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Forord
Nu er arbejdet med årets kvalitetsrapport tilendebragt på forvaltningsniveau. Nu henstår den
politisk behandling af det samlede materiale. Det er vores håb, at materialet giver
politikerne et aktuelt billede af skolernes funktioner inden for de udvalgte områder, samt at
de valgte data giver politikerne grundlag for beslutninger for de kommende indsatsområder.
For skolechefen er der ingen tvivl om, at resultatet af budgetlægningen for 2010 giver
politiske udfordringer i forhold til driften og dermed kvaliteten af kommunens folkeskoler.
nærværende kvalitetsrapport skal ligeledes ses i den sammenhæng.
Børnepolitikken evalueres hen over det kommende årsskifte og vil skulle ses som grundlag
for formulering af et kommunalt mål for skolevæsenet. Det vil være naturligt, at politikerne
henter inspiration til mål og skolepolitiske prioriteringer i dette års kvalitetsrapport.
I øjeblikket udarbejdes en årlig rapport, men blandt regeringens forslag til forenklinger er, at
der fremover skal være to år mellem kvalitetsrapporter. Det kan der være fordele ved.
Palle Holm
November 2009

Indledning
Folkeskolerne i Thisted Kommune har i samarbejde med folkeskoleafdelingen og
pædagogisk udviklingsafdeling udarbejdet kvalitetsrapporten 08/09 for:
•
•

Den enkelte skole
Thisted kommunes folkeskoler set under ét

Kvalitetsrapporten tager udgangspunkt i Folkeskolelovens § 40a, stk. 5, herunder tilhørende
bekendtgørelser. Rapporten er en statusrapport, der på baggrund af indsamlet viden og
informationer fra skolerne skal give en sammenhængende helhedsvurdering af kvaliteten i
Thisted Kommunes skolevæsen. Rapporten opfylder desuden tre mål:
•

Kvalitetsrapporten indgår i kommunens efterlevelse af tilsynspligten med skolerne
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•
•

Arbejdet med kvalitetsrapporten giver skolerne mulighed for gennem analyse,
refleksion og dokumentation at understøtte den pædagogiske og faglige udvikling
Kvalitetsrapporten tilstræbes at være det overordnede dialogredskab skolelederne og
forvaltningen imellem. Der lægges stor vægt på, at rapporten er et fremadrettet og
kvalitetsudviklende ledelsesredskab, der skaber sammenhæng mellem de politisk
fastsatte mål for Thisted Kommunes Skolevæsen, lærernes og skoleledernes efter/videreuddannelse samt kvaliteten af og indholdet i de faglige, sociale og personlige
udviklingsmål for den enkelte elev

Kvalitetsrapporten for 08/09 indeholder følgende hovedoverskrifter:
• Pædagogiske processer – skolevæsenet generelt og den enkelte skole
• Kvantitative oplysninger, herunder afgangsprøvekarakterer og fraværsoversigter
I dette års kvalitetsrapport er det endvidere besluttet at sætte fokus på følgende tre
områder:
• Elevfravær
• Kvalitet og indhold i undervisningen for 7. klasser set i relation til de
eksamensbærende fag i 7. – 9. klasse
• Skolernes egne udviklingsprojekter
Kvalitetsrapporten skal være politisk behandlet senest d. 31. december 2009, hvorefter der
udarbejdes handleinitiativer på baggrund af rapportens konklusioner. Handleinitiativerne
udarbejdes af pædagogisk udviklingsafdeling i samarbejde med folkeskoleafdelingen og
behandles politisk senest 31. marts.
Der gennemføres dialogmøder med de enkelte skoler jan./feb. 2010 på baggrund af
skolernes kvalitetsrapporter, hvorefter det endelige forslag til handlepunkter på baggrund af
kvalitetsrapportens konklusioner fremsendes til endelig politisk behandling ultimo marts
2010.
Palle Holm, skolechef, Anette Kjeld Toft, udviklingskonsulent

Pædagogiske processer
Pædagogisk udviklingsafdeling har i samarbejde med skoleforvaltningen og skolelederne
drøftet skolernes ønsker til indholdet i Kvalitetsrapporten 08/09. Skoleledelserne udtrykte
enighed om, at man i lighed med Kvalitetsrappporten 07/08 ønskede et afsnit med mulighed
for at præsentere egen skole. Det besluttedes derfor i forlængelse heraf at rette fokus mod
den udviklingsorienterede skole, og at en beskrivelse af ”Skolens eget udviklingsprojekt”
derfor ville være en relevant del af indeværende kvalitetsrapport.
Skolelederens præsentation af skolens udviklingsprojekt/-er findes under de enkelte skolers
kvalitetsrapporter.
I de foregående kvalitetsrapporter har der for hvert af de fire lovbestemte fokusområder
løbende evaluering, skole-/hjemsamarbejdet, specialpædagogisk bistand og dansk som
andetsprog været opstillet kvalitetsindikatorer. I Kvalitetsrapporten 08/09 har pædagogisk
udviklingsafdeling opstillet kvalitetsindikatorer for skole-/hjemsamarbejdet.
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Børne-, Familie og Kulturudvalget har på baggrund af konklusionerne i Kvalitetsrapporten
07/08 besluttet følgende vedrørende indholdet i de pædagogiske processer for
Kvalitetsrapporten 08/09:
•

Løbende evaluering
Udviklingsområdet vurderes at være velimplementeret og afsluttes. Konklusionen
kan læses i kommunens samlede kvalitetsrapport

•

Specialpædagogisk bistand
Pædagogisk udviklingsafdeling udarbejder et notat på baggrund af forskningsbaseret
viden om specialundervisning. Notatet skal have til formål, at skolerne efterfølgende i
Kvalitetsrapporten 08/09 beskriver deres praksis på området samt udarbejder en
handleplan i forhold til skolens arbejde med specialpædagogisk bistand

Endvidere har Børne-, Familie og Kulturudvalget ønsket at sætte fokus på følgende områder:
•

Elevfravær
Pædagogisk udviklingsafdeling udarbejder et idékatalog til overordnede initiativer til
nedbringelse af elevfraværet. Skoler med et elevfravær på mere end 10 dage i
gennemsnit pr. elev udarbejder en handleplan for nedbringelse af fraværet

•

Skolernes dokumentation for, at de kan leve op til de krav som byrådet stiller
vedr. kvalitet og indhold i undervisningen for 7. klasserne, set i relation til de
eksamensbærende fag i 7. – 9. klasse
Der ønskes fokus på dokumentation for kvaliteten i forbindelse med bevarelsen af 7.
klasse på skoler uden overbygning
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Kvalitetsrapport for Thisted Kommune 08/09:
Skolens løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen, og elevernes
inddragelse i undervisningens tilrettelæggelse
I opfølgningen af handleinitiativer på baggrund af konklusionerne i Kvalitetsrapporten
07/08, er det på et møde i Børne-, Familie og Kulturudvalget d. 16.06.09 besluttet, at
indsatsområdet afsluttes med følgende konklusion: ”På baggrund af dialogmøderne vurderes
det, at evalueringskulturen på Thisted Kommunes skoler er tilfredsstillende. Arbejdet med
elevplanerne er velimplementeret og velstruktureret. Der arbejdes efter mange forskellige
skabeloner, og den enkelte skole har udviklet sin egen lokale praksis omkring
elevplansarbejdet, men alle skoler har en fast struktur i forhold til elevplansarbejdet.
Skolerne giver desuden udtryk for tilfredshed med indførelsen af elevplaner, og på alle
skoler er elevplanerne et centralt element i evalueringskulturen.
Foruden arbejdet med elevplanerne, arbejder en overvejende del af skolerne systematisk
med forskellige evalueringsformer og værktøjer, f.eks. portfolio, logbøger, målcirkler m.m.
Skolernes arbejde med tests har også været drøftet på dialogmøderne. Alle skoler har en
fast struktur i forhold til arbejdet med faglige tests. Der foreligger planer for afholdelse af
tests på næsten alle skoler. Planerne blev drøftet med forvaltningen på alle skoler, med
henblik på at sikre skolernes grundlag for iværksættelse af specialpædagogisk bistand og
undervisningsdifferentiering.
Skolerne har i tilknytning til ovenstående beslutning haft mulighed for at beskrive eventuelle
ændringer i forhold til Kvalitetsrapporten 07/08, hvad angår lokale evalueringsprocesser.
Følgende skoler har tilføjelser til arbejdet med og udviklingen af evalueringsværktøjer
vedrørende elevernes udbytte af og inddragelse i undervisningen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vesløs Skole
Østre Skole
Spor 10
Tingstrup Skole
Nors Skole
Sjørring Skole
Tilsted Skole
Vestervig Skole
Rolighedsskolen
Østerild Skole

Generelt ses det af skolernes tilføjelser, at man fortsat finder arbejdet med udviklingen af en
evalueringskultur relevant. Det fremgår ligeledes, at man på flere af skolerne oplever, at
arbejdet med årsplaner og elevplaner er et fortløbende udviklingsprojekt, der bl.a. kan
skabe synlighed og kvalitet i indholdet af undervisningen samt rette fokus mod
undervisningens organisering og inddragelse af skolernes ressourcepersoner. Det ses
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endvidere, at forældrenes inddragelse og medansvar for den fortsatte udvikling af de
individuelle elevplaner er et væsentligt element i kvalitetssikringen af evalueringskulturen.
Med virkning fra skoleår 09/10 skal elevplan og uddannelsesplan sammensmeltes.
Der henvises i øvrigt til de enkelte skolers kommentarer.
Skole-/hjemsamarbejdet
Der ønskes med udgangspunkt i praksis, Lov om FSK §2 stk.3 samt Thisted Kommunes
Børnepolitik, en beskrivelse af på hvilke måder, man på den enkelte skole stimulerer
forældrenes engagement, så de bliver aktivt støttende i deres børns skolegang.
Det vurderes, at skole-/hjemsamarbejdet på skolerne i Thisted Kommune i høj grad bærer
præg af åbenhed, anerkendelse og et højt informationsniveau. Skole-/hjemsamarbejdet
kendetegnes ved et stort engagement og en individuel tilpasset skolekultur, der tilgodeser
brugernes krav/behov, forudsætninger samt er loyal i forhold til eksternt fastsatte
rammebetingelser, herunder kravene i Thisted Kommunes Børnepolitik samt kravene i
Folkeskolelovens §2 stk. 3.
Der afholdes på alle skoler 2 årlige klasseforældremøder på hvert klassetrin, hvor der på det
første møde præsenteres en årsplan for klassens faglige arbejde. 1-2 gange årligt inviteres
alle forældre og elever til en samtale, hvori den faglige-, personlige- og sociale udvikling
drøftes og nye mål fastsættes. Det kommunale indsatsområde ”Evaluering” har tydeligvis sat
sit præg på folkeskolerne i Thisted, idet det fremgår, at det på langt de fleste skoler er den
individuelle elevplan, der udgør fundamentet i skole-/hjemsamtalerne og dermed er
”krumtappen” i samarbejde.
”Skoleintra” vinder stadig større indpas i kommunikationen mellem skole og hjem og bruges
blandt andet til formidling af årsplaner, den individuelle elevplan og generel information fra
lærerne og skolens ledelse.
I gennemlæsningen af de enkelte skolers kvalitetsrapporter ses det, at variationen og
idéerne i måden man kommunikerer med forældrene på er meget varieret og signalerer, at
man alle steder tillægger det stor betydning og anser det for centralt, at skole/hjemsamarbejdet har en høj kvalitet.
Nedenstående præsenteres et bredt udsnit af kommunikationsvariablerne:
•
•
•
•
•
•
•
•

Skriftlig og mundtlig orientering om elevplaner og årsplaner
Forældreforedrag om aktuelle og relevante emner
Hjemmebesøg
Sociale arrangementer for lærere, forældre og elever
Forældredeltagelse i undervisningen
Kontaktbøger
Klasseforældreråd
Forældreintra
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forældreinddragelse via portfolio
Skolebestyrelsens årsberetning
Fælles planlægning af skoleåret mellem klasseteam og forældreråd
Årlig fællesspisning – skole, forældre og elever
Udflugter på alle klassetrin med forældre og elever
Udsender månedlig fraværstatistik og information om, hvilke skriftlige opgaver, der
ikke er afleveret rettidigt
Der udleveres forventningsfolder til forældrene
Høj grad af inddragelse vedr. målfastsættelse/evaluering i den individuelle elevplan
Faglige tests
Forældredeltagelse i morgensang
Udarbejdelse af lektiepolitik i skolebestyrelsen
Netværksdannelse mellem klassens forældre
Trivselssamtaler
Tydelig anerkendelse af skolebestyrelsen som central medspiller
Åbent hus en gang månedligt
Logbog
Trivselsambassadører
Fokus på social netværksdannelse ved overgange
Tæt samarbejde med SFO´en
”Projekt Forældrehjælp”. Hjælp til forældre i bedre at kunne forstå elevernes
matematikundervisning
Månedligt forældrebrev
Skoleblad
Forældre og bedsteforældre overtager undervisningen én gang årligt
Evalueringsaften for personale og skolebestyrelse
Osv.

Specialpædagogisk bistand
I opfølgningen af handleinitiativer på baggrund af konklusionerne i Kvalitetsrapporten
07/08, er det på et møde i Børne-, Familie og Kulturudvalget d. 16.06.09 besluttet, at:
”Pædagogisk udviklingsafdeling udarbejder et notat på baggrund af forskningsbaseret viden
om specialundervisning (Tetler og Egelund: ”Effekter af specialundervisningen - Pædagogiske
vilkår i komplicerede læringssituationer, og elevernes faglige-, sociale- og personlige
resultater”). Notatet skal have til formål, at skolerne efterfølgende, i nærværende
kvalitetsrapport, skal beskrive deres praksis på området, samt udarbejde en handleplan i
forhold til skolens arbejde med specialpædagogisk bistand”. Notatet vedlægges som bilag 1 i
kvalitetsrapporten.
Thisted Kommune ønsker at fremme:
• Anvendelsen af elevplaner som et udviklingsværktøj mellem eleven, forældrene og
skolen
• En fleksibel og anerkendende klasserumskultur
• Inkluderende processer og deltagelse
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•
•
•

Speciallærernes faglige kvalifikationer
Praksisforankret konsulentbistand fra eksterne såvel som interne konsulenter.
Skolernes
eget
personale,
f.eks.
speciallærere,
AKT-lærere
og
andre
ressourcepersoner medtænkes her som den interne konsulentbistand
Elevernes sociale kompetencer og trivsel

Hvilke evalueringsovervejelser vedr. skolens praksis for specialpædagogisk bistand (AKTområdet/faglig specialundervisning) giver disse fokuspunkter anledning til?
Bemærkninger:
Af det indsamlede materiale fremgår det, at en overvejende del af skolerne indtager en
meget engageret og professionel holdning til den specialpædagogiske praksis på skolerne i
Thisted Kommune. Der er en klar opfattelse af, at en positiv effekt af indsatsen i
undervisningen er knyttet til den professionalisme, der ydes i indsatsen, og der anvendes
generelt mange ressourcer på efter- og videreuddannelse indenfor det specialpædagogiske
felt.
Det fremgår ligeledes, at elevplanen har stor betydning for den specialiserede indsats, og at
der i stigende grad anvendes en analytisk tilgang til de under tiden komplicerede
læringsprocesser.
Med udgangspunkt i en viden om, at ikke to elever er ens, anvendes der på skolerne et
varieret spektrum af specialpædagogiske indsatsformer med fleksible støtteforanstaltninger
og undervisningsforløb, og der foretages løbende vurderinger af både form og indhold
vedrørende undervisningen.
Der ses en tydelig udvikling i anvendelsen af intern praksisforankret bistand fra skolernes
egne ressourcepersoner. Personalet, der varetager disse specialistopgaver, har en særlig
indsigt i specialpædagogik og uddannes på særligt tilrettelagte specialistuddannelser. Der
kan
som eksempler nævnes diplomeksamen i specialpædagogik, den 3-årige AKTuddannelse, uddannelse i gennemgribende udviklingsforstyrrelser, uddannelse i faglig
specialundervisning med særlig vægt på det didaktiske og ICDP-uddannelsen, der har særligt
fokus på relationskompetencen hos det professionelle personale.
På forsøgs- og udviklingsområdet har to skoler i kommunen, Sjørring og Vesløs, i
samarbejde med pædagogisk udviklingsafdeling beskrevet et 1-årigt udviklingsprojekt for
børn med ADHD og autisme-spektrumforstyrrelser. Projektets formål er at identificere
velfungerende og inkluderende læringsmiljøer. Det afsluttes med en rapport ved udgangen
af skoleåret 09/10.
Afsluttende bør det bemærkes, at der på skolerne i Thisted Kommune spores en udvikling
i tiltag baseret på forskning og dermed evidens for virkningen af de metoder, der tages i
anvendelse. Denne udvikling ses både på AKT-området og indenfor den faglige
specialundervisning.
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Østerild, Hillerslev, Tingstrup og Spor 10 er LP-skoler (Læringspædagogik og Pædagogisk
analyse), der arbejder efter evidensbaserede analysestrategiske principper med det formål at
fjerne faktorer, der vedligeholder problemadfærd.
Der henvises i øvrigt til de enkelte skolers kvalitetsrapporter.
Dansk som andetsprog
Ca. 70.000 elever, svarende til 10 % af alle grundskolens elever i Danmark, har en anden
etnisk herkomst end dansk. Over 50 % er efterkommere. Desuden er alle udlændinge
indeholdt i tallet, dvs., at eksempelvis også nordmænd, tyskere og englændere indgår i det
samlede tal.
I Thisted Kommune har 198 ud af 5261 skolepligtige elever på folkeskolerne en anden
etnisk baggrund end dansk. Det svarer til 3,8 % af alle.
På landsplan er andelen af elever med anden etnisk herkomst højest i hovedstadsområdet.
Den kommune, som har den højeste andel, er Ishøj Kommune, hvor 38,5% af alle
grundskoleelever har en anden etnisk herkomst.
I Thisted Kommune er de 198 elever placeret på relativt få skoler. De fleste er på Østre Skole
som har 57 elever med anden etnisk herkomst. Det svarer til hver 7. elev eller 13,9 %.
Der undervises i dansk som andetsprog på 4 af kommunens skoler. Af de i alt 5 lærere, der
varetager undervisningen, har to den formelt kvalificerende liniefagsuddannelse ”Dansk som
andetsprog”.
Kilde: Oplysningerne er hentet fra skoleledernes oplysninger i KMD-elev.

Elevfravær
I opfølgningen af handleinitiativer på baggrund af konklusionerne i Kvalitetsrapporten
07/08, er det på et møde i Børne-, Familie og Kulturudvalget d. 16.06.09 besluttet, at:
”De skoler, der har et forholdsvist højt elevfravær (mere end 10 dage i gennemsnit pr. elev) i
den kommende kvalitetsrapport skal udarbejde en handleplan for nedbringelse af
elevfraværet. Pædagogisk udviklingsafdeling udarbejder et idékatalog, der beskriver idéer
som Thisted Kommune kan arbejde videre med i forhold til overordnede initiativer til
nedbringelse af elevfravær. Kataloget ”Bekymrende fravær” vedlægges som bilag 2 i
kvalitetsrapporten. Endvidere tager Pædagogisk udviklingsafdeling initiativ til at identificere
fraværskategorierne således, at kvalitetsrapporten giver et mere detaljeret billede af
elevfraværet i Thisted Kommune. Der henvises til kategoriseringerne i ”Bekymrende fravær”,
bilag 2:
• S: Sygdom
• U: Ulovligt fravær
• E: Ekstraordinært fravær
Følgende skoler har udarbejdet en handleplan:
Skolenavn

Fraværsprocent 08/09
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Hanstholm Skole
Sjørring Skole
Østre Skole

12,90
10,80
10,96

Elevernes fravær i Thisted Kommune følges med stor interesse, da man her har mulighed for
at gribe ind med den forebyggende og tværfaglige indsats, og dermed hindre at
problematikkerne vokser sig store og uoverskuelige. I Thisted Kommune har skolelederne
det daglige ansvar for at følge op på elevernes sygefravær, og kommunalbestyrelsen har i
den årlige kvalitetsrapport mulighed for at følge tendensen på området.
Det skal bemærkes, at enkelte elevers massive fravær har stor indflydelse på elevernes
gennemsnitlige fravær generelt.
Ser man på det samlede fraværsgennemsnit, er eleverne generelt set væk 9,11 dage pr. år
eller 4,6 %.
Den gennemsnitlige klassekvotient er på 18, hvilket statistisk set betyder, at der er ca. 168
dage, hvor der mangler en elev i klassen, eller 32 dage om året, hvor alle elever er til stede.
I praksis er dette tal formodentlig højere.
Set i forhold til undervisningen er disse tal selvfølgelig endnu en udfordring til lærere, som
skal føre en klasse gennem et pensum og samtidig tage hensyn til den enkelte elevs faglige
niveau.
Der henvises til skolernes handleplaner i de individuelle kvalitetsrapporter.
Skolens dokumentation for, at den kan leve op til de krav, som byrådet stiller vedr.
kvalitet og indhold i undervisningen for 7. klasserne, set i relation til de
eksamensbærende fag i 7. – 9. kl.
I sagsfremstillingen vedr. tids- og handleplanen for Kvalitetsrapporten 07/08, er det på et
møde i Børne-, Familie og Kulturudvalget d. 17.06.08 taget til efterretning, at fokus på
dokumentation for kvaliteten i forbindelse med bevarelsen af 7. kl. på skoler uden
overbygning, herunder udbud af valgfag, skal dokumenteres i Kvalitetsrapporten 08/09.
Der ønskes derfor en beskrivelse samt en evaluering af, hvad skolerne har gjort, og der
vedlægges dokumentation som bilag.
Nedenstående er til orientering vedr. beslutningsgrundlaget.
Uddrag af beslutningsgrundlag i sagsfremstillingen til mødet i BFK d. 30.10.07.
Sagsid/585392:
Flytningen af 7. klasserne fra de nuværende 0.-7. klasses skoler, afgøres inden for den
enkelte samarbejdsmodel, idet det skal dokumenteres, at det er et ønske fra forældrene
til eleverne i de enkelte 0.-7. klasses skoler, at de fortsat skal forblive på den
nuværende skole, og at skolen kan dokumentere, at den kan leve op til de krav som
byrådet vil stille med hensyn til kvalitet og indhold i undervisningen for 7.
klasserne set i relation til de eksamensbærende fag i 7.-9. klasse.
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Dokumentation vedr. ønske om forbliven af 7. klasser sker via anonyme
spørgeskemaundersøgelser.
Definition af byrådets krav til undervisningens kvalitet og indhold på 7. kl.trin:
……og at skolen kan dokumentere, at den kan leve op til de krav, som byrådet vil stille
om kvalitet og indhold i undervisningen for 7. klasse set i relation til de
eksamensbærende fag i 7.-9. klassetrin.
Følgende skoler har haft til opgave at besvare punktet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sjørring
Vesløs
Østerild
Sennels
Østre
Stagstrup
Snedsted
Hillerslev
Tingstrup
Nors
Tilsted
Rolighedsskolen
Tømmerby-Lild

Hanstholm, Hurup, Bedsted, Koldby og Vestervig modtager ikke elever fra fødeskoler.
Bemærkning:
Det er politisk besluttet, at skolerne vedlægger dokumentation som bilag til denne del af
kvalitetsrapporten.
Følgende skoler: Hillerslev, Nors, Sjørring, Vesløs og Østre har vedlagt dokumentation som
bilag. Bilagene ligger i DokAjour på sagsid: 1105066.
Som opfølgning på den manglende dokumentation kan det overvejes, om der bør udledes
handlepunkter, der skal have til formål at analysere indhold, kvalitet og udbud af valgfag på
7. klasses skolerne.
For udlevering af det resterende dokumentationsmateriale henvises der til de ansvarlige
skoleledere på de pågældende skoler.
Skolens eget udviklingsprojekt
Der ønskes en beskrivelse af, hvilke udviklingsprojekter skolen p.t. arbejder med.
Der henvises til de individuelle kvalitetsrapporter.
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Kvantitative data
I dette års kvalitetsrapport har forvaltningen valgt at sætte fokus på nogle udvalgte områder,
hvor der er mulighed for at foretage en sammenligning af skolerne.
Klassekvotient:
Antal klasser
2007- 200808
09

Antal elever
2007- 200808
09

Klassekvotient
2007200808
09

Bedsted Skole

11

11

235

233

21,4

21,2

Hanstholm/Klitm Skole

26

26

415

402

16,0

15,5

Hillerslev Skole

8

8

135

128

16,9

16,0

Hundborg Skole

8

7

68

47

8,5

6,7

Hurup Skole

21

20

425

402

20,2

20,1

Koldby Skole

15

14

263

257

17,5

18,4

Nors Skole

10

9

196

193

19,6

21,4

Rolighedsskolen

20

20

406

414

20,3

20,7

Sennels Skole

8

8

170

144

21,3

18,0

Sjørring Skole

23

21

406

392

17,7

18,7

8

6

59

54

7,4

9,0

Snedsted Skole

20

19

382

370

19,1

19,5

Spor 10, Hurup

2

3

39

66

19,5

22,0

Stagstrup Skole

8

8

115

99

14,4

12,4

Tilsted Skole

9

8

186

187

20,7

23,4

28

28

558

563

19,9

20,1

8

8

162

139

20,3

17,4

Vesløs Skole

14

14

243

236

17,4

16,9

Vestervig Skole

12

13

252

234

21,0

18,0

Vorupør Skole

7

6

63

44

9,0

7,3

Østerild Skole

8

8

144

136

18,0

17,0

19

17

339

334

17,8

19,6

293

282

5261

5074

18,0

18,0

Skjoldborg Skole

Tingstrup Skole
Tømmerby-Lild Skole

Østre Skole
Total

Ovenstående tabel viser den gennemsnitlige klassekvotient for skolerne i Thisted Kommune.
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For de fleste skoler ligger gennemsnittet mellem 15 og 23 elever pr. klasse. Dog adskiller
nogle af de mindre skoler/undervisningssteder sig med markant lavere klassekvotienter. For
2008/2009 drejer det sig om Hundborg Skole, Skjoldborg Skole og Vorupør Skole.
Lærere over 54 år:
Antal
lærere

ledere

bh.kl-led

Total

o.54.år

%-del

Bedsted Skole

29

2

1

32

14

43,75

Hanstholm Skole

36

3

3

42

11

26,19

Hillerslev Skole

9

1

1

11

1

9,09

Hundborg Skole

4

1

1

6

1

16,67

Hurup Skole

37

3

3

43

14

32,56

Koldby Skole

22

2

1

25

7

28,00

Nors Skole

13

2

1

16

5

31,25

Rolighedsskolen

35

2

3

40

16

40,00

Sennels Skole

11

1

1

13

6

46,15

Sjørring Skole

35

2

2

39

8

20,51

4

1

1

6

1

16,67

Snedsted Skole

38

3

2

43

12

27,91

Spor 10, Hurup

5

1

6

0

0,00

Stagstrup Skole

14

1

1

16

3

18,75

Tilsted Skole

12

2

1

15

4

26,67

Tingstrup Skole

49

2

2

53

20

37,74

Tømmerby-Lild Skole

12

1

1

14

3

21,43

Vesløs Skole

18

2

2

22

2

9,09

Vestervig Skole

19

2

0

21

8

38,10

Vorupør Skole

6

1

1

8

2

25,00

Østerild Skole

11

1

2

14

3

21,43

Østre Skole

53

4

1

58

24

41,38

472

40

31

543

165

30,39

Skjoldborg Skole

Total

Ovenstående tabel viser den enkelte skoles andel af lærere over 54 år. Oversigtens formål er
at skabe et billede af, hvor stor en udskiftning og dermed rekrutteringsopgave Thisted
Kommune og den enkelte skole står overfor i de kommende 10 år. Tabellen viser, at der
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mange steder er sket et markant generationsskifte inden for de sidste år. Der er dog enkelte
skoler, som har en forholdsvis stor procentdel af lærerne, som er over 54 år.
Det anbefales derfor, at Thisted Kommune udarbejder en strategi for fremtidig rekruttering
inden for folkeskoleområdet, samt en strategi for fastholdelse.
Det kan evt. overvejes, om der på de enkelte skoler indenfor særlige specialområder skal
uddannes nye ressourcepersoner.
Skolelederne bør derfor, hvad angår ansættelse, uddannelse og arbejdsdeling, være særligt
opmærksomme på at sikre kotinuiteten til personalets kompetencer.
Elever i SFO:
Antal
0.-kl

1. kl.

2. kl.

3. kl.

Total

SFO

%-del

Bedsted Skole

27

17

23

16

83

71

85,54

Hanstholm/Klitmøller/Ræhr

33

45

36

53

167

132

79,04

Hillerslev Skole

13

16

17

14

60

46

76,67

6

7

5

5

23

17

73,91

Hurup Skole

41

42

38

31

152

132

86,84

Koldby Skole

24

27

21

30

102

95

93,14

Nors Skole

22

23

23

24

92

80

86,96

Rolighedsskolen

47

43

47

50

187

175

93,58

Sennels Skole

15

13

14

18

60

58

96,67

Sjørring Skole

21

19

37

31

108

84

77,78

Skjoldborg Skole

11

9

10

7

37

33

89,19

Snedsted Skole

18

33

17

25

93

76

81,72

Stagstrup Skole

12

6

13

14

45

44

97,78

Tilsted Skole

25

27

22

25

99

82

82,83

Tingstrup Skole

44

44

40

53

181

165

91,16

Tømmerby-Lild Skole

13

16

19

14

62

49

79,03

Vesløs Skole

17

20

14

9

60

48

80,00

Vestervig Skole

21

28

19

20

88

65

73,86

Vorupør Skole

6

5

10

4

25

19

76,00

Østerild Skole

17

17

10

15

59

41

69,49

Østre Skole

17

19

21

20

77

69

89,61

Hundborg Skole

Spor 10, Hurup
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Total

450

476

456

478

1860

1581

85,00

Ovenstående tabel viser, hvor stor en procentdel af eleverne i 0.-3. klasse, der modtager
SFO-tilbud. I tabellen ses et forholdsvist stort udsving mellem skolerne. På 5 skoler
modtager over 90 % af eleverne i 0.-3. klasse et SFO-tilbud. På andre skoler er andelen
markant lavere.
Det anbefales, at pædagogisk udviklingsafdeling/folkeskoleafdelingen drøfter forskellene
med skolens ledelse.
I forbindelse med takststigningen på kr. 200,00 pr. barn pr. måned bør det undersøges,
hvorvidt denne forhøjelse af forældrebetaling har haft indflydelse på antallet af børn, der er
tilmeldt SFO-ordningen.
Elevfravær:

Antal
elever
200809

Elevfra
vær
200809

F:Syg
dom
200809

Elev
fravær
s
procen
t
200809

% som
ikke
har
haft
fravær
i alt
200809

Elevfra
værs
procen
t
(sygdo
m)
200809

% som
ikke har
haft
sygdom
s fravær
200809

Antal
fravær
sdage
pr.
elev
200809

Bedsted Skole
Hanstholm/Klitm
Skole

281

2.318

1.637

4,12

13,17

2,91

24,20

8,25

428

5.523

2.739

6,45

2,80

3,20

11,21

12,90

Hillerslev Skole

133

883

631

3,32

13,53

2,37

20,30

6,64

46

362

207

3,93

19,57

2,25

30,43

7,87

Hurup Skole

474

4.317

2.966

4,55

11,60

3,13

17,30

9,11

Koldby Skole

298

2.513

1.943

4,22

13,09

3,26

17,45

8,43

Nors Skole

200

1.254

818

3,14

7,00

2,05

13,50

6,27

Rolighedsskolen

500

4.642

3.069

4,64

8,00

3,07

14,20

9,28

Sennels Skole

166

897

642

2,70

22,89

1,93

31,93

5,40

Sjørring Skole

424

4.581

2.607

5,40

4,01

3,07

11,08

10,80

45

291

265

3,23

6,67

2,94

8,89

6,47

Snedsted Skole

417

3.076

2.195

3,69

10,79

2,63

17,75

7,38

Spor 10, Hurup

45

331

303

3,68

2,22

3,37

2,22

7,36

Stagstrup Skole

115

825

523

3,59

13,04

2,27

17,39

7,17

Tilsted Skole

192

1.558

1.124

4,06

3,65

2,93

7,29

8,11

Tingstrup Skole

577

5.652

3.911

4,90

4,51

3,39

8,67

9,80

Tømmerby-Lild Skole

147

1.431

697

4,87

6,12

2,37

19,05

9,73

Hundborg Skole

Skjoldborg Skole
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Vesløs Skole

259

2.426

1.627

4,68

8,88

3,14

14,67

9,37

Vestervig Skole

245

2.266

1.383

4,62

3,27

2,82

12,24

9,25

Vorupør Skole

41

177

93

2,16

21,95

1,13

41,46

4,32

Østerild Skole

140

1.091

690

3,90

8,57

2,46

15,71

7,79

Østre Skole

394

4.320

3.040

5,48

5,33

3,86

10,15

10,96

5567 50734 33110

4,56

8,23

2,97

14,86

9,11

Total

Ovenstående tabel viser det gennemsnitlige antal fraværsdage pr. elev på hver enkelt skole.
I efteråret 2007 blev der fra forvaltningen udarbejdet en køreplan for elever med
bekymrende fravær. Denne guide har givet anledning til drøftelser vedr. bekymrende fravær
på Thisted Kommunes distriktsgruppemøder i efteråret 2008.
Elevernes fravær er derfor sat på dagsordenen i Thisted Kommune både i forhold til
registrering af fravær og indsats i forhold til fravær.
Som ovenstående tabel viser, er der forskel på antallet af fraværsdage fra skole til skole.
Generelt har overbygningsskolerne et højere fravær end de mindre skoler, hvilket giver et
billede af, at fraværsproblematikken er mest markant i folkeskolens ældste klasser.
I forhold til ovenstående tabel har skoler med et elevfravær på over 10 dage i gennemsnit pr.
elev pr. år udarbejdet en handleplan for nedbringelse af elevfravær i nærværende
kvalitetsrapport.
Ser man på det samlede fraværsgennemsnit, er eleverne generelt set væk 9,11 dage pr. år
eller 4,6 %.
Den gennemsnitlige klassekvotient er på 18, hvilket statistisk set betyder, at der er ca. 168
dage, hvor der mangler en elev i klassen, eller 32 dage om året, hvor alle elever er til stede. I
praksis er dette tal højere.
Set i forhold til undervisningen er disse tal selvfølgelig endnu en udfordring for lærere, som
skal føre en klasse gennem et pensum og samtidig tage hensyn til den enkelte elevs faglige
niveau.
Elevernes faglige niveau - Afgangsprøver

Hele landet
Thisted Kommune
Bedsted Skole
Hanstholm Skole
Hurup Skole
Koldby Skole
Sjørring Skole
Snedsted Skole

Dansk læsning
Alle
Drenge
6,6
6,4
6,5
6,5
6,0
6,9
6,1
6,3
5,5
5,7
5,2
4,2
7,1
6,8
7,0
6,9

Piger
6,8
6,6
5,1
5,9
5,4
8,7
7,5
7,0

Dansk
retskrivning
Alle Drenge Piger
5,6
5,2
6,1
5,4
5,1
5,6
4,3
4,6
4,0
4,9
4,7
5,0
4,9
4,5
5,0
3,3
2,5
6,0
5,6
5,2
6,0
5,8
5,0
6,3

Dansk skriftlig
fremstilling
Alle Drenge
Piger
6,5
5,9
7,1
6,0
5,5
6,6
5,8
6,2
5,4
7,6
7,0
8,1
6,0
5,4
6,3
3,4
3,0
4,3
5,9
5,1
6,8
6,2
6,0
6,3
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Tingstrup Skole
Vesløs Skole
Vestervig Skole
Østre Skole

Hele landet
Thisted Kommune
Bedsted Skole
Hanstholm Skole
Hurup Skole
Koldby Skole
Sjørring Skole
Snedsted Skole
Tingstrup Skole
Vesløs Skole
Vestervig Skole
Østre Skole

6,1
6,9
6,9
6,9

6,5
6,3
6,7
6,9

Dansk orden
Alle
Drenge
6,3
6,0
5,5
5,1
6,0
6,9
5,6
5,6
4,7
3,9
3,3
3,0
4,9
4,6
6,7
6,4
5,8
5,8
4,9
3,6
5,8
5,9
5,4
4,8

5,8
7,5
7,3
6,9

Piger
6,7
5,8
5,0
5,6
5,1
4,0
5,2
6,9
5,8
6,3
5,7
6,2

5,8
4,6
5,1
5,8

5,8
4,1
4,9
5,8

5,9
5,0
5,6
5,7

6,2
5,7
6,3
6,0

5,7
4,7
6,1
5,4

Dansk mundtlig
Alle Drenge Piger
6,9
6,4
7,5
7,3
6,7
7,8
6,1
6,0
6,2
7,3
6,9
7,5
7,0
6,9
7,0
4,0
3,4
5,8
8,1
7,1
9,2
7,6
6,8
8,0
7,5
7,0
7,9
6,9
5,7
8,2
8,0
8,1
7,7
7,2
7,0
7,4

Hele landet
Thisted Kommune
Bedsted Skole
Hanstholm Skole
Hurup Skole
Koldby Skole
Sjørring Skole
Snedsted Skole
Tingstrup Skole
Vesløs Skole
Vestervig Skole
Østre Skole

