Støtte og inspiration, R&O=Ro og orden,
S=Sygdom, EF=Ekstraordinær frihed, UF=Ulovligt fravær

Læringssamtaler og kvalitetsrapport 2020
Skolens navn: Vodskov Skole
Fakta om skolen
Elevtal (2019/20)
Karaktergennemsnit (2018/19)
Undervisningseffekt – løfteevne ift.
socioøkonomisk baggrund (2018/19)
Resultat af seneste trivselsmåling
(2018/19)
Samlet elevfravær (2018/19)
Segregeringsandel (sep. 2019)

606
7,2
-0,1
FT: 3,8
S: 3,4%
8,44%

ST: 4,2
EF: 2,0%

S&I: 3,3

R&O: 3,7
UF: 1,1%

Elevfeedback
-

Beskriv kort hvordan I arbejder med elevfeedback; herunder hvordan der arbejdes med
karaktergivning og formative feedbackformer

På Vodskov Skole handler evaluering og feedback om at give både det undervisende personale og eleverne
mere viden om elevens udbytte af undervisningen. Feedback er i dette skoleår et indsatsområde på skolen,
og såvel medarbejderne som skolebestyrelsen har arbejdet med elevfeedback – for skolebestyrelsens
vedkommende i form af udarbejdelse af et princip for området.
Den gode feedback er en dialog mellem lærer og elever om, hvor eleven er henne, hvad der fungerer godt,
og hvad der udfordrer. Elever er forskellige og reagerer forskelligt på undervisning, og derfor danner
dialogen/læringssamtalen med eleven baggrund for:
- at læreren løbende kan tilpasse undervisningen, og
- at eleverne ved, hvor de skal rette opmærksomheden hen.
Ud over læringssamtaler med afsæt i skolens læringsstjerner tilpasset de enkelte afdelinger, så opnås
lærerens viden desuden gennem bl.a. skriftlige afleveringer, løbende observationer og test.
På skolen følger vi de kommunale retningslinjer for karaktergivning og test (nationale test, trivselsmåling,
sprogscreening (0.kl), ordblindescreening (3.kl) og afsluttende afgangsprøver), og vi tilstræber at test på
skolen i øvrigt bruges formativt.
Evaluering af elevernes læring og elevens læringsprogression formidles i skole-/hjemsamtaler og via fælles
digital platform.

Beskrivelse af skolens særlige kendetegn og væsentligste indsatser i de kommende 2-3 år
-

Beskriv kort hvad der karakteriserer skolen; herunder fx elevgrundlag, pædagogiske fokusområder,
lokalområdet, fysiske rammer
Indsæt skolens gældende målpil på næste side.

Vodskov Skole er en stor afdelingsopdelt skole placeret i et stort lokalområde tæt på Hammer Bakker.
Elevgrundlaget er blandet, men skolen har stor lokal tilslutning og rigtig god forældreopbakning, hvilket
bl.a. ses i form af en meget høj indskrivningsprocent til vores børnehaveklasser. Desuden er skolen
fødeskole for Langholt og Grindsted skoler, med hvem vi har et udvidet samarbejde – især omkring
overgange og fælles værdigrundlag for skolernes elever. Desuden har skolen en specialklasserække med ca.

50 elever med ASF-forstyrrelser, samt pr. 1/8-2020 en afdeling på anden matrikel, som fungerer som et
helhedsorienteret skole- og familiebehandlingstilbud for 25 børn med særlige følelsesmæssig og
familiemæssige udfordringer.
Hen over de næste 2-3 år, vil væsentlige indsatser bl.a. være:
- Vodskov Skoles fysiske rammer. Vi står over for en stor pædagogisk modernisering af store dele af
skolens faglokaler, klasselokaler og personalefaciliteter (34.5 mill.). Der er tale om en
ombygningsproces, som understøtter implementeringen af nye læringsmiljøer. Vi forventer alle
ombygninger færdige til senest efteråret 2022.
- Udviklingen og konsolideringen af vores relative nye mødeforum ”Pædagogisk-Didaktisk Forum”
(PDF), et mødeforum, som flytter medarbejdernes fokus fra drift til refleksion. Overgange, feedback
(f.eks. på baggrund af observationer i hinandens undervisning), PLF og klasseledelse er eksempler på
emner, der drøftes på de 12-14 årlige PDF møder.
- Vores nye afdeling Bakkeø. Tilbuddet er sammensat af nye elevgrupper og nye personalegrupper, og
flyttes samtidigt fra F&B til Skoleforvaltningen. Ny afdelingsleder er ansat. Der bliver indsatser ift.
o et større fokus på undervisning og læring
o udnyttelse af snitflader til Vodskov Skole (personaleudveksling, integrationsmuligheder,
fælles mødefora, faglokaludnyttelse, stordriftsfordele mm).
Skolens pædagogiske fokusområder præsenteres desuden på næste side.