Matematik matematiske
færdigheder
Alle
Drenge
Piger
6,8
7,2
6,4
6,9
7,3
6,5
6,8
7,8
5,7
6,0
7,2
5,2
4,9
5,9
4,3
5,8
5,2
7,8
7,4
7,4
7,4
6,7
7,5
6,3
8,0
8,5
7,6
6,4
6,2
6,7
8,0
8,7
6,3
6,8
7,1
6,5

Matematik problemløsning
Alle Drenge Piger
6,0
6,1
5,8
6,0
6,2
5,8
6,9
8,2
5,5
4,8
5,2
4,4
4,8
4,8
4,7
4,8
4,1
7,0
6,9
6,7
7,1
6,5
6,8
6,3
6,3
6,5
6,0
5,5
5,2
5,7
6,9
7,7
5,1
5,5
5,9
5,0

Hele landet
Thisted Kommune
Bedsted Skole
Hanstholm Skole
Hurup Skole
Koldby Skole

Engelsk mundtlig
Alle
Drenge
6,8
6,6
6,3
6,3
5,3
6,1
6,2
7,2
6,6
6,9
5,9
4,4

Fysik/kemi praktisk/mundtlig
Alle Drenge Piger
5,6
5,5
5,7
5,9
6,0
5,9
5,3
7,2
3,3
3,3
3,2
3,3
6,4
6,8
6,2
2,4
1,3
4,0

Piger
7,0
6,4
4,4
5,4
6,4
7,8

6,6
6,7
6,9
6,6
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Sjørring Skole
Snedsted Skole
Tingstrup Skole
Vesløs Skole
Vestervig Skole
Østre Skole

6,4
6,4
6,9
6,3
5,6
6,1

5,7
7,0
7,1
5,8
5,0
5,9

7,1
6,0
6,7
6,9
7,0
6,3

6,1
5,2
6,3
6,9
8,0
6,2

5,4
5,3
6,4
6,8
8,6
6,1

6,8
5,1
6,2
7,0
6,7
6,3

Kilde : UNI-C - Grundskole nøgletal - Grundskole karakterer 2008

Ovenstående tabel viser resultatet af afgangsprøverne i de bundne prøvefag for skolerne i
Thisted Kommune. Resultaterne er fra sommeren 2008. Tallene fra 2009 foreligger ikke på
nuværende tidspunkt. Der er ikke fra Undervisningsministeriet foretaget sammenligninger
med afgangsprøvekarakterer fra foregående år, da de ikke umiddelbart er sammenlignelige
på grund af den nye prøvebekendtgørelse. Der er derfor heller ikke i Kvalitetsrapporten
08/09 fra Thisted Kommune foretaget en sammenligning med tidligere år.
I tabellen vises karaktergennemsnittet i hovedfagene for hele landet, Thisted Kommune samt
de enkelte skoler.
Ved alle uddannelser er 13-skalaen blevet erstattet af 7-trins-skalaen:
7-trins-skalaen indeholder karaktererne:
•
•
•
•
•
•
•

12 gives for den fremragende præstation
10 gives for den fortrinlige præstation
7 gives for den gode præstation
4 gives for den jævne præstation
02 gives for den tilstrækkelige præstation
00 gives for den utilstrækkelige præstation
-3 gives for den ringe præstation

Kilde: (UndervisningsMinisteriet) http://www.ug.dk/uddannelser/artikleromuddannelser/ny_karakterskala.aspx

Overordnet set placerer Thisted Kommunes karaktergennemsnit sig tæt på
landsgennemsnittet. Det fremgår af tallene, at det gennemsnitlige faglige niveau i de
humanistiske fag ligger en anelse under landsgennemsnittet. Undtaget herfra er dansk
mundtlig, der ligger over. På de naturvidenskabelige fagområder viser afgangsprøvetallene,
at elever i Thisted Kommune placerer sig som landsgennemsnittet eller derover.
I forhold til de enkelte skolers karaktergennemsnit er der for en mindre dels vedkommende
signifikante udsving i i karaktererne, set i forhold til lands- og kommunegennemsnittene. En
tilsvarende signifikans ses på nogle prøveområder i en sammenligning af afgangsniveau, set
i forhold til køn.
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Dette udsving i karaktergennemsnittet drøftes på de kommende dialogmøder med relevante
skoleledere. Der tages herefter stilling til, hvilke handleinitiativer, der skal iværksættes på
baggrund af det alt for lave karaktergennemsnit.
I skoleåret 07/08 blev gennemførelsen af de nationale tests annulleret af
Undervisningsministeriet, da kvaliteten var for dårlig, og man ønskede at udvikle nye tests.
Nye tests afprøves p.t. på udvalgte skoler på landsplan. Det er derfor ikke muligt at vise
resultaterne af de nationale tests i dette års kvalitetsrapport.
Koldby Skole har følgende bemærkninger til afgangskaraktererne:
”På Koldby Skole har vi de sidste år gjort meget for, at eleverne i vores A-klasse deltager i
prøverne - på godt og ondt.
Sommeren 2008 var for skolen karakteriseret ved, at vi, af forskellige grunde, havde en lille
9. klasse, samt at flere A-klasseelever end tidligere valgte at gå op til prøve. A-klasseeleverne
udgjorde 40%.
Karaktererne viser, at pigerne (dermed klassen) i almindelighed ligger såvel under som en
del over, og at drengene generelt ligger under. A-klassen rummer drenge, og drenge som
skoler i det tidligere Sydthy har valgt en alternativ løsning til.
Vi er stolte over vores A-klasse og er glade for, at vi efterhånden formår at føre dem op til
prøve. Men man skal huske, at gennemsnittet er udregnet på årgangen, på godt og ondt.
På Koldby Skole er vi ret sikre på, at karaktererne såvel før som i 2009 bliver væsentlig
anderledes, og dermed bedre.”
Overgangsfrekvens
Ungdommens Uddannelsesvejledning fremsender følgende i forhold til elevernes overgang
fra folkeskole til efterskole og ungdomsuddannelse.
Opgørelsen er over de unges valg af ungdomsuddannelse pr. 15. marts 2009 fra Thisted
kommune, d.v.s de elever der gik i 9. kl. og 10. kl. i kommunens skoler i skoleåret 08/09.
Årgang 9. klasse har 520 elever
• 50,7 % vælger 10. klasse (47,6 % i 2009)
• 27,1 % vælger en erhvervsuddannelse (30 % i 2009)
• 19,2 % vælger en gymnasial uddannelse (19 % i 2009)
• 0,7 % vælger en individuelt tilrettelagt uddannelse, STU + EGU (0,8% i 2009)
• 2,1 % vælger andet = 10 elever (2,6 % i 2009)
Årgang 10. klasse har 46 elever
• 43,5 % vælger en erhvervsuddannelse (30 % i 2009)
• 52 % vælger en gymnasial uddannelse (46 % i 2009)
• 4,3 % vælger andet = 2 elever (6 % i 2009)
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Bemærkninger:
Der har været stor stigning i søgningen til Thisted Kommunes 10. klasse Spor 10.
Erhvervsuddannelserne, der sidste år fik nye indgange, omfatter foruden de tekniske og
merkantile uddannelser også social- og sundhedsuddannelsen og landbrugsuddannelsen.
De individuelt tilrettelagte uddannelser omfatter EGU/erhvervsgrunduddannelserne og STU/
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særligt behov.
De gymnasiale ungdomsuddannelser omfatter studentereksamen (STX), højere
forberedelseseksamen (HF), Højere handelseksamen (HHX) og Højere teknisk eksamen (HTX).
Kategorien ”Andet” omfatter produktionsskole, ungdomshøjskole, VUC, udlandsophold,
arbejde og andet.
I forhold til overgangsfrekvenser er konklusionen, at 2,1 % af eleverne i 9. klasse i skoleåret
08/09 ikke umiddelbart valgte at påbegynde en ungdomsuddannelse eller en 10. klasse.
For eleverne i 10. klasse i skoleåret 08/09 er tallet 4,3 % , hvilket er et fald på 1,7 % i forhold
til skoleåret 07/08.
Opfølgning på handlepunkter udledt af konklusionerne i Kvalitetsrapporten 07/08
Pædagogiske processer:
1. Indsatsområdet”Elevplaner og løbende evaluering” vurderes velimplementeret og er
afsluttet ved starten på indeværende skoleår.
2. Specialpædagogisk bistand
Med baggrund i en konstatering af at skolerne i Thisted kommune organiserer den
specialpædagogiske bistand meget forskelligt har pædagogisk udviklingsafdeling
udarbejdet et notat vedr. effekten af specialpædagogisk bistand. Skolerne har på
baggrund af dette notat fået til opgave at udarbejde en handleplan for deres praksis
på området. Få skoler har undladt at udarbejde handleplanen.
Det kunne i Kvalitetsrapporten 07/08 konstateres et behov for kompetenceudvikling
vedrørende den faglige specialundervisning med særligt fokus på den didaktiske
dimension. Pædagogisk udviklingsafdeling har i skoleåret 08/09 igangsat et
eftervidereuddannelsesforløb for lærerne i den faglige specialundervisning i
samarbejde med UCN
Tværgående fokusområder
1. Erfaringerne fra arbejdet med LP-modellen er af de involverede skoler – Hillerslev,
Østerild, Tingstrup og Spor 10 – blevet fremlagt på et kvartalsmøde med
skoleledelserne i oktober 2009. Efterfølgende tilbydes alle skoler en orientering om
erfaringerne med Lp-modellen set ud fra et lærerpersperktiv. Kommunens LP-
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koordinator er i samarbejde med to lærere fra Hillerslev skole ansvarlig for mødernes
afholdelse.
Kvantitative data
1. Skoler med et gennemsnitligt fravær på mere end 10 dage pr. elev pro anno har i
Kvalitetsrapporten 08/09 udarbejdet en handleplan for medbringelse af fraværet.
Det drejer sig om følgende skoler: Hanstholm-, Sjørring- og Østre skole.
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Kvalitetsrapport 2008 - 2009: Bedsted Skole
Adresse
Skolegade 1, 7755 Bedsted Thy
Tlf
99 17 31 41
Hjemmeside
www.bedstedskole.dk
Skoleleder
Tom Pedersen
Viceinspektør/afdelingsleder Ingrid Thingskov Nygaard
Klassetrin
0. – 9. klasse
Antal spor
1 spor – dog to spor på 7. årgang
Antal elever
260
Specialklasser
Bedstedklassen og Golfstrømmen
Skole-/hjemsamarbejdet
På Bedsted Skole tager skole-/hjemsamarbejdet udganspunkt i halvårlige skole/hjemsamtaler samt i halvårlige forældremøder. Forud for skole-/hjemsamtalerne har
forældrene fået tilsendt elevplanen for deres barn således, at selve samtalen tager afsæt
dels i elevens udbytte af skolegangen, men også i elevens sociale trivsel i klassen og i
skolen i det hele taget.
På de halvårlige forældremøder behandles forskellige temaer af interesse for hele
forældrekredsen omkring den enkelte klasse. Dagsorden til forældremøderne laves i
samarbejde mellem klasselæreren og klasseforældrerådet. Derudover laves der ofte
forskellige sociale arrangementer i de enkelte klasser med deltagelse af både elever og
forældre.
I de forskellige afdelinger (0.–3. kl.), (4.–6. kl.), (7.–9. kl.) laves der jævnligt forskellige
arrangementer med mulighed for forældredeltagelse - ofte i forbindelse med tværsuger el.
lign. Der kan være arrangementer som kunstudstilling, teateraften, dyrskue, spil-dansk-dag,
adventssamling mv. Til disse arrangementer oplever skolen en stor opbakning fra
forældrekredsen.
Den årlige skolefest på Bedsted Skole er det helt store tilløbsstykke. Festen er delt i to (0.–
5. kl.) og (6.–9. kl.) pga. lokalemæssige forhold. Når skolen inviterer til skolefest er stort set
alle hjem repræsenterede og ofte med begge forældre og søskende.
Alle disse forskellige arrangementer af social karakter er naturligvis lavet for at være
hyggelige, men har en meget stor effekt i forhold til at skabe og vedligeholde
forældregruppens engagement i deres børns skolegang.
Som et yderligere supplement til de forskellige arrangementer, holder skolen åbent hus for
forældre én gang om måneden. Der kommer altid forældre til åbent hus, men mest i de
yngre årgange.
På Bedsted Skole er der lavet en velkomstfolder med forskellige praktiske oplysninger om
skolen til forældre såvel som til nyansatte. Denne folder suppleres af en anden folder med
forventninger til det kommende samarbejde, der udleveres til alle forældre til kommende
børnehaveklassebørn.
Skolens primære kommunikation med forældrene foregår i øvrigt via ”Skoleintra”, der
bruges af stort set alle. Via ”Skoleintra” kan kommunikationen flyde let og ubesværet til
glæde for alle parter.
For skolens to specialklasser gælder det, at der er en særlig tæt kontakt mellem skole og
hjem. Det kan fx være som daglige beskeder i elevens logbog, som nær daglig
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telefonkontakt og som hjemmebesøg.
Specialpædagogisk bistand
Den faglige specialundervisning på Bedsted skole:
Opbygning af indsatsen:
Skoleåret inddeles i 4 perioder. Til hver periode udarbejdes et skema af
specialundervisningsteamet. Før hver periode drøftes, hvilke elever, der i den kommende
periode skal tilgodeses, i forhold til de indkomne ønsker og anbefalinger fra
kompetenceteammøder m.v. Teamet drøfter, om undervisningen skal ske på hold eller som
støtte på klassen.
Indstilling:
I slutningen af skoleåret udleveres et skema til klasselærerne. På dette skema påføres,
hvilke elever de anser, som har behov for faglig specialundervisning i det kommende
skoleår. Hvis det er elever, der ikke før har modtaget specialundervisning, udarbejder
klasselæreren et indstillingsskema.
Før eleven påbegynder et kursus kontakter specialundervisningsteamet
klasselæreren/faglæreren, hvor der aftales, hvad der især skal lægges vægt på i den
kommende periode.
Metoder:
Undervisningen tilrettelægges, så den enkelte elev møder udfordringer, der er afpasset i
forhold til de mål, der er afsat, og i forhold til, hvad eleven på det pågældende tidspunkt
har af kompetencer. I dansk lægges stor vægt både på læsning og det skriftsproglige
arbejde.
Holddannelser:
Holdene sammensættes af 2–4 elever, der helst skal være fra den samme klasse. I løbet af
en uge modtages specialundervisning i 2–3 timer.
Undervisningen placeres helst i timer, hvor de i klassen har dansk eller for mellemtrinselevernes vedkommende uden for deres skema.
Hvis der er en elev, der har massive problemer, kan det være nødvendigt at undervise
denne elev for sig selv.
Elevplaner:
Indtil nu har specialundervisningslærerne samlet notater om de enkelte elever i en intern
mappe.
De har sat sig det mål, at der i indeværende skoleår skal udvikles et samarbejdsredskab,
hvor specialundervisningsteamet i fællesskab kan samle oplysninger angående de enkelte
elever, der har modtaget specialundervisning. Der er udarbejdet et skema, der er placeret
på skolens intra. Før en periode udarbejdes skriftligt et mål med undervisningen. Den
enkelte specialundervisningslærer noterer undervejs, hvilke materialer de har brugt, elevens
arbejdsindsats, evt. prøver, der er foretaget osv. Når perioden er afsluttet foretages en
evaluering, hvorefter forældrene kontaktes. Klasselærerne skal løbende have mulighed for
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at læse disse planer.
Brug af IT:
Computerne er et vigtigt redskab i arbejdet. Ofte er specialundervisningseleverne usikre på
at bruge computerne, så derfor vægtes det højt, at de opnår større fortrolighed med disse.
Eleverne arbejder med træningsprogrammer og brugen af CD-ord.
Stagstrup:
Sidste skoleår var der 8 elever, der havde stor fornøjelse af at være på ITkompetencecentret i Stagstrup i en periode. Eleverne kunne i denne periode opnå stor
sikkerhed i at anvende hjælpeprogrammerne og computerne. Bedsted Skole sender et hold
afsted igen i dette skoleår.
IT-rygsæk elever:
På nuværende tidspunkt er der 9 elever, der har fået stillet en bærbar computer til rådighed
på skolen. De har fået tilbudt muligheden for at låne cd’er, så de kunne installere
hjælpeprogrammerne hjemme. Eleverne er alle medlem af Frederiksberg-konferencen,
hvorved de kan downloade mange af deres undervisningsbøger, frilæsningsbøger m.v.
På biblioteket står der en scanner, hvorved de kan indscanne tekster til oplæsning.
Tidlig Læsehjælp:
Som noget nyt var der to elever, der blev tilbudt Tidlig Læsehjælp sidste skoleår. Eleverne
blev udvalgt på baggrund af prøver i klassen, samtale med klasselæreren og nogle
individuelle prøver.
Intern konsulentbistand/læsevejlederen:
I forbindelse med, at der i klassen bliver foretaget en test iflg. skolens plan for disse,
drøftes de enkelte elever.
Derudover er der en løbende kontakt, hvor læsevejlederen er behjælpelig med materialer,
lytter til tanker omkring eleverne, undervisningsforløb m.v.
Speciallærernes faglige kompetencer:
Specialundervisningsteamet består af tre lærere:
Lærer 1 har påbegyndt specialpædagogisk grundkursus.
Lærer 2 er uddannet i Tidlig Læsehjælp.
Lærer 3 har speciale C. - specialpædagogisk grundkursus, diplomuddannelse i læsning samt
div. korte kurser indenfor specialundervisning.
AKT:
Skolens AKT-lærer er p.t. igang med 2. år af KRAP-udd.
AKT-lærerens opgave er:
• at hjælpe med ideér og materiale til social træning i klasser
• at køre et forløb med social træning i klasser
• at observere på klasser/grupper/enkelt-elever
• at tage personlige samtaler med enkelt-elever
Visitering til AKT-bistand foregår skriftligt, og alle sager afsluttes ligledes med en skriftlig
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evaluering og konklusion.
Eksempler på AKT-forløb:
• Har hjulpet drengene i 8. kl. med at være mere aktive i frikvartererne med positivt
resultat
• Har hjulpet en pige til at turde at snakke med lærerne
• Har hjulpet med materialer til div klasser omkring social træning
• Har kørt et forløb om girafsprog på mellemtrinet
• Er p.t. igang med at starte legepatrulje
Efterhånden bliver AKT-læreren brugt mere og mere, mest i forbindelse med at finde
materialer til lærerne, men også mere og mere til at hjælpe enkelt-elever.
Der arbejdes på KRAP-udd. lige nu med at lave en folder til forældre og kolleger, så alle
bliver mere opmærksomme på, hvad de kan bruge AKT-læreren til.
Skolens eget udviklingsprojekt
Læsebånd:
På Bedsted Skole arbejdes der med indførsel af læsebånd. Der lægges rent praktisk et bånd
på 20 min. hver dag, hvor skolens elever læser, uanset hvilket fag de måtte have på
skemaet.
Målet med læsebånd er, at elevernes læsning skal trænes mht. såvel hastighed som
rigtighed, og at læsning integreres som en helt naturlig del af alle fag jf. Fælles Mål.
I forbindelse med opstart af læsebånd på Bedsted Skole, har lærerne deltaget i en
pædagogisk dag med formanden for Undervisningsministeriets opgavekommision for
læsning og retstavning, Søren Aksel Sørensen.
IWB:
To lærere på Bedsted Skole har ud fra eksisterende billig teknologi udviklet Bedsted Skoles
egen version af ”InterAktiv Whiteboard”. På skolen vil vi naturligvis gerne arbejde med
interaktive whiteboards, men de kommercielle produkter på markedet er desværre meget
dyre.
De to lærere har udviklet et system, der ydelsesmæssigt lever fuldt ud op til de bedste
eksisterende produkter, men til ca. ¼ af prisen.
Systemet har været afprøvet i to klasser på skolen samt i skolens naturfagslokaler.
Fremad vil vi på Bedsted Skole gerne afprøve mulighederne for fuld interaktivitet mellem
skolens whiteboardsystem og f.eks. et evt. klassesæt af netbooks. Dette ligger dog p.t. ud
over skolens økonomiske formåen.
Der foregår en stadig udvikling af systemet, såvel teknisk som pædagogisk.
Noter:
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Kvalitetsrapport 2008 - 2009 : Hanstholm Skole
Adresse
Fyrvej 100, 7730 Hanstholm
tlf
99173580
Hjemmeside
www.hanstholm-skole.dk
Skoleleder
Johannes Nicolajsen
Viceinspektør/afdelingsleder Søren Ottosen/Kathrine Falkenberg
Klassetrin
Bh. kl. – 9. årg.
Antal spor
2
Antal elever
418
Specialklasser
Flyvefisken – 7 elever
Beskrivelse af de pædagogiske processer
Skolens løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen, og elevernes
inddragelse i undervisningens tilrettelæggelse.
Arbejdet med implementering af evalueringskulturen på Hanstholm Skole fortsætter som
beskrevet i kvalitetsrapporten 07/08.
Skole-/hjemsamarbejdet
Principper for skole-/hjemsamarbejdet på Hanstholm Skole:
Indledende skal det fastslås, at de udstukne principper tager udgangspunkt i Hanstholm
Skoles værdisæt; Anerkendende – Nytænkende – Samarbejdende, og er retningsgivende
for den praksis, som praktiseres af det enkelte lærerteam.

Værdi
er
Principper

Praksis

Ovenstående illustration er et forsøg på at visualisere, at der er sammenhæng imellem
Hanstholm Skoles overordnede værdier, de udstukne principper for arbejdets udførelse og
den praksis, der udføres.
Principperne er således tænkt, at de rummer plads og mulighed for en praksis, der er;
Anerkendende, Nytænkende og Samarbejdende.
Folkeskoleloven:
Vigtigheden af samarbejdet mellem skole og hjem pointeres i folkeskolens formål
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(Folkeskoleloven §1): ”Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne
kundskaber og færdigheder, der…….”.
Videre i Folkeskoleloven opstilles krav til skolen omkring orientering af forældrene med
videre.
Med henblik på at sikre, at intentionerne i Folkeskoleloven opfyldes, har vi på Hanstholm
Skole udarbejdet nedenstående principper:
Principper for samarbejde:
Samarbejde på flere niveauer:
Samarbejdet mellem skole og hjem er værdifuldt for arbejdet med at sikre den bedste
trivsel og udvikling for alle børn.
På Hanstholm Skole foregår samarbejdet mellem skole og hjem på flere forskellige niveauer
– og i forskellige sammenhænge.
Samarbejdet består af følgende aktiviteter:
På elev og klasseniveau:
•
•
•

Skole-/hjemsamtaler med lærere, eleven og forældrene med fokus på den enkelte
elev
Forældremøder med lærere og forældre med fokus på forhold vedrørende den
samlede klasses læring og sociale forhold
Forældrerepræsentanter valgt af og blandt klassens forældre.
Forældrerepræsentanterne afholder sociale arrangementer, mødes med
skolebestyrelsen, afholder møder med klasselæreren med videre

På skoleniveau:
•
•
•

Skolebestyrelsen med forældrerepræsentanter, elevrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter. Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens samlede
virksomhed
Forældrerepræsentanterne mødes årligt med skolebestyrelsen
Skolebestyrelsen skriver og aflægger årligt en beretning. Alle forældre inviteres til at
deltage og kommentere på beretningen

Sociale arrangementer:
Der er også en række aktiviteter af mere uformel karakter, hvor deltagelse ikke er en
forudsætning for at få det fulde formelle udbytte af skolegangen, men hvor deltagelse kan
være værdifuldt for børnenes trivsel og dermed deres udbytte af skolegangen.
•
•

Fælles arrangementer for hele skolen, f.eks. forårskoncert, eller arrangementer for
hver af de etablerede afdelinger
Klassearrangementer, arrangeret af og for de enkelte klasser
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•
•

Særlig fokus, når en elev overgår fra en afdeling til en anden
Initiativer, som skal sikre, at der etableres sociale netværk ved skolestart og ved
overgangen til 3. og 6. årgang vægtes højt pga. nye elever og forældre fra
henholdsvis Ræhr og Klitmøller

Principper for forældremøder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

På forældremøderne mødes forældre og lærere om forhold, som er generelle for
klassen
På forældremøderne orienterer lærere om fælles faglige mål og metoder og om det
generelle arbejde med de sociale relationer
Klasselæreren deltager i forældremøderne
Klassens øvrige lærere deltager ud fra en prioritering i forhold til nye fag, nye lærere,
timetal og lignende
Ved alle forældremøder/arrangementer, som afholdes på skolen eller i skolens regi deltager mindst to af klassens lærere
Skolebestyrelsen er repræsenteret ved et årligt møde på hver årgang
I SFO afholdes to årlige forældremøder
Idrætslæreren deltager i 6. årgang med henblik på en særlig orientering om
fritagelse, badning m.v.
Der afholdes mindst ét årligt forældremøde i alle årgange. Holdes der kun ét møde,
så lægges det i det første halvår
Dagsorden til forældremøder aftales i forvejen mellem klasselærere og
kontaktforældre
Klasselæreren drager omsorg for, at der udsendes en dagsorden til forældremødet,
samt at en af skolens lærere udarbejder et beslutningsreferat
Der indkaldes til forældremøder i god tid i forvejen

Principper for skole-/hjemsamtaler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ved skole-/hjemsamtalerne mødes elev, forældre og lærer vedrørende det enkelte
barn
Ved skole-/hjemsamtalerne deltager klasselæreren og en af klasseteamets øvrige
lærere. Klasseteamet aftaler en passende fordeling
På skole-/hjemsamtaler orienterer lærerne om elevens udvikling og udbytte af
undervisningen
Skole-/hjemsamtalen foregår i dialog og med inddragelse af forældre og elev
Elevplanen er en del af skole-/hjemsamtalen
Forældrene kan angive ønsker til samtalen
Der indkaldes til to årlige skole-/hjemsamtaler i alle årgange
Den første skole-/hjemsamtale i begynderklassen kan være uden børn
Hvis forældre og/eller lærer vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at børnene ikke
deltager i skole-/hjemsamtalen, kan dette aftales
I særlige tilfælde kan SFO lederen deltage i samtalen. (Forældre, lærere eller SFO kan
foranledige deltagelsen)

Principper for kommunikation mellem skole og hjem:
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•
•
•
•
•
•
•

ElevIntra er forum for kommunikation mellem lærerne og klassen og den enkelte elev
Alle fællesbeskeder til forældre skal gives på skoleintra. (Forældre, der tilkendegiver,
at de ikke anvender skoleintra, vil naturligvis modtage papirudgaver)
Forældreintra er forum for information mellem klassens lærere og hjemmet, for
eksempel års- og ugeplaner
ForældreIntra kan udgøre den direkte kommunikation mellem den enkelte lærer og
den enkelte forældre, og kan således helt eller delvist erstatte kontaktbogen
Forældreintra er ligesom kontaktbogen beregnet til beskeder – der sagsbehandles
ikke
Kontakten mellem skole og hjem kan også foregå pr. telefon eller ved møder, når
dette vurderes mest hensigtsmæssigt efter forudgående aftale
Forældrehenvendelser til lærerne skal foretages i respekt for privatlivet

Principper for forældrebesøg i klasserne:
•
•
•
•
•
•

Forældrebesøg i klasser har til formål at styrke det gode samarbejde mellem skole
og hjem ved at synliggøre arbejdet i de forskellige klasser
Forældrebesøg i klasser og vilkår for besøgene aftales forinden med klasselæreren
Forældrene indgår som en naturlig del af klassens arbejde
Besøgene må ikke forstyrre undervisningen
Forældrene skal ikke påtage sig lærernes ansvar
Der må ikke være forældrebesøg i klasser, når de har vikar

Principper for anvendelse af elevplaner:
Bekendtgørelse om elevplaner i folkeskolen angiver indhold og rammer for elevplanen.
Elevplanen skal ses i sammenhæng med klassens årsplaner for det enkelte fag
• Elevplanen oplyser i kort form, om elevens udbytte af undervisningen i alle fag
• Nationale tests skal indgå i elevplanen. Elevens fremmøde fremgår ligeledes af
elevplanen
• Elevplanen angiver realistiske mål for den enkelte elev for den kommende periode
• Elevplanen angiver, hvordan de for eleven opstillede mål forventes opfyldt
• Eleven inddrages i at opstille mål og aftale, hvordan de opfyldes og evalueres
• Det fremgår af elevplanen, hvilke aftaler, der er indgået om indsatsen fra såvel skole,
elev og forældre
• Elevplanen afspejler realistiske forventninger til elevens faglige udvikling
• Elevplanen følger eleven gennem skoleforløbet på Hanstholm Skole og ved skoleskift
• Elevplanen udarbejdes i en cyklus: Ny elevplan (efterår) – opfølgning/revision (forår).
Nye fag indgår i elevplanen fra efteråret. Børnehaveklassen og 9. årgang modtager
én elevplan (efterår)
• Elevplanen fremsendes minimum 3 dage før skole-/hjemsamtalen
• Ved samtalen indføjes aftaler om elevens og hjemmets indsats
Specialpædagogisk bistand
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Der henvises til beskrivelsen under punktet ”Skolens eget udviklingsprojekt”, da netop
omlægning af specialpædagogisk indsats er et hovedindsatsområde på Hanstholm Skole i
dette skoleår. Udviklingsprojektet udgør således indholdet i handleplanen.
Elevfravær
Skolens handleplan:
Fraværshåndtering på Hanstholm Skole:
• Klasselæreren registrerer hver dag elevernes fravær og afleverer registreringen til
sekretæren (MH) senest den 5. i næste måned
• Ved enhver registrering af ulovligt fravær SKAL klasselæreren tage kontakt til
hjemmet for at få en forklaring
• MH registrerer ved indtastningen fravær over 10 dage eller 20 % af skoledage indtil
videre. Ligeledes registreres ulovligt fravær
• Skema udsendes til klasselærer, hvor grund til fraværet efterlyses. Klasselæreren
tager kontakt til forældrene for at gøre opmærksom på fraværets størrelse, og hvis
der er tale om fravær, som ikke er let forklarligt (hospitalsophold, ferier mm) aftales,
hvordan man forsøger at undgå fremtidigt fravær
• Klasselæreren har ansvar for, at der iværksættes trivselsaktiviteter som f.eks.
inddragelse af AKT, hvor dette skønnes at have indflydelse på elevens fravær
• Kontoret udsender anmodning om skriftlig forklaring til forældrene, når der er mere
end 5 dages fravær i en måned eller mere end 2 fraværsforløb – (4 dage eller mere).
Aftalt ekstraordinær frihed tæller ikke med. Hvis der sendes brev fra kontoret
foretager klasselæreren sig ingenting
• Ved fortsat fravær indkalder skoleledelsen forældrene til møde, hvor det aftales,
hvordan man undgår yderligere fravær. Klasselæreren deltager i mødet
• Fortsætter fraværet oprettes sagsteam (ofte på kompetenceteammøde)
• Der underrettes evt. til familieafdelingen ved yderligere fravær
Skolens eget udviklingsprojekt/Handleplan for specialpædagogisk bistand
Omlægning af den specialpædagogiske indsats er et hovedudviklingsprojekt på Hanstholm
Skole. Det har været hensigten at skabe et hold ”specialister” samtidig med, at der opnåes
så fleksibel en løsning på området som muligt. I øvrigt forsøges kommunens fokuspunkter
iht. specialpædagogisk indsats tilgodeset:
Opbygning af Flexgruppen:
På Hanstholm Skole har vi de senere år arbejdet på at understøtte rummeligheden i
normalundervisningen. Vi forsøger at fokusere på forebyggelse og en fleksibel pædagogisk
bistand, der tager udgangspunkt i, at alle børn i skoledistriktet i princippet hører til på
Hanstholm Skole.
Differentieringen i undervisningen er de senere år blevet styrket. Alle klasser arbejder med
at udvikle normalundervisningen således, at den rummer mange niveauer og
læringsmetoder. Mange af skolens lærere har deltaget i kursusforløb, som er vinklet på at
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tilrettelægge undervisning, som er rummelig. I dette skoleår gennemfører alle lærere 2.
forløb af kursus i den anderkendende tilgang.
Relationer mellem børn - børn og børn - voksne har altafgørende betydning for børnenes
personlige og faglige udvikling. De voksne omkring børnene skal have fokus på børns
ressourcer og muligheder og være med til at skabe de gode historier.
AKT lærerne og læsevejlederne er tilknyttet skolens afdelinger (Indskoling, mellemgruppe,
overbygning, Ræhr og Klitmøller). Der samtales og rådgives omkring metoder af
specialpædagogisk karakter, som kan hjælpe med, at mange børn kan fastholdes i
normalundervisningen.
Vi oplever en voksende gruppe af børn med særlige behov, hvor det tjener barnets trivsel
og udvikling bedst, at der bliver givet en særligt tilrettelagt undervisning evt. uden for
klassen. Hanstholm Skole har oprettet en specialgruppe FLEXKLASSEN, hvis lærere har til
opgave dels at virke rådgivende i forhold til de enkelte lærere/lærerteams, dels at
tilrettelægge og gennemføre specialpædagogisk bistand.
Flexklassen har været afprøvet i en pilotfase i et helt skoleår. Det er målet, at Flexklassen
arbejder ud fra en ressource- og relationsorienteret tænkning og arbejder på at styrke den
rådgivende rolle i forhold til de voksne, der er tæt på børnene.
Når projektet er helt i mål, vil flexklassens lærerne have samlet alle speciallærerfunktioner
på skolen under en paraply. Paraplyorganisationen Flexklassen råder således over AKTlærere, læsevejledere og andre specialfunktioner.
Værdigrundlag:
I Hanstholm Skoles værdigrundlag har vi fastslået, at vi vil være; anerkendende –
nytænkende – samarbejdende. Dermed har vi også sagt, at i folkeskolen i Hanstholm skal
der være plads til alle. Hos os skal man respektere og acceptere, at vi alle har forskellige
kvaliteter, evner og holdninger, så alle føler sig værdsat.
Med udgangspunkt i børnenes ressourcer skal en tidlig og forebyggende indsats vægtes
højt, så de enkelte børn kan udnytte deres kompetencer og potentialer.
Vi tager udgangspunkt i, at alle børn i princippet hører til i hjemklassen, men vi vil sørge
for, at der tages ekstra hånd om de særligt udsatte elever, så de får mulighed for at være i
anerkendende og værdsættende relationer.
Fokus skal være på at opkvalificere og støtte de voksne, der er tæt på børnene.
Hvad iværksættes omkring et barn med særlige behov?
Vi vil gerne nå hen til, at nedenstående procedure gennemføres omkring børn med særlige
behov. Planen har tre niveauer, som går på noget forebyggende – noget foregribende og
slutteligt noget indgribende.
Grafisk har vi tegnet det forebyggende område grønt – det foregribende område gult og det
indgribende rødt.

33GE

Læreren omkring den enkelte elev overvejer/afprøver egne muligheder for differentiering af
undervisningen. Klasselæreren beskriver arbejdet i elevplanen.

Læreren sætter sammen med teamet fokus på barnet. Der overvejes/afprøves yderligere
differentiering af undervisningen. Differentieringsmuligheder som knytter sig til barn-barn og
barn-lærer drøftes.
Der udarbejdes en handleplan i samarbejde med hjemmet, indeholdende en undervisningsplan
for den enkelte elev.Teamet kan eventuelt søge støtte hos AKT. lærerne til udarbejdelsen af
handleplanen. Ansvaret for at udarbejde handleplanen ligger hos klasselæreren/teamet.

Flexgruppen med specialfunktionerne AKT og læservejleder inddrages som rådgivende for den
enkelte lærer og teamet. Det besluttes om barnet skal være en sag på et kommende
kompetencecentermøde.
Skoleledelsen deltager eller orienteres om overvejelserne.

Her har der været afholdt
kompetencecentermøde

Skolelederen har i samarbejde med hjemmet visiteret eleven til flexgruppen.
Flexgruppen involveres meget direkte. Det besluttes at eleven i nogle timer vil være
flexgruppebarn. Handleplanen revurderes og en ny udarbejdes af flexgruppelærerne.
Handleplanen bliver et tillæg til den eksisterende elevplan.
Flexgruppen varetager specialpædagogiske foranstaltninger, både i og udenfor normalklassen.
PU er med på sidelinien fordi barnet har været drøftet på et kompetencecentermøde .

De tre indsatsområder:
De tre indsatsområder (grøn, gul rød) er helt centrale for forståelsen af den måde, hvorpå
Hanstholm Skole vil hjælpe eleverne. Når forståelsen af begreberne er kendt i
organisationen vil de blive betragtet som rummelighedsfremmende foranstaltninger.
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Den forebyggende indsats:
Drejer sig om almindelige problemstillinger, og derfor skal lærerens egne muligheder inden
for normalklassens rammer først og fremmest afprøves. Differentiering, kollegial sparring i
teamet, holddannelse, rådgivning fra læsevejleder og specialundervisningen giver læreren
mange muligheder for at øge den pædagogiske rummelighed i elevens nærmeste miljø.
Den forebyggende undervisning er rettet mod alle elever.
Den foregribende indsats:
Er målrettet risiko-/kendte børn i normalundervisningen. Der er brug for yderligere
differentiering, kollegial sparring i teamet, holddannelse, rådgivning fra
specialundervisningen og PU.
Klasselærer og forældre udarbejder i fællesskab en handleplan.
Individuelle undervisningsplaner (se beskrivelsen nedefor) kan forekomme.
Den indgribende indsats:
Er målrettet elever, som har brug for særligt tilrettelagt pædagogisk hjælp.
Der er brug for en særlig tilrettelagt og målrettet undervisning. Der arbejdes med
individuelle undervisningsplaner til eleverne. Eleverne undervises helt eller delvist på
fleksible hold. Beslutninger omkring handleplaner træffes af lærerne i flexteamet (i samråd
med skoleleder).
Flexgruppelærere og klasselærere orienterer i fællesskab forældre omkring handleplan og
undervisningsplan.
Hvis en indgribende undervisning skal strække sig over mere end tre måneder, skal eleven
indstilles til en pædagogisk-psykologisk undersøgelse.
Klasselærer og forældre udfylder indstillingsskemaet. Skoleleder, forældre og klasselærer
underskriver skema.
Handleplaner – elevplaner – individuelle undervisningsplaner:
Disse tre begreber bruges i skolens indsats omkring eleverne og særligt elever med
problemer.
Elevplan
Teamet med klasselærer som
Udleveres til eleven og hjemmet 2 ankerperson, udarbejder en elevplan,
gange årligt
som er tilpasset elevens stærke og
svage sider. Elevplanen
er individuel og stilller krav til både
elevens sociale og faglige
færdigheder.
Handleplan
Hvad oplever skolen?
Klasselærer og forældre udarbejder Hvad oplever hjemmet?
i fællesskab
Hvad skal der arbejdes med?
en handleplan
Hvad er målet?
Hvordan skal det foregå?
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Ansvarsfordeling?
Nyt møde?
Individuel Undervisningsplan
Der udarbejdes en undervisningsplan
Vedlægges
handleplan
og som ikke følger elevens normale
forældrene og eleven orienteres
skoleskema. Planen er afhængig af og
tilpasset hvad eleven kan magte.
Elevens kompetencer er beskrevet.
Undervisningsplanen beskriver også
indsats fra; læsevejleder, AKT lærer
og personer tilknyttet PU
Undervisningen i flexklassen:
Undervisning som flexklassen forestår, kan foregå i elevens hjemklasse eller på små hold i
flexklassens lokaler.
Der oprettes en elevjournal, når eleven påbegynder et forløb i flexklassen.
Elevjournalens indhold:
• Hvad slags hjælp skal eleven have (faglig eller social træning)
• ugentlige timetal
• formål med undervisningen
• målformulering
• handleplan
• materialevalg
• referat fra møder
Undervisning i flexklassen skal ses som en del af folkeskolens samlede indsats over for
børn med særlige behov.
Specialpædagogisk bistand skal foregå med udgangspunkt i barnets nærmeste miljø.
Flexklassens udfordring er, i samarbejde med den øvrige del af skolen, til stadighed at
arbejde med at øge rummeligheden i den almindelige undervisning og dermed begrænse
udskillelsen af elever, begrundet i deres særlige behov og forudsætninger.
At kunne rumme udfordringer for alle elever, vil medføre tilpasning af den almindelige
undervisning, så den rummer udfordringer og opgaver, der svarer til elevernes forskellige
behov og forudsætninger.
Flexklassen har således, som skolens specialpædagogiske forum eller team, en vigtig rolle i
udviklingen af rummelighed på alle niveauer i vores skole, og medvirker dermed til at skabe
og udvikle sammenhæng mellem særlig pædagogisk bistand og den almindelige
undervisning.
Flexklassen fungerer dermed som et konsulentforum, der medvirker til udvikling af skolens
samlede pædagogiske indsats for alle børn.
Arbejdet i Flexklassen er funderet i; §1, stk. 1, i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1373 af 15.
december 2005 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.”
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25013
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Kvalitetsrapport 2008 - 2009 : Hillerslev Skole
Adresse
Hillerslev Kærvej 9 7700 Thisted
Tlf
99 17 33 66
Hjemmeside
www.hillerslev-skole.skoleintra.dk
Skoleleder
Flemming Davidsen
Viceinspektør/afdelingsleder
Klassetrin
0. – 7. klasse
Antal spor
1
Antal elever
128
Specialklasser
0
Skole-/hjemsamarbejdet
I skolens overordnede målsætning betones det, at samarbejdet mellem hjem og skole skal
være åbent og gensidigt forpligtende til gavn for børnene. Det betyder, at forældrene på
det formelle plan tilbydes 2 årlige klasseforældremøder samt 2 skole-/hjemsamtaler.
Desuden er der i alle klasser forældreråd, som i samarbejde med klassens lærere
planlægger mødevirksomhed og sammenkomster. For børnehaveklassens forældrekreds
afholdes desuden forældrekursus. Alle klasseforældreråd mødes én gang årligt sammen
med bestyrelsen med det formål at evaluere samarbejdet generelt.
97 % af forældrekredsen benytter Forældreintra. Her kan forældrene blandt andet orientere
sig om deres børns skolegang med hensyn til eksempelvis mødeindkaldelser, referater,
skemaændringer og ugeplaner. Intra har udvidet den daglige kommunikation af
uproblematisk karakter skole og hjem imellem og dermed forbedret hjemmenes
muligheder for at følge børnenes skolegang.
Vi forventer, at den enkelte forælder påtager sig et personligt ansvar for eget barns adfærd
og trivsel i skolen. Dette gøres forældregruppen opmærksom på i relevante
mødesammenhænge. Skolens pædagogiske personale er ligeledes forpligtede til at
behandle problemer omkring et barn i et tæt og effektivt samarbejde med forældrene.
Hillerslev Skole er en del af landsbyordningen ”Kridthuset”. Det betyder, at personalet
møder børn og forældre i mange forskellige sammenhænge, og ofte før de bliver brugere af
skolens undervisningstilbud. Af den årsag blandt andet hersker der en åben og fordomsfri
kommunikation personale og forældre imellem.
Specialpædagogisk bistand
Skolen valgte i efteråret 2008 at tage del i udviklingsprojektet omkring LP-modellen.
Alle skolens lærere anvender i dag modellen regelmæssigt og systematisk med det mål at
forbedre elevernes læringsudbytte. Vi har gennem arbejdet med LP-modellen videreudviklet
vore kompetencer i kortlægning og analyse af læringsmiljøet. Dette har forbedret vore
kompetencer mht. at håndtere forskellige pædagogiske udfordringer, der er relateret til
enkelte elever, grupper og hele klasser.
Vi har specifikt fokuseret på flg. indsatsområder: relationer mellem lærere og elev og
mellem elever, klasse- og læringsledelse, differentiering og holddannelse, elevernes sociale
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kompetencer, motiverende og anerkendende praksis.
Skolens AKT-lærer er på KRAP-uddannelse og tilegner sig på den vis kompetencer, som
harmonerer fint med ovenstående.
Hvad angår den faglige specialundervisning har skolen en fast forankret handleplan, som
tager højde for både det anerkendende og inkluderende.
Der pågår løbende læseevaluering på baggrund af LUS kombineret med de kommende
nationale tests. Dette giver mulighed for at implementere evaluering og nye fokuspunkter i
elevplanen.
Hvad angår efter- og videreuddannelse har skolen behov for uddannelse af ny læsevejleder
samt specialundervisningslærere i dansk og matematik.
Handleplan for den faglige specialundervisning på Hillerslev Skole:
Målet er:
At give elever med særligt behov den fornødne støtte til at blive selvhjulpne i
undervisningen.
Afdækning af behov:
Specialundervisning gives til elever, hvis behov for faglig støtte er afdækket af skolens
testlærer, og herefter henvist til PPR.
Elever kan modtage specialundervisning i kortere perioder uden henvisning.
Undervisningens organisering:
Specialundervisning gives i 2. halvdel af 1. klasse som Tidlig LæseHjælp (TLH) ½ time
dagligt i en periode på 15-20 uger til 2-4, hvis læseudvikling ikke er kommet rigtigt i gang.
Øvrig specialundervisning gives som:
• Enetimer udenfor skoletid
• Støtte i klassen i kortere, koncentrerede perioder.
Der tilbydes lektiehjælp i lektiecafe én dag ugentligt, hvor henviste elever skal deltage én
eller flere dage efter aftale mellem klasselærer/lektiecafé-lærer/elev og hjemmet.
Klasselærer/faglærer er ansvarlig for at kommunikere til lektiecaféen, hvem der kommer
med hvilket formål.
Kommunikation:
Før en indsatsperiode, kontakter klasselærer eller støttelærer hjemmet og aftaler her,
hvordan hjemmet kan støtte.(Spec.lærer ansvarlig)
Støttelærer og klasselærer udarbejder sammen en fælles, skriftlig handle- og
evalueringsplan for eleven.(Spec. lærer ansvarlig)
Planen drøftes med forældrene ved et møde (1. gang) eller via skolens intranet.
Lærerne udarbejder et referat af alle møder vedr. eleven. Dette sendes via Intranet til
forældrene.
Hen mod slutningen af et forløb evalueres denne plan sammen med forældre og
elev.(spec.lærer ansvarlig)
Særlige problemstillinger:
Såfremt støttelæreren/klasselæreren vurderer, at skolens støtte ikke har den fornødne
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effekt, drøftes eleven på specialcentermøde med henblik på yderligere/andre
foranstaltninger.
Ansøgning om yderligere støtte foregår gennem skolens leder.
Ansvarsfordeling:
Aktivitet
Indhold

Ansvarlig

Andre
samarbejdspartnere

Handleplan
Støtteperiode Evaluering
Hvad så?
Videre forløb
Udarbejde
Evaluere
skriftlig
skriftligt på
handleplan for
handleplanen
eleven i den
kommende
periode
Testlærer
Støttelærer
Støttelærer
Støttelærer
Støttelærer og
klasselærer
udarbejder ny
handleplan
Elev og
i samarbejde
i samarbejde og elev og
med klasseforældre
forældre
med
lærer og evt.
testlærer,
faglærer
klasselærer,
elev og
forældre
Læse eller udviklingsplan Logbog på
Evaluering på Ny
staveprøve på Skoleintra
Skoleintra
Skoleintra
udviklingsplan
på Skoleintra
Afdækning
På initiativ
af lærer
eller
forældre

Skolelederen er øverst ansvarlig på alle områder og sikrer, at denne ansvarsfordeling
fungerer.
Skolens dokumentation for, at den kan leve op til de krav, som byrådet stiller vedr.
kvalitet og indhold i undervisningen for 7. klasserne, set i relation til de
eksamensbærende fag i 7. – 9. kl.
I Thisted Kommunes ”Sammenhængende Børne-, Unge- og Familiepolitik” understreges det,
at det enkelte barn skal sikres optimale lærings- og udviklingsmuligheder i nærmiljøet.
Dette tilgodeses i Hillerslev på bedste vis til og med det 7. skoleår, hvor de unge
mennesker efter konfirmation og sommerferie fortsætter – for de flestes vedkommende –
på Tingstrup Skole.
På det tidspunkt er de flyvefærdige og parate til at udvide nærmiljøet til også at omfatte
Thisted.
Der pågår et godt socialt samarbejde 7. klasserne imellem i løbet af skoleåret. En
beskrivelse heraf medfølger som bilag (Se sagsid: 1105066).
Lærerne i de eksamensbærende fag i overbygningsdistriktet samarbejder med det formål at
sikre alle elever en fælles vidensmæssig baggrund ved overgangen til overbygningsskolens
8. klasse.
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Der samarbejdes om de enkelte fags faglige indhold i form af hovedområder. Alle elever
forventes at have stiftet bekendtskab med disse i løbet af 7. skoleår. Endvidere orienterer
man hinanden og søger oplysninger hos hinanden ved indkøb af nyt, fagligt materiale.
Samarbejdet foregår i øvrigt i henhold til bilag (Se sagsid: 1105066).
Skolens eget udviklingsprojekt
På Hillerslev Skole er vi engagerede i fortsat at udvikle LP-modellen over de 3 år, der er
fastlagt til det. Det er for lærerne yderst væsentligt, at arbejdet dermed fortsætter
konstruktivt og udviklende. Vi agter derfor primært at bruge vore kræfter dér.
Landsbyordningen har fungeret i 1,5 år og er under konstant forandring. Vi oplever en
stadig større fællesskabsfølelse, og gennem mødevirksomhed på både personale- og
ledelsesplan agter vi fortsat at udvikle vores institution ”Kridthuset”.
På skolen er IT velintegreret i alle fag. Vi råder over 63 IT-arbejdspladser svarende til 1
arbejdsplads for hver 2. elev. Der er desuden opsat Smartboards i 63% af klasselokalerne.
Vi ved, at implementeringen af IT i skolehverdagen på målrettet og konstruktiv vis gavner
elevernes indlæring. Vi ønsker derfor fortsat at tilgodese dette område. Derfor er én af
skolens lærere p.t. i gang med IT-vejlederuddannelsen. Samtidig vil
Skolens IT-handleplan, som har flere år på bagen, blive revideret i løbet af dette skoleår.

Noter:
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Kvalitetsrapport 2008 - 2009: Hurup Skole
Adresse
Idrætsvej 11
Tlf.
99 173 240
Hjemmeside
www.hurupskole.dk
Skoleleder
Susanna Lange
Viceinspektør/afdelingsleder
Dorthe Weiss Vestergaard, Lise Bjerg Knudsen
Klassetrin
0 – 9. klasse + specialklasserække
Antal spor
2
Antal elever
442
Specialklasser
6
Skole-/hjemsamarbejdet
Forældrene bliver i høj grad inddraget i formuleringen af målene i barnets elevplan. Desuden
bliver forældrene inddraget i opfølgningen af målene i elevplanen?
Udover de nationale tests og Folkeskolens afgangsprøver bliver følgende tests anvendt i den
løbende evaluering og som udgangspunkt for såvel elevgennemgange som elv, - og
skolehjemsamtaler. Desuden SMTTE modellen, Portfolio m.v.
I dansk i indskolingen har skolen anvendt
følgende diagnostiske tests og andre
evalueringsværktøjer
I dansk på mellemtrinnet har skolen
anvendt
følgende diagnostiske tests og andre
evalueringsværktøjer

Børnehaveklassen: DLB og IL basis
1. klasse: IL basis og OS 64
2. klasse: OS 64 og OS 124
3. klasse: SL 60
TLH
4. klasse: SL 40
6. klasse: TL - 1

I dansk i overbygningen har skolen anvendt
følgende diagnostiske tests og andre
evalueringsværktøjer

Diverse FSA prøver i læsning, retstavning
m.m. og diagnosticerende diktater på
differentierede niveauer.

I matematik indskolingen har skolen
anvendt
følgende diagnostiske tests og andre
evalueringsværktøjer

MG prøver

I matematik på mellemtrinnet har skolen
anvendt følgende diagnostiske tests og
andre evalueringsværktøjer

MG prøver

I sprogfagene i overbygningen har skolen
anvendt følgende diagnostiske tests og
andre evalueringsværktøjer

FSA prøver + tilhørende diagnosticerende
prøver hørende til de anvendte
bogsystemer.

42GE

En del lærere ønsker at deltage i kurset:
Læsning i fagene, som er medvirkende til
en opkvalificering på dette område.
Det fremgår af teamets årsplaner, som er tilgængelige på Forældreintra, at eleverne
inddrages i undervisningens tilrettelæggelse? I forbindelse med elevsamtalerne i foråret er
eleverne medinddraget i ønsker til det kommende års arbejde og niveau for den enkelte elev.
Det har givet anledning til en række ledelsesmæssige overvejelser. Vi havde store
forventninger til, at hovedindsatsområdet sidste år i kommunen: ”Evaluering og elevplaner
fra top til bund” ville medvirke til en implementering og fælles fodslag i kommunen om såvel
indhold og form hvad angår koblingen mellem elevsamtaler/skolehjemsamtaler/elevplaner
og løbende evaluering. Dette har vist sig at være bæredygtigt og har sat sit præg på arbejdet
med såvel elevplaner som årsplaner og evaluering generelt. Der har gennem de seneste 2 år
været arbejdet med ”Anerkendende og ressourceorienteret tilgang” til eleverne og i
kommende skoleår med konsulenter fra Via University College i samme emne i forhold til
skole/hjem samarbejdet.
Målet må være at det går op i en højere enhed.
Efterhånden som de nationale tests anvendes i stort omfang vil vi vurdere på de øvrige tests
der anvendes i forbindelse med diagnosticeringen af eleverne.
Specialpædagogisk bistand
Specialundervisningscentret Hurup Skole.
Formål med specialundervisningscentret:
Status:
Specialundervisningscentret på Hurup Skole tilbyder målrettet hjælp til elever med faglige,
sociale eller andre typer af problemer, som kræver en særlig indsats i kortere eller længere
tid.
Specialundervisningscentrets opgaver/tilbud:
Lektiehjælp:
Lektiehjælp i indskolingen i samarbejde med SFO
Lektiehjælp på 4. – 6. årgang
Lektiehjælp i 7. – 9. årgang tilbydes dels fra specialundervisningscentret, dels som valghold
enten i folkeskoleregi eller også kombineret med lektiecafé i samarbejde med
ungdomsskolen.
Læsevejledning:
På skolen tages der læseprøver i maj måned i 2. – 3. – 4. – og 6. klasse
Forældre eller lærere kan herudover ønske, at en bestemt elev testes.
Læseprøverne danner udgangspunkt for, hvilke klasser der tilbydes støtte på klassen i det
kommende skoleår.
3 lærere er uddannnede som læsevejledere. Opgaven vil også bestå i at være konsulenter for
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andre klasselærere i brugen af diverse IT programmer, som kan være en hjælp til elever med
læse- og stavevanskeligheder. Desuden tilbyder de også hjælp til forældre i brugen af IT –
udstyr.
F. eks. :
Der henvises til Kompetencecentret i Stagstrup
Der henvises til Læsekursus på Østre Skole
Skolen gør brug af IT programpakkerne:
Skolepro pakken
Microværkstedets programpakke
Der afholdes i henhold til Læsepolitikken klassekonferencer på udvalgt årgange.
Der afholdes elevgennemgange med alle teamets lærere
IT– rygsække
Lingoscan
C – pen m.v.
Ovennævnte alt sammen med det overordnende formål at give så differentieret et tilbud til
alle elevtyper.
Læsekursus/stavekursus:
Det er væsentligt, at elevernes læse- og stavefærdigheder forbedres. Derfor tilbydes eleverne
i 4. årgang et læsekursus over en periode på ca. 5 uger med 3 – 4 timer om ugen.
Eleverne i 5. årgang tilbydes et stavekursus i en periode på 5 uger med 3 timer om ugen.
Tidlig Læsehjælp er en fast procedure i indskolingen, eleverne screenes umiddelbart før
forløbet.
Testbatteriet anvendes for at diagnosticere elevernes type af vanskeligheder, ligesom 5-15
og WISC anvendes af psykolgerne, hvis der skal en hel speciel indsats til f. eks i forbindelse
med visitation til andre skoletilbud.
Motorisk træning tilbydes i indskolingen.
AKT – undervisning:
I nogle klasser vil man opleve, at der er særlige sociale eller adfærdsmæssige problemer.
Her kan specialundervisningscentret tilbyde AKT- undervisning/rådgivning/vejledning.
På Hurup Skole har vi i øjeblikket 3 AKT- lærere. Læreren kan i kortere eller længere perioder
arbejde med sociale og adfærdsmæssige problemer omkring enkelte elever, grupper af
elever eller klasser.
AKT- lærerens arbejde udføres i meget tæt samarbejde med klassens øvrige lærere og
forældrene. Forældrene orienteres altid og samtykker skriftligt.
Nogle elever har desuden brug for samtaletimer.
Enkelte elever tilbydes samtaler med psykologen. Men i andre tilfælde kan AKT- læreren
tilbyde samtaler med elever, naturligvis sker dette ikke uden, at det er aftalt med forældrene
og klasselæreren på forhånd.
Handleplaner til elever:
Når en elev henvises til specialundervisning, foregår det i et samarbejde mellem forældre,
klasselærere, PPR og specialundervisningscentret.
For at sikre, at alle ved præcis, hvori problemerne består, udarbejdes der en handleplan for
barnet. Denne handleplan udarbejdes i et samarbejde mellem klasselæreren og
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specialundervisningscentret.
Forældrene informeres altid om handleplan, og der evalueres ved skole -hjem-samtalerne
elevplaner/handleplaner.
Støttetimer og specialundervisning i eller uden for klassen:
På Hurup Skole har vi store klasser, og ligeledes har vi klasser med særlige faglige eller
sociale problemer.
Fra specialundervisningscentret og i samarbejde med lærere og ledelse kan der i perioder
tildeles ekstra lektioner med to lærere på klassen/støtte på klassen, eller klassen kan deles i
hold med henblik på at løse problemerne.
Specialundervisningscentret omlægger skemaet ca. 4 gange om året. I den forbindelse
evaluerer lærerne i specialundervisningscentret sammen med ledelsen, hvilke opgaver man
har løst og hvilke opgaver, der skal løses.
I helt specielle situationer kan der tilbydes specialundervisning uden for klassen fra
specialundervisningscentret. Denne specialundervisning vil i en del tilfælde blive givet på
klassen. Men i høj grad også som holddannelse. Denne specialundervisning sker på
baggrund af et tæt samarbejde mellem specialundervisningslæreren og klasselæreren og på
baggrund af tests.
I ganske få tilfælde kan det ske som specialundervisning uden for klassen.
Information til forældre omkring specialundervisning til det enkelte barn:
Foldere om specialundervisningstilbuddet på Hurup Skole er under udarbejdelse, ligesom
informationen vil komme til at ligge på hjemmesiden: www.hurupskole.dk
Specialundervisningscentret sørger altid for, at folderen bliver uddelt til forældre, der
tilbydes specialundervisning til deres barn. Der uddeles også AKT folder. Ligesom AKT
lærerne orienterer på forældremøder i foråret.
Hvis man som forældre har et barn i skolen, der modtager specialundervisning enten alene,
uden for klassen eller i grupper i klassen, vil man altid få information om, hvad der skal
foregå.
Når der etableres specialundervisningstilbud, sker det altid efter forudgående aftale med
forældre.
Forældrene vil modtage et brev med meddelelse om, hvornår specialundervisningen starter,
hvor længe tilbuddet strækker sig over, antallet af ugentlige timer, hvilken lærer, der
varetager opgaven, og hvad der iværksættes. Efterfølgende evalueres forløbet og
evalueringsarket lægges i elevmappen og udleveres.
Hvis specialundervisningstilbuddet gælder hele klassen, altså f. eks et læse- eller
stavekursus, vil forældrene altid modtage information fra klasselæreren.
Akutte opgaver:
På Hurup Skole oplever vi ligesom andre skoler, at der kan være opgaver, som er akutte, og
hvor der skal sættes ind i forhold til en klasse eller enkelte elever med en enkelt eller
ganske få dages varsel.
Derfor er det også væsentligt for os at påpege, at når man som forældre modtager et tilbud
om f. eks. læse- eller stavekursus over en periode, så må man samtidig være indstillet på, at
et sådant læsekursus kan blive udsat eller helt bortfalde, hvis der opstår helt akutte
problemstillinger i meget problematiske klasser. I sådanne tilfælde er vi nødt til at sætte ind
med hele specialundervisningscentrets ekspertise i en periode.
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Forældrene vil dog altid få skriftlig besked fra klasselæreren i samarbejde med
specialundervisningscentret om, at der er opstået en situation, der nødvendiggør en evt.
udsættelse.
Supervision:
Specialundervisningslærerne/AKT/SSP/TLH/Læsevejlederne har alle på en eller anden måde
en ”overbygningsuddannelse”, der gør, at de i forhold til faglige, sociale eller
adfærdsmæssige problemer har en speciel viden, der gør, at de kan hjælpe lærere eller
klasselærere med viden om, hvordan man fagligt eller socialt kan sætte ind for at afhjælpe et
problem.
Derfor fungerer det sådan, at specialundervisningscentrets lærere skal have en lærer, der
kan hjælpe lærerne i indskolingen, mellemgruppen og blandt de ældste elever med
rådgivning, vejledning om materialer, undervisningsmetoder med mere. Desuden er der
deciderede visitationsskemaer til både den faglige og den mere AKT prægede undervisning.
AKT undervisningen foregår på den måde at der på alle ugens 5 dage er et bånd fastlagt fra
9 – 13.00 hvor man altid kan få kontalkt med en ALKT klærer, der kan rykke ud hvis der er
akutte problemer. AKT lærerne holder til I akt rummet og specialundervisningslærerne har
stamlokale i specialcentret.
I skoleåret 2008/2009
Annette Nielsen
Knud Stephansen
Rita Mark
Lotte Vils
Iris Nielsen-Refs
Lene Jeppesen
Heidi Ahlers
Jonna Spandet
Nicolaj Bertelsen

består specialundervisningscentret på Hurup Skole af:
AKT- lærer
AKT- lærer
AKT- lærer/SSP lærer
Læsevejleder/AKT/TLH m.m.
Læsevejleder/Samtalelærer/Lektiehjælp
Motorisk træning
Læsevejleder/Lektiehjælp
Specialundervisning
Lektiecafè og valghold i overbygningen i Lektiecafé

Der holdes månedlige møder mellem ledelse og specialundervisningscentret, ligesom
specialundervisningscentret afholder teammøder internt og deltager i afdelingsmøder i de
forskellige afdelinger på opfordring fra afdelingerne.
Henvendelse kan ske til:
Ledelsen
Klasselæreren
Specialundervisningslærerne/AKT lærerne
Konklusion og handleplan:
Det ovenfor beskrevne er Hurup Skoles praksis med hensyn til indsatsen overfor elever, der
kræver specialpædagogisk bistand.
Udover det beskrevne kan vi tilføje, at vi i løbet af sidste skoleår havde flere seancer for det
pædagogiske personale med eksterne undervisere fra Via University College og fra
Psykologcenteret i Viborg omkring anerkendende og ressourceorienteret/relations
pædagogik, ligesom vi d. 16 november får et oplæg omkring LP modellen, med henblik på
evt. at igangsætte dette, som jo netop fokuserer på vigtigheden at det tætte
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teamsamarbejde og vigtigheden af at have fokus på relationerne lærere og elever imellem.
Derfor må konklusionen fra Hurup Skole være at vi er godt på vej og de initiativer vi har
iværksat placerer sig tæt op ad såvel Thisted Kommunes Børnepolitik som i notatet fra Tetler
og Egelund fra Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag.
Susanna Lange, Hurup Skole
Skolens eget udviklingsprojekt
På Hurup Skole er arbejdet med den internationale dimension højt prioriteret, i særdeleshed
i de ældste klasser, men Hurup Skole har gennem de seneste år haft tradition for, at eleverne
i 6. klasserne er på udveksling og modtager genbesøg fra Sverige.
Vi har tradition for at 8. klasserne er på besøg i Europaparlamentet. Det har de været de
sidste 6 år som et led i demokratiseringsprocessen. 9. klasserne har de seneste år deltaget i
et internationaliserings – sprogprojekt samarbejde med henholdsvis Italien og i skoleåret
2006 – 2007 med Spanien. I den forbindelse er der tale om at eleverne er på besøg i
udlandet med privat indkvartering i 14 dage og efterfølgende modtager genbesøg her i 14
dage.
Projekterne har alle været finansieret af henholdsvis: Europa parlamentet, NorPlus Junior,
Cirius og Clara Lakmans fond.
Gennem de seneste år har vi fået tilskud på mere end 950.000 til disse formål. Af væsentlig
betydning er det at nævne, at eleverne har stor gavn af disse projekter såvel socialt som
fagligt og kulturelt.
Alle projekter har været succeser, men vi har p.t. problemer med vores Sverigesudveksling,
idet vor svenske venskabsskole har meldt fra..
I kommende skoleår har vi fået tilsagn om ca. 200.000 kr. til 9. klasserne fra Norplus Junior
(en underafdeling under Cirus), som gennemfører et samarbejdsprojekt med Litauen
omkring ”Miljø”. I den forbindelse har Kommunen været medfinancierende med 16.000 kr.
samt lærerlønsdelen, idet det er en forudsætning for, at vi kan hjemsøge midler fra
Indenrigs, - og Socialministeriet, hvilket vi er i gang med. Projektet vil i høj grad medvirke til
at få indsigt i erhvervsmæssige samarbejdsrelationer med Litauen, eksempelvis Bach
Glasfiber, som har afdelinger i landet. Desuden er Thisted filmen omkring Thisted som
foregangskommune en del af projektet.
Det betyder i praksis, at vi har fået en imødekommelse fra Thisted Kommune omkring
medfinansiering til Internationale projekter, som vi efterlyste sidste år i Kvalitetsrapporten.
Vi efterlyser dog stadig, at kommunen har en politik for arbejdet med internationalisering –
se i øvrigt Eva instituttets evaluering af arbejdet med den internationale dimension og
anbefaling til kommunerne.
Skole–/hjemsamarbejdet:
Vi har anført en del kommentarer i selve delen omkring de pædagogiske processer.
I forbindelse med den nye Helhedsaftale på lærerområdet har vi forsøgt at bibeholde samme
serviceniveau som hidtil hvad angår skole/hjem samarbejdet og i særdeleshed i
overbygningen sørger vi nu for, at samtlige af de ”største fag” er repræsenteret i forbindelse
med skole/hjem samtalerne omkring elevplanen. Dette står angivet i vores ”Sund fornuft
aftale”, som vi i samarbejdet med TR har udarbejdet som en afløsning for Skoleakkorder.
Dette skal også ses i lyset af, at Hurup Skole har været igennem et generationsskifte, som
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nødvendiggør en høj grad af skriftliggørelse af den nye helhedsaftale på skoleniveau. Som
hovedregel har det tidligere i den største del af skolen kun været dansk og
matematiklærerne, men der er i den nye aftale åbnet mulighed for øvrige lærere. Som
forberedelse til samtalen med elever og forældre har klasselæreren ført samtaler med
eleverne. Desuden har teamet af lærere haft elevgennemgange hvor man koordinerer aftaler
om eleven og koordinerer hvad indsatsen bør være omkring den enkelte elev.
Specialundervisning:
Vi har på Hurup Skole været i gang med en større omorganisering af specialundervisningen,
hvor vi skoleåret 2006 – 2007 fik lavet et større arbejde omkring skriftliggørelse af
arbejdsområderne for de forskellige lærere, der er tilknyttet specialcentret. Det skal ses i
lyset af, at man på Hurup Skole igennem en længere årrække har haft én og samme person
til at varetage stort set hele området. Derfor bar området mere præg af mundtligt
overleverede traditioner end en egentlig arbejds/funktionsbeskrivelse af området. Dertil
kommer at man fik en specialundervisningsreform i 2006 som medførte en række ændringer
i forhold til specialundervisning generelt.
(Bilag kan rekvireres).
Ydermere går specialundervisningen mere i retning af, at man uddanner læsevejledere der
vejledere lærerne i diverse metoder, værktøjer m.m. i bestræbelserne på at give eleverne de
optimale betingelser.
AKT var på Hurup Skole et ikke eksisterende ”bevidst fænomen” for 3 år siden.
Vi er nu i gang med uddannelsen af 3 AKT vejledere og 2 læsevejledere. Desuden indeholder
specialundervisning: Motorik, lektiehjælp, holddeling støtte på klassen samt såvel
deciderede læse/stavekurser og tests til diagnosticering af elevernes vanskeligheder. I
indeværende skoleår har vi med stor succes arbejdet med TLH (Tidlig læsehjælp) som en
ekstra indsprøjtning til de læsesvage elever i indskolingen, ligesom vi i kommende skoleår
påtænker at indføre begrebet ”Læsemakkerpar” som et samarbejde mellem store og små
elever. Klassekonferencer er også en del af konceptet.
Desuden har vi i kommende skoleår valghold 7. – 9. klasse 54 ugentlige lektioner i
”Lektiehjælp” og ”Lekticafè" 4 ugentlige lektioner for 3. – 6. klasserne.
Vi har p.t. et velfungerende AKT team med et bånd af timer til formålet hver dag fra 9.00 –
13.00 samt et velfungerende specialundervisningsteam, hvori indgår i alt 5 lærere, som alle
er uddannede enten som læsevejledere eller specialundervisningslærere. I den forbindelse vil
vi gerne benytte lejligheden til at rose Læsevejlederkonsulentens rolle som tovholder i
netværket omkring læsevejlederne, idet det set fra skolelederens rolle fremstår som et
meget velfungerende og bæredygtigt netværk, der er med til at understøtte læsevejledernes
faglige ballast og konstante opdatering på området. Ligeledes er der stor grund til at give
ros til de øvrige konsulenter dels i PU, dels i BKF. Alt sammen er det medvirkende til, at vi
som skoler føler en meget stor opbakning og har mulighed for rådgivning såvel på lærer
som på skolelederplan… og det er enddog meget væsentligt. Det er væsentligt at nævne, at
AKT-lærernes arbejde er et mangesidet job, hvori indgår alle de elementer, som fremgår af
den kommunale funktionsbeskrivelse, her kan f. eks nævnes :
• Elevdelen
• Forældredelen
• Supervision af kolleger

48GE

•

Observationsopgaver i forhold til enkeltelever, men også i forhold klasser og dermed
til relationerne mellem lærer/elev. Dette er væsentligt særligt i forbindelse med det
tidligere omtalte generationsskifte, hvor mange nyudannede lærere kan have brug for
et ” et godt råd” fra en uddannet AKT lærer uden at ledelsen nødvendigvis er
involveret

De nationale tests:
De nationale tests har i år stort set været suspenderet, så dem vil vi undlade at omtale, men
håber at systemet kommer til at virke næste omgang.
Det er andet år med denne type af tests, vore resultater adskiller sig ikke væsentligt fra
andre skoler. Der var generelt på nationalt plan problemer med at få systemet til at fungere
optimalt. Niveauet for prøverne vil formentlig på nationalt plan blive evalueret og tilpasset,
således at de pågældende tests er tilpasset niveauerne bedre.
Thy er et område, hvor udannelsesfrekvensen sammenlignet med f. eks en række kommuner
beliggende østpå tæt på f. eks København og Århus ikke i forældregruppen er meget høj,
specielt hvad angår de videregående udannelser. Dette kan evt. ses i sammenhæng med
scoringen i de nationale tests.
Indsatsområder:
Hurup Skoles indsatsområder er i skoleåret 2008 – 2009:
• TLH
• AKT
• Læsemakkerpar
• Legepatrulje på efterhånden mange årgange
• ”Skoletorvsordningen” i frikvartererne, hvor en pædagog er til rådighed i de store
frikvarterer til de elever, som har behov for mere voksenkontakt /mulighed for at
læsse af
• Trivselsplan
• Kostpolitik med sundere mad og madordning generelt og i særdeleshed i forhold
ril vore specialklasseelever.
• Evaluering
• Overgange mellem daginstitutioner, børnehaver, skoler og ikke mindst
udskolingsprocessen, hvor der også er tale om en udskolingsproces til
ungdomsuddannelsesinstitutionerne, som er så hensigtsmæssig som muligt med
henblik på at skabe den højeste uddannelsesfrekvens og undgå negativt frafald fra
ungdomsuddannelserne.
Af mindre indsatsområder som har været overladt til udviklingsarbejder i arbejdsgrupper
nedsat for nogles vedkommende som et samarbejde mellem lærergruppen og
skolebestyrelsen kan nævnes:
• Indførelsen af en helt ny skolefest på skolen med inddragelse af alle klasser
• Udearealer og legeplads. I kommende skoleår påtænkes iværksat flere faciliteter til
gavn for eleverne og deres udfoldelsesmuligheder, såvel skolebestyrelsen som
pædagogiske medarbejdere og forældre/elever er involveret i projektet.
• Væsentlig udvidelse af valgfagsordningen med bl. a latin, fransk, musical og band
samt adventuresport og overlevelsesture i samarbejde med Spor 10.
• Valghold ”Lektiehjælp” 4 lektioner ugentlig for 7. – 9. klasse og ”Lektiecafé” 4
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•

•
•
•
•
•
•

lektioner ugentlig for 3. – 6. klasserne.
Implementering af det videre arbejde med teamsamarbejdets optimering,
herunder:
1. Afdelingsteams
2. Funktionsteams
3. Årgangsteams
4. Fagteams
Fortsat implementering af værdigrundlaget for skolen.
Specialundervisningsområdet
Venskabsordninger mellem klasserne
Internationalisering
Skoleintra personaledelen og forældredelen
Elevplaner

Hvis man anser det for nødvendigt kan der rekvireres bilag omkring:
• Værdigrundlaget for skolen
• Specialundervisningens organisering på Hurup Skole
• Teamsamarbejdet på Hurup Skole
• Internationalisering m. v
Susanna Lange, skoleleder

Noter:
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Kvalitetsrapport 2008 - 2009: Koldby Skole
Adresse
Limfjordsgade 9
Tlf.
99 173 170
Hjemmeside
www.koldbyskole.dk
Skoleleder
Uffe Værnhøj
Viceinspektør/afdelingsleder Nils Cassøe Jepsen
Klassetrin
Bhkl – 9.
Antal spor
1/2
Antal elever
260
Specialklasser
(A-klassen, Villerslev)
Skole-/hjemsamarbejdet
På Koldby Skole lægges stor vægt på elevplanen. Denne udfærdiges i teamet omkring
eleven og indgår i skole-/hjemsamtalen.
Udover f. eks afgangsprøverne bliver følgende tests anvendt som grundlag for dels
lærernes evaluering af undervisningen, dels i samarbejdet med forældrene.
I dansk i indskolingen har følgende
diagnostiske tests været anvendt