Skolebestyrelsens beretning
-

Beskriv kort hvilke opmærksomhedspunkter I får som skolebestyrelse på baggrund af skolens
resultater (datarapporten)
Beskriv kort hvordan I vil følge op på skolens resultater
Beskriv kort skolebestyrelsens væsentligste indsatser i de kommende 2-3 skoleår

Skolebestyrelsens drøftelse mundede bl.a. ud i en samtale om, hvorvidt datamaterialet altid bruges på en
hensigtsmæssig måde. Desuden bruges der mange ressourcer på Skoleforvaltningen og på skolerne på data,
som så denne gang beklageligvis er fejlbehæftede – i hvert fald for Vodskov Skoles vedkommende.
Skolebestyrelsen følger løbende op på skolens resultater via skolebestyrelsens principper, hvor
skolebestyrelsen fra ledere/medarbejdere løbende får konkrete tilbagemeldinger (med inddragelse af
kvantitative og kvalitative data) og dermed et indblik i, hvordan principperne lever og udmøntes i
skolehverdagen, og om målene og de ønskede tilstande i relation til det pågældende princip opnås.
Skolebestyrelsen vil hen over de næste år fokusere på, om Vodskov Skole kan opnå de samme resultater
generelt, når store besparelser forår 2020 ser ud til at ramme skolen.
Desuden vil skolebestyrelsen følge skolens pædagogiske ombygning tæt, og gøre sit til at elevernes læring og
trivsel i ombygningsperioden påvirkes mindst muligt.
Skolebestyrelsen vil have en skærpet opmærksomhed på integrationen af skolens nye afdeling Bakkeø.

Skolens gældende målpil:
Vi har gennem de seneste år arbejdet med en strategi- og udviklingsmodel, som vi har fundet mere brugbar og dynamisk end den oprindelige målpil. Vi
har i stedet opbygget vores pædagogiske indsatser og fokusområder i PP-slides og ud fra en tanke om, at venstrespalterne indikerer ”det vi allerede har
gjort eller gør” og bygger videre på, og de mørke spalter i PP-showet er ”det nye, som vi bygger oven på” i dette skoleår. Modellen bliver på den måde
mere dynamisk for os.
Alle vores indsatser refererer ind i vores fælles mindset, som vi med jævne mellemrum har oppe til drøftelse. Overskrifterne til alle vores indsatser er
således overskrifter taget fra det for skolens medarbejdere gældende mindset, som præsenteres herunder:

På de efterfølgende sider er præsenteres de konkrete pædagogiske indsatser og fokusområder med overskrifter fra mindsettet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Læringssamtaler og kvalitetsrapport 2020
Skolens navn: Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation (VUK)
Fakta om skolen
Elevtal (2019/20)
STU-udbyder samt
udbyder af
kompenserende
specialundervisning
for voksne