IL-prøver
OS 120
OS 60

I dansk på mellemtrinnet har følgende
diagnostiske tests været anvendt

St-prøver
Sl-prøver

I dansk i overbygningen har følgende
diagnostiske tests været anvendt

St-prøver
Sl-prøver

I matematik i indskolingen har følgende
diagnostiske tests været anvendt

MG-prøver

I matematik i på mellemtrinnet har
følgende diagnostiske tests været anvendt

RM prøver

Der bliver udarbejdet årsplaner i alle fag. Disse årsplaner drøftes på efterårets
forældremøder og er tilgængelig for elever og forældre på SkoleIntra.
Specialpædagogisk bistand
Koldby Skole har fokus på den anerkendende tilgang samt klasserumskulturen.
Vi har i skoleåret 08/09 gennemført et uddannelsesforløb omkring anerkendende
pædagogik. Der er desuden blevet arbejdet meget med elevplansværktøjer samt
evalueringskultur, og dette arbejde er nu i en fase hvor personalet, gruppevis, arbejder med
områderne læringsstile, differentiering, holddeling samt elever med særlige behov
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Gennem de sidste år er antallet af specialpædagogiske områder (AKT, læsevejledning og
faglig specialundervisning) steget i takt med at skolerne har fået mulighed for at uddanne
fagpersoner.
Dette betyder at vi nu, i langt højere grad end tidligere, kan imødekomme de forskellige
behov vi bliver præsenteret for i hverdagen.
På Koldby Skole råder vi over 3 AKT-lærere, 1 læsevejleder samt 4 lærere i vores faglige
specialundervisning. Koordinatoren er desuden uddannet i ”Drawing and talking”
Handleplan:
Vi har gennem de sidste par år arbejdet med at skabe et effektivt system, der udnytter
ressourcerne bedst muligt, og vi er nået til et enstrenget system således:
• Bekymringsskemaer (indsendt af lærerne)
• Intern visitation (ledelsen, de relevante fagpersoner) hvor opgaven bliver placeret
(faglig specialundervisning, AKT, læsevejledning, skolepsykolog)
• Kompetencemøder.
• Sagsteammøder
Der udarbejdes handleplaner for de enkelte elever, handleplaner der er bygget op efter
”smitte-modellen”
Læseindlæring:
Skolen starter hver dag med 20 minutters ”læsebånd”. Eleverne får derved læsetræning
daglig, og vi mærker resultaterne.
Støttetimer og specialundervisning i eller uden for klassen:
På Koldby Skole har vi såvel store som ”små” klasser, samt klasser med særlige faglige eller
sociale problemer.
Vi omlægger ”specialundervisningsskemaet” 3 gange om året. I den forbindelse evaluerer
lærerne i specialundervisningscentret sammen med ledelsen, hvilke opgaver man har løst
og hvilke opgaver, der skal løses.
I helt specielle situationer kan der tilbydes specialundervisning uden for klassen. Der
tilbydes ligeledes specialundervisning på klassen. I høj grad også som holddannelse. Denne
specialundervisning sker på baggrund af et tæt samarbejde mellem
specialundervisningslæreren og klasselæreren og på baggrund af tests.
Supervision:
Fagpersonerne har alle på en eller anden måde en ”overbygningsuddannelse”, der gør, at de
i forhold til faglige, sociale eller adfærdsmæssige problemer har en speciel viden, der gør,
at de kan hjælpe lærere eller klasselærere med viden om, hvordan man fagligt eller socialt
kan sætte ind for at afhjælpe et problem.
Vores system er således, at der er AKT til rådighed i indskolingen, mellemgruppen og
blandt de ældste elever med rådgivning, vejledning om materialer, undervisningsmetoder
med mere.
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Skolens eget udviklingsprojekt
Generelt sættes der i disse år massivt ind på uddannelse af ressourcepersoner. Skolen
uddanner pt en matematikvejleder, en læsevejleder og yderligere 2 AKT-personer.
Koldby Skole har haft speciel fokus på følgende:
1. Et samarbejds- og udviklingsprojekt.
2. Samarbejdet mellem dagpleje, børnehave, SFO og indskoling
3. Læsning, læsebånd, hele skolen.
4. Udvidet samarbejde med SFO, indskolingen.
5. Kost, skolen og specielt overbygningen.
6. Internationalisering.
7. Projektarbejdsformen, mellemgruppen.
Ad 1. Skolen er af den opfattelse at der er brug for at videreudvikle en stærkere
pædagogisk profil der skal understøtte skolens forskellige indsatsområder.
Derfor er der i skoleåret 08/09 udarbejdet grundlaget for at personale i skoleåret 09/10,
fra medio september til medio marts, arbejder med følgende overskrifter: Læringsstile,
undervisningsdifferentiering, holddeling, højt fagligt niveau og elever med særlige behov.
Ad 2)
I Koldby er der gennem de sidste 10 år været etableret et formelt samarbejde mellem byens
institutioner. Samarbejdet hedder ”den gode barndom.
Dette samarbejde har bl.a. udmøntet sig i at der arbejdes med porte folio. Barnet
medbringer dokumentation
Ad 3)
Med den hensigt systematisk at styrke læsefærdighederne hos skolens elever.
Har vi fokus på:
Læsevejlederens arbejdsområder.
læseprøver i: Børnehaveklasse – 6 kl
- Der udarbejdes en læserapport efter prøven.
- Læsevejleder og lærer mødes og uddrager pædagogiske konsekvenser af
prøveresultaterne.
Der tages staveprøver i: 2 – 9. kl
-Samt: Vejlede kolleger, deltage i klasseundervisningen, støtte elever med særlige behov:
Læsebånd: I skoleåret 2006-07 indførte vi læsebånd som start på skoledagen. Kl 8.00 til
8.20 sidder eleverne fordybet i en selvvalgt bog. Dette giver en rolig start på dagen
samtidig med at alle elever læser væsentlig mere end tidligere.
Ad 4)
Der afholdes 2 halvårsmøder SFO/indskoling, hvor samarbejdet bliver planlagt.
SFO deltager i læsebåndet.
SFO-lederen har en aktiv rolle dels i samarbejdet indskoling-SFO dels i indskolingens
samarbejde
SFO-personalet og personalet i indskolingen samarbejder omkring en årlig ”naturuge”
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Ad 5)
Skolen har gennem skoleåret 08/09 haft et kostudvalg til at drøfte forbedringer på
området.
Konkret har det ført til at bodens udbud nu fortrinsvis består af sunde varer, at vi på skolen
har en forbedret madordning samt at eleverne i overbygningen over en 3-årig periode ikke
mere forlader skolen i pauserne.
Ad 6)
Koldby Skole har, gennem årene, opbygget en tradition omkring samarbejde med skoler i
udlandet.
Siden skoleåret 06-07 har vi deltaget i et samarbejdsprojekt med Sverige, Tyskland og
Polen.
August 2006 besøgte vores 8. og 9. klasser det sydlige Polen, ligesom der har været
lærerbesøg i hhv. Polen og Sverige. Koldby var i maj vært ved et 3 dages arrangement hvor
vi fik besøg af såvel lærere som elever fra de 3 lande.
Vi har haft elever og lærere i Achen i Tyskland ligesom skolen har medvirket i en
lærerudveksling, således at en af vores lærere har opholdt sig/undervist på en skole i
Stockholm.
I maj 2009 deltog elever, lærere og ledelse i det afsluttende projekt i Stockholm.
Ad 7).
Vores mellemgruppe arbejder i en periode hvert år på at gøre eleverne ”projektklar”. der
bliver arbejdet målrettet med problemformuleringer, projekter og fremlæggelser til gavn for
overbygningen projektarbejder.
Noter:
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Kvalitetsrapport 2008 - 2009 : Nors Skole
Adresse
Kirkebyvej 25, Nors
Tlf
99173350
Hjemmeside
www.nors-skole.thisted.dk
Skoleleder
Claus Bøegh
Viceinspektør/afdelingsleder Marie Gade
Klassetrin
8
Antal spor
1-2
Antal elever
200
Specialklasser
0
Beskrivelse af de pædagogiske processer
Skolens løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen, og elevernes
inddragelse i undervisningens tilrettelæggelse.
Nors skole har siden Kvalitetsrapporten 07/08 formuleret en evalueringspolitik. Med den
ønsker vi at understøtte og videreudvikle en evalueringskultur, der fremmer skolens målog værdisæt samt lever op til Folkeskolelovens krav om evaluering. Skolens
evalueringspolitik understreger og fastholder bl.a. vigtige elementer som:
• Evaluering knytter sig til den aktuelle undervisning
• Evaluering er et redskab, der bruges i planlægning og efterbehandling af
undervisning
• Eleverne inddrages f.eks.via selvevalueringer for at støtte læringen, når det er
naturligt
• Alt skal ikke evalueres hele tiden
Skole-/hjemsamarbejdet
Skolehjemsamarbejdet på Nors skole foregår på flere niveauer.Meget væsentligt i dette
samarbejde er skolebestyrelsens kompetente og engagerede arbejde. Bestyrelsen sætter
overordnet fingeraftryk via principper og fører med positiv interesse tilsyn med skolens
virksomhed. Bestyrelsens årlige beretningsaften er velbesøgt.Vi har opbygget en praksis,
der betyder, at forældrerådene fra alle klasser er repræsenteret. Her aflægger bestyrelsen
beretning i form af emner fra årets arbejde, der uddybes. Dialogen med de øvrige forældre
om skolens linie diskuteres i mindre grupper, der giver bestyrelsen input til det videre
arbejde. Det sikrer bestyrelsen et fodfæste i den samlede forældegruppe.
Forældrene vil gerne være understøttende for skolens virksomhed, og deres engage-ment
og opbakning afspejles bl.a. i en høj stemmeprocent ved skolebestyrelsesval-gene (sidste
gang 85%) Der er tradition for, at der bliver afholdt ”kampvalg” netop for at sikre den til
enhver tid siddende bestyrelse et mandat.
På hver årgang afholdes i begyndelsen af skoleåret forældremøder, hvor klassernes faglige
mål, aktivitetskalender og fællesaftaler drøftes. På disse møder afklares de gensidige
forventninger hjem/skole.
I hver klasse vælges et klasseforældreråd for et år af gangen. Dette råd er repræsentant for
forældregruppen ved udfærdigelse af dagsorden til forældremøder, planlægning af
klasse/forældrearrangementer o.l. På møderne drøftes områder, som forældrene ønsker at
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få debatteret.
Der afsættes god tid til debat, så forældrene får mulighed for at komme til at kende
hinanden godt, og på denne måde være ”sparringspartnere” for hinanden. Det fremmer ”vi”
kulturen omkring klassen og bidrager til at skabe netværk.
Skolen har en ”åben-skole”- politik, hvilket bl.a. betyder, at forældre altid er velkomne til
den daglige morgensamling. I forbindelse med morgensamlingen har klasserne mulighed
for at præsentere ”et optrin” for skolens øvrige elever, og det er populært at have far eller
mor på sidelinien. Forældrene kan også være med i klasserne efter aftale, og der er 5
specielt udpegede ”åbent-hus”-dage i skoleåret.
Skolebestyrelsen har udarbejdet principper for elevplansarbejdet.De enkelte forældre og
deres barn inddrages i elevplansarbejdet bl.a. ved fastlæggelse af to faglige og eet socialt
mål ved skole/hjemsamtalerne. Disse skrives i elevplanen, og eleven og forældrene får en
kopi, så alle er klar over, hvad der skal arbejdes særligt på i den kommende periode.
Forældrene sikres indsigt i undervisningens indhold gennem informationsbreve og via
skoleintra om faglige forløb og lektier. På samme måde opfordres forældrene til at holde
skolen orienteret om hændelser i familien, der har indvirkning på elevens skoleliv.
Klasselæreren er elevens nærmeste relation på skolen. Eleverne har to gange om året en
trivselssamtale med klasselæreren med afsat samtaletid. Disse samtaler er placeret forud
for skole/hjemsamtalerne og kan ofte kvalificere samtalerne yderligere.
Skolen inddrager forældrene tidligt i situationer, hvor der er brug for at hjælpe en elev
videre fra en situation, som er uholdbar. Forældrene er også i de situationer en værdifuld
partner, der kan være med til at få vendt en negativ udvikling.
Grundpillerne i skole-/hjemsamarbejdet er tillid,en anerkendende kommunikation og en
vilje og kunnen til at ville trække på samme hammel.
Specialpædagogisk bistand
Nors skole har i skoleåret 2008-2009 ydet specialpædagogisk bistand gennem
undervisningen på flere måder og på flere områder. Der har været tale om foregribende,
forebyggende og indgribende indsats, samt opfølgning.
I undervisningen er der holdundervisning i aldersintegrerede hold på tværs af 0.-2.kl.,
holdundervisning i perioder i en årgang. Undervisning med organiseringen 1:1, som kendes
fra TLH, har også været anvendt i og udenfor TLH-regi.
Den faglige specialundervisning har først og fremmest fundet sted i dansk og matema-tik.
IT-hjælpemidler bruges i udtalt omfang dels til tekstlæsning, dels til træning og
opgaveløsning. Mange af skolens lærere har gennemgået kurset på It-kompetence-centeret i
Stagstrup om anvendelse af IT-hjælpeværktøjer i undervisningen.
For en lille elevgruppe på 4 med generelle indlæringsvanskeligheder, er oprettet et ”Lille
hold” med 10 ugentlige timer. Her foregår undervisningen særligt tilrettelagt, så alle
sanser,læringsstile og tiden kommer i spil. Det tilstræbes at tage udgangspunkt i elevernes
styrkesider.
I de øvrige lektioner følger eleverne fra ”Lille hold” hjem-klassen, så tilhørsforholdet
bevares.
Årgangene har i afgrænsede perioder haft støttelærer på i enkelte timer. Opgaven har været
specielt at hjælpe elever med særlige behov i gang med opgaveløsningen i klassen, og
derved for eleven bevare oplevelsen af at have betydning i samarbejdet og i klassegruppen.
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Derudover har vi, bl.a. for at styrke de sociale kompetencer, haft holddannelser, hvor en
større elevgruppe, nemlig 2.-7. kl. har haft 1 ugentlig time fælles, med fælles tema,
elevpræsentationer, fødselsdagssange osv. ”Den fleksible skole” lægger op til sådanne
formationer, og skolen mener, det bærer frugt, og bemandingsmæssigt frigøres ressourcer
til andre områder.
Skolens testlærer har testet elever 2 gange årligt, dels som vejledende og dels som
opfølgende testning. På evalueringsmøder har testlærer og faglærer/specialundervisningslærere efterfølgende sparret om testresultater og lagt handleplaner.
Specialundervisningslæreren sikrer den løbende evaluering for eleverne med særlig behov
ved at notere observationer, benytte portfolie o.l. og planlægge arbejdet videre frem
derudfra. Der tænkes på fast struktur, afklaret arbejdsform og valg af metoder m.m.
Elevplanerne indeholder for alle elever to faglige mål og et socialt mål, som forfølges i
kommende ½år. Dette sker i åbent samarbejde elev/skole/hjem, da målene skrives ind i
elevplanen og hjemmene sikres en kopi i skriftlig form efter den halvårlige
skole/hjemsamtale, hvor aftalerne indgås.
Der føres desuden elev-mål-samtaler(trivselssamtaler) to gange årligt mellem klasselærer og
elev. Disse samtaler er placeret forud for skole/hjemsamtalerne og
elevplansformuleringerne. De øger kendskabet til elevens oplevelse af skolelivet,
styrkesider og fremmer relationerne.
I arbejdet med tilrettelæggelsen af undervisningsforløb, har skolens nyuddannede
læsevejleder også assisteret klasselæreren og specialundervisningslæreren med vejledning
ud fra de nyeste forskningsresulater på området. Læsevejlederen har gjort en særlig indsats
for indskolingen, da forskningen også taler om værdien af tidlig indsats.
Skolen ser det også som inspiration og god vejledning, at Thisted kommune via
læsekonsulenten Hanne Sigvardsen har udarbejdet en vejledende læsepolitik.
Med udgangspunkt i denne udarbejder Nors skole egen læsepolitik, hvor vigtige punkter i
handleplanen vil være organisering af Klasse-læse-konferencer, en testplan, plan for
løbende evaluering ect.
For at optimere indsatsen og forudsætningen for at kunne forfølge intentionerne i ”Den
sammenhængende børnepolitik” og ”Den rummelige skole”, anser skolen det for meget
vigtigt, at skolens undervisere generelt gives de bedste forudsætninger for at imødekomme
disse udfordringer. Derfor er det besluttet, at skolen efteruddanner 5 lærere ved at følge
60-timers kurset ”Specialpædagogik” i skoleåret 09-10.
Trivsel er en vigtig forudsætning for faglig indlæring.
Der har været venskabsklasseordning, hvor 0. kl. og 5.kl. har haft besøgsordninger med
fællesaktiviteter. For at fremme trivsel og sammenhold er denne ordning udvidet i
efterfølgende skoleår, så alle årgange har en venskabsklasse efter modellen 0.kl. er venner
med 4.kl. ;2.kl. er venner med 5.kl. ect.
Via skolens elevråd fungerer et hold elever som Legepatrulje. Det er et forebyggende tiltag.
De lidt større elever fra elevrådet hjælper til med at få frikvartererne til at være gode for
alle, og sikre at alle kan være med.
Nors skole har som forebyggende indsats et godt teamarbejde omkring klassen med
fastlagt mødefrekvens. Ligeledes, til videndeling og gensidig sparring, fungerer et
samarbejde omkring årgangene befordrende.
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Skolen har en velkvalificeret AKT-lærer, som er en del af observations-vejlederfunktionen i
forhold til elev og hjem, når vi taler om særlig støtte på det sociale/samværsmæssige
område.(Adfærd/Kontakt Trivsel) .
I samme regi finder kompetenceteammøder sted, hvor AKTlærer, skolepsykolog,
AKTteamleder, skolepsykolog og evt. sagsbehandler samt skolelederen og evt. relevante
lærere deltager. Det er et godt eksempel på samarbejde på tværs af sektorer og til gavn for
barnet.
Skolen investerer i kommende skoleår yderligere 1 time dagligt til lærer med KRAPuddannelsen(Kommunikation, Relationer,Anerkendelse,Pædagogik). Herved får vi mulighed
for at give støtte rettidigt og inden tingene vokser sig store.
Samlet set indarbejder vi gerne den specialpædagogiske støtte, så den har naturlig
forbindelse med den almindelige undervisning, og vi prioriterer den forebyggende og
foregribende strategi.
Handleplan for skoleåret 09/10:
• Fortsat arbejde med elevplanerne som udgangspunkt for skole-/hjemsamtalernes
dialog
• Fleksibel anvendelse af ressourcelærertimer i indskolingen
• Fortsat udvikling af særlige undervisningsforløb på mellemtrinet (”Lillehold”)
• Efter- og videreuddannelse af AKT- og specialundervisningslærere
• Efteruddannelse af lærere inden for IT-kompenserende undervisningsprogrammer
• Inddragelse af forskningsbaseret viden
• Gennemførelse af skolens 8-punkts trivselsplan, herunder:
o Udbygning af venskabsklasseordning
o Udvidelse af AKT-læreraktiviteterne
o Gennemførelse af trivselssamtaler med alle elever to gange om året
Skolens dokumentation for, at den kan leve op til de krav, som byrådet stiller vedr.
kvalitet og indhold i undervisningen for 7. klasserne, set i relation til de
eksamensbærende fag i 7. – 9. kl.
Aftaler mellem afgivende og modtagende skoler:
Beskrivelse af det gennemførte forløb:
Samtlige lærere i eksamensbærende fag på Sjørring og Nors skoler har været samlede på
tre møder. Formålet har været to-delt:
1. Sikre faglig, tematisk og metodisk harmonisering mellem 7. klassernes undervisning på
de to involverede skoler.
2. Sikre den bedst mulige klassedannelse, når eleverne samles i Sjørring i 8. klasse
Vedr. pkt. 1:
Faglærerne i de enkelte fag har fremlagt deres tanker vedr. undervisningen i 7. klasse for
hinanden. På baggrund heraf er det kortlagt hvorvidt der var rimelig overensstemmelse eller
om det var nødvendigt at aftale harmoniserende ændringer i lærernes planer.
Ved samme lejlighed blev det afklaret hvorvidt de to skolers lærebogssystemer kunne
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fungere sammen, eller om det var nødvendigt at købe nye.
Endelig tjente dette første møde også som gensidig inspiration af faglærere.
Der blev fulgt op og evalueret på dette indledende møde, og de trufne aftaler, på et møde
senere på året.
I en nogle tilfælde har faglærere haft kontakt med hinanden i løbet af skoleåret.
Vedr. pkt. 2:
Lærerteamene i de tre 7.klasser i Sjørring, har formuleret ”klassebeskrivelser” med det
formål at tydeliggøre de enkelte klassers særlige præg. Disse beskrivelser er udleveret til
lærerteamet omkring 7. klasse fra Nors.
På baggrund heraf har Nors skole holddelt eleverne fra Nors.
Den bagvedliggende hypotese var, at det på denne måde blev muligt at danne 8. klasser,
der var optimalt sammensat, derved at de eksisterende Sjørringklassers
rummelighedspotentialer blev klarlagt, ligesom det ville vise sig hvilke elevtyper, der ville
kunne optimere Sjørringklasserne, hvis disse elevtyper kunne tilføres fra Nors.
Det er vores opfattelse, at såvel lærere som ledelser på de to skoler er gået ind i dette
arbejde med de allerbedste hensigter. Der har ikke på noget tidspunkt været gnidninger
eller samarbejdsproblemer.
Årsplaner:
Årsplaner er vedhæftet.
Lærerkompetencer:
Oversigt over kompetencer hos de lærere, der underviser i prøvefagene.
Lærerne der underviser i de eksamensbærende fag har alle liniefagsuddannelse eller
tilsvarende kompetencer. Oversigt fra Matrix er vedhæftet.
Skolelederens vurdering af kvaliteten af naturfagslokalerne:
Skolens naturfagslokaler er med hjælp fra Undervisningsministeriets naturfagspulje blevet
nyindrettet og fremstår i dag som et tidssvarende faglokale med bl.a. Smartboard, så
kravene til f.eks. fysikundervisningen på 7.klassetrin kan honoreres.
Nors skole er overordentlig tilfreds med, at det siddende byråd har sikret, at der også
fremover vil være en økonomisk bæredygtig enhed i Nors med elever fra 0.-7.klasse. Der
bliver givet rammerne for en selvstændig skole med en selvstændig bestyrelse, et
selvstændigt budget og en selvstændig ledelse. Det vil betyde, at den høje faglighed og den
ønskede pædagogiske udvikling, som skolen ønsker, fortsat vil være mulig med en lokal
forankring. Det betyder høj kvalitet for pengene og falder i tråd med kommunens
sammenhængende børne-,unge- og familiepolitiks ord om ”optimale lærings-og
udviklingsmuligheder i barnets nærmiljø”
Som bilagsdelen dokumenterer lever Nors skole til fulde op til byrådets krav til kvalitet og
indhold i undervisningen på 7.klassetrin.
Skolens eget udviklingsprojekt
Balancen mellem central styring, kommunalt selvstyre og råderum på egen skole udfordres
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betydeligt i disse år. Det betyder, at centrale lovkrav ( København) så som ændringer i
Folkeskoleloven, kommunale indsatsområder som evaluering og anerkendelse mm.,
administrative ændringer som omlægning af buskørsel og afledte virkninger, ny
overenskomst på lærerområdet fylder meget og efterlader mindre fokus på egne
selvstændige projekter. Det kan aflæses i den følgende oversigt, hvor en del af vores
projekter har været præget af tilpasning i forhold til ”udefra kommende vinde”
I skoleåret 2008-09 har vi som skole bl.a. været optaget af:
Etablering af mini-sfo (1.april børnene), etablering af et sundt madtilbud i SFO, tidlig
sprogstimulering/sprogtræning i SFO,udeaktiviteter i SFO omkring den nye
bålhytte,udvikling af et anderledes undervisningstilbud for en mindre gruppe elever med
særlige behov, indførelse af forældrebetalt madordning, skoleintra, planlægning af indkøb
og etablering af Smart-boards i de første lokaler,legepladsetablering, formulering af en
opdateret trivselspolitik, forbedring af naturfagenes fysiske muligheder mm.
Nogle områder har fyldt mere end andre, nogle områder er afsluttede, nogle rækker ind i de
kommende års skoleudvikling.Hver for sig og tilsammen giver overskrifterne et hurtigt
oversigtsbillede over egne ”projekter” i skoleåret 2008-09. På skolens hjemmeside vil der
kunne læses mere.

Noter:

60GE

Kvalitetsrapport 2008 - 2009 : Rolighedsskolen
Adresse
Kastanievej 80
Tlf
99174200
Hjemmeside
www.rolighedsskolen.skoleintra.dk
Skoleleder
Per Sejer Hansen
Viceinspektør
Birthe Skydt
Lotte Hørning
Klassetrin
Rolighed Bh. kl.-7. klasse
Østermølle Bh. kl.-11. skoleår
Antal spor
2-3
Antal elever
Rolighed 414
Østermølle 51
Specialklasser
9
Beskrivelse af de pædagogiske processer
Skolens løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen, og elevernes
inddragelse i undervisningens tilrettelæggelse.
Rolighed:
Der er fokus på vigtigheden af løbende evaluering, og dette punkt er integreret i
klassernes årsplaner, hvor lærerne beskriver, hvorledes de ønsker at arbejde med
løbende evaluering. Skolen har ikke et fælles system, som alle lærere bruger, da det er
vigtigt at give plads til metodefrihed i den løbende evaluering. På de yngre klassetrin
arbejdes der eksempelvis med logbog, mens der på mellemtrinet arbejdes med
målcirkler og portfolio.
Rolighedsskolen har nyligt gennemført kursus for samtlige lærere i evalueringskultur:
Cebra.
Rolighedsskolen bruger test som evalueringsværktøj, og test indgår som en fast del af
vores evalueringskultur. I matematik testes der på alle årgange i foråret inden skole/hjemsamtalerne. I læsning testes der ligeledes på alle årgange. Disse tests udføres af
vores læsevejleder, dog ikke i bh. klasserne og på 6. årgang. Bh. klasserne deltager i år i
et kommunalt forsøg vedr. sprogvurdering, og arbejder i denne forbindelse på at
udarbejde eget materiale til brug ved sprogvurdering.
Elevplaner indgår som fast del af skolens evalueringskultur. Heri samles lærernes
løbende evaluering via logbog, målcirkler, portfolio, tests og elevsamtaler. På
Rolighedsskolen udarbejdes der elevplaner 2 gange årligt - efterår og forår. Forældrene
inddrages sammen med eleverne i udformningen og opfølgningen af elevplanerne.
Rolighedsskolen bruger p.t. elevplansværktøjet på Hval.dk, men arbejder på at udforme
egne elevplaner. Disse elevplaner forventes at være klar til brug i foråret 2010.
Østermølle:
Alle klasser udfærdiger en årsplan, hvor der i videst mulig omfang tages hensyn til
elevernes interesser, præferencer og ønsker. Samtidig tages der hensyn til de handicaps,
som eleverne har.
Der laves elevplan for alle elever ved starten af skoleåret. Skabelon til elevplanen har
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afdelingen selv udarbejdet, elevplanen indeholder følgende fokuspunkter: Det sociale,
det faglige, det kommunikative, det musisk/kreative og det kropslig/motoriske. Indenfor
alle områder beskrives elevens kompetencer og potentialer, og der laves handlingsplan
for alle områder. Elevplanerne danner udgangspunkt for forældresamtalen.
I forbindelse med forårets forældresamtaler evalueres i forhold til målsætningen i
efterårets elevplan og nye elevplaner udarbejdes.
I forbindelse med teammøder evalueres elevernes udbytte af undervisningen løbende, og
der justeres til stadighed.
Skole-/hjemsamarbejdet
Rolighed:
På Rolighedsskolen har vi øje for betydningen af et solidt og konstruktivt skole/hjemsamarbejde, og vores forældrekreds er kendetegnet ved stort engagement, og der
er altid stor tilslutning til skolens arrangementer.
Vi prioriterer i høj grad den vigtige kommunikation mellem skole og hjem allerede fra
elevens skolestart.
På 1. årgang tager lærere og pædagoger på hjemmebesøg hos samtlige elever i klassen.
Alle klasser har et fungerende klasseforældreråd, der to gange årligt, i samarbejde med
klassens team, arrangerer sociale begivenheder.
Skolebestyrelsen har i 09/10 sat fokus på vigtigheden af, at forældrene er aktivt
støttende. Skolebestyrelsen har afholdt foredrag for klasserådsrepræsentanter vedr.
”Trivselsambassadører” (Skole og samfund).
I dette skoleår implementerer vi ForældreIntra, som vi anser som en kommunikativ
styrkelse af skole-/hjemsamarbejdet. Både lærere og forældre har taget godt imod
ForældreIntra.
Bestyrelsen har vedtaget principper for skole-/hjemsamarbejdet.
Østermølle:
Afdelingen er omfattet af de principper, der er gældende for Rolighedsskolen. Derudover
kan nævnes, at nye elever altid modtager besøg i hjemmet i forbindelse med, at de
starter i afdelingen, at forældresamtalerne har en varighed af 45 min. pr. barn, og at
Østermølleafdelingen har et ”Forældreforum” til specifikt at varetage forældrenes
interesse samt til at være sparringspartnere for ledelsen og Østermølles repræsentant i
skolebestyrelsen.
Specialpædagogisk bistand
Rolighed:
På Rolighedsskolen har vi 2 AKT-lærere under uddannelse. AKT-ressourcerne bruges i høj
grad til samtaler med enkelte elever, men også til rådgivning af forældre samt kollegial
sparring. AKT-lærerne planlægger og gennemfører også undervisning af klasser. AKTarbejdet prioriteres højt på Rolighedsskolen, bl.a. med indrettelse af særligt AKT-kontor
og ugentlige dialogmøder mellem ledelsen og AKT.
Som en del af den specialpædagogiske bistand i indskolingen, deltager pædagogerne i
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undervisningen på 0.-3. årgang. Pædagogerne deltager ligeledes i et ugentligt teammøde
med den pågældende klasses lærere, hvor evt. fælles indsats vedr. enkelte elever eller
grupper af elever koordineres.
På skolen prioriteres lektioner med dobbeltlærere ressourcemæssigt højt. Alle klasser
har et antal timer i ugen, hvor der er to lærere på klassen, hvoraf den ene lærer er
klasselæreren. Dette giver mulighed for målrettet faglig indsats hos enkelte elever eller
grupper af elever, støttesamtaler med elever eller observation.
I den faglige specialundervisning prioriteres læsning i indskolingen via ”Tidlig
Læsehjælp”. Elever med fagspecifikke vanskeligheder modtager specialundervisning efter
vurderet behov, enkeltvis og på hold. Skolen arbejder i dette skoleår på at udforme en
læsepolitik.
Rolighedsskolen er i skoleåret 09/10 deltager i ”Projekt Skolesport”, som primært sætter
fokus på de foreningsløse elever, men også fungerer som et tilbud til de elever, der
trænger til at bevæge sig, få styrket de motoriske kompetencer og udvikle sociale
færdigheder. Rolighedsskolen har p.t. én ildsjæl, men forventer at udbygge tilbuddet til
næste skoleår.
Som en del af skolens specialpædagogiske bistand tilbyder afdelingslederen for
Østermølleafdelingen, Birthe Skydt, at tage hjem til familier, der ønsker rådgivning.
Birthe Skydt er uddannet familieterapeut. Tilbuddet benyttes af begge skolens
afdelinger.
Østermølle:
Også i en specialafdeling findes der specialpædagogisk bistand! Afdelingen har en
fuldtids-kommunikationslærer, som specielt varetager undervisningen i alternative
kommunikationsformer og almindelig taleundervisning. Undervisningen tilbydes eleverne
som eneundervisning, undervisning på hold med 2–4 elever eller undervisning for hele
klassen. Kommunikationslæreren giver desuden råd og vejledning til kollegaer og
forældre.
Afdelingen har to fysioterapeuter tilknyttet. De kommer 2 dage i ugen og laver
fysioterapi med de børn, der har behov for det. Desuden giver de råd til kollegaer og
forældre.
Afdelingen har ligeledes en lærer, som har en særlig uddannelse inden for
synshandicaps. Der bruges en dag ugentlig på synsundervisning.
Handleplan for Rolighedsskolens arbejde med socialpædagogisk bistand:
På baggrund af rapportens konklusioner om, hvad der har en positiv effekt ift. elever
med særlige behov, sætter vi fokus på følgende:
• Vigtigheden af at have velkvalificerede, uddannede speciallærere. I
indeværende år har vores speciallærer færdiggjort læsevejlederuddannelsen.
Derudover har vi sendt 2 lærere på kursus i specialundervisning i matematik.
Vi ønsker at uddanne 1 lærer som speciallærer i matematik
• Vigtigheden af at undervise anerkendende og ressourceorienteret. Vi arbejder
generelt på at opnå en anerkendende og ressourceorienteret praksis og kultur
på skolen. Kommunalt er denne indsats støttet ved 3 kursusblokke i
anerkendende pædagogik. Derudover arbejder vi hvert år målrettet på fortsat
at implementere vores værdiord i vores handlinger og holdninger
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•

•

•

Vigtigheden af klar arbejdsfordeling ved to-lærersystem. Vi har på
Rolighedsskolen stor erfaring i to-lærersystemet. Dette system bibeholder vi
som støttemulighed i klasser med elever med særlige behov. Teamet skal, ved
tildeling af to-lærer-timer, lave en klar arbejdsbeskrivelse og handleplan for
timerne
Vigtigheden af intern løbende evaluering af tiltag. AKT afholder ugentligt
møde med ledelsen, hvor elevindsats og særlige tiltag evalueres. Derudover
afholder teamene jævnligt møder, hvor faglige og sociale problemstillinger
vurderes. Klasselærerne har i den ugentlige samtaletime mulighed for at
inddrage eleven i evalueringen
Vigtigheden af at iværksætte fleksible ekstra indsatser. Udover de evt. ekstra
ressourcer, der tildeles elever/klasser ved skoleårets start, er der mulighed for
at iværksætte yderligere fleksible tiltag i løbet af skoleåret. I dialog med
teamet/lærerne drøftes, hvilken indsats, der skal sættes ind med og
ressourcerne forbundet hermed. En samtaletime, ekstra støtte, lektiehjælp,
social træning eller lignende kan iværksættes efter aftale med lærerne og
hjemmet. Ressourcerne kan bl.a. hentes i lærernes restpulje. Det prioriteres, at
restpuljen benyttes til tiltag indenfor den socialpædagogiske indsats

Skolens dokumentation for, at den kan leve op til de krav, som byrådet stiller vedr.
kvalitet og indhold i undervisningen for 7. klasserne, set i relation til de
eksamensbærende fag i 7. – 9. kl.
7. klasse på Rolighed:
Undervisningen af elever på 7. årgang prioriteres at forestås af lærere, der er
linjefagsuddannet. Skolen vægter i videst muligt omfang få lærere på årgangen, idet
relationsbetydningen er vigtig.
Rolighedsskolens ledelse er i tæt dialog med lærerne på 7. årgang og har nedsat et
udskolingsudvalg, der udformer pædagogiske overvejelser i forbindelse med
undervisningen af elever på 7. årgang.
Fysiklokalet er blevet renoveret og lever nu op til de nyeste krav vedr. fysikundervisning.
Udbuddet af P-fag har fået et fagligt løft, idet holdene er mindre og udbuddet større.
Dette sikrer, at læreren kan nå rundt om alle elever og støtter derved elevens læring.
Rolighedsskolen har sammen med Østre og Sennels iværksat samarbejdsmøder for
skoleåret 2009/2010.
1-3 lærere fra hver skole deltager i møder i fagene:
• Dansk
• Matematik
• Engelsk
• Tysk
• Historie
• Fysik
• Geografi
• Biologi
• Idræt
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Der gives 7 timer til arbejdet. Én af deltagerne fra hvert fag tillægges 1 time til
skriftliggørelse af udvalgets arbejde (gul markering).
Dagsorden 1. møde:
1) Skolelederne giver generel info om, hvad der forventes af arbejdet
2) Udarbejdelse af en plan over fordelingen af emner og stof i 1.-7. klassetrin og 8.9. klassetrin set i forhold til fælles mål (trin- og slutmål)
3) Evt.
Dagsorden 2. og evt. 3. møde:
1) Arbejdet med udarbejdelse af fordelingsplanen fortsættes
2) Evt.
Der laves en skriftlig rapport, som sendes elektronisk til skolelederne med henblik på
evt. senere drøftelse i pædagogisk råd og skolebestyrelsen.
I forbindelse med fordeling af elever fra de tre skolers 7. klasse til Østre Skoles 8.
klasser bliver de enkelte elevers faglige og sociale niveau evalueret. Denne evaluering
foregår i fora bestående af klasselærere og skoleledere samt i fora bestående af
afgivende og modtagende klasselærere.
Der opleves tilfredshed med de afgivende 7. klassers niveau.
Skolens eget udviklingsprojekt
Udviklingsprojekt på Rolighed:
Rolighedsskolen er en skole, der hele tiden arbejder på at forbedre dagligdagen for såvel
børn som voksne.
På skolen har vi med stor succes gennem det sidste 1½ år startet en kantineordning,
som giver børn og personale en mulighed for at købe god og hjemmelavet mad til
frokost.
På skolen er vi også i færd med, efter godkendelse i byrådet, at udvide vores SFO i form
af en tilbygning til A-huset. Denne tilbygning skal give luft i et område på skolen, hvor
der i forvejen er stort pres på de fysiske rammer.
Vi er overbeviste om, at byggeriet kan give os muligheder for at implementere og udvikle
en struktur og pædagogik, der er hævet over de fysiske rammer.
I øjeblikket arbejder vi på Rolighed med at udvikle vores indskoling (0. kl. + 1. kl.)
således, at vi kan imødekomme de udfordringer og opgaver det giver os, at vi modtager
skolebørnene i SFO allerede 1. april, og at børnehaveklasse og sprogvurdering er blevet
obligatoriske.
Skolen er også i gang med at udfærdige en trivselsplan, som kan være grundlaget for en
øget fokus på AKT-området.
I den forbindelse råder skolen også over en uddannet familieterapeut, som gør det
muligt at levere en stor indsats i forhold til de mange familier, som har brug for hjælp.
Udviklingsprojekt på Østermølle:
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På Østermølle arbejder vi i dette skoleår med speciel opmærksomhed omkring
autismespektrumforstyrrelser. Der afholdes en kursusrække om netop dette emne for
hele personalet.
Østermølle er også, i samarbejde med 2 terapeuter fra Kempler Instituttet, startet med et
projekt omkring supervision. Hele personalegruppen får supervision 4 gange i løbet af
dette skoleår.
En indsats, som kan være med til at hjælpe personalet i de mange svære
problemstillinger, de står i til dagligt på en specialskole.

Noter:
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Kvalitetsrapport 2008 - 2009 : Sennels Skole
Adresse
Sennelsvej 122
Tlf
99173410
Hjemmeside
www.sennels-skole.thisted.dk
Skoleleder
Kaj Larsen
Viceinspektør/afdelingsleder
Klassetrin
0.-7.
Antal spor
1
Antal elever
144
Specialklasser
0
Skole-/hjemsamarbejdet
Gennem portfolioarbejdet, hvor eleverne løbende evaluerer eget arbejde og sætter nye mål,
bliver forældrene en naturlig del heraf. Her får elever og forældre et godt indblik i elevens
arbejde og udvikling hen over skoleåret. Samtidig fastholdes, at eleven aktivt konstruerer
sin egen kundskab, at eleven fokuserer på sin egen udvikling og tydeliggør og forstår
sammenhængen mellem indsats og resultat, og ikke mindst, at eleven opfattes som aktivt
skabende og ressourcestærk.
Elevernes præsentationsmappe bliver med jævne mellemrum sendt med eleverne hjem, for
at forældrene kan blive orienteret.
Skolen indførte i sidste skoleår brugen af Elev- og Forældreintra, og har gennem
kommunikationen i dette medie oplevet en større grad af støtte – især i forbindelse med
lektielæsning.
Specialpædagogisk bistand
- Med portfolien som omdrejningspunkt og grundlag for elevplanen har skolens lærere og
pædagoger et redskab som udviklingsværktøj i samspil med elever og forældre
- Grundtanken i portfolien en anerkendende indgangsvinkel
- Sennels Skole har to specialundervisningslærere, hvoraf den ene er diplomuddannet
indenfor læsning, og den anden er i gang med en KRAP-uddannelse. De danner med
deres faglighed derfor et godt grundlag for interen sparring
- AKT-opgaver løses sædvanligvis med SMTTE-modellen som arbejdsredskab
Handleplan for specialundervisning på Sennels Skole:
Målet er:
så tidligt som muligt i skoleforløbet at give elever med behov støtte, så de bliver i stand til
at følge klassens undervisning.
Afdækning af behov:
Klasse eller faglærer afleverer en skriftlig indstilling til AKT- eller specialundervisningslærer
med en beskrivelse af, hvilket behov der er, samt en beskrivelse af, hvilke tiltag
klasseteamet har foretaget.
I forbindelse med afdækning af behov for TLH anvendes OS 64 og Observation Survey i 1.
klasse.
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Derudover anvendes andre relevante evalueringsredskaber fortrinsvis af formativ karakter.
Undervisningens organisering:
Der gives TLH (Tidlig Læse Hjælp) til elever i indskolingen.
Der kan gives læseløft til elever fra 3. klasse og opefter, som endnu ikke har fået
automatiseret deres læsning.
Der ydes støtte til elever og grupper af elever i klassen eller udenfor klassen i kortere
koncentrerede peerioder.
Der henvises elever med behov til IT-kompetencecentret.
Perioderne for ovenstående bliver vurderet og justeret hvert kvartal.
Kommunikation:
Før en indsatsperiode kontakter klasselærer eller støttelærer hjemmet og aftaler her,
hvordan hjemmet kan støtte (Spec.lærer ansvarlig).
Støttelærer og klasselærer udarbejder sammen en fælles, skriftlig handle- og
evalueringsplan for eleven (Spec. lærer ansvarlig).
Planen drøftes med forældrene ved et møde (1. gang) eller via skolens intranet.
Lærerne udarbejder et referat af alle møder vedr. eleven. Dette sendes via Intranet til
forældrene.
Hen mod slutningen af et forløb evalueres denne plan sammen med forældre og elev
(spec.lærer ansvarlig).
Særlige problemstillinger:
Såfremt støttelæreren/klasselæreren sammen med AKT- eller læsevejleder vurderer, at
skolens støtte ikke har den fornødne effekt, drøftes eleven på kompetenceteammøde med
henblik på yderligere/andre foranstaltninger. Forinden informeres forældrene.
Ansøgning om yderligere støtte foregår gennem skolens leder.
Skolens dokumentation for, at den kan leve op til de krav, som byrådet stiller vedr.
kvalitet og indhold i undervisningen for 7. klasserne, set i relation til de
eksamensbærende fag i 7. – 9. kl.
Samarbejdsmøder for Rolighed, Sennels og Østre Skole skoleåret 2008/2009:
1-3 lærere fra hver skole deltager i møder i fagene: Dansk – Matematik – Engelsk – Tysk –
Historie – Fysik – Geografi – Biologi – Idræt.
Der gives 7 timer til arbejdet. Én af deltagerne fra hvert fag tillægges 1 time til
skriftliggørelse af udvalgets arbejde (gul markering).
Dagsorden 1. møde:
1) Skolelederne giver generel info om, hvad der forventes af arbejdet
2) Udarbejdelse af en plan over fordelingen af emner og stof i 1.-7. klassetrin og 8.-9.
klassetrin set i forhold til fælles mål (trin- og slutmål)
3) Evt.
Dagsorden 2. og evt. 3. møde:
1) Arbejdet med udarbejdelse af fordelingsplanen fortsættes

68GE

2) Evt.
Der laves en skriftlig rapport, som sendes elektronisk til skolelederne mhp. evt. senere
drøftelse i pædagogisk råd og skolebestyrelsen.
I forbindelse med fordeling af elever fra de tre skolers 7. klasse til til Østre Skoles 8.
klasser, bliver de enkelte elevers faglige og sociale niveau evalueret. Denne evaluering
foregår i fora bestående af klasselærere og skoleledere samt i fora bestående af afgivende
og modtagende klasselærere.
Der tilkendegives tilfredshed med de afgivende 7. klassers niveau.
Sennels Skole tilbyder tysk som valgfag, og har derudover et bredt spekter af forskellige
discipliner som tilbud i P-fag for 6. og 7. klasserne.
Skolens eget udviklingsprojekt
Sennels Skole har i skoleåret 2008/09 arbejdet med tre indsatsområder:
1) Evaluering og målfastsættelse bl.a. ved hjælp af portfolio:
Sennels Skole har i flere år brugt portfolio som evaluerings- og målsætningsredskab. De
enkelte klasser har opbygget en rutine omkring indsamling af elevernes data i samle- og
præsentationsmapper.
Med baggrund i disse data har eleverne mulighed for at sætte individuelle mål for deres
arbejde. Disse mål samstemmes med den plan lærerne - ud fra fælles mål og trinmål - har
lavet for klassen.
I skoleåret 08/09 har der især været høstet erfaringer med teamets arbejde med
portfolioen. Skoleintra er blevet brugt som en elektronisk portfolio for klasserne og
enkeltelever.
Portfolio med præsentationsmappe brugt ved skole-/hjemsamtalerne er til stor tilfredshed
for såvel elever, forældre som lærere blevet et redskab, der tager udgangspunkt i den
enkelte elev, og giver et godt afsæt i en fremadrettet elevplan.
Tænkningen bag portfolio bruges ligeledes i forbindelse med medarbejder- og
teamsamtaler, og læner sig derfor naturligt op ad Thisted Kommunes ledelses- og
værdigrundlag.
Derudover har personalet ofte brugt nedenstående figur i forbindelse med en evaluering af
skolens portfolioniveau.
Konklusionen på figuren viser, at lærerne/teamet, ved brug af individuelle
evalueringsformer, prøver og tests som lærerkulturen har gjort i årtier, tilrettelægger
undervisningen. Eleverne har som nævnt ovenstående opbygget en praksis for målsætning
ud fra deres portfolio, refleksionsbreve og målcirkler. Erfaringere viser, at omsætningen af
de nationale krav (trinmål) til børnesprog har gjort dem anvendelige for eleverne. Eleverne
opbygger større og større erkendelse af disse, og bruger dem i deres individuelle
målsætning.
Den vanskelige øvelse for den enkelte lærer og klasseteam ligger i at indtænke 18-20
elevers individuelle mål i de didaktiske overvejelser for klassens arbejde.
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Claus Madsen: Evalueringsfaglighed i skolen
BAGUDRETTET RESULTATBESKRIVELSE OG
FREMADRETTET INFORMATIONSVÆRDI

Formativ
Lærerens/teamets
didaktiske
overvejelser

Elevens mål
for sig selv

Subjekt
portefølje

Objekt
Nationale
test

målcirkler

refleksionsbrev

Diagnostiske prøver

Den enkelte lærers
evalueringsformer

Fagbøgernes prøver

Summativ

2) Udvekslingsarbejdet under Comeniusprogrammet:
Sennels Skole er på 3. år deltager i et tre-årigt udvekslingsprojekt sammen med 7 skoler fra
Europa under overskriften:
“MYTHS, LEGENDS AND FAIRYTALES”
Vi hører tit om ”Den internationale dimension”, ikke bare i folkeskolen, men overalt i vores
samfund. Undervisningsministeren, erhvervsfolk m.fl. påpeger igen og igen, hvor vigtigt det
er, at børn og unge forholder sig til og lærer om resten af verden, samt lærer sprog så tæt
på virkeligheden som muligt.
Samarbejde landene imellem i ”Myter, Legender og Eventyr”, er i hele forløbet med succes
til stadighed blevet udbygget. Lærerne har arbejdet målbevidst på, at de udfordringer og
erfaringer samt kendskab til andre skoler og børn rundt om i EU som de fik på
udvekslingsrejserne, er blevet bragt ind i vores klasselokaler, så alle har følt, de kender de
andre børn og deres lærere. På samme måde har lærerne fra Sennels, når de har været ude
på skolerne, bragt en del af Danmark og i særdeleshed Sennels ind i deres klasselokaler.
I løbet af sidste skoleår blev der opbygget en rutine i direkte kontakt med de andre børn
gennem web-cam-møder og gennem mail-skrivning.
Nedenstående klip er korte evalueringer fra de tre Comeniusrejser i løbet af skoleåret:
Vila Real, Portugal
Den 3. juni til den 8. juni 2009 blev det afsluttende evalueringsmøde afholdt i Vila Real,
Portugal.
Samtidig med, at vi skulle møde børn, lærere og forældre i undervisning, forældremøde,
skuespil udført af børn o.m.a. var det også her
Athen. April 2009.
Det seneste projektmøde foregik i Athen d. 31.marts til d. 6. april 2009. Ulla, Margit og
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Jytte deltog fra Sennels Skole. Igen var vi til et meget veltilrettelagt møde med alt fra stor
velkomst på skolen, undervisning af elever, besøg på musikskole, rundvisning i
lokalområdet, forældreaften, comeniusmøder med opsamling og aftaler, skolekomedie
o.m.a.
Viversel. November 2008.
Fra d. 1. til d. 7. november var Louise, John og Jytte i Viversel, Belgien.
Skolen har ca. samme størrelse som vores skole.
Her starter børnene, når de er ca. 3 år gamle. De går selvfølgelig i børnehave, men det
foregår på skolen. Skolen har t.o.m. 6. klasse.
Vi besøgte også en specialskole for børn, som har svært ved at lære bestemte ting.
Tak til vores kollegaer i Belgien for et spændende program.
I forbindelse med afrapportering til det nationale bureau i Danmark lavede Sennels Skole
blandt forældrene nedenstående undersøgelse:
Jeres barn går i: ________________________Klasse
ja

nej

Har I læst i bogen Myth – Legends – Fairytales,
som jeres barn fik med hjem umiddelbart efter påske





Har I været på Sennels Skoles hjemmeside og besøgt
linket til udvekslingsarbejdet under comenius.





Føler I der har været et tilstrækkeligt informationsniveau
omkring udvekslingsarbejdet gennem hjemmeside og de
foldere skolen her sendt med børnene hjem.





Har jeres børn fortalt historier, som har
udspring i udvekslingsprojektet.





Har I snakket med jeres barn om udvekslingsarbejdet





Føler I det udvikler jeres barns engelsk





Fornemmer I at jeres barn får
”større international forståelse”





Har I set udstilling af udvekslingsarbejdet i Skolens aula





Har I deltaget i arangementer på skolen omkring udveksling 



Tillægger I udvekslingsarbejdet betydning





Mere om Comeniusprojektet kan ses på www.sennels-skole.thisted.dk
3) Elevrådets inddragelse i trivselsarbejdet:
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Elevrådet satte i skoleåret 2008/2009 igen fokus på: TRIVSEL.
Elevrådet startede i august med at besøge samtlige klasser for at fortælle og snakke med
klasserne om, hvad der er vigtigt, for at alle har det godt på Sennels skole. Samtidigt
udskrev de en konkurrence, hvor alle klasser kunne skrive en trivselssang. Der ville blive
udvalgt 2 vindersange i følgende grupper:
Børnehaveklassen - 3. klasse og 4. klasse - 7. klasse.
Elevrådet havde svært ved at finde de endelige vindere, da klasserne havde lagt et stort
arbejde i at skrive sangene --- MEN torsdag d. 2. oktober blev vinderne af trivselssangene
fundet.
Vinderne blev altså 2.- og 7. klasse med to helt fantastiske sange, som handler om
vigtigheden af at være venner, hjælpe hinanden og vise hinanden respekt.
Her følger vindersangen fra 2. klasse:
Melodi: Mariehønen Evigglad
1. Sennels Skole, det er os,
og vi vil ikke op og slås,
og hvis du ikke kan la’ vær’
så klager vi til vores lær’.
2. På skolen skal man ha’ det godt
Og være søde, det er flot,
Ja her skal være rigtig rart
Så bli’r det til en dejlig start.
3. Og man må ikke mobbe her,
så bli’r man skældt ud af en lær’
og hvis du mobber en gang til,
Så gør vi aldrig det, du vil.
4. At mobbe er en dårlig "leg"
og den, der mobber er et kvaj.
For vi skal være venner her
- og pyt med, du har sure tæer.
5. Når alle børn har frikvarter,
så går det bedst, når alle ler.
Små og store hjælpes ad,
og Kaj han bliver rigtig glad.
6. Hvis man vil vær’ en rigtig ven,
så må man ikke være slem.
Vær sød og hjælp din kammerat,
så han kan ha’ det rigtig rart.
7. Hvis nogen syn’s at no’et er svært,
så hjælp ham til at få det lært.
Så bliver Sennels skole til
en skole fyldt med glade smil.

Her følger 7. klasses vindersang
Melodi: Mariehønen Evigglad
1. Vi lever tæt på fjordens kyst,
og driller kun hvis du har lyst,
for skolen den er mobbefri,
for der er det vi bedst kan li’.
2. Har du problem, så kom her hen,
for vi vil gerne vær’ din ven,
vi hjælper dig og snakker lidt,
og det er nemlig rigtig fedt.
3. Vi løser nemt en stor konflikt,
for det er nemlig alles pligt,
og viser alle stor respekt,
så bli’r der dejlig ligevægt!
4. Så du skal være positiv,
for ellers har du intet liv,
ja, find en ven og tag hans hånd,
så binder I et særligt bånd.

Ultimo 2008 godkendte bestyrelsen en trivselsplan på baggrund af et forslag udarbejdet af
et udvalg bestående af elever, forældre, bestyrelsesrepræsentanter og medarbejdere.
Se www.sennels-skole.thisted.dk
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Noter:
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Kvalitetsrapport 2008 - 2009 : Sjørring skole
Adresse
Afd. i Sjørring: Ebbesvej 3,
Afd. i Hundborg: Vorupørvej 168
Afd. i Vorupør: Vesterhavsgade 13
Tlf
Sjørring:99173475
Hundborg:99173550
Vorupør:99173500
Hjemmeside
Sjørring: www.sjoerring-skole.skoleintra.dk
Hundborg: www.hundborg-skole.skoleintra.dk
Vorupør: www.vorupoer-skole.skoleintra.dk
Skoleleder
Per R. Dahm
Viceinspektør/afdelingsleder Viggo U. Odgaard / Bjarke H. Markussen
Klassetrin
0.–9. klasse
Antal spor
0.-6. klasse = 1 til 2 spor, 7.–9. klasse = 3 spor
Antal elever
Sjørring = 424, Hundborg = 46, Vorupør = 41
Specialklasser
Projektklassen, 9. SJ. er en ikke-årgangsdelt klasse af
”jobklassetypen”
Forord
Sjørring Skole består af tre undervisningssteder, hvoraf to fungerer som dele af
landsbyordninger med tilhørende daginstitutioner.
Denne kvalitetsrapport afspejler skolens udviklingsbestræbelser, som sigter på at få skolen
til i praksis at fungere som én skole.
Noget af rapportens indhold beskriver forhold, der er specifikke for en enkelt afdeling,
andre dele beskriver forhold, som er fælles for de tre undervisningssteder.
Endelig beskriver dele af rapporten udviklingsprojekter, der omfatter såvel skole som SFO
og daginstitutioner.
Beskrivelse af de pædagogiske processer
Skolens løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen, og elevernes
inddragelse i undervisningens tilrettelæggelse.
Der spores på Sjørring Skole en tydelig tendes til, at den viden, der opstår i den løbende
evaluering og gennem tests, rent faktisk bruges til at udvikle og tilbyde læringsfremmende
tiltag.
Et eksempel herpå er den øgede brug af fleksibel holddannelse, lektiehjælp, faglige
kursusforløb for elever med specifikke faglige vanskeligheder, kollegarådgivning under
medvirken af f.eks. læsevejledere samt samarbejde mellem afdelingernes læsevejledere og
AKT- og specialundervisningslærere.
Skole-/hjemsamarbejdet
Skolens samarbejde med forældre evalueres jævnligt af skolebestyrelse, ledelse og
medarbejdere. En nogenlunde fyldestgørende fremstilling af de tanker, mål og handlinger
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skolen arbejder ud fra og arbejder med fremgår af nedenstående:
Alle mennesker har forestillinger om godt og ondt, rigtigt og forkert, sandt og falsk. I
tidligere tiders samfund var der en vis ensartethed i disse forestillinger. Man havde omtrent
de samme værdier som naboen. Samfundet har ændret sig. Vi kan ikke længere tage det for
givet, at vi er enige om ret meget. Men vi kan undersøge sagen. Vi har mulighed for at lytte
til hinanden og for at tale sammen. Undertiden kan vi ikke nå til enighed om de mål, vi vil
stræbe efter, men vi kan altid forsøge at blive klogere på hinanden. Vores samfund bør
bygge på ligeværdig dialog. Skole og forældre må yde deres bidrag til, at denne samtale
finder sted.
Det er derfor Sjørring skoles mål:
•
•
•
•
•
•

•

At forældre har mulighed for at medvirke aktivt i deres barns skolegang
At den nødvendige information når frem og forstås, så relevante forhold omkring
barnets situation i både hjem og skole er kendte
At forældrekredsen har et solidt kendskab til skolens arbejde og muligheder
At de enkelte forældre altid er velorienterede om deres barns hele skolesituation
At der gives mulighed for samtale om barnets totale situation, og at samtalen
munder ud i fremadrettede aftaler, der gavner barnet
At der gives mulighed for samtale om klassens undervisning og sociale situation
således, at forældrenes holdninger indgår i lærerens overvejelser i forbindelse med
arbejdet og livet i klassen
At forældrene oplever skolen som et rart sted at komme, hvor man føler sig tryg og
velkommen

Derfor vil vi på Sjørring skole:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Udsende skoleblad 4-5 gange årligt
Udsende informationsbreve efter behov
Udsende forældrebreve/nyhedsbreve med jævne mellemrum
Udsende elevplaner
Udsende klassens årsplan til forældrene i august/september
Udbygge skolens hjemmeside, så den kan være et effektivt middel til information.
Afholde foredrags– eller debatmøder vedr. skoleforhold
Aflægge hjemmebesøg i 1. og 7. klasse
Afholde skole-/hjemsamtaler
Afholde klasseforældremøder
Inddrage relevante emner på klasseforældremøderne, sådan som det fremgår af
”Obligatoriske emner på forældremøder”
Afholde elev– og forældrearrangementer
Inddrage forældrene i ind– og udskolingen
Afholde indskrivningsaften for forældre
Afholde orienteringsaften for børn og forældre før skolestart
Invitere forældrene til 7. Klasses første skoleaften
Invitere forældre til at deltage i trimdag, motionsløb, aktivdag, større
featurearrangementer, dimissionsfest samt daglig undervisning i overensstemmelse
med skolens vedtagne principper
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•
•
•

Med jævne mellemrum drøfte og effektivisere ”Gensidige forventninger”
Invitere forældre til at deltage i klasseforældreråd og forældrerepræsentantskab
Give medlemmer af skolebestyrelse og forældrerepræsentantskab mulighed for
indflydelse på forældremøder

Det er vigtigt at være opmærksom på, at skolens tre afdelinger i udgangspunktet har tre
forskellige sæt af principper, målbeskrivelser o.a..
Derfor har skolebestyrelsen besluttet, at indtil alle principper er gennemarbejdet, evalueret
og nyformuleret, gælder det, at den enkelte afdelings hidtidige principper gælder for den
pågældende afdeling.
Det vurderes ikke, at der er modsætninger i de overordnede tanker i de tre afdelingers
målsætning på området. Det er derimod således, at fremtrædelsesformerne - de konkrete
handlinger - varierer.
Det tager tid for en skolebestyrelse at gennemarbejde tre skolers værdigrundlag, traditioner
og kulturer. Arbejdet hermed blev påbegyndt straks ved den nye bestyrelses konstituering,
og vil uden tvivl komme til at strække sig over en årrække.
Som supplement til skolebestyrelsen er der oprettet brugerråd ved landsbyordningerne i
Hundborg og Vorupør. Disse brugerråd skal sikre maksimal lokal forældreindflydelse, samt
anspore til fortsat forældreengagement.
Som det fremgår af ”Forretningsorden for brugerrådene §1:
”På vegne af skolebestyrelsen for Sjørring Skole, skal brugerrådet i samarbejde med
ledelsen sikre en god og sikker drift af alle institutionsdele i landsbyordningen, samt sikre,
at den pædagogiske udvikling er samstemmende med de lokale behov”.
Specialpædagogisk bistand
Sjørring Skole har et stærkt ønske om at opprioritere og udvikle hele det
specialpædagogiske område. Som følge heraf investeres mange ressourcer i efter- og
videreuddannelse af medarbejdere (KRAP, ICDP, læsevejledere, matematikvejleder,
anerkendende pædagogik osv.).
Den bagvedliggende hypotese er, at veluddannede ”fyrtårne” kan medvirke til
videnspredning i organisationen og dermed sikre, at den grundlæggende specialpædagogik
kan finde sted i normalundervisningen.
Samtidig hermed arbejder skolen på at udvikle fleksible støtteforanstaltninger, designede til
at afhjælpe specifikke faglige, trivselsmæssige, sociale og adfærdsmæssige problemer, så
eleverne hurtigst muligt sættes i stand til at fungere i de læringsmiljøer, de indgår i.
Viften
•
•
•
•
•

af tilbud omfatter bl.a.:
Personlige rådgivningssamtaler med AKT-lærer, klasselærer eller leder
Lektiehjælp
Faglige støttekurser
Faglig specialundervisning
Bistand til forbedring af klasserumskultur