De 5 grupper på
STU’en på VUK

187
En STU er en 3-årig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge i alderen 16-25
år, hvor formålet er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige
behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og
aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og
beskæftigelse. STU’en retter sig mod unge, der ikke har mulighed for at
gennemføre en anden ungdomsuddannelse.
Uddannelsen på VUK er opbygget med afsæt i den enkelte elev og spænder fra
undervisning i alment dannende fag såsom dansk, matematik og filosofi, over fag
som robotprogrammering, hjemkundskab, idræt, udeliv og musik(terapi), til
alternativ kommunikation, forståelse for eget handicap, botræning og
sansetræning…for blot at nævne et udsnit.
Derudover tilbydes eleverne relevant praktik med henblik på at afklare fremtidige
beskæftigelses- eller aktivitetsmuligheder i den udstrækning, det er aktuelt for den
enkelte.
På VUK er der pt. 5 grupper. Disse betegnes hhv. A, K, U, X og Q og kan i korte
træk beskrives således:
A: Multiple funktionsnedsættelser, svær retardering. Fokus på alternativ og
supplerende kommunikation og samspil. Undervisningen tager udgangspunkt i
almen dannelse, socialisering, selvstændighed samt medindflydelse på egen
livssituation.
K: Unge med svær retardering og/eller adfærdsproblematikker – ofte er der flere
diagnoser i spil. Fokus på sprog, samspil og acceptabel adfærd. Enkelte elever
arbejder med læsning og skrivning på et tidligt indskolingsniveau.
U: Unge med mental retardering, som ofte også har andre diagnoser (ADHD, ASF
m.m.). Fokus på sociale spilleregler, selvstændiggørelse og afklaring af
fremtidsmuligheder. Undervisningen er præget af en høj grad af struktur,
forudsigelighed og indlæring af nye rutiner.
X: Unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser, generelle indlæringsvanskeligheder
og ADHD/ADD - herunder også elever med fysiske handicap (bl.a. muskelsvind,
spastikere). Fokus på selvstændig tilværelse og evnen til at formulere egne ønsker,
behov og holdninger ift. fritid, uddannelse og arbejde.
Q: Primært unge med angstproblematikker, der oftest er kognitivt velfungerende.
Kan dog have let nedsat IQ. Fokus på at styrke den unges selvtillid/selvværd og
ændre uhensigtsmæssige tankegange og adfærdsmønstre.

Elevfeedback
På VUK arbejdes med elevfeedback på daglig basis, da uddannelsen tager sit afsæt i den enkelte elev og
således er meget individuel. Elevfeedbacken foregår primært mundtligt, men tager altid udgangspunkt i de
faglige, sociale og personlige mål, der er i spil og som er nedfældet i elevens uddannelsesplan.
Uddannelsesplanen tager afsæt i UU-vejlederens indstillingsskrivelse ved visitationen og former sig gennem
de tre år uddannelsen varer og altid i dialog med den unge i den udstrækning, det er muligt. Af mere
formaliseret karakter er der efter 12 uger afklaringsmøde, hvor det unge menneske, pårørende, UU og
pædagogisk personale mødes omkring indhold i uddannelsesplanen. På uddannelsens tredje år er der
udslusningsmøde, hvor også rådgiver er til stede ift. den unges beskæftigelses- eller aktivitetsmuligheder
efter endt STU.
Såfremt det er muligt, tilbydes de unge mennesker at tage FVU i fagene dansk og matematik.

Beskrivelse af skolens særlige kendetegn og væsentligste indsatser i de kommende 2-3 år
Eleverne på VUK kommer fra det meste af Nordjylland, men størstedelen er borgere i Aalborg Kommune.
VUK ligger på Studievej 5 i Nørresundby og er en meget velholdt skole med skønne rammer, der i høj grad
er med til at understøtte det ungdomsmiljø, der er så vigtigt for fællesskabet og tilhørsforholdet for vores
særligt sårbare unge mennesker. Alle medarbejdere arbejder fokuseret med at udføre deres kerneydelse på
bedst mulige vis og dermed bidrage værdifuldt til løsningen af den fælles kerneopgave.
På VUK arbejdes således målrettet med de forpligtende fællesskaber på alle niveauer og derudover gøres
en væsentlig indsats for at understøtte den gode overgang fra specialklasse/-skole til VUK gennem øget
samarbejde og udvidet brobygning/praktik.

Bestyrelsens beretning
Ledelsen på Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation har, sammen med personalet, sat sig som
mål, at VUK er det naturlige STU-valg indenfor målgruppen. Dette fokus vil bestyrelsen understøtte og
arbejde målrettet mod, bl.a. gennem udbredelse af kendskabet til VUK samt ved at deltage i eksempelvis
informationsmøder for 1.års elever og deres forældre/pårørende.
Bestyrelsen på VUK har ligeledes fokus på en fortsat god udvikling af skolen, hvor elevtal, medarbejdernes
arbejdsmiljø og højt fagligt niveau er grundlæggende elementer.