Som supplement til ovenstående tilbyder Sjørring Skole et specielt tilrettelagt forløb for
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indskolingselever med ADHD-lignende adfærd (Se afsnitet ”Inkluderende læringsmiljø for
elever med ADHD-problematik” under ”Skolens egne udviklingsprojekter), samt et
udskolingsforløb i form af projektklassen 9. SJ.).
Store dele af skolens indsats er designet til at være fleksibel. Dette betyder bl.a., at
ressourcernes anvendelse evalueres med ca. 6 ugers mellemrum. Det er i første række
afdelingsteamene, der beslutter, hvilke støttteprojekter, der skal nyde fremme i den
kommende periode.
Ved hvert skoleårs start tages der på ledelsesniveau stilling til den samlede ressources
størrelse, og hvilke lærerfagligheder, der er behov for at benytte i ordningerne. I løbet af
skoleåret deltager ledelsen i de samtaler, hvor afdelingsteamene beslutter den konkrete
udmøntning af støtteprojekter.
Det er skolens oplevelse, at ovennævnte tiltag har en særdeles positiv effekt på elevernes
trivsel og læring samt lærernes arbejdsmiljø.
Det af PU udarbejdede notat vedr. ”effekter af specialundervisning” (modtaget medio
september), er straks indgået i overvejelserne vedr. arbejdet med ADHD-lignende adfærd.
Notatet vil blive inddraget i vurderingen, og udviklingen af skolens samlede indsats på det
specialpædagogiske område.
Handleplan for skoleåret 09-10:
• Fortsat arbejde med elevplanudvikling
• Konstant evaluering og udvikling af fleksible støtteforanstaltninger
• Udvikling af særlige undervisningsforløb i indskoling og udskoling (ADHD og
Projektklasse)
• Videnspredning via ”Fyrtårne”
• Efter- og videreuddannelse af AKT- og specialundervisningslærere
• Fagligt samarbejde på tværs af skolens tre afdelinger
• Inddragelse af forskningsbaseret viden
• Færdiggørelse af trivselsplan
Elevfravær
Skolens handleplan:
Sjørring Skole har en lang række procedurer, der sigter på at minimere fravær. Det indgår
naturligvis heri, at vi følger retningslinjerne i ”Bekymrende fravær – en køreplan”. Dette har
resulteret i, at enkelte sager er kørt igennem systemerne helt indtil underretning af
Familieafdelingen.
Det er imidlertid også sådan, at skolens fornemmelse er, at der er behov for en generel
opprioritering af indsatsen på området. Derfor er det besluttet, at der i skoleåret 09/10
gennemføres en kulegravning af ”elevfravær”.
Dette vil foregå derved, at én af skolens lærere, der i skoleåret 09/10 påbegynder ”Lærer til
leder-uddannelsen”, gennemfører en analyse af skolens måde at håndtere elevfravær på.
Denne analyse vil resultere i handleforslag, der sigter på at nedbringe elevfravær, hvis det
er muligt, og at sikre korrekt registrering og øvrig sagsbehandling i forbindelse med
elevfravær.
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Analysen vil omfatte kulegravning af:
• Den måde skolen forholder sig til elevers feriefravær udenfor skoleferier. Er der
behov for yderligere dialog med forældre og bestyrelse?
• Er der behov for dialog med forældre og bestyrelse med henblik på at minimere
unødvendigt fravær generelt?
• Er der enkelte elever, der har særlig meget fravær? I givet fald: Hvilke
handlemuligheder har skolen?
• Hvor korrekt er lærernes registrering af fravær? Registreres elever, der kommer for
sent som om, de har fravær? Registreres elever, der deltager i brobygning som
fraværende? Osv.
Resultatet vil foreligge i foråret 2010.
Skolens dokumentation for, at den kan leve op til de krav, som byrådet stiller vedr.
kvalitet og indhold i undervisningen for 7. klasserne, set i relation til de
eksamensbærende fag i 7. – 9. kl.
Kvalitet og indhold i undervisningen for 7. klasserne:
Beskrivelse af det gennemførte forløb:
Samtlige lærere i eksamensbærende fag på Sjørring og Nors skoler har været samlede på
tre møder. Formålet har været to-delt:
1. Sikre faglig, tematisk og metodisk harmonisering mellem 7. klassernes
undervisning på de to involverede skoler
2. Sikre den bedst mulige klassedannelse, når eleverne samles i Sjørring i 8.
klasse
Vedr. pkt. 1:
Faglærerne i de enkelte fag har fremlagt deres tanker vedr. undervisningen i 7. klasse for
hinanden. På baggrund heraf er det kortlagt, hvorvidt der var rimelig overensstemmelse,
eller om det var nødvendigt at aftale harmoniserende ændringer i lærernes planer.
Ved samme lejlighed blev det afklaret, hvorvidt de to skolers lærebogssystemer kunne
fungere sammen, eller om det var nødvendigt at købe nye.
Endelig tjente dette første møde også som gensidig inspiration af faglærere.
Der blev fulgt op og evalueret på dette indledende møde samt de trufne aftaler, på et møde
senere på året.
I nogle tilfælde har faglærere haft løbende kontakt med hinanden i løbet af skoleåret.
Vedr. pkt. 2:
Lærerteamene i de tre 7. klasser i Sjørring har formuleret ”klassebeskrivelser” med det
formål at tydeliggøre de enkelte klassers særlige præg. Disse beskrivelser er udleveret til
lærerteamet omkring 7. klasse fra Nors.
På baggrund heraf har Nors Skole holddelt eleverne fra Nors.
Den bagvedliggende hypotese var, at det på denne måde blev muligt at danne 8. klasser,
der var optimalt sammensatte derved, at de eksisterende Sjørring-klassers
rummelighedspotentialer blev klarlagte, ligesom det ville vise sig, hvilke elevtyper, der ville
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kunne optimere Sjørring-klasserne, hvis disse elevtyper kunne tilføres fra Nors.
Det er vores opfattelse, at såvel lærere som ledelser på de to skoler er gået ind i dette
arbejde med de allerbedste hensigter. Der har ikke på noget tidspunkt været gnidninger
eller samarbejdsproblemer.
Forløbet gentages i skoleåret 09/10.
Problematiserende evaluering:
Det vellykkede forløb af samarbejdet i skoleåret 08/09 bygger på den særdeles vigtige
forudsætning, at det var muligt for Sjørring Skole at danne blivende overbygningsklasser
allerede i 7. klasse. Det har ganske vist været dyrt for skolen at gennemføre et skoleår med
tre meget små 7. klasser (16-17 elever), men vi har prioriteret opgaven højt, og har valgt at
betale det, det koster.
Allerede i skoleåret 10/11 vil dette være økonomisk umuligt.
På det tidspunkt vil dannelsen af blivende overbygningsklasser betyde, at vi skal
gennemføre et skoleår med tre 7. klasser med kun 10-12 elever i hver klasse, da der jo skal
være plads til Nors-eleverne i 8. klasse.
Hele samarbejdskonceptet vil falde til jorden, da det bliver nødvendigt kun at danne to 7.
klasser, der så skal brydes op året efter, for at danne de tre nødvendige 8. klasser.
Dét, at der bliver klassedannelse to år i træk betyder, at der langt fra er sikkerhed for, at de
lærere fra Sjørring, der deltager i samarbejdsmøderne på 7. klassetrin, er de samme som
de, der har de tre 8. klasser. Tværtimod vil det med sikkerhed være sådan, at nogle af 8.klasseslærerne ikke har deltaget i samarbejdet.
På baggrund af ovenstående vil Sjørring Skole igen stærkt opfordre til, at skoleskift sker i
forbindelse med, at eleverne starter i 7. klasse.
Der henvises til bilaget, som ineholder supplerende oplysninger og dokumetation vedr.
”Kvalitet og indhold i undervisning for 7. klasserne”.
Skolens egne udviklingsprojekter
Sjørring Skole har, ud over de kommunalt besluttede fokusområder, en række
igangværende udviklingsprojekter:
• Inkluderende læringsmiljø for elever med ADHD-problematik
• Sundhed, kost og motion
• Overgange
• Samarbejde på tværs af skolens tre afdelinger
• Læsevejledning
• Aldersintegreret undervisning
Inkluderende læringsmiljø
Baggrund:
Skolen rummer elever, der på grund af ADHD-lignende forhold, stiller særlige krav til
undervisningens organisering. Fire af disse elever tilhører indskolingsgruppen. For disse
fire elever er igangsat et særligt forløb, der sigter mod at optimere disse elevers
læringsmiljø.
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Arbejdshypoteser:
Ved at samle de pågældende elever er det muligt at skabe lærertilknytning til kun én til to
primærlærere. Dette gør det muligt at uddanne de pågældende lærere, så de bliver fagligt
velfunderede til netop denne type undervisning.
Hvis eleverne udelukkende deltager i de dele af normalklassens undervisning, hvor der er
gode chancer for succes, vil konflikter, nederlag og frustration nedsættes, hvorved
elevernes trivsel forbedres og deres læringspotentiale bedre udfyldes.
Samtidig hermed vil der ske dét, at Sjørring Skole opbygger en ekspertise, som så kan
spredes i organisationen til glæde for alle skolens elever og lærere.
Det er særdeles vigtigt at være opmærksom på, at en kvalitetsmæssigt god løsning af
opgaven, kræver en stor efteruddannelsesindsats hos de involverede, samt villighed til
nytænkning hos såvel skole som forældre. Derfor vil det være særdeles uheldigt, hvis
økonomiske forhold betyder, at udviklingsprojektet må afbrydes efter et år.
Sundhed, kost og motion
Baggrund:
Gennem et par år har enkelte lærere i skolens overbygning lavet forsøg med at lade
eleverne være fysisk aktive hver dag.
Samtidig hermed er der blevet arbejdet med at sikre elevernes mulighed, for at købe lødige
måltider i skolens frugtbod.
Med udgangspunkt heri har Skolebestyrelsen besluttet at igangsætte et udviklingsprojekt
for skolens tre afdelinger.
Projektets forløb:
Et udvalg med deltagere fra alle tre afdelinger formulerer de værdier og visioner, der skal
være gældende for Sjørring Skoles arbejde med sundhed kost og motion.
Udvalgsmedlemmerne repræsenterer ledelsen, medarbejderne og forældrene. Der er
deltagere fra såvel skole som SFO og landsbyordningernes daginstitutioner.
Herefter igangsættes udmøntningsfasen. Dette sker under hensyntagen til Sjørring Skoles
komplekse sammensætning og betyder, at de enkelte institutioner udmønter værdierne i
overensstemmelse med institutionernes kulturer og muligheder.
Værdiformuleringsfasen skal være gennemført ultimo december 09.
Udmøntningsfasen påbegyndes herefter.
Overgange
Baggrund:
I forbindelse med indførelsen af den ”ny” skolestruktur i kommunen, blev vi på Sjørring
Skole opmærksomme på behovet for at nytænke elevers overgang mellem institutioner og
afdelinger.
Kompleksiteten fremgår af følgende eksempel:
Et barn starter i vuggetuedelen af Vorupør Børnehus. Efter et par år overgår eleven til
børnehavedelen. Efter endnu et par år starter barnet i indskolingsafdeling og SFO. Efter tre
år flytter eleven til mellemgruppen på Vorupør Skole. Ved starten af 6. klasse flytter eleven
til Sjørring Skole og sammensættes med elever fra Sjørring. Ved starten af 7.klasse dannes
nye 7.klasser, hvor eleverne fra Sjørring og Vorupør suppleres med elever fra Hundborg.
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Ved starten af 8. klasse suppleres med elever fra Nors. Endelig er det sådan, at Sjørring
Skole traditionelt får en del elever fra områdets friskoler. Dette sker ofte i forbindelse med,
at disse elever skal i 8. eller 9. klasse.
Projektets forløb:
Et udvalg med deltagere fra alle tre afdelinger formulerer de værdier og visioner, der skal
være gældende for Sjørring Skoles arbejde med overgange. Udvalgsmedlemmerne
repræsenterer ledelsen, medarbejderne og forældrene. Der er deltagere fra såvel skole som
SFO og landsbyordningernes daginstitutioner.
Herefter igangsættes udmøntningsfasen. Dette sker under hensyntagen til Sjørring Skoles
komplekse sammensætning og betyder, at de enkelte institutioner udmønter værdierne i
overensstemmelse med institutionernes kulturer og muligheder.
Værdiformuleringsfasen skal være gennemført ultimo december 09.
Udmøntningsfasen påbegyndes herefter.
Samarbejde på tværs af skolens tre afdelinger
Baggrund:
Den vedtagne skolestruktur indebærer, at tre meget forskellige organisationskulturer skal
bringes sammen. Derfor igangsatte Sjørring Skole et udviklingsprojet, der har til formål at
styrke samarbejdet de tre afdelinger imellem.
Samtidig har det været vigtigt at forsøge at mildne de arbejdsmiljømæssige skadevirkninger
af, at især afdelingerne i Hundborg og Vorupør igennem en lang periode har været præget
af usikkerhed mht. afdelingernes fortsatte beståen.
Arbejdshypoteser:
Det er, gennem samarbejde, muligt at lære af hinanden, og skabe faglig og professionel
udvikling af den enkelte og dermed af organisationen. I denne sammenhæng er tre
afdelinger en styrke, ikke en svaghed.
Ved at møde hinanden på tværs af afdelingerne, og samarbejde om konkrete projekter,
bliver det muligt at bruge de mange forskelligartede erfaringer, potentialer og ekspertiser
på skolen, så de kommer alle elever og medarbejdere til gavn.
Projektets forløb:
I starten af skoleåret 08/09 afholdtes en pædagogisk weekend, hvor sigtet var dels at møde
hinanden og lære hinanden bedre at kende, dels at sætte skub i konkrete
samarbejdsprojekter. Endelig blev weekenden brugt til at diskutere ledelsesværdier og
trivsel.
Samarbejdsdelen foregik i grupper sammensat på baggrund af faglige preferencer:
Tysklærere sammen med tysklærere, matematiklærere sammen med matematiklærere,
ledere sammen med ledere og sekretærer sammen med sekretærer osv.
Der blev formuleret idéer til samarbejdsprojekter, hvoraf nogle straks blev iværksat, andre
er iværksat i skoleåret 09/10.
Der afholdes en ny pædagogisk weekend medio november 09. Dette arrangement bliver en
opfølgning og videreudvikling af de tiltag, der udsprang af den første weekend.
Herudover arbejdes der med at lade medarbejdere have opgaver ved flere afdelinger.
Eksempler herpå er skolebibliotekararbejdet, sekretærarbejdet samt undervisningsopgaver.
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Foreløbig evaluering:
Det er vores opfattelse, at alle medarbejdergrupper er gået ind i opgaven med stor vilje til
at få samarbejdsprojektet til at fungere. Det er imidlertid også en vanskelig opgave. Der er
en lang række praktiske og kulturelle udfordringer forbundet med at samarbejde på tværs
af geografiske, kulturelle og traditionsbundne forskelle. Forskelle, der ofte ikke kan eller
bør udviskes. Det kan, i nogle sammenhænge, være en styrke at være en stor skole med
425 elever; men der udspringer også særlige muligheder af at være en lille skole med 40
elever. Vi arbejder til stadighed på at bidrage med det bedste fra begge verdener, så den
”ny” Sjørring Skole bliver en endnu bedre skole end de tre ”gamle”.
Problematisering:
Dét arbejde ovenstående søger at beskrive, foregår hele tiden i et klima præget af
midlertidighed. Det er særdeles belastende at være medarbejder i en organisation, der
næsten konstant er i søgelyset mht. mulige strukturændringer.
Samtidig er det sådan, at en struktur som den nuværende, stiller krav af økonomisk
karakter: Man må betale for den struktur, man vedtager.
Det forekommer skolen at være en særdeles vanskelig opgave at videreføre den nuværende
struktur, hvis skolernes økonomi forringes.
Læsevejledning
På Sjørring Skole er der fire læsevejledere, 2 i Sjørring og én i Hundborg og Vorupør.
Læsevejlederne afsluttede læsevejlederuddannelsen i 2008. De føler sig godt klædt på til at
varetage opgaven, og ser frem til at medvirke til opkvalificering af læsekompetencerne på
Sjørring Skole.
I forhold til synliggørelse har læsevejlederne i Sjørring fået indrettet et kontor, hvor der
holdes møder og ydes vejledning. Der er en computer til rådighed, og der står litteratur om
læsning. Læsevejlederne afholdte en ”reception”, hvor alle skolens lærere var indbudt til at
komme og se kontoret og høre nærmere om, hvad man kan bruge læsevejledere til.
Kontoret har haft åbent en time ugentligt, hvilket der dog ikke har været den helt store
søgning til. Derudover er der en konference på skolekom, hvor nyttige oplysninger lægges
ud. Det er f.eks. relevante links og interaktive træningssider samt modeller og oversigter,
som kan være behjælpelige i forbindelse med den enkelte elevs målsætning i forbindelse
med udarbejdelsen af elevplaner.
Læsevejlederne tog initiativ til at sætte fokus på den Internationale Læsedag den 7.
september ved at udbyde oplæsning af forskellige tekster for klasser i indskolingen,
mellemtrinet og overbygningen. De klasser, der meldte sig, blev ligeledes kort orienteret
om, hvorfor sådan en dag markeres, og hvorfor det er nødvendigt at blive ved med at læse.
Læsevejlederne blev inviteret med til tre forældremøder på 4. og 6. klassetrin, hvor det var
deres opgave at fortælle forældrene om det vigtige i at støtte op om deres børns læsning.
Netop på disse klassetrin er det meget afgørende, at børnene fastholdes i deres læsning,
idet mange undersøgelser viser, at børn allerede fra 4. klasse bliver ”bog-droppere”. Mange
børn har lige lært ”at knække koden”, når de holder op med at læse. Det er naturligvis
problematisk, fordi der ligger et stort stykke arbejde i at automatisere læsningen samt
udvikle læsekompetencerne således, at de kan klare mere krævende tekster. Derfor er det
vigtigt, at børnene holder læsningen ved lige, og opfordres til at læse de tekster, som netop
udfordrer dem.
Læsevejlederne har gennemført vejledninger med lærere, som henvendte sig vedrørende
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specifikke problemer/opgaver. Det har drejet sig om oplæg til eleverne om at klare
læseprøven, idéer og inspiration til faglig læsning i biologi, idéer til planlægning og indhold
i læsekursus i 2. klasse, råd og vejledning om en elev med meget lav læsehastighed,
vejledning på baggrund af klassetest og vejledning i forhold til undervisning i forskellige
skimmeteknikker. Derudover har læsevejlederne deltaget i fagudvalgsmøder i dansk i
indskolingen, mellemtrinet og overbygningen, hvor de har fremlagt og diskuteret udvalgte
læsefaglige emner, samt introduceret LUS-skemaet.
De to læsevejledere i Sjørring har begge deres timer i overbygningen, hvilket er atypisk i
forhold til deres kolleger på andre skoler. Den ene lærer har ligeledes AKT-funktion, den
anden er skolebibliotekar, men ingen har tilknytning til specialundervisningen. Det har
læsevejlederne af og til oplevet som værende problematisk – ikke at være
specialundervisningslærer – idet henvendelser fra forvaltningen og andre myndigheder ofte
forudsætter, at læsevejlederne kan varetage opgaver i forbindelse med de elever, der ”falder
uden for normalundervisningen”, hvilket læsevejlederne ikke føler sig særlig godt klædt på
til at varetage.
Læsevejlederne i Hundborg og Vorupør har begge tilknytning til den faglige
specialundervisning.
Sjørring Skoles læsevejledere er en del af et Netværk, Nord2, bestående af Sjørring,
Hundborg, Vorupør og Nors skolerne. Der afholdes to årlige møder, hvor formålet er at
inspirere og hjælpe hinanden med forskellige områder vedrørende læsning. I det første år
har områder som synlighed og opgavefordeling mellem specialeundervisning og
læsevejledning været berørt. Alle netværk i kommunen mødes en gang årligt til et
fællesmøde, hvor aktuelle emner drøftes.
Aldersintegreret undervisning
Baggrund:
Den nuværende skolestruktur har, i kombination med i forvejen lave elevtal, fremkaldt et
behov for nytænkning af den måde undervisningen organiseres på ved afdelingerne i
Hundborg og Vorupør. Derfor igangsattes i skoleåret 08/09 et udviklingsprojekt, der har til
formål at udvikle en pædagogik, der sikrer et optimalt læringsmiljø.
Arbejdshypotese:
Ved at undervise eleverne i to aldersintegrerede grupper (indskoling og mellemtrin), kan
der skabes mulighed for en lærerbemanding, der fremmer undervisningsdifferentiering og
lærersamarbejde.
Projektets forløb:
På møder i skoleåret 08/09 blev forældrene informeret om den nye organisering af
undervisningen, og lærerne gik i gang med at udvikle undervisningsforløb.
Fra skoleåret 09/10 deles eleverne i to grupper -en indskolingsgruppe og en
mellemtrinsgruppe.
Hver af disse grupper har tilknyttet to lærere i næsten alle timer.
Foreløbig evaluering:
Projektet er blevet godt modtaget af forældre og ansatte. For de ansatte er der et stort
stykke arbejde forbundet med at fremskaffe og producere undervisningsmateriale og
undervisningsforløb, der er velegnede til undervisning med de store krav til differentiering
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som aldersintegreringen stiller.
Noter:
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Kvalitetsrapport 2008 - 2009 : Snedsted-Skjoldborg Skole
Adresse
Hovedgaden 5
Tlf
99173425
Hjemmeside
www.snedsted-skole.thisted.dk
Skoleleder
Thomas Frost
Viceinspektør/afdelingsleder Bent Madsen
Klassetrin
10
Antal spor
2
Antal elever
410
Specialklasser
1
Skole-/hjemsamarbejdet
Dialogen mellem skole og hjem på Snedsted-Skjoldborg er præget af et ligeværdigt
velfungerende samarbejde om et fælles ansvar for børnenes trivsel og læring. Samarbejdet
er baseret på at opnå de bedste udviklingsbetingelser for barnet – og på, hvordan begge
parter kan bidrage til denne proces. Forældremøder og forældresamtaler er forum for
dialog og meningsdannelse. Skolen sikrer, at forældrene får den nødvendige information
om dagligdagen i skolen, og om deres barns udvikling og trivsel. Skolen bruger Forældreog Elevintra til dialog imellem de formaliserede møder. Forældreintra bruges ikke til
problemløsning. Klasselæreren koordinerer og planlægger forældresamarbejdet om
klassen, og alle klasser har oprettet klasseforældreråd, hvor forældrerepræsentanter for
den enkelte klasse kommer med idéer til samarbejdet og eventuelle punkter til
forældremøderne. På forældremødet er der altid et skolebestyrelsesmedlem til stede, som
fortæller om arbejdet i Skolebestyrelsen, samt etablerer en kontakt til et medlem af
forældrerådet. Denne kontakt skabes med henblik på et tættere samarbejde mellem
skolebetyrelsesmedlemmerne og forældrene i de enkelte klasser.
Når en elev starter på skolen, får forældrene udleveret flere pjecer. Pjecerne fortæller om
mødet med skolen, de forventninger som skolen har til eleven og forældrene, og hvad de
kan forvente sig af skolen.
Specialpædagogisk bistand
På Snedsted-Skjoldborg skole anvender vi i høj grad elevplaner som et udviklingsværktøj.
Elevplanerne udarbejdes 2 gange årligt og sendes elektronisk til forældrene før skole/hjemsamtale. Lærerne anvender elektronisk logbog, når der udarbejdes elevplaner. Skolen
er opdelt i 3 stor teams, hvor der på tværs af klasserne arbejdes tæt sammen omkring
planlægning, undervisning og elev relaterede sager. I indskolingen arbejdes der med
aldersintegrerede grupper og rullende skolestart.
På Snedsted-Skjoldborg skole er den specialpædagogiske bistand bygget op omkring et
servicecenter. Skolens servicecenter tilbyder målrettet hjælp til elever med faglige, sociale
eller andre problemer, som kræver en særlig indsats i en kortere eller længere periode.
4 gange i løbet af skoleåret omfordeler servicecentret ressourcerne og vurderer, hvilke
opgaver, der er løst, og hvilke opgaver, der skal tages fat på i den kommende periode.
Koordinatoren for servicecentret udarbejder forslag til fordeling af opgaverne, der er ønsket
af lærere, elever eller forældre, på de forskellige lærere i centret. Dette forslag godkendes
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af skoleledelsen.
Servicecentret påtager sig dog pludseligt opståede og akutte opgaver med få dages varsel.
Når servicecentret løser opgaver i relation til enkelte elever eller mindre grupper af elever,
sker det altid efter aftale med forældrene.
Servicecentret kan tilbyde støttetimer til den enkelte klasse, specialundervisning til elever
på eller uden for klassen, særligt tilrettelagte kurser inden for fagene dansk og matematik,
læsekurser og læse- og matematikprøver.
Endelig tilbyder skolens AKT-lærere (fleks) støtte til elever eller klasser med sociale eller
adfærdsmæssige problemer. AKT-lærerne foretager også mobbeundersøgelser i 4., 6. og 8.
årgang og andre klassetrin efter behov. I fleks-ordningen er der også indbygget en
akutfunktion, så lærerne i tidsrummet kl. 08.00-12.00 altid kan få en AKT-lærer til at bistå
sig i situationer, der kræver øjeblikkelig handling.
Handleplan:
For at tilgodese kravet om en øget fleksibilitet i opgaveløsningen i servicecentret og
flexordningen, er det nødvendigt at arbejde målrettet og struktureret sammen med kolleger
i forhold til elever med særlige behov. Derfor overvejer skolen, om en tilmelding til LPmodellen kan hjælpe med at strukturere samarbejdet med kollegaer omkring elever med
særlige behov. Skolen afventer en præsentation af modellen.
Skolens dokumentation for, at den kan leve op til de krav, som byrådet stiller vedr.
kvalitet og indhold i undervisningen for 7. klasserne, set i relation til de
eksamensbærende fag i 7. – 9. kl.
Snedsted-Skjoldborg skole arbejder sammen med Stagstrup Skole omkring udformning af
årsplaner for eleverne i 7. klasse.
Skolens eget udviklingsprojekt
Der arbejdes i bestyrelsen med en samarbejdsaftale omkring 7. klasserne i Stagstrup. Der
ønskes et tættere samarbejde omkring de ”nye” fag i 7. klasse på grund af små årgange, og
fordi det vil gøre skiftet til 8. klasse en hel del lettere.
Snedsted-Skjoldborg skole arbejder på 2. år med den aldersintegrerede undervisning og
rullende skolestart i indskolingen. De forløbige evalueringer viser, at projektet har en
positiv virkning på eleverne, og derfor ansøges der om at gøre projektet permanent.
Snedsted-Skjoldborg skole har fået ca. 18 millioner kroner til et byggeprojekt i 3 faser.
Skolen har derfor startet et udviklingsprojekt, som skal se på den fremtidige pædagogik,
der skal præge stedet. Dette gøres for at sikre, at byggeprojektet først og fremmest skal
laves, så der tages højde for pædagogikken.
I Snedsted-Skjoldborg skoles centerklasse er der i år startet et projekt, som skal belyse
afdelingens pædagogik og se på, hvordan strukturen kan bære en mulig fremtidig forøgelse
i elevantal.
Noter:
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Kvalitetsrapport 2008 - 2009 : SPOR 10
Adresse
Jernbanegade 21
Tlf
99173110
Hjemmeside
www.spor10.dk
Skoleleder
Peter Andersen
Stedfortræder
Annette Horsholt
Klassetrin
10. klasse
Antal spor
2
Antal elever
45
Specialklasser
0
Beskrivelse af de pædagogiske processer
Skolens løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen, og elevernes
inddragelse i undervisningens tilrettelæggelse.
På skolen lægges der vægt på at afstemme kravene i undervisningen til den enkelte elevs
udgangspunkt vedrørende uddannelses- og erhvervsønsker. Man forventer, at eleverne
yder en positiv indsats, og viser ansvarlighed i forhold til de aftaler, der indgås, og til de
forventninger og krav, der en del af et 10. skoleår. Dette understøttes af
kontaktlærerprincippet, hvor ugentlige samtaler mellem elev/lærer er af stor betydning,
og sammen med skole-/hjemsamtaler er udgangspunkt for målfastsættelse af de faglige
og sociale mål for den enkelte elev.
Skolen beskriver eventuelle ændringer, som er sket i forhold til Kvalitetsrapporten
07/08, hvad angår lokale evalueringsprocesser.
Skole-/hjemsamarbejdet
På SPOR 10 bruger vi jf. vores elevers alder mere elev-/skole-/hjemsamtaler som
udgangspunkt for samarbejdet mellem skole og hjem. Vi mener, at det er vigtigt at
medinddrage eleverne i flest mulige samtaler, som omhandler det væsentlige – dem selv.
Disse samtaler - hvor forældrene er med - finder sted min. 2 gange om året – ellers
bruges kontaktlærer til formidling af information mellem skole – elev – hjem.
Som supplement til samtaler udsender SPOR 10 hver måned et nyhedsbrev med info om
den kommende tid, men også med information til forældrene om, hvor mange dage
deres unge menneske har været fraværende i den forløbne måned, samt hvilke opgaver,
der evt. ikke er blevet afleveret rettidigt. Dette betyder, at der min. 1 gang om måneden
er et formaliseret samarbejde mellem skole og hjemmet – uformelt mange flere gange.
Specialpædagogisk bistand
SPOR 10 har overordnet set ikke brug for specialpædagogisk bistand, men anerkender
stadig, at den almindelige pædagogiske indsats til tider har specialpædagogik over sig.
For at komme dette i møde, har SPOR 10 en lærer under uddannelse til AKT-lærer, og
iværksat initiativer, der rammer flere fokuspunkter. se ”Elevfravær”.
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Elevfravær
Den primære voksne er det centrale element i relationen mellem skolens personale og
eleverne. Der skal være plads og tid til en snak, der umiddelbart virker uskyldig, men
som kan have et alvorligt skær over sig. Dette afkaster umiddelbart nogle fordele som
skole, der kan ses i elevfraværet. Man har som elev gode relationer til lærerne, og
dermed er motivationen for at møde i skole stor - det er jo mennesket man skal møde og
ikke lektionen. Eleven skal selv kontakte SPOR 10 ved sygdom, ikke forældrene.
I forbindelse med opfølgningen på de elever, der på trods af ovenstående ikke mødte i
skole, iværksatte SPOR 10, med støtte fra inklusionspuljen, projekt ”Morgenlærer”.
Denne lærer skal 1 time hver morgen være til rådighed for de elever, der måtte have
behov for en snak, en skulder eller bare et medfølende blik. Samtidig skulle
morgenlæreren følge op på de elever, der ikke havde sygemeldt sig senest ½ time efter
første lektion var startet. Dette initiativ har betydet, at de elever blev kontaktet indenfor
den første time om morgenen, eller nærmere betegnet forældrene blev kontaktet. Dét at
skulle undgå forældrenes indblanding i et måske ”defekt” vækkeur har betydet, at
elevfraværet er min. status quo med en faldende tendens.
Skolens handleplan:
Fortsætte med projekt ”Morgenlærer”.
Skolens eget udviklingsprojekt
SPOR 10 arbejder p.t. videre med LP-modellen. Efter en sløj start er der nu blevet
”hanket” op i tingene med bl.a. en ny tovholder, og dette gør, at LP-modellen i løbet af
dette skoleår bliver en integreret del af arbejdet med eleverne.
Der er endvidere nedsat en arbejdsgruppe, der skal fokusere på rummeligheden på 10.
klasses niveau - dens muligheder og begrænsninger.
Noter:
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Kvalitetsrapport 2008 - 2009 : Stagstrup Skole
Adresse
Stagstrup Skolevej 5, 7752 Snedsted
Tlf
99173385
Hjemmeside
www.stagstrup-skole.skoleintra.dk
Skoleleder
Martin Pedersen
Souschef
Jonna Yde
Klassetrin
0.-7. kl.
Antal spor
1
Antal elever
104
Specialklasser
IT-kompetencecenteret
Skole-/hjemsamarbejdet
På Stagstrup Skole inddrages forældrene aktivt i samarbejdet omkring deres børns
skolegang. Der lægges fra skolens side op til et nært og tillidsfuldt samarbejde, hvor det
enkelte barns trivsel og udvikling er i fokus.
Skolen oplever forældrene som aktive medspillere i samarbejdet, og der er et ønske fra
forældrene om, at blive orienteret og involveret om deres børns skolegang.
Skolen oplever stor opbakning i forældrekredsen både ved forældremøder, skole/hjemsamtaler og ved sociale arrangementer.
Alle klasser afholder årlige sociale sammenkomster, hvor forældrerepræsentanter
arrangerer f.eks. spisning eller udflugter.
Herudover er der flere velfungerende traditioner på skolen, hvor forældrene samles og
bakker op om deres børns skolegang.
I skoleåret 08/09 har forældregruppen bl.a. selv bygget en ny legeplads til skolen og
SFO.
Specialpædagogisk bistand
Den specialpædagogiske bistand på Stagstrup Skole er i en løbende udvikling.
I forbindelse med udskiftning i personalegruppen på det specialpædagogiske område,
har der været behov for en afklaring af den pædagogiske tilgang, vi anvender på
specialområdet.
Der arbejdes med en høj grad af fleksibilitet på såvel AKT-området som i den faglige
specialundervisning. Fagpersonerne har vide rammer i deres arbejde, og indgår i et tæt
samarbejdet med den øvrige personalegruppe omkring de børn, som har brug for støtte.
Den faglige specialundervisning planlægges med mindre hold af elever, som undervises
samtidigt. Der arbejdes med forløb af varierende længde afhængig af behov og
ressourcemæssige muligheder.
På trivselsområdet arbejdes der bl.a. med materialet fra Lions Quest – Holdning og
handling, på alle klassetrin i det omfang klassens lærere finder det hensigtsmæssigt.
Skolens AKT-lærer er samtidig en sparringspartner for skolens lærere.
Der tilbydes supervision i forbindelse med planlægning af forløb vedr. klassens trivsel.
AKT-læreren kan deltage i undervisningen som observatør og efterfølgende sparre med
lærerne. Herudover har AKT-læreren en del børn, som der løbende holdes samtaler med.
Her udarbejdes der individuelle handleplaner, som der følges op på i samarbejde med
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barnet, forældrene og lærerne.
Skolens AKT-lærer og specialundervisningslærer/læsevejleder deltager i flere årlige
planlægningsmøder
omkring
den
specialpædagogiske
bistand,
herunder
kompetenceteammøder, specialcentermøder, sagsteammøder o.lign.
Der er i skoleåret 08/09 igangsat et udviklingsprojekt i indskolingen, hvor der arbejdes
med niveaudelte hold i danskundervisningen. Med dette initiativ arbejdes der på en øget
undervisningsdifferentiering, hvor det enkelte barns behov bliver tilgodeset og
stimuleret.
Det er skolens mål, at den faglige specialundervisning allerede i skoleåret 09/10 kan helt
eller delvis implementeres i denne niveaudeling.
Der er på Stagstrup Skole 4 enkeltintegrerede elever, som er tildelt støttetimer. Disse
elever følger den normale undervisning i klassen, men har en støttelærer tilknyttet.
Værdigrundlag for den specialpædagogiske indsats på Stagstrup Skole:
Vores værdier bygger på relationer mellem børn/børn og børn/voksne. Eleverne skal
modtage specialpædagogisk bistand i et anerkendende og positivt læringsmiljø.
Vi arbejder ud fra den enkeltes styrkesider, og giver den enkelte elev mulighed for at få
succesoplevelser.
Handleplan for specialundervisning og AKT på Stagstrup Skole:
Den faglige specialundervisning:
Skoleåret er tilrettelagt i forhold til det aktuelle behov.
Der planlægges med såvel intensive som længerevarende forløb.
Specialundervisningen er organiseret som:
1. Forbyggende undervisning – en generel indsats for alle børn
2. Foregribende undervisning – en målrettet indsats over for særlige risikogrupper af
elever
3. Indgribende specialundervisning – intensiv undervisning evt. på baggrund af en
PU-vurdering af elever med særlige behov
1. Forebyggende undervisning:
• Observation og støtte i indskolingsklasserne
• Screening i indskolingsklasserne
Børnehaveklassen:
1.-3. klasse
1.-4. klasse
•

KTI
DLB
LUS
OS64, OS120, SL120, SL40

Oktober
Februar/maj
Oktober/April
November/Maj

SL40
LUS på udvalgte elever
Læs 5
TL1
LUS på udvalgte elever

November

Evalueringer 5.-7. klasse
5. klasse
6. klasse

Februar
November
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7. klasse

TL2
LUS på udvalgte elever

November

Vores evalueringskultur er sammen med vores læsepolitik under opbygning. I skoleåret
2010- 2011 forventer vi yderligere at indføre:
Staveevalueringer med ST - prøverne fra 2.–7. klasse.
•
•
•

Indlagt læsebånd og holddannelse i danskfaget på baggrund af LUS. Evalueringer i
1.-3. klasse. Evaluering oktober og maj måned
Støtte til elever, der skønnes at få sproglige vanskeligheder
Lektiecafé, der er målrettet mellemgruppen

2. Foregribende undervisning:
• Opfølgning på TLH for udvalgte elever fra 2. klasse, 3 lektioner/uge, uge 35–45
•

Tidlig læsehjælp for enkelte elever i 1. og 2. klasse, der endnu ikke har opnået
tilstrækkelige læsefærdigheder - 30 min. Lektioner/dag fra januar til juni måned

•

”Læsemakker” forsøgsprojekt i samarbejde med DVO - for udvalgte elever med
læsevanskeligheder i 2. og 5. klasse. Der er 2 forløb af 3 ugers varighed med
en lektion/dag. Forløbet styres af læsevejlederen

3. Indgribende specialundervisning:
• Læsehold for elever med læsevanskeligheder i 4. klasse, uge 14–23
• Læse/skrive/IT-forløb for elever med læse-/stavevanskeligheder i 6.–7. klasse,
uge 1-12
• Forløb i IT-kompetencecentret for 2 elever i 5. klasse med svære læse/staveproblemer og 1 elev i 7. klasse med hørehandicap
• Individuel læsehjælp for 2 elever med svære læse-/stavevanskeligheder i 5.klasse,
uge 1-20
• Støtte til enkeltintegrerede børn med specifikke handicaps eller generelle
indlæringsvanskeligheder gives primært som specialpædagogisk støtte i barnets
hjemklasse hele året
Den indgribende specialpædagogiske bistand er diagnostisk, og der udarbejdes rapport
med handleforslag til det videre undervisningsforløb i klassen.
Trivsel – og AKT indsats:
Denne form for specialpædagogisk indsats er rettet mod enkelte elever, grupper af
elever og hele klasser i erkendelse af, at ”hvis du ikke har en ven, lærer du ikke noget”.
Hvis du ikke føler dig værdsat og anerkendt, er der ikke plads til ret megen læring.
Mål:
•
•

At give læringsrummet de bedst mulige forudsætninger
At medvirke til, at elever med vanskeligheder indenfor adfærd, kontakt og trivsel
kan få støtte til at forblive i klassen
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•
•

At medvirke til, at enkelte elever, der er inde i en negativ cirkel og træt af skolen,
kan få en frisk start
At medvirke til, at der er trivsel og anerkendende relationer i klassen både mellem
eleverne indbyrdes og mellem elev/lærer

AKT:
1. Forebyggende indsats:
•

Trivselsplan under udarbejdelse

•

Planlagt trivselsforløb - forårssemesteret

2. Indgribende indsats:
Der gives støtte til elever med AKT-problemer. Dvs. elever, som af personlige,
trivselsmæssige, familiemæssige eller andre grunde har behov for hjælp til at komme
videre i deres udvikling. Støtten ydes som:
•

Supervision af team/lærere

•

Observationer af relationerne omkring barnet i vanskeligheder og
interventionsforslag

Vores AKT-plan/indsats er underopbygning og forventes udbygget i skoleåret 20102011.
Specialcenteret:
Sager, som skolen ønsker vurderet af PU, forelægges i specialcenteret.
Deltagere i specialcenteret er:
● Skolens leder
● Skolens læsevejleder/specialvejleder
● Skolens AKT-vejleder
● Én eller flere PPR-medarbejdere
● Ad-hoc indkaldte interessenter og samarbejdspartnere
Der afholdes 4-5 årlige møder.
Faglig specialundervisning:
1. Læreren forsøger i samarbejde med eleven og forældrene at afhjælpe de faglige
vanskeligheder (undervisningsdifferentiering)
2. Teamet inddrages, og der laves en fælles handleplan for eleven (færre lektier,
oplæsning af tekst, IT-hjælpemidler osv.)
3. Specialcenteret inddrages med vejledning til teamet og evt. forældrene
4. Elevens vanskeligheder søges afdækket med faglige tests
5. Eleven drøftes i specialcenteret
6. Eleven indstilles til faglig specialundervisning. Der kan evt. foretages yderligere
undersøgelser til afdækning af elevens vanskeligheder (PU)
Evaluering af specialindsatsen:
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Der foretages løbende evaluering af eleverne i den faglige specialundervisning. Desuden
gennemføres kontrolprøver i løbet af året. Prøverne drøftes med teamet omkring den
enkelte elev.
Skolens dokumentation for, at den kan leve op til de krav, som byrådet stiller vedr.
kvalitet og indhold i undervisningen for 7. klasserne, set i relation til de
eksamensbærende fag i 7. – 9. kl.
Der foregår et samarbejde mellem Stagstrup og Snedsted skole med henblik på,
at undervisningen i fagene fysik, biologi og geografi afstemmes skolerne imellem.
Her aftales valg af emner og materialer, så eleverne har samme emnemæssige baggrund
ved overgangen til 8. kl.
I forbindelse med overgangen afholdes der koordinerende møder, hvor lærerne i
samarbejde sammensætter de nye klasser.
I skoleåret 08/09 er skolens valgfagstilbud målrettet eleverne i 4-7. årg.
Her sammentænkes de praktiske/musiske fag med den traditionelle måde at udbyde
valgfag på. Dette giver mulighed for at give et bredere udbud af valgfag og samtidig lave
forskellige holdstørrelser, afhængig af valgfagets indhold.
Det oplevedes på Stagstrup Skole ikke vanskeligt at give eleverne et bredt og spændende
valgfagstilbud med denne struktur, og med de dygtige og alsidige medarbejdere skolen
har.
Skolens eget udviklingsprojekt
I dette skoleår er indskolingen, som tidligere beskrevet, gået i gang med at niveaudele
deres undervisning i faget dansk. Indskolingen er bestående af børn fra bh.kl.–3. kl.
Formålet med projektet er at kunne udfordre det enkelte barn bedst muligt i forhold til
det faglige niveau, barnet har.
Der evalueres løbende på det enkelte barns faglige udvikling. Dette gøres bl.a. i form af
testning, målsamtaler, skole-/hjemsamtaler og i det daglige teamsamarbejde i
lærergruppen.
Der arbejdes i dette projekt med faguger, hvor dansk og matematik er de primære fag,
og i emneperioder, hvor mindre fag som f.eks. natur/teknik tænkes ind. I
emneperioderne er børnene ligeledes delt op på tværs af årgangene. Dette projekt
kræver en høj grad af samarbejde i personalegruppen.
Som en sideeffekt af udviklingsprojektet giver niveaudelingen mulighed for i nogen grad
at kompensere for de meget elevtalsmæssige svingende årgange. Der kan laves mere
homogene hold, som giver bedre arbejdsmæssige betingelser for skolens elever og
personale.
Noter:
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Kvalitetsrapport 2008 - 2009 : Tilsted Skole
Adresse
Silstrupvej 47, 7700 Thisted
Tlf
99 17 35 10
Hjemmeside
www.tilsted-skole.thisted.dk
Skoleleder
Dorrit Kvejborg
Viceinspektør/afdelingsleder Gert Søndergaard Petersen
Klassetrin
0.–7.kl.
Antal spor
Ét
Antal elever
187
Specialklasser
0
Skole-/hjemsamarbejdet
På Tilsted Skole arbejder vi meget koncentreret om at udvikle og stimulere skole/hjemsamarbejdet. Ét af de centrale elementer i den proces er vores elevplaner. Vores
arbejde med udformningen af elevplanerne har sigtet mod at inddrage forældrene aktivt i
opfyldelsen af de handlingsplaner, der formuleres i elevplanerne. Handlingsplanerne i
elevplanerne bliver formuleret efter grundig drøftelse mellem elev, forældre og lærere. Det
har været vigtigt for os på skolen, at udformningen af elevplanerne sigtede mod, at de var
gennemskuelige for alle involverede parter i processen. Målet har hele tiden været, at
elevplanerne ikke kun skulle ses som et evalueringsredskab, men i langt højere grad skulle
ses som et redskab til at involvere forældrene aktivt i deres barns skolegang.
Et andet vigtigt element i vores skole-/hjemsamarbejde er de årlige forældremøder, hvor
forældrene får lejlighed til forholde sig til de fremlagte årsplaner for alle klassens fag. Det
er også her de brede diskussioner etableres angående forhold, der omhandler hele klassen.
Eksempelvis opstilling af fælles sociale mål for klassen.
Tilsted Skole arbejder målrettet på at udvikle Forældreintra til et medium, der også kan
bidrage til at engagere forældre aktivt i deres børns skolegang. Der er stadig stigende
interesse for mediet. Det er blevet almindelig rutine for flere og flere forældre at bruge
Intranettet som kommunikationsmiddel mellem dem og skolen.
Specialpædagogisk bistand
Tilsted Skole har ved skoleårets afslutning 08-09 fået uddannet en læsevejleder. Det er
tydeligt, at der nu er en person med disse kompetencer på skolen. Denne ressource-person
vil få stor indflydelse på udviklingen af vores specialpædagogiske område. Fra skoleåret
09/10 er der lavet en plan for læsekompetencemøder mellem læsevejlederen og klassernes
lærere i læsetunge fag. Det vil give lærerne mulighed for faglig sparring med hensyn til at
stimulere elevernes læselyst. Læsevejlederen får stor indflydelse på udformningen af
skolens testpolitik, samt vejlede dansklæreren ved prøvetagning og fungere som
ressourceperson ved udarbejdelsen af handlingsplaner for den enkelte elev i elevplanerne.
Læsevejlederen vil også spille en stor rolle i hele arbejdet omkring indstillinger til
specialundervisningen. Det er hensigten, at hele området gøres mere fleksibelt, og i langt
højere grad tilpasses den enkelte elevs behov. Udnyttelsen af IT-rygsækken vil spille en stor
rolle i forbindelse med at tilpasse skolens socialpædagogiske område til den enkelte elevs
behov. Her arbejder læsevejlederen og skolens IT-pædagogiske-lærer tæt sammen. Det
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samarbejde har bevirket, at vores udvælgelse af elever til IT-kompetencecenterets kurser er
blevet meget mere fokuseret på elevens evne og mulighed for at udnytte de redskaber,
kurset udruster eleven med.
AKT-funktionen på skolen er også under udvikling. Én af skolens lærere deltager i den 3årige KRAP-uddannelse. AKT-funktionen på skolen spiller en stor rolle, når det drejer sig om
elevernes trivsel på skolen. Det er i tæt samarbejde med AKT-læreren, at der på skolen er
blevet sat fokus på det positive frikvarter. I skoleåret 09/10 vil AKT-læreren udarbejde
informationsmateriale til forældre og elever om AKT-funktionen på Tilsted Skole. Der vil
også blive lavet retningslinjer for lærerens indstilling af elever/klasser til AKT-læreren. Den
øgede fokus på indstillingsprocessen har til hensigt at sikre en mere hensigtsmæssig
udnyttelse af de ressourcer, der er til rådighed. Samtidig skal der mere fokus på
teamlærernes rolle i udviklingen af handlingsplaner for elevernes trivsel på Tilsted Skole.
Alle lærerne har i skoleåret deltaget i temadag om anerkendende pædagogik, et
indsatsområde, der fortsætter i skoleåret 09/10.
Handleplan for skolens specialpædagogiske bistand:
Udvælgelsen af elever til specialundervisning sker gennem afholdelse af prøver. Prøver, der
afholdes i henhold til skolens Testpolitik. Indstillingen af den enkelte elev sker i samråd
med skolens læsevejleder, pædagogisk IT-vejleder og klasselærer. I tilfælde, hvor yderligere
testning er påkrævet, inddrages PPR. Hele processen foregår i tæt samarbejde med
forældrene. Klasselæreren fungerer som tovholder i hele processen. Endelig beslutning
angående indstillinger tages på møder mellem speciallærerne, klasselæreren og ledelsen.
Det specialfaglige tilbud på Tilsted Skole tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov.
Skolen veksler derfor mellem specialundervisning i hold udenfor klassen eller som et
undervisningstilbud beskrevet i næste afsnit.
I tilfælde med specifikke læse-/staveproblemer bruges IT-kompencerende værktøjer. Der
udformes kurser i brugen af IT-værktøjet i samarbejde med IT-kompetencecenteret i
Stagstrup. Den specialfaglige bistand til pågældende type elever sigter på mest muligt at
inkludere eleverne i klasseundervisningsmiljøet. Handleplanen for den enkelte elev sker i
tæt samarbejde mellem klasselærer og skolens pædagogiske IT-vejleder.
AKT-læreren på skolen deltager i udvælgelsen af elever, der diskuteres på
kompetenceteammøder.
Procedure for opstart af AKT-forløb: AKT kontaktes mundtligt af elevens lærere, forældre
eller ledelse.
Et handlingsforløb aftales. Det aftales, hvem der er ansvarlig for implementeringen af de
forskellige delelementer i handlingsplanen. AKT-læreren er tovholder i forløbet og fungerer
som sparringspartner for de involverede parter i processen.
Forløb sker i tæt samarbejde med forældrene. Tovholder i processen er AKT-læreren.
AKT-læreren kan i samråd med klasselæreren, og efter aftale med ledelsen, inddrages i
længerevarende undervisningsforløb i en klasse. Effekten af længerevarende
undervisningsforløb evalueres efterfølgende med klasseteamet.
AKT-læreren er kontaktperson i kommunikationen mellem skole og PPR, hvilket sker i tæt
samråd med ledelsen.
Inklusionstimer søges i samarbejde mellem klasselærere, AKT-læreren, skoleledelsen og
PPR.
I tilfælde med elever, hvor handicaps hæmmer generel indlæring tager ledelsen, i samråd
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med klasselæreren og forældrene, kontakt til talehørepædagog eller sundhedsplejerske
med henblik på udarbejdelse af specifikke handleplaner for den pågældende elev.
Skolens dokumentation for, at den kan leve op til de krav, som byrådet stiller vedr.
kvalitet og indhold i undervisningen for 7. klasserne, set i relation til de
eksamensbærende fag i 7. – 9. kl.
På skoledistriktsniveau bliver der afholdt fagudvalgsmøder i alle eksamensbærende fag. For
skoleåret 09/10 er møderækken planlagt og implementeret. Det er erfaringen, at afholdes
møderne tidligt på skoleåret, giver det bedre mulighed for at strukturere og fokusere
undervisningen i en fælles retning.
Der gennemføres endvidere fælles aktivitetsdag for 7.klasserne i distriktet med
efterfølgende elevfest, samt besøg hos hinanden, når 7.klasse fremviser deres
teaterstykker.
Klasselærerne fra de 3 skoler sammensætter, sammen med de 3 skoleledere, de kommende
8. klasser. De nye klasser mødes i ugen op til sommerferien sammen med deres nye
klasselærere, alt sammen så eleverne oplever så positiv og kontinuerlig en overgang som
muligt. Efterfølgende afholdes der møde mellem de afleverende og modtagende
klasselærere, for at udveksle erfaringer, og for at tilgodese den enkelte elev så godt som
muligt.

Skolens eget udviklingsprojekt
Tilsted Skole har i skoleåret 08/09 besluttet at arbejde med et udviklingsprojekt vi kalder
”Det positive frikvarter”. Målet med projektet er at skabe trygge og positive rammer
omkring vores frikvarterer. Målet er at gøre det attraktivt at komme ud i skolegården i
frikvartererne. Vi har etableret venskabsklasser på skolen. Der arbejdes i de små klasser
med at etablere legeaftaler før det store frikvarterer på skolen. Fra skoleåret 09/10
etableres der Legepatrulje på skolen. For de større elever vil der i skoleåret 09/10 blive
indført et mobilkørekort. Ved erhvervelsen af mobilkørekortet får man lov til at bruge
mobiltelefonen i frikvartererne. Skolebestyrelsen og lærerne er i skoleåret 08/09 påbegyndt
arbejdet med udformningen af en trivselsplan for skolen.
På Tilsted Skole har vi i skoleåret 08/09 arbejdet med teamsamarbejdet og videreudvikling
af vores årsplaner og elevplaner. Vi har endvidere haft temadag omkring anerkendende
pædagogik - et arbejde, der fortsætter i næste skoleår.

Noter:
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Kvalitetsrapport 2008 - 2009 : Tingstrup Skole
Adresse
Thorstedvej 21
Tlf
99173456
Hjemmeside
www.tingstrup-skole.thisted.dk
Skoleleder
Hanne Tang Jensen
Viceinspektør/afdelingsleder Michael Nielsen
Klassetrin
0.–9. kl.
Antal spor
2- 4
Antal elever
566
Specialklasser
2 modtageklasser, Jobklasse og ”Grøn Gruppe”
Beskrivelse af de pædagogiske processer
Skolens løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen, og elevernes
inddragelse i undervisningens tilrettelæggelse.
På Tingstrup Skole er arbejdet med elevplaner velintegreret. Arbejdet med elevplaner
relaterer til klassernes årsplaner. I skoleåret 2008-09 har vi, i samarbejde med Tanja Miller
fra CEPRA, udviklet to skabeloner for årsplaner (En enkel model til forældrene og en mere
detaljeret til lærerens eget brug).
Skole-/hjemsamarbejdet
Forældrene engageres i elevernes skolegang i forbindelse med forældremøder og 2 årlige
skole-/hjemsamtaler, hvor der bl.a. arbejdes med elevplanen.
Der oprettes klasseforældreråd i de enkelte klasser. Klasseforældrerådene er medansvarlige
i forhold til at sørge for god trivsel i klassen.
Derudover holdes forældredage, skolefest, koncerter o.lign., hvor der er tradition for, at
skolens forældrekreds møder op. I det daglige er forældrene synlige i de yngste klasser,
hvor mange forældre hver dag deltager i morgensang i indskolingen.
Skolen er proaktiv i forhold til forældrene, når en elev har problemer - fagligt eller socialt. I
disse tilfælde involveres forældrene i problemløsningen.
I løbet af skoleåret 2008-09 er brugen af Forældreintra blevet implementeret på Tingstrup
Skole, så det i dag er det naturlige kommunikationsmiddel mellem skole og hjem.
11 % af forældrene får udleveret meddelelser på papir. Det er vores erfaring, at
kommunikationen mellem forældre og skole er intensiveret med brugen af Forældreintra.
I forbindelse med arbejdet med en lektiepolitik for Tingstrup Skole har forældrene været
aktive gennem klasseforældrerådene, som sammen med elevrådet, lærerne og
Skolebestyrelsen har arbejdet med og diskuteret emnet ”lektier”. (Tingstrup Skoles
Lektiepolitik er derefter vedtaget af Skolebestyrelsen sept. 09).
Specialpædagogisk bistand
På Tingstrup Skole indgår elevplanen som en naturlig del af såvel elevsamtaler som skole/hjemsamtaler. I forbindelse med en forestående revurdering af Skolebestyrelsens
principper for skole-/hjemsamarbejde vil arbejdet med elevplaner blive evalueret og
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fremtidig praksis beskrevet.
Arbejdet med LP-modellen og det kommunale indsatsområde ”Anerkendende og
ressourceorienteret pædagogik” har haft en generel positiv indflydelse på arbejdet med en
fleksibel og anerkendende klasserumskultur på skolen. Fokuspunktet har givet anledning til
overvejelser om at øge ressourcen til AKT. AKT-lærerne er en vigtig ressource i forhold til
børn og unge med nedsat funktionsevne, der rummes i normalklasser.
Vi har fokus på, at målet med mere AKT-tid er at fremme fleksibilitet og rummelighed.
De inkluderende processer fremmes i den faglige specialundervisning gennem en målrettet
tidlig indsats i forhold til børn med læsevanskeligheder. Ligeledes arbejdes fleksibelt i
specialundervisningsteamet, så undervisningen kan foregå som støtte på klasser, på hold
og som én-til-én undervisning.
Andet, som understøtter et inkluderende miljø er udvikling af lærerbevidstheden omkring
den anerkendende og ressourceorienterede pædagogik.
Specialundervisningslærerne har gode kvalifikationer på området. 2 har PD i læsning, 1 er i
gang med PD i matematik. På AKT-området har 1 PD, mens to lærere er i gang med KRAPuddannelsen.
Læsevejlederne, som også er med i specialundervisningsteamet, afholder årligt 2 interne
kurser for kolleger, ligesom de bruges som konsulenter i forbindelse med såvel den
normale undervisning som i forhold til elever med særlige behov.
I forhold til skolens arbejde med elevernes sociale kompetencer og trivsel forventes det, at
arbejdet med LP-modellen på sigt vil styrke det løbende arbejde med at sikre god trivsel for
alle elever. AKT-lærerne er vigtige partnere i forhold til at give sparring til lærere, der er
inde i en udviklingsproces i forhold til at rumme elever med særlige behov.
Handleplan for specialundervisning:
I løbet af skoleåret 2009/10 er det planen at udarbejde en handleplan for
specialundervisning ved Tingstrup Skole. Det er hensigten, at vi i den kommende
handleplan medtænker fremme af en helhedsorienteret indsats, hvor vi samtidig bevarer
det høje faglige niveau vi p.t. har i forbindelse med elevernes læseindlæring.
Nuværende praksis bygger på følgende:
• Eleverne testes i 1. klasse med henblik på at udvælge elever, som tilbydes ”Tidlig
Læsehjælp”
• Alle elever testes 1 gang pr. år med henblik på at give de bedste forudsætninger for
at styrke elevernes læseudvikling. Samtidig afdækkes, hvilke elever, der har behov
for en særlig indsats
• Elever, som har særlige vanskeligheder i dansk eller matematik tilbydes
specialundervisning
• Specialundervisning gives som støtte i klassen, som kurser på mindre hold og som
eneundervisning
• Den enkelte elev tilbydes specialundervisning i perioder på ca. 3 måneder, hvor der
er tale om en intensiv indsats
• Ved hjælp af testning før og efter en specialundervisningsperiode evalueres effekten
af den særlige indsats, samt behovet for et opfølgende kursus
• Elever med specielle læsevanskeligheder kan henvises til læsekursus på Østre Skole
eller til undervisning på Kompetencecentret for anvendelse af IT som
kompenserende hjælpemiddel i forbindelse med læsning
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•
•
•
•

AKT-læreren inddrages, når klasser/elever har AKT-problemer, som ikke kan løses i
lærerteamet
AKT-støtte gives som observation, klassestøtte eller samtaler
AKT-læreren kan på baggrund af observation give vejledning til elever, lærere og
forældre
Elever, som har faglige eller sociale/emotionelle vanskeligheder, som ikke på
tilfredsstillende vis mindskes ved hjælp af ovenstående tiltag, indstilles til drøftelse
på et kompetenceteammøde

2009 – HTJ

Skolens dokumentation for, at den kan leve op til de krav, som byrådet stiller vedr.
kvalitet og indhold i undervisningen for 7. klasserne, set i relation til de
eksamensbærende fag i 7. – 9. kl.
Der er udarbejdet en handleplan for samarbejdet vedr. 7. klassetrin i Tilsted, Hillerslev og
Tingstrup. Lærerne i 7. klassernes eksamensbærende fag holder fælles fagudvalgsmøder,
hvor der samarbejdes om temaer, undervisningsformer og undervisningsmaterialer. I
skoleåret 2008-09 blev møderne afviklet i foråret. På baggrund af efterfølgende evaluering
rykkes tidspunktet til september. Samarbejdet er evalueret på fællesmøde for lærere i
nuværende 8. kl. og tidl. 7. klasser sept. 2009. Bortset fra ovenstående er der stor
tilfredshed med samarbejdet.
Skolens eget udviklingsprojekt
LP-modellen:
På Tingstrup Skole arbejder vi med at lære at anvende LP-modellen. Et udviklingsprojekt,
der løber over tre år.
Det overordnede mål for arbejdet med LP-modellen, som er en systemteoretisk
analysemodel, er, at der etableres gode læringsmiljøer med gunstige betingelser for både
faglig og social læring for alle elever. Anvendelse af LP-modellen skal også bidrage til
udvikling af en fælles forandringsorienteret kultur på skolen. En kultur, som er kendetegnet
ved et godt samarbejde mellem skolens lærere, samt fælles målsætninger for den
pædagogiske praksis.
Skoleåret 2008-09 var første år.
Som en del af projektet gennemførtes i efteråret 2008 en kortlægningsundersøgelse af
undervisningsmiljøet i de enkelte klasser. (Undersøgelsen følges op på efter to år, hvor det
undersøges, om arbejdet har haft en målbar effekt).
Med udgangspunkt i en fælles pædagogisk dag for lærere og SFO-personale har alle
efterfølgende gennemført et e-læringsforløb på 8 timer. Arbejdet med LP er organiseret i
grupper, hvor hver gruppe har en tovholder. Efterfølgende har tovholderne gennemført
endnu et kursusforløb på 8 timer. I perioden fra medio april til sommerferien har man
arbejdet i LP-grupperne.
I skoleåret 2009-10 vil vi stadigvæk være i en læringsfase, hvor arbejdsgrupperne øver sig i
at bruge LP-modellen til afklaring og problemløsning.
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Arbejdet med LP-modellen understøttes af, at vi samtidig deltager i temadage om
”Anerkendende og ressourceorienteret pædagogik” og arbejder med implementering af
Thisted Kommunes ledelsesværdier, hvor ”anerkendende” indgår.
Noter:
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Kvalitetsrapport 2008 - 2009 : Tømmerby-Lild Skole
Adresse
Skolevej 2, 7741 Frøstrup
Tlf
99173003
Hjemmeside
Toemmerby-lild-skole.skoleintra.dk
Skoleleder
Bendt Jørgensen
Viceinspektør/afdelingsleder Tina Westergaard
Klassetrin
0.–7.
Antal spor
1
Antal elever
144
Specialklasser
0
Skole-/hjemsamarbejdet
Fire gange årligt udsendes Tømmerby-Lilds Børne- og Kulturcenters blad, børnenyt til alle
landsbyordningens forældre. Heri er der faste indlæg fra leder, afdelingsledere, bestyrelse,
klasser osv.
Forældre orienteres løbende gennem månedlige forældrebreve.
Alle skolens klasser afholder, som minimum, et årligt forældremøde.
På forældremøderne vælges/udpeges et klasseforældreråd, som får til opgave at tage
initiativ til mindst ét årligt socialt klassearrangement.
Klasseforældrerådet inddrages desuden i forbindelse med punkter til forældremødernes
dagsorden, forældrestøtte i forbindelse med undervisning, ekskursioner, hytteture,
virksomhedsbesøg o.l.
Bestyrelsen er repræsenteret på samtlige forældremøder.
Der afholdes 2 elevsamtaler og 2 skole-/hjemsamtaler årligt på alle klassetrin. Skole/hjemsamtalen tager bl.a. udgangspunkt i den enkelte elevs elevplan, og både elev og
forældre bidrager til udformningen af denne.
Alle skolens klasser er aktive ForældreIntra-brugere. Her har forældre direkte adgang til
årsplaner, elevplan, aktivitetskalender oma.
En dag om året overtager forældre og besteforældre undervisningen i forbindelse med
afholdelse af pædagogisk dag for lærerne.
Bestyrelsen afholder, i samarbejde med bestyrelserne i naboskolerne, en årlig
foredragsaften for personale og forældre ved de 3 skoler/landsbyordninger.
Landsbyordningens forældrebestyrelse og personale afholder en årlig evalueringsaften.
Alle skolens elever og forældre inviteres til en årlig skolefest.
Der afholdes årligt juleafslutning for forældre, lærere og elever.
Forældre inviteres til at deltage i den årlige fastelavnsfest og det årlige motionsløb.
I de enkelte klasser afvikles der besøgsdage for forældrene.
Forældre inviteres til at se elevoptrædener i forbindelse med vores morgensamling.
Som landsbyordning, med dagpleje, børnehave, SFO og skole under samme tag, er vi så
heldige, at forældresamarbejdet allerede starter i dagplejen, hvorfor vi har særligt fokus på
forældresamarbejdet i forbindelse med overgangene fra en institution til en anden.
Specialpædagogisk bistand
Elevernes sociale kompetencer og trivsel indgår som fast punkt i den enkelte elevs elevplan
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og evalueres dermed både i forbindelse med lærernes teamarbejde, den halvårlige
elevsamtale og den halvårlige skole-/hjemsamtale.
Ledelsen afvikler halvårlige teamsamtaler. Her drøftes samtlige elever, med særligt fokus på
planlægning, anvendelse og opfølgning omkring støttetimer, specialundervisning, ITrygsæk, HOT, AKT, Tidlig Læsehjælp, kompetenceteammøder mm.
Klassens trivsel og sociale liv indgår som fast punkt på forældremøderne.
Bestyrelsen evaluerer én gang årligt elever med behov for særlig støtte.
Handleplan for specialpædagogisk bistand:
Formålet med vores specialpædagogiske bistand er at afhjælpe elever med
indlæringsmæssige, sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder. Vi tilstræber at bruge en
del af bistandens ressourcer til forebyggende undervisning.
Længerevarende specialundervisning:
Det kan for enkelte elever være svært at følge undervisningen i klassen, og det kan derfor
være nødvendigt at give dem længerevarende hjælp i dansk og matematik. Lærerteamet
kan tilbyde disse elever undervisning på små hold, hvor det vil være muligt at give intensiv
hjælp.
Arbejdet vil foregå i nært samarbejde med elevernes hjemklasse og så vidt muligt med
samme stofområde. Undervisningen tilrettelægges så den understøtter og forbereder
elevens arbejde i klassen. Det kan i perioder være hensigtsmæssigt, at der arbejdes med
selvstændige forløb, som er afpasset den enkelte elevs interesser og forudsætninger.
Inden eleven starter på specialundervisning, udarbejder lærerteamet, i samarbejde med
eleven og elevens forældre, en målsætning og handleplan for den periode, der gives
specialundervisning i. Målene evalueres som udgangspunkt for nye mål og ny handleplan
for efterfølgende periode.
Hjemmet kontaktes efter hver periode, så evaluering og målsætning er kendt for både barn
og forældre.
Vi er p.t. i gang med at efter-/videreuddanne flere specialundervisningslærere.
Tina Westergaard

Skolens dokumentation for, at den kan leve op til de krav, som byrådet stiller vedr.
kvalitet og indhold i undervisningen for 7. klasserne, set i relation til de
eksamensbærende fag i 7. – 9. kl.
•
•
•
•
•

Linjefagsuddannede lærere i dansk, matematik, engelsk, biologi, fysik/kemi, idræt,
historie
Faglærere med linjefagssvarende kompetencer i tysk og geografi
Samarbejdsaftale med overbygningsskole omkring minimumstimetal,
undervisningsmaterialer og specialpædagogisk bistand
Aftale om fagteam på tværs af skolerne
Valgfag udbydes som p-fag 1.–7. kl. svarende til 60 lektioner pr. år

Skolens eget udviklingsprojekt

105GE

I forbindelse med vores endelige etablering som landsbyordning, arbejder vi især med
organisering og ny fælles struktur for det daglige samarbejde, herunder fælles bestyrelse,
ledelsesteam, lokal-MED, arbejdsmiljø og fælles værdigrundlag, principper og profil.
Både ledelse, personale og elever arbejder med anerkendelse og trivsel. Vi har udarbejdet
trivselsplan, fælles værdier for arbejdsmiljømål, afholder trivselsdage, uddanner
legepatruljer og afvikler kursuseftermiddage i anerkendende pædagogik og
kommunikation.
Noter:
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Kvalitetsrapport 2008 - 2009 : Vesløs-Øsløs Skole
Adresse
Gl. Feggesundvej 33
Tlf
99173565
Hjemmeside
www.vesloes-skole.skoleintra.dk
Skoleleder
Jack Soleng
Viceinspektør/afdelingsleder Niels Jørgen Andersen
Klassetrin
Bh.kl.–9.kl.
Antal spor
Bh.kl.–7.kl.: 1 spor, 8.kl.–9.kl.: 2 spor
Antal elever
236
Specialklasser
1 jobklasse, 8.–9. klassetrin
Beskrivelse af de pædagogiske processer
Skolens løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen, og elevernes
inddragelse i undervisningens tilrettelæggelse.
I tillæg til beskrivelsen fra Kvalitetsrapporten 07/08, har vi i skoleåret 08/09 valgt, at
yderligere forfine og justere vores elevplansværktøj, og har i den sammenhæng benyttet
forvaltningens mulighed for inddragelse af ekstern konsulent. Elevplanen sammenkæder nu
årsplaner, undervisningsforløb og evaluering på en god måde. Den hjælper læreren/teamet
og den eventuelle tilknyttede specialunderviser med at holde overblikket og fastholde de
løbende vurderinger. Hver afdeling har givet elevplanen sit eget design således, at det
fungerer som et mere fremadrettet evalueringsværktøj, der passer til den givne
aldersgruppe, og således også kan indgå som en naturlig del af såvel elevsamtaler og skole/hjemsamtaler.
Desuden har skolen meldt sig som testpilot i skoleåret 09/10 på de nye nationale tests, da
vi synes, at det kunne være spændende dels at være på forkant med udviklingen på
testområdet, og dermed ajour med, hvilke muligheder de nye nationale tests kan bibringe
skolen i forhold til den løbende evaluering af den enkelte elev.
Skole-/hjemsamarbejdet
Generelt for hele skoleforløbet er vores grundtanke, at skolen skal være en åben skole, hvor
forældre og elever føler sig trygge og velkomne. Samarbejdet skal bygge på gensidig
respekt og forståelse for skolens og hjemmets vilkår. Målet er, at forældre og skole får
lejlighed til at informere og debattere væsentlige forhold, der vedrører klassen og den
enkelte elev.
De faste kontakter mellem skole og hjem er:
• Et klasseforældremøde i begyndelsen af skoleåret
• To skole-/hjemsamtaler
• Karakterbøger i 8.-9. klasse med standpunktskarakterer, eventuelt suppleret med
skriftlige meddelelser om interesse, arbejdsindsats o.l.
• Nyhedsbreve efter behov, dog mindst 4 hvert skoleår
En klasses forældre opfordres til at oprette et klasseforældreråd eller et årgangsråd, hvilket
de fleste klasser også har. Der skal arrangeres foredrag for ansatte og forældre med emner,
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der har relation til skolens situation. For at fremme samarbejdet og kendskabet til
hinanden, afholdes der mindst ét fællesmøde i hvert skoleår mellem Pædagogisk Råd og
Skolebestyrelsen.
Implementering af ForældreIntra igangsættes i begyndelsen af skoleåret 09/10.
Specialpædagogisk bistand
Det kommunale indsatsområde ”Anerkendende og ressourceorienteret pædagogik” har helt
sikkert medført udvikling og refleksion hos den enkelte lærer/pædagog. Men med relativt
korte kursusseancer med store tidsmæssige mellemrum, er det vanskeligt at måle og
identificere en konkret og synlig effekt i skolens hverdag. Den anerkendende og fleksible
tilgang, har vi dog altid i spil, når vi nytænker og udvikler skolen. Overordnet har
indsatsområdet dog givet anledning til, at vi som skole skal overveje, hvilke konkrete tiltag
og arbejdsredskaber - der først og fremmest kan give os en forståelse af, hvilke faktorer,
som udløser, påvirker og opretholder adfærds-, trivsels- og læringsproblemer i skolen, samt
hvordan vi navigerer i nævnte felt med en anerkendende og fleksibel tilgang – vi kan
implementere i vores organisation.
Skolens to AKT-lærere har i skoleåret påbegyndt en tre-delt efteruddannelse i KRAP,
Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik. Det har uden tvivl givet vores
AKT-lærere et fagligt løft, som på sigt vil optimere skolens samlede indsigt i personlige,
sociale og faglige udviklingsbetingelser for alle typer børn og unge, så vi derfor i fællesskab
bliver bedre til at håndtere børns forskellighed.
I samarbejde med PU har vi i løbet af skoleåret 08/09 planlagt og beskrevet et
udviklingsprojekt for skoleåret 09/10, der bygger på at etablere et inkluderende
læringsmiljø for 2 diagnosticerede autistiske elever i samme klasse. Formålet for projektet
er at identificere velfungerende og succesfulde inkluderende læringsmiljøer, samt
kompetenceudvikle lærere og pædagoger i forhold til skabelse af inkluderende
læringsmiljøer. Forældrene har ønsket, at eleverne, på trods specifikke vanskeligheder, skal
blive i den lokale folkeskole, hvis de som forældre følte, at de nødvendige ressourcer til at
løfte opgaven blev tildelt skolen. Fra skolens side har det været signifikant, at personalet
omkring klassen ville blive klædt på til opgaven i form af efteruddannelse og sparring,
hvilket også er blevet en del af projektet.
Handleplan for skoleåret 09-10:
• Fortsætte arbejdet med elevplanerne som udgangspunkt for skole-/hjemsamtalernes
dialog, og eventuelt justere elevplanerne til efter behov
• Fleksibel anvendelse af AKT-, specialundervisnings- og ressourcelærertimer
• Opkvalificering og bedre systematisering af skolens interne visitation at AKT-lærer
eller faglig specialundervisning
• Fortsætte efter- og videreuddannelsen af AKT-lærere (KRAP)
• Efteruddannelse af ledelse og de involverede medarbejdere, der arbejder i skolens
Autismeprojekt
• Færdiggørelse af skolens trivselsplan
Skolens dokumentation for, at den kan leve op til de krav, som byrådet stiller vedr.
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kvalitet og indhold i undervisningen for 7. klasserne, set i relation til de
eksamensbærende fag i 7. – 9. kl.
Evaluering:
På baggrund af vedtagne politikker omkring formaliseret samarbejde mellem fødeskoler og
overbygningsskoler, samt egne motiver og ønsker om at opkvalificere samarbejdet mellem
Østerild, Tømmerby-Lild og Vesløs-Øsløs –skolerne, har vi i løbet af 2009 udarbejdet en
skriftlig samarbejdsaftale, der i løbet af efteråret 2009 er godkendt i alle tre
skolebestyrelser.
Skolerne har en lang tradition for et tæt samarbejde, men det har været nødvendigt at
udarbejde en nyrevideret skriftlig aftale, som er kendt af alle i vores organisationer, da
vores samarbejde efterhånden omfatter både gode traditioner, helt nye lokale tiltag samt
implementering af kommunale politikker.
Samarbejdsaftalen evalueres løbende på 4 ledemøder årligt.
Skolens eget udviklingsprojekt
I januar 2009 indledte skolens bestyrelse og personale et større pædagogisk
udviklingsarbejde i form af et Fremtidsværksted. Et arbejde som personalet afsluttede på
en pædagogisk weekend sidst i skoleåret. Fremtidsværkstedet udmundede i 3 overskrifter
for skolens kommende udvikling. De 3 udviklingsprojekter er:
Værdifuld ånd – Åndelige værdier
Et arbejde med visioner, ejerskab og fællesskab blandt elever, lærere og forældre. Gruppen
arbejder med et nyt værdigrundlag for skolen samt et nyt skolelogo.
Gruppen ønsker at sætte tradition og kultur i spil, og arbejder for at opnå større trivsel,
styrket skole-/hjemsamarbejde og større faglighed.
Undervisningens organisering
Med et ønske om større samarbejde og vidensdeling skal denne arbejdsgruppe iværksætte
initiativer og eksperimenter med holddeling, niveaudeling og emnedeling – Et opgør med
”Én lærer - én klasse - én time - ét klasseværelse – tanken”, til gavn for bedre inkludering,
større elevansvar og bedre arbejdsglæde.
Det er meningen, at alle klasseteams skal inspireres og inddrages af arbejdsgruppen.
Hverdagsæstetik
Arbejdsgruppen skal arbejde med forbedring af skolens fysiske rammer, og hvordan man
kan inddrage æstetikken i hverdagen på skolen. Gruppen skal sætte fokus på bygningerne,
udeområderne, indretningen, undervisningen, og stemningen på skolen og i de enkelte
lokaler.
Gruppen ønsker at opprioritere elevproduceret kunst og udsmykning på skolen. Elevrådet
og elevernes undervisningsmiljørepræsentanter kan evt. inddrages i dette
udviklingsarbejde.
Noter:
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Kvalitetsrapport 2008 – 2009 : Vestervig Skole
Adresse
Klostergade 11, 7770 Vestervig
Tlf
99173200
Hjemmeside
www.vestervig-skole.skoleintra.dk
Skoleleder
Jens Ahrengot
Vice-skoleleder
Anne Marie Tangsig
Klassetrin
0. – 9.
Antal spor
1-2
Antal elever
235
Specialklasser
0
Beskrivelse af de pædagogiske processer
Skolens løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen, og elevernes
inddragelse i undervisningens tilrettelæggelse.
Vestervig Skole har siden sidste kvalitetsrapport ikke ændret evalueringspraksis på
væsentlige områder.
Vi bruger forskellige løbende evalueringsformer, såsom port-folio, log-bøger og målcirkler,
som danner grundlag for målfastsættelsen i den individuelle elevplan og
forældresamtalerne.
Mht. Læsepolitikken følger vi en fastlagt testplan, som er under revision, for at vi kan følge
Thisted Kommunes Læsepolitik.
Skole-/hjemsamarbejdet
Ved Vestervig Skole starter skole-/hjemsamarbejdet med et forældremøde i
børnehaveklassen, hvor der bliver diskuteret gensidige forventninger til barnets skolegang.
Senere er der forældremøder på hver årgang, hvor der er rig lejlighed til at justere og
revidere forventningerne, så de er i overensstemmelse med virkeligheden.
Herudover er et væsentligt omdrejningspunkt i forældresamarbejdet ”ForældreIntra”.
På Vestervig Skole er alle forældre med internetadgang forpligtet til at holde sig underrettet
om beskeder fra skolen på dette medie. Her kan de også kommunikere med barnets
forskellige lærere, som selvfølgelig er forpligtiget på samme måde, samt i øvrigt at holde
sig orienteret om, hvad der foregår på skolen.
Stort set al kommunikation ml. hjem og skole foregår via ”ForældreIntra” således, at vi kun
sender papirer ud til de få forældre, som ikke har adgang til computer af den ene eller
anden grund.
Herudover har vi ca. 10 forældredage, hvor forældrene bliver inviteret til at overvære
undervisningen. Dette for, at forældrene kan få et indblik i børnenes dagligdag på skolen,
og få en snak med de lærere, som de måske ikke har så megen kontakt med, idet det
primære samarbejde mellem skole og hjem foregår gennem klasselæreren.
Af nye tiltag mht. at stimulere forældrenes engagement her på skolen, vil jeg nævne
”Projekt Forældrehjælp”, som starter den 08.10. 2009 her på skolen.
Projektet er et pilotprojekt over 4 aftener, med udgangspunkt i at hjælpe forældrene til
bedre at forstå matematikundervisningen i 5.–9. klassetrin. Der er ingen tilmelding, men
forældrene kan blot møde op, hvis der er noget, de gerne vil have forklaret eller uddybet.
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Vi er meget spændte på forløbet med projektet, som vil blive afrapporteret til VIA University
College og PU med henblik på videreudvikling og evt. financiering. En nærmere
projektbeskrivelse kan fåes ved henvendelse til skolen.
Specialpædagogisk bistand
Vestervig skoles praksis på det specialpædagogiske område:
På Vestervig Skole er et team bestående af 4 lærere, der samarbejder om skolens
specialfunktioner. Teamet består af AKT-lærere, speciallærere og læsevejleder.
Lærerne på skolen henvender sig til teamet med problemer eller vanskeligheder med
enkelte elever eller klasser.
Når eleven er henvist til teamet, beslutter det, hvordan eleven hjælpes bedst muligt. Eleven
kan drøftes på kompetenceteammøde efter forudgående tilladelse fra forældre.
Desuden indhentes dokumentation, f.eks i form af forskellige tests eller observationer og
samtaler. To af teamets lærere er tovholdere og har ansvar for, at relevante tests, udtalelser
og oplysninger bliver sendt til PU.
Hele den specialpædagogiske praksis bygger på en anerkendende, inkluderende tilgang, der
ser på ressourcer fremfor mangler.
Tidlig Læsehjælp:
Vi startede i skoleåret 08/09 med tidlig læsehjælp. Eleverne i første klasse testes med
OS64, og derefter vælges elever med behov for en ekstra indsats. Det er en foregribende
indsats, som vi forventer os meget af de næste år, men skoleåret 08/09 var første år, hvor
vi har gjort en del erfaringer, som vi kan bygge videre på de næste år.
Målet med Tidlig Læsehjælp må være, at man forhåbentlig senere mærker det på antallet af
læsebørn i den almindelige specialundervisning.
Tidlig Læsehjælp tilbydes børn i første klasse og i begyndelsen af anden klasse.
Den faglige specialundervisning:
Den faglige specialundervisning tilbydes eleverne fra 3.–7. klasse. Der tilbydes læse-, staveog skrivekurser. Eleverne henvises for en periode på ca. 3 mdr., hvor der sættes mål og
laves handleplan for perioden. Efter periodens afslutning evalueres forløbet, og i
samarbejde med klasselæreren og faglærerne vurderes det videre forløb.
For tiden har vi ingen elever i overbygningen, der tilbydes ekstra hjælp, men vi har fokus
rettet mod området.
Rummelighed, inklusion og AKT:
Der tilbydes støtte og samtaler til elever med socioemotionelle vanskeligheder. Det er her
vigtigt at støtte elevens trivsel og sociale kompetencer ved en anerkendende tilgang.
Der tilbydes læsehjælp i rummelighed.
Der tilbydes akut støtte til børn og klasser i vanskeligheder.
AKT-læreren har kontakt til SFO i form af et møde hver anden uge.
Motorik:
Der tilbydes motorisk træning til børn i 0. klasse med motoriske vanskeligheder.
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Handleplan:
1. Teamet mødes umiddelbart efter skolestart, hvor klasserne gennemgåes og fokus
rettes mod børn i vanskeligheder
2. I samarbejde med klasselærer og evt. faglærere tilbyder vi børnene en periode på
læsehold/rummelighed
3. Forældrene kontaktes
4. Læseholdene planlægges for en periode på ca. 3 mdr.
5. Speciallæreren har ansvar for mål og handleplan for eleven
6. Klasserne testes i dansk i nov. og/eller maj, og testen gennemgåes med speciallærer
og læsevejleder
7. Ved periodens slutning holdes et evalueringsmøde sammen med klasselæreren, hvor
der lægges en plan for den næste periode. Eleven kommer på pause og tilbage i
klassen med differentierede opgaver eller fortsætter på et nyt hold
8. Elever henvises evt. til et kursus på kompetencecenter eller kommunal læsekursus på
Østre skole
9. Teamet holder møde efter behov og mindst 5 gange årligt
10. AKT-lærer, speciallærere og læsevejleder bruges som interne konsulenter
11. Teamets tovholdere mødes ugentligt for opsamling af akutte problemer, indkaldelse
til møder, planlægning af tests, videreformidling af oplysninger til PU, skrive og
gennmgå indstillinger til PU
Skolens eget udviklingsprojekt
Vestervig Skole arbejder p.t. med at udvikle en trivselplan, som vi bliver færdige med i
indeværende skoleår. På grund af mange lederskift er den endnu ikke blevet færdig.
Herudover er der nogle mindre projekter igang omkring morgensang og ordensregler (som
underprojekt under ”Trivsel”).
Af fysiske projekter skal det nævnes, at vi er midt i en proces omkring udbygning af SFO
”Buen”, så vi er klar til at modtage førskolebørn pr. 01.04.2010. Dette projekt indebærer lidt
omgruppering, hvilket p.t. er ved at falde på plads, og vi ser frem til at kunne flytte ind i de
nyrenoverede lokaler i foråret.
Herudover arbejder skolebestyrelsen med et projekt ”Aktivitetsplads”, som går ud på at
etablere en masse fysiske aktivitetsmuligheder på skolen. Skolemad er et andet projekt,
som skolebestyrelsen er ved at starte op, efter at det internetbaserede skolemadstilbud er
lukket. Det er dog stadig muligt at købe mad på Vestervig Skole, men opbakningen til
ordningen er dalende.
Noter:
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Kvalitetsrapport 2008 - 2009 : Østerild Landsbyordning
Adresse
Vesterbyvej 1A
Tlf
99173400
Hjemmeside
www.oesterild-skole.thisted.dk
Skoleleder
Lise-Lotte Henriksen
Viceinspektør/afdelingsleder
Klassetrin
0.-7. klasse
Antal spor
1
Antal elever
136
Specialklasser
0
Skole/hjemsamarbejdet
Med udgangspunkt i praksis, Lov om FSK §2 stk.3, samt Thisted Kommunes Børnepolitiks
beskrivelse på, hvilke måder Østerild Skole stimulerer forældrenes engagement, så de har
mulighed for aktivt at støtte deres børns skolegang.
I skolens målsætning står der: ”Skolen skal være åben for dialog og gennem et højt
informationsniveau give forældrene de bedste muligheder for at følge med i barnets
skolegang. Samarbejdet mellem skole og hjem skal præges af fælles ansvar”.
På Østerild Skole har vi derfor i mange år prioriteret samarbejdet med forældrene meget
højt. Derfor er der på skolen en velimplementeret kultur for skole-/hjemsamarbejdet.
Denne kultur betyder, at der er et tæt informationsniveau omkring trivsel og faglige
fokuspunkter. Endvidere er der tradition for, at mange forældre deltager i
forældremøderne. Da vi ønsker et godt afsæt i skole-/hjemsamarbejdet, har det i mange år
været en tradition, at 1. skole-/hjemsamtale i 1. klasse foregår i elevens eget hjem. På den
måde forsøger vi at øge forældrenes engagement i deres børns skolegang. I de seneste år
har vi indført brugen af internettet i samarbejdet mellem skole og hjem. På Østerild Skole er
Forældreintra aktivt i brug. Her har alle klasser oprettet lektiebøger, så forældrene kan
orientere sig om eget barns kommende lektier og eventuelle ændringer i undervisningen.
På skolens hjemmeside bliver der ofte lagt nye billeder ind, som viser hvad eleverne
arbejder med. Langt de fleste af skolens forældre modtager ligeledes beskeder og breve via
Forældreintra, og det er skolens målsætning, at alle forældre skal informeres og stimuleres
til aktivt at støtte deres børns skolegang af den vej.
Anvendelse af elevplaner som et udviklingsværktøj:
Gennem et åbent og konstruktivt samarbejde udvikles evalueringskulturen på skolen mere
og mere. Skolen har arbejdet meget med at skabe en mere synlig evalueringskultur.
Fokuseringen på evalueringskulturen har haft til hensigt at skabe fortrolighed med og
større forståelse for, hvordan evaluering kan bidrage til kvalitetssikring i undervisningen.
På Østerild Skole har vi under det arbejde fundet frem til en elevplan, som virker både
overskuelig og udviklende. Alle elever beskrives i en elevplan to gange om året. Elevplanen
bliver udgivet elektronisk over Forældreintra. Her bekræfter alle forældre, at de har læst
elevplanen og samtalt med sit barn om denne. Bekræftelsen er med til, at der fra skolens
side er sat fokus på vigtigheden i, at forældre orienterer sig om deres barns skolegang.
Efter hver elevplan er der skole-/hjemsamtaler omkring elevplanens indhold. Ved
samtalerne aftales der mellem lærere og forældre, hvem der påtager sig hvilket ansvar i
forhold til den enkelte elevs trivsel og udvikling.
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En anerkendende og inkluderende kultur:
Den anerkendende kultur bliver mere og mere synlig på Østerild Skole. Inklusion,
anerkendelse og relationsforståelse har været grundstenene i begrundelserne for at belyse
og arbejde med elevernes trivsel og sociale kompetencer.
På Østerild Skole fokuserer indskolingen meget på elevernes sociale kompetencer.
Som en naturlig udvikling af denne interesse videreudvikler skolen hele tiden den
anerkendende tilgang til den enkelte elev for at skabe den bedste og mest trygge
skolegang.
På skolen er elevernes sociale trivsel i fokus. Skolens personale oplever, at manglende
trivsel og sociale færdigheder kan skabe blokeringer for indlæring. Derfor deltager skolen i
udviklingsprojektet LP-modellen. Grundprincipperne i LP-modellen svarer i nogen grad til de
tiltag, indskolingen tidligere satte fokus på, da de undersøgte elevernes sociale
kompetence. LP-modellens principper og evalueringsfokusering skal gerne implementeres i
skolens virke i løbet af de næste par år.
Den anerkendende kultur har også haft indflydelse på personalets MUS-samtaler.
Samtalerne tager nu udgangspunkt i succeser i medarbejderens arbejdsliv, ved at reflektere
over, hvad der går godt, og hvad det er, der får det til at gå godt. Ligeledes er det formålet
med samtalen at reflektere over, hvad der får samarbejdet til at fungere optimalt, og hvad
der får den enkeltes arbejdsglæde i top.
Speciallæreres faglige kvalifikationer:
Der er på skolen mange og meget engagerede lærere, som aktivt øger deres faglige
kvalifikationer. Dette er også tilfældet for skolens speciallærere. Østerild Skole har, foruden
en læsevejleder, også en kvalificeret AKT-lærer, som læser KRAP på 2.år. Skolen har lærere,
der har kvalificeret sig til at undervise i Tidlig Læsehjælp.
Der tilbydes Tidlig Læsehjælp på Østerild Skole på baggrund af faglæreres observationer og
tests, samt samtaler med den enkelte elevs forældre. Elever, som henvises til alm.
specialundervisning gennemgår samme praksis. Elever, der søges inklusionstimer til,
beskrives endvidere fagligt og socialt ud fra iagttagelser. Der er et tæt samarbejde med PU
om disse elever. Stillaserende tiltag i forbindelse hermed evalueres jævnligt på
årgangsteammøder og kompetencecentermøder. Der evalueres altid på elevers faglige
udbytte af specialundervisning med test og faglig beskrivelse, som fremlægges for
forældrene.
Skolens brug af konsulentbistand:
På Østerild Skole er der et tæt samarbejde mellem skolens speciallærere og PU. På skolens
kompetencecentermøder deltager repræsentanter fra PU. På disse møder aftales eventuelle
yderligere konsulentbistand fra PU.
Elevernes sociale kompetencer og trivsel:
På skolen er der i høj grad skabt fokus på den enkelte elevs trivsel gennem fælles
trivselsdage og aktiv italesættelse af trivslen på skolen generelt. Der er udarbejdet en
trivselsplan, som har rodfæstet sig i skolekulturen.
På skolen gøres en aktiv indsats for at skabe relationer mellem klasserne og mellem
børnehave- og skolebørn. Formålet med indsatsen er at udvikle anerkendende og
relationsstærke mennesker, som er klar over og oplever, at alle har en værdi. Skolen ønsker
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at tilbyde alle elever en reel mulighed for en alsidig personlig udvikling med individuelt
tilpassede udfordringer af både faglig og social karakter.
Som tidligere beskrevet har den anerkendende og inkluderende kultur sat fokus på sociale
kompetencer især i indskolingen. I mellemtrinnet arbejdes der første gang i 4. klasse med
sociale kompetencer på en, for alderstrinnet, yderst aktuel måde. Ifølge skolens regler for
elevers brug af mobiltelefon, må eleverne i 4. klasse til og med 7. klasse medbringe
mobiltelefoner i skolen. Hvert år gennemgår klassen et mobiletik-kursus, som sætter fokus
på den sociale kompetence ”at kommunikere via mobiltelefoner”. I kurset bliver eleverne
bekendt med god etik omkring sms-beskeder og lovgivningen på området.
Specialpædagogisk bistand
Formål:
Formålet med denne handleplan er at sikre, at alle skolens elever bliver tilbudt
læringssituationer, der styrker og udvikler den enkeltes faglige, sociale og personlige
udvikling. Af Folkeskolelovens § 3 stk. 2 fremgår, at der skal gives specialundervisning og
anden specialpædagogisk bistand til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen
eller støtte.
Det betyder, at disse elever skal have et relevant undervisningstilbud, der giver reelle
udviklingsmuligheder for det enkelte barn. Østerild skoles plan for specialpædagogisk
bistand bygger på Folkeskoleloven, Thisted Kommunes Børnepolitik samt skolens
Trivselsplan og målsætning.
Nedenstående vægtes særligt på Østerild Skole:
- En anerkendende grundholdning i det pædagogiske arbejde betyder, at i alt arbejde med
børn, arbejdes der ud fra værdier som ligeværd, respekt, forståelse, herunder også
tolerance over for forskellighed. Dette arbejde udmøntes i en forståelse for at kunne tilbyde
forklaringer og løsninger for eleverne.
- At en relation er ligeværdig betyder, at begge parters synspunkter, følelser og oplevelser
tillægges samme værdi for relationens etablering og udvikling. Det er de voksnes opgave at
være relationskompetente. Det betyder, at den voksne har ansvaret for relationens kvalitet.
I den forbindelse skal kommunikationen have et særligt fokus på muligheder fremfor
begrænsninger.
- At inkludere betyder at medregne og er et mere vidtrækkende begreb end rummelighed.
Skolens personale fokuserer på, hvordan der kan udvikles støttende læringsmiljøer, som
inkluderer og imødekommer alles behov. Denne proces arbejder skolens personale dagligt
med, ved at benytte LP-modellens principper og idégrundlag. Fokus flyttes med andre ord
fra barnet og det særlige behov til læringsmiljøer, sociale fællesskaber, og hvordan disse
kan udvikles, så de understøtter alle børns behov.
- Vi har en grundlæggende antagelse om, at børns oplevelser og erfaringer med at blive
inkluderet forøger deres muligheder for læring og udvikling. Inklusion er udtryk for
bestræbelser på, at det enkelte barn støttes i at kunne indgå i det faglige og sociale
fællesskab.
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- Kendskabet til undervisningsdifferentiering, specialpædagogisk, didaktik og
læringsprocesser samt hensynet til den enkelte elevs behov og evnen til at tilrettelægge den
faglige undervisningen, så den matcher og motiverer den enkelte elev, har stor betydning
for udbyttet af timerne. Vidensdeling og erfaringsudveksling er centralt for skolens lærere.
- Der arbejdes særligt i dette skoleår med relationer. Gode relationer mellem lærere og
elever og ligeledes eleverne imellem. Alle lærere deltager i en temaeftermiddag med
relationernes betydning, og der er i skolens årsplan indlagt to gange tre dage i hhv. efterår
og forår, hvor der arbejdes med trivsel i den enkelte klasse og imellem klasserne.
Handleplan vedr. specialpædagogisk bistand:
I forhold til bekendtgørelsen om specialpædagogisk bistand i folkeskolen er det
vigtigt at være særligt opmærksom på følgende:
• Forældre skal altid orienteres om alle indstillinger til PPR samt iværksættelse af
specialpædagogisk bistand
• Forældre skal altid underskrive en samtyggeerklæring
• Skolens leder, skolens AKT-lærer og PPR-repræsentanten er centrale personer i
forløbet i forhold til indstilling, iværksættelse, fortsættelse, ændring og ophør af
specialpædagogiskbistand
• Skolens AKT-lærer har et bredt kendskab til specialpædagogik og udvikler sine
kundskaber løbende ved videreuddannelse og kurser. Endvidere modtager Skolens
lærere supervision fra PPR, når det vurderes at være nødvendigt
• Skolens leder træffer, i samarbejde med skolens AKT-lærer, på baggrund af en
pædagogisk-psykologisk vurdering, AKT-lærerens kompetencer og vejledning fra
PPR, beslutning om specialpædagogisk bistand
• Beslutningen meddeles til forældrene ved en mundtlig samtale med skolens AKTlærer. Alle parter skal bidrage til indgåelse af aftaler om en handleplan for den
ønskede fremtidige udvikling. Handleplanens gennemførelse følges nøje, og den
evalueres på et allerede fastsat møde. Der opstilles en ny handleplan for en fastsat
periode, og der evalueres påny. Sådan fortsættes indtil problemet er løst, eller indtil
alle muligheder er udtømte. Der kan blive tale om, at AKT-læreren observerer de
berørte elever både i undervisningen og i frikvarterer. Indstilling om pædagogiskpsykologisk vurdering kan også komme efter ønske fra barnets forældre
• Specialpædagogisk bistand forudsætter, at det vurderes, at såvel brug af
undervisningsdifferentiering som brug af holddannelse ikke i tilstrækkelig grad kan
understøtte elevens udvikling og læring
• Den specialpædagogiske bistand kan organiseres på mange måder, f.eks. som støtte
i nogle eller alle timer, særligt tilrettelagt undervisning uden for den almindelige
undervisningstid, parallelt med den almindelige undervisningstid
• Hvis den specialpædagogiske bistand gives parallelt med den almindelige
undervisning, bør det tilrettelægges således, at eleven ikke går glip af
fagundervisning, og at specialundervisningen samordnes med en del af den
almindelige undervisning
• Hvis enhver specialpædagogisk bistand afsluttes med en evaluering af elevens
udbytte af bistanden. Evalueringen vil blive drøftet på et kompetencecentermøde,
hvorefter resultatet fremlægges for elev og forældrene ved et møde med AKT-
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•

læreren og evt. skolelederen
Forældre har muligheder for at klage over skolelederens beslutning. Klagen
indbringes for skolens leder

Trivselsplan:
Formålet med denne trivselsplan er at sikre, at alle skolens elever hver dag er glade for at
komme i skole og føler sig respekterede og værdsatte i samværet med hinanden og de
voksne.
Østerild Skoles Trivselsplan bygger på skolens værdigrundlag, som er udtrykt gennem
skolens målsætning, og som dermed er en del af denne Trivselsplan.
Hele skolen har over 2 skoledage i foråret 2008 arbejdet med trivsel, og alle klasser har
bl.a. opstillet nogle tegn på mobning og drilleri:
Mobning:
Hvis du eller andre bliver mobbet, så oplever du f.eks. nogle af disse kendetegn:
• Det går ud over den samme elev hver dag i længere tid – man føler sig forfulgt
• Der er som regel flere elever om kun én elev
• Eleven bliver slået, sparket eller truet
• Andre elever siger grimme ting til eller om én - eller de viser det med kropssprog
• Eleven bliver holdt uden for fællesskabet
Drilleri:
Hvis du eller andre bliver drillet, så oplever du f.eks. nogle af disse kendetegn:
• Der bliver sagt sjove ting om én, som I sammen kan grine af
• Der bliver gjort sjove ting mod én, som I sammen kan grine af
• Det sker ikke hver dag og går ikke hele tiden ud over den samme elev
• Alle er stadigvæk gode venner
For at der hele tiden er et godt arbejdsmiljø på skolen, må alle yde en indsats både som
enkeltperson og som gruppe.
Elevens bidrag:
• Jeg vil ikke deltage i mobning, men tværtimod hjælpe en anden elev, som bliver mobbet
• Jeg stiller de samme krav til andre, som jeg stiller til mig selv
• Jeg anvender min mobiltelefon og computer med omtanke således, at jeg ikke bagtaler
eller spreder rygter om andre
• Jeg er med til positivt at modtage nye elever i klassen og på skolen i øvrigt, og jeg vil
gøre en indsats for at få vedkommende til at føle sig som en del af fællesskabet
• Jeg skal acceptere, at andre laver sjov med mig
• Jeg vil sige undskyld, hvis jeg har gjort en kammerat ked af det
• Jeg deltager i klassen, når vi snakker om både den enkeltes og klassens trivsel
Klassens bidrag:
• Klassen skal samarbejde med lærerne om undervisningen og bidrage til et godt
arbejdsklima
• Klassen skal samarbejde med skolens øvrige personale med udgangspunkt i en gensidig
respekt og værdsætning
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•

Klassen skal arbejde for at have et godt forhold til de andre klasser på skolen

Personalets bidrag:
• Klassens og den enkeltes trivsel sættes på dagsordenen ved team- og årgangsmøder
samt ved forældremøder og skole-/hjemsamtaler
• Personalet informerer hinanden om evt. konflikter mellem elever
• Klassens lærerteam sætter trivsel på årsplanen og arbejder målrettet for et godt miljø i
klassen, bl.a. ved hjælp af undervisningsmaterialer (F.eks. Trin for Trin og Lions Quest)
• Klassens lærerteam udarbejder sammen med klassen enkle og forståelige
samværsregler
• Lærerteamet henter om nødvendigt hjælp til at løse en sag om trivsel, inden den er gået
i hårdknude
• Lærerteamet skal drage omsorg for, at sager om trivsel ikke strander, fordi de afprøvede
løsninger ikke har haft den ønskede virkning. I sådanne tilfælde tages handleplanen i
anvendelse
Skolens bidrag:
• Skolen udnævner en kontaktperson for trivsel
• Skolen har en handleplan, som kan anvendes, hvis der konstateres vantrivsel
• Den nye 4. klasse skal i august måned gennemgå et kursus om god etik ved brug af
mobiltelefon
• Morgensamlinger anvendes til beretninger fra klasserne omkring undervisningsmiljø og
trivsel
• På skolens årsplan afsættes 4-5 dage til arbejdet med trivsel i alle klasser
• Skolens leder sørger for, at ”Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø”
efterleves. Det betyder bl.a., at der mindst hvert tredje år foretages en
trivselsundersøgelse blandt eleverne. Samtidig evalueres denne Trivselsplan
Forældrenes bidrag:
• Forældrene har et medansvar over for klassens trivsel. Det betyder bl.a., at forældrene
ved aktiviteter i fritiden og sammenkomster skal sørge for, at ingen bliver holdt udenfor
klassens fællesskab
• Forældrene skal tale med deres eget barn om dets trivsel og evt. henvende sig til en
person på skolen for at få hjælp
• Forældrene skal tale med deres eget barn om en hensigtsmæssig adfærd i forhold til
såvel egen som til andres trivsel
• Forældrene skal tale åbent om trivsel ved skole-/hjemsamtaler med klassens lærerteam
• Klassens trivsel skal på dagsordenen ved forældremøder, og forældrene skal deltage
aktivt og positivt i en drøftelse af klassens generelle trivsel
Forældrebestyrelsens bidrag:
• To gange om året – efter forældremøderne – skal trivsel på dagsordenen. Klassens
kontaktforældre skal referere fra forældremøderne
• Årsberetningen skal indeholde et afsnit om trivsel på skolen
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Handleplan ift. trivsel:
Anvendes, hvis et barn mobbes eller på anden måde ikke trives i skolen og SFO.
• Man kan henvende sig som elev eller som forældre til:
1. Klasselæreren
2. Én af klassens lærere
3. SFO-leder: Gerda Poulsen, tlf. 9917 3625
4. Skoleleder: Lise-Lotte Henriksen, tlf. 9917 3400
5. Skolens kontaktperson er AKT-lærer (Adfærd, Kontakt og Trivsel): Bente Thorhauge,
tlf. 9917 3402
6. Skolepsykolog Manfred Franke, tlf. 9917 2059
• Man vælger selv, hvem man vil henvende sig til
• Det naturlige vil være at henvende sig til klasselæreren, hvis det angår skolen, eller til
SFO-lederen, hvis det angår SFO
• Klasselæreren eller SFO-lederen skal straks afholde samtaler med den/de involverede for
at klarlægge sammenhængen og omfanget. Der indgås aftaler, som skal løse
problemerne. Aftalerne følges for at sikre, at de efterleves og får den tilsigtede virkning.
De berørte forældrene informeres. Der kan blive tale om et skærpet tilsyn f.eks. i
frikvarterer
• Hvis problemet ikke løses jf. ovenstående, så involveres skolelederen og skolens AKTkonsulent. De berørte elever og deres forældre indkaldes til møde, hvor alle parter
inddrages i at afklare problemets omfang og karakter. Alle parter skal bidrage til
indgåelse af aftaler om en handleplan for den ønskede fremtidige udvikling.
Handleplanens gennemførelse følges nøje, og den evalueres på et allerede fastsat møde.
Der opstilles en ny handleplan for en fastsat periode, og der evalueres på ny. Sådan
fortsættes indtil problemet er løst, eller indtil alle muligheder er udtømte. Der kan blive
tale om, at AKT- læreren observerer de berørte elever både i undervisningen og i
frikvarterer
• Hvis problemet endnu ikke er løst, involveres skolepsykologen og/eller kommunens
AKT-konsulent
• I sidste instans kan Undervisningsministeriets Vejledning om ”Disciplin, god adfærd og
trivsel i folkeskolen” komme i anvendelse
Skolens dokumentation for, at den kan leve op til de krav, som byrådet stiller vedr.
kvalitet og indhold i undervisningen for 7. klasserne, set i relation til de
eksamensbærende fag i 7. – 9. kl.
For at leve op til de krav byrådet stiller om kvalitet og kotinuitet i undervisningen for 7.
klasse har Østerild Skole gjort følgende:
7. klasse undervises kun af faglærere eller lærere med en betydelig erfaring indenfor det
enkelte fag. Selvfølgelig efterleves kravene fra fælles mål i alle fag.
Der er med overbygningsskolen indgået aftale om samarbejde imellem faglærerne, der
tilgodeser den faglige progression i undervisningen og dermed undervisningens indhold i
relation til de kommende eksamener. Ligeledes er der indgået aftale om, at Østerild Skole
lever op til minimumstimetallet for samtlige fag i 7. klasse.
På Østerild Skole udbydes valgfag i idræt, hjemkundskab, sløjd, kreative fag og ITkompetencer.
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Det er et stort og meget væsentligt ønske fra Forældrebestyrelsen ved Østerild
Landsbyordning, at 7. klasse forbliver i Østerild. Forældrebestyrelsen påpeger i den
forbindelse, at eleverne bliver undervist af faglærere på et højt niveau og med indgående
aftaler med overbygningsskolen om faglig progression. Herudover er det for
Forældrebestyrelsen væsentligt, at eleverne forbliver i nærmiljøet som ældste del af en
børnegruppe, fremfor at deres børn skal være yngste del af en ungdomsgruppe udenfor
nærmiljøet allerede i 7. klasse.
Skolens egne udviklingsprojekter
Forældreintra:
De seneste år har vi på Østerild Skole arbejdet særlig intenst på indførelsen af den
elektroniske kommunikation. Forældreintra er nu den daglige kommunikationsvej mellem
skole og hjem. Dette arbejde er nærmere beskrevet under skole-/hjemsamarbejdet.
For at personalet hele tiden udvikler deres kompetencer i brugen af Personale-, Forældreog Elevintra, afholdes der kvartalsvise interne vidensdelingsmøder, hvor personalet
videregiver egne færdigheder til kollegaerne.
Indsatsområde vedr. læsning:
På Østerild Skole har det været en naturlig følge af det øgede fokus på læsning og
læseudvikling - som vi har arbejdet med de sidste 4-5 år - at være forsøgsskole vedr.
obligatorisk sprogvurdering i børnehaveklassen.
I indskolingen er der løbende blevet fokuseret mere og mere på læseudvikling og
læseprocesser. I undervisningens tilrettelæggelse i 0.-3. klasse arbejdes der på ugentligt
basis på tværs af klassetrin med litteraturundervisning, bogstavskendskab og sproglige
aktiviteter. For at videreudvikle på skolens læseudviklingsområde, har vi lagt
litteraturundervisning ind i "Obligatorisk sprogvurdering".
LP-modellen:
Skolen arbejder på 2. år med LP-modellen. LP-modellen er, som efter planen, endnu ikke
fuldt implementeret på skolen. Der er på forskellig vis sat fokus på LP-modellens
principper, herunder anerkendelse, ressourceorienteret pædagogik og relationernes
betydning.
Motorisk kørekort:
I forbindelse med den øgede fokusering på læsning - og især læsevanskeligheder - har
skolens personale iværksat et kursusforløb for alle elever i indskolingen. Det er blevet
bemærket, at elever med læsevanskeligheder ofte også har motoriske vanskeligheder.
Derfor er der på Østerild Skole hvert år afsat tid til, at der i en periode er ekstra fokus på
elevernes motorik. Eleverne gennemgår en række øvelser som ved iagttagelse kan vise,
hvorvidt der er grundlag for, i tæt samarbejde med forældrene, at iværksætte tiltag der
støtter elevens motoriske udvikling.
Socialisering i indskolingen:
For at tilgodese en hensigtsmæssig social udvikling af Østerild Skoles elever, drøftes
klassens sociale liv i årgangsteamene. I den forbindelse gennemgår eleverne i indskolingen
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på Østerild Skole et kursusforløb. Tankerne bag kurset ”Socialisering i indskolingen” er, at
socialisering går forud for læring. I kurset lægges der vægt på, at aktiviteterne planlægges,
så socialiseringsområderne ansvarlighed, empati, humor/ironi, sproglig omgangstone,
bevidsthed om kropsprog og samarbejde, iagttages hos den enkelte elev. Iagttagelserne
danner herefter baggrund for tiltag, der hjælper eleven med at udvikle sociale kompetencer.
1. aprilbørn – Østerild Landsbyordnings miniSFO:
På trods af den sene udmelding, som hovedsagligt vanskeliggjorde planlægningen og
beslutningsmuligheder vedr. ansættelser, må det konkluderes, at for Østerild
Landsbyordning har igangsættelsen af 1. aprilbørn været en succes. Der har været et tæt
samarbejde mellem børnehaven, SFO-personalet og børnehaveklasselederen, hvad angik
planlægning, koordinering, afklaring og fordeling af fælles opgaver. Vi har vægtet, at 1.
aprilbørnene skulle være omgivet af kendt personale, suppleret med nyansatte
medhjælpere. Det har betydet, at tilrettelæggelsen af det pædagogiske indhold har taget
udgangspunkt i børnegruppens og det enkelte barns forudsætninger og sociale liv. Der er
arbejdet meget med at skabe en glidende overgang fra børnehave til mini-SFO og videre til
børnehaveklassen. Børnene er fra 1. april og frem mod sommerferien gennem et
veltilrettelagt pædagogisk arbejde blevet forberedt til skolegangen. Det har betydet, at 1.
aprilbørnene efter sommerferien var meget klar til at starte i skolen.
Børnehaveklasselederen vurderede, at eleverne var meget trygge ved skolen og dennes
omgivelser. Endvidere var eleverne mere skoleparate end de tidligere har været og vurderes
til at være flere måneder fremme i processen. Børnehaveklasselederen beskrev eleverne
som mere end parate til at arbejde med begrebsudvikling og forståelse for det talte og
skrevne sprog.
Landsbyordningen i Østerild:
Det er Landsbyordningens mål, at børn og voksne fra skolen/SFO, børnehaven samt
forældre skal mødes i et ligeværdigt fællesskab, for derigennem at nå et større og mere
alsidigt resultat, end man hver for sig ville opnå. Samarbejdet mellem skole/SFO, børnehave
samt forældre skal præges af fælles ansvar.
Det er desuden Landsbyordningens mål at skabe det bedst mulige børnemiljø således, at
det enkelte barn kan udvikle sig personligt, fagligt og socialt gennem et barneliv, der
begynder i børnehaven og varer indtil skolen forlades. På ledelsesniveau har det betydet et
tæt og næsten dagligt samarbejde med et højt informationsniveau om fælles beslutninger
og evaluering.
Østerild Landsbyordnings samarbejde omkring eleverne i skolen og børnene i børnehaven
er ved at være implementeret i en sådan grad, at der nu er sat fokus på samarbejdet
mellem personalegrupperne.
Ledelsen i Landsbyordningen arbejder til stadighed på at få personalet i et tættere
samarbejde. Der er derfor taget initiativ til at sætte det sociale i fokus således, at der
skabes mulighed for relationelle betydningsbærende fællesskaber på tværs af
personalegrupperne. De relationelle betydninger forventer vi, at der har en positiv og
engagerende afsmitning på Landsbyordningen generelt.

Noter:
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Kvalitetsrapport 2008 - 2009: Østre Skole
Adresse
Kronborgvej 26, 7700 Thisted
Tlf.
99173520
Hjemmeside
www. ostre-skole.skoleintra.dk
Skoleleder
Brian Nielsen
Viceinspektør/afdelingsleder Michael Bager, Anita Andersen og Karen Johansen
Klassetrin
0. – 9. klasse
Antal spor
Et spor i grundskolen og fire spor i overbygningen
Antal elever
409 elever
Specialklasser
0. – 10. klasse
Beskrivelse af de pædagogiske processer
Skolens løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen, og elevernes
inddragelse i undervisningens tilrettelæggelse.
I skoleåret 2008/2009 blev det besluttet at anvende SkoleIntra som platform for
udarbejdelse af elevplanerne. Ligeledes blev det besluttet, at der skulle være ensartethed i
afdelingerne. Det fremadrettede og anerkendende aspekt blev sat i centrum. Evaluering af
elevplanerne har vist tilfredshed, men også svagheder i formen. Derfor vil der forsat være
behov for udvikling af de nuværende elevplaner.
I tæt tilknytning hertil har udvikling af årsplaner for fagene været behandlet. Særligt har mål
for faget samt evalueringsdelen været drøftet. Her er det ligeledes besluttet, at SkoleIntra
skal være platformen, desuden skal alle årsplaner for alle klassens fag offentliggøres på
Elev- og ForældreIntra. Offentliggørelse af alle årsplaner på SkoleIntra har medført
vidensdeling blandt det pædagogiske personale. Denne vidensdeling vil være til gavn for
den fortsatte udvikling af årsplanerne. En udvikling, der fortsat er behov for.
Læsevejlederens funktion og arbejde har i skoleåret 2008/2009 for alvor været med til at
øge kvaliteten af evalueringen af elevernes udbytte af undervisningen. Læsevejledernes
rolle støtter lærerne i deres tilrettelæggelse af undervisningen samt
undervisningsdifferentieringen i klasserne.
Skole-/hjemsamarbejdet
I skolebestyrelsen, udvalget for pædagogisk udvikling, samt skolens pædagogiske råd har
det været drøftet, hvordan der kan skabes mere kvalitet og fleksibilitet i skole/hjemsamtalerne og dermed større engagement i forældrenes samarbejde. Drøftelserne
medførte en ændring af skolens principper for skole-/hjemsamarbejdet, som bl.a. betyder,
at der skal afholdes en skole-/hjemsamtale årligt. Derudover skal forældre, lærere samt
ledelse samarbejde om at indkalde til én eller flere samtaler, når det skønnes gavnligt eller
nødvendigt.
Formen på elevplanerne giver desuden gode muligheder for at udarbejde skriftlige aftaler
mellem hjemmet og skolen.
Et eksempel på, hvor der er et konkret samarbejde, er hvert skoleår i juni måned, hvor alle
kommende forældreråd inviteres til et møde, hvor skolebestyrelsens årsberetning
fremlægges og debatteres. Mødets andet - og måske vigtigste formål, er at få forældreråd
og klasselærerne bragt sammen, så de kan drøfte og planlægge det kommende skoleår.
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En pendant til det vanlige skole-/hjemsamarbejde er den elektroniske mulighed for at
samarbejde. Det er det sidste led i den fulde implementering af SkoleIntra på Østre Skole.
Specialpædagogisk bistand
Den fortsatte udvikling af de eksisterende elevplaner har medført, at elevplansværktøjets
kvalitet er højnet. Omdrejningspunkter har været det fremadrettede, aftaler mellem hjem
og skole, samt anvendelse af SkoleIntra som platform for arbejdet. Evaluering af
elevplansarbejdet har vist positive tegn fra såvel forældre som det pædagogiske personale,
om end der forsat er plads til forbedringer. Bl.a. skal pædagogerne involveres mere i
elevplansarbejdet. Det står derfor klart, at der er et udviklingspotentiale i elevplanerne, og
at der forsat skal følges op på dette evalueringsredskab.
Den fælles kommunale kursusdag i anerkendende pædagogik har givet positive
påvirkninger hen imod en mere fleksibel og anerkendende kultur på skolen. I samme
skoleår har ledelses- og værdigrundlag for Børne-, Familie- og Kulturforvaltningen været
behandlet og implementeret. De tre værdier; Faglig kvalitet, nytænkning og anerkendelse er
medvirkende til at skabe de ønskede forandringer i organisationen. Ligeledes er AKTlæseplanen med til at italesætte den ønskede forandring mod en mere anerkendende
pædagogik på skolen.
LP–modellen har været drøftet i udvalget for pædagogisk udvikling samt pædagogisk råd.
Der var stor interesse for modellen, men det ønskes mere belyst, hvad det konkret vil
indebære, før en endelig tiltrædelse kan komme på tale.
Der er flere tegn på, at skolen bevæger sig i den ønskede retning, en mere anerkendende
kultur, men det er nødvendigt at arbejde bevidst og konkret med den anerkendende
tilgang, for at nå ud i alle hjørner på skolen.
Østre Skole råder over erfarne og dygtige specialundervisningslærere. Alligevel vil der
fortsat være behov for efter- og videreuddannelse samt kurser, for at fastholde og
videreudvikle disse funktioner. Det er skolens ønske at uddanne matematik-, engelsk- og
naturfagsvejledere, for at kunne opkvalificere de faglige kvalifikationer på dette område på
Østre Skole.
De interne ressourcepersoner såsom AKT, specialundervisningslærerne, læsevejlederne,
tosprogsunderviserne og SSP anvendes meget flittigt af såvel underviserne som ledelsen og
de eksterne konsulenter. Det fokus, der har været på ressourcepersonerne, bl.a. via
uddannelse, kurser og mødeaktivitet, har helt klart højnet kvaliteten samt haft positiv
indflydelse på bevågenheden fra det øvrige pædagogiske personale.
På ét særligt felt er der forsat behov for forandring. Samarbejdet i Kompetenceteamet
fungerer ikke optimalt. Bl.a. har møderne været søgt forandret hen imod mere
forebyggende karakter, hvilket har vist sig ikke er en helt let opgave pga. mange
omstændigheder.
I skoleåret 2008/2009 er der udarbejdet en Trivselspolitik, som skal arbejde med og
udvikle elevernes sociale kompetencer og trivsel. Trivselspolitikken indeholder bl.a. en
læseplan for arbejdet med trivsel og sociale kompetencer, handleplan mod mobning og 10
gode råd til forældre på dette område. Den samlede Trivselspolitik kan læses på skolens
hjemmeside. Politikken er endnu så ny, at det er vanskeligt at se tegn på forandringer
endnu.
Et nyt tiltag i skoleåret med en AKT-funktion, der var klar til hurtig indsats via bl.a. telefon,
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fungerede ikke efter hensigten. Evalueringen af ordningen viste klart, at AKT-lærerne skal
ud i klasserne og arbejde mere forebyggende. Det lægger den vedtagne Trivselspolitik også
op til.
Elevfravær
Østre Skoles handleplan følger overordnet set den ”køreplan” som Folkeskoleafdelingen/PU,
Thisted Kommune har udarbejdet. Dertil er der en formel og mere uformel samarbejde, der
skal være med til at støtte op om indsatsen. Herunder er skolens nyligt udarbejdede
Trivselsplan, som er en vigtig del af det forebyggende arbejde i dagligdagen. Trivselsplanen
er nævnt i et tidligere afsnit.
Med til det samlede billede af bekymrende elevfravær på Østre Skole skal nævnes, at det er
blandt en forholdsvis lille gruppe af udsatte elever, at der er et voldsomt stort fravær. Det
er ikke et nyt fænomen, men en særlig udfordring, der arbejdes med i skolens dagligdag.
Derfor arbejder skolens pædagogiske personale, ledelse og samarbejdspartnere bevidst om
at udvikle et samarbejde på tværs af faggrupper, for at løse opgaver omkring bekymrende
fravær. Det bevirkede i skoleåret 2008/2009 bl.a. arbejde med at udvikle tiltag, der kan
forebygge bekymrende fravær, eksempelvis familieklasser, undervisningsassistenter m.m.
Skolens dokumentation for, at den kan leve op til de krav, som byrådet stiller vedr.
kvalitet og indhold i undervisningen for 7. klasserne, set i relation til de
eksamensbærende fag i 7. – 9. kl.
Fagligt samarbejde:
Samarbejdsmøder for Rolighed/Sennels og Østre Skole skoleåret 2008/2009.
1 til 3 lærere fra hver skole deltager i møder i fagene: Dansk – Matematik – Engelsk – Tysk –
Historie – Fysik – Geografi – Biologi – Idræt.
Der gives 7 timer til arbejdet. Én af deltagerne fra hvert fag tillægges 1 time til
skriftliggørelse af udvalgets arbejde.
Dagsorden 1. møde:
1) Skolelederne giver generel info om, hvad der forventes af arbejdet.
2) Udarbejdelse af en plan over fordelingen af emner og stof i 1-7. klassetrin og
8-9. klassetrin set i forhold til fælles mål, trin- og slutmål.
3) Evt.
Dagsorden 2. og evt. 3. møde:
1) Arbejdet med udarbejdelse af fordelingsplanen fortsættes.
2) Evt.
Der laves en skriftlig redegørelse, som sendes elektronisk til skolelederne mhp. evt. senere
drøftelse i pædagogisk råd og skolebestyrelsen.
Valgfag:
Østre Skole tilbyder tysk som tilbudsfag og har derudover et udstrakt spekter af forskellige
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valgfag som tilbud for 6. til og med 9. klasse. Der er flere forskellige valgfag indenfor det
praktisk musiske og mere kreative område. Desuden er der valgfag som fokusere mere på
støtte og lektiehjælp i de ”store” fag.
Dannelse af 8. klasse:
I forbindelse med fordeling af elever fra de tre skolers 7. klasse til Østre Skoles 8. klasser
bliver de enkelte elevers faglige og sociale niveau evalueret. Denne evaluering foregår i fora
bestående af klasselærere og skoleledere, samt i fora bestående af afgivende og
modtagende klasselærere.
De nuværende 7. klasser "blandes" ved 8. klasse-dannelsen. Klasselæreren i 7. klasse
sammensætter elevgrupperne i samarbejde med skolens leder. Det tilstræbes, at der
dannes ensartede klasser med hensyn til:
• drenge-piger
• de tre skoler
• det faglige
• det sociale
Klasselæreren taler med klassen og den enkelte elev om dannelse af nye klasser.
Skolelederen på Østre Skole indkalder til et møde, hvor den endelige klassesammensætning
drøftes med de afleverende klasselærere og de tre skolers ledere.
Evaluering:
Den enkelte underviser i de enkelte fag foretager evalueringer af elevernes faglige
standpunkt, i starten af skoleåret for 8. klasse vedkommende.
Skolens eget udviklingsprojekt
Skoleåret 2008/2009 har været præget af drøftelser, planlægning og ikke mindst
gennemførsel af den store flytning. En flytning, hvor alle afdelinger, klasser og funktioner
er blevet flyttet jf. den store renoverings- og udviklingsplan, der for tre år siden blev
udarbejdet på Østre Skole. En spændende og krævende proces, hvor alle skolens
medarbejdere har været involveret, for at det skulle kunne lykkes. Forandringen satte
mange pædagogiske drøftelser i gang. Nye tiltag og nyt samarbejde opstod på hele skolen.
I forbindelse med beslutningen om flytning af specialklasserne til en samlet afdeling på
Østre skole, blev der sat et stort pædagogisk udviklingsprojekt i gang for denne afdeling.
Målet med udviklingsprojektet har været at give eleverne i specialklasserne en bedre
skoledag. Delelementer i dette arbejde har været at skabe en mere fleksibel skoledag, samt
at få et bedre og tættere samarbejde med skolefritidsdelen for specialafdelingen. Hanne
Sigvardsen fra Thisted Kommunes pædagogiske udviklingsafdeling har deltaget i
udviklingsarbejdet. Udviklingsprojektet bliver spændende at følge og skal evalueres
løbende.
En større drøftelse af skolens specialpædagogiske bistand på flere forskellige niveauer
medførte, at der fra skolens side blev sendt en ansøgning til Undervisningsministeriet om
at deltage i et forsøgsarbejde med undervisningsassistenter. Denne ansøgning blev
imødekommet kort før sommerferien. Ligeledes blev en ansøgning til Pædagogisk
Udviklingsafdeling om at oprette en familieklasse imødekommet. Begge projekter skal
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endelig udvikles og igangsættes i skoleåret 2009/2010.
Noter:
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