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FORORD
Kvalitetsrapporten for 2011 kigger tilbage på skoleåret 2010/2011. Et skoleår præget af en forandringspro‐
ces i form af strukturændringer, som i høj grad satte sit præg på skolernes liv. Rapporten dokumenterer og
evaluerer altså på et skolevæsen, som i sin struktur allerede har ændret sig markant, og rapportens konklu‐
sioner skal derfor ses i dette perspektiv.
Formålet med kvalitetsrapporten er blandt andet at sikre, at det politiske system har mulighed for at udføre
det politiske tilsyn med det samlede skolevæsen i forhold til eksempelvis skolernes ressourcestyring, faglige
niveau, lærernes kompetencer osv. Samtidig ønsker Thisted Kommune at skabe en helhed i den samlede
evalueringsindsats for folkeskolen, således at kvalitetsrapporten – også for skolerne – bliver et anvendeligt
redskab til kvalitetsstyring og ‐udvikling. Dette indebærer blandt andet, at kvalitetsrapportens konklusioner
og perspektiver skal behandles i visionsgruppen for folkeskolen, bliver dagsorden på møder mellem forvalt‐
ningen og den enkelte skole, samt bliver et styringsværktøj i forhold til kompetenceudvikling af lærere og
ledere i skolevæsnet.
For at sikre helheden i arbejdet vil Thisted Kommune desuden søge om at anvende udfordringsretten, såle‐
des at kvalitetsrapporten kun skal udarbejdes hvert andet år. Dette vil give forvaltningen og de enkelte
skoler tid til, på kvalificeret vis, at igangsætte tiltag på baggrund af kvalitetsrapportens konklusioner og
anbefalinger.
Som de øvrige år er indeværende kvalitetsrapport bygget op om nogle talfakta vedrørende skolevæsnet i
Thisted Kommune, herudover rapporter for hver enkel skole. Desuden er der udarbejdet nogle konklusio‐
ner, som identificerer nogle tendenser på tværs af skolerne, og dermed giver nogle pejlemærker i forhold
fremtidige handleinitiativer.
God læselyst!

Jesper Carlsen
Undervisnings‐ og fritidschef
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STRUKTUR
I efteråret 2010 gennemgik Thisted Kommune en strukturdebat på folkeskoleområdet. Denne mundede ud
i, at Stagstrup Skole og undervisningsstederne i Hundborg, Skjoldborg og Klitmøller, lukkede pr. 1. august
2011. Desuden fusionerede Vesløs‐Øsløs Skole og Tømmerby‐Lild Skole og blev til Hannæsskolen – med
undervisning i Tømmerby og Vesløs. Undervisningsstedet i Øsløs lukkede.
Desuden besluttede byrådet, at 7. klasser fremover hører til på overbygningsskolerne, samt at overbyg‐
ningseleverne fra skolerne Koldby, Bedsted og Vestervig, fremover skal gå på henholdsvis Snedsted Skole
og Hurup Skole. Ovenstående strukturændringer medførte selvfølgelig en del opgaver i forhold til beslut‐
ningens implementering. 7 ledere blev tilbudt andet arbejde som leder eller som lærer, og omtrent 35 læ‐
rere blev omplaceret som følge af en ny skolestruktur.
Disse omplaceringer er i løbet af foråret 2011 foretaget i et godt samarbejde med de relevante faglige
foreninger.
Desuden blev strukturændringerne også et startskud til at sætte fokus på kvaliteten i undervisningen. Inden
indeværende skoleårs start, blev der gennemført et projekt under titlen ”En ny begyndelse”, hvor alle lære‐
re deltog i en uges kompetenceudviklingsforløb med fokus på den pædagogisk‐didaktiske kvalitet i skoler‐
ne. Projektet var et forsøg på at kigge på strukturændringer som en mulighed for aktivt at være medska‐
bende på en udvikling på den enkelte skole, som samlet set øger undervisningens kvalitet i folkeskolerne i
Thisted Kommune.
Hele strukturdebatten medførte også, at der i skoleåret 2010‐2011 kun var begrænset fokus på igangsæt‐
telsen af nye pædagogiske tiltag. Dog har enkelte skoler påbegyndt LP‐modellen.
Der er pt. igangværende analyser af henholdsvis specialundervisningsområdet samt udarbejdelse af en ny
ressourcetildelingsmodel. Begge disse analyser er affødt af strukturbeslutningen.
Nedenunder ses en oversigt over skoler i Thisted Kommune pr. 1. august 2011.
SKOLE

ELEVTAL

KLASSE‐
TRIN

SPECIAL‐
TILBUD

Bedsted

232

0.‐9.

X

Hannæs

295

0.‐9.

Hanstholm

327

0.‐9.

Hillerslev

106

Hurup

428

0.‐9.

Koldby

150

0.‐6.

Nors

169

0.‐6.

Rolighed

409

0.‐6.

Sennels

111

0.‐6.

Sjørring

489

0.‐9.

Snedsted

550

0.‐9.

Spor 10

81

10.

Tilsted

176

0.‐6.

Tingstrup

652

0.‐9.

Vestervig

220

0.‐9.

X

Østerild

114

0.‐6.

X

Østre

493

0.‐9.
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JOBKL.

SFO

SPECIAL‐
SFO

FLERE
UNDERVIS‐
NINGSSTEDER

LANDS
BYORD
NING

X
X

X

Tømmerby 0.‐6.
Vesløs 7.‐9.

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
Sjørring 0.‐9.
Vorupør 0.‐3.

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
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FORMELLE KRAV TIL RAPPORTEN
Formål
a) Kvalitetsrapporten skal styrke kommunalbestyrelsens mulighed for at varetage ansvaret for folkeskolen
og give et godt grundlag for, at kommunalbestyrelsen kan tage stilling til det faglige niveau på kommu‐
nens folkeskoler.
b) Kvalitetsrapporten skal bidrage til at fremme dialogen og systematisere det løbende samarbejde mel‐
lem aktørerne i det kommunale skolevæsen samt bidrage til åbenhed.
Indhold
Rapporten indeholder en vurdering af det samlede skolevæsen samt de enkelte skoler hver for sig.
Der anvises styrkeområder og områder, hvor der er behov for forbedringer.
Udformning
Rapporten er udformet således, at der er anvendt den samme systematik på de enkelte skoler. Dette bevir‐
ker, at man kan drage sammenligninger og følge udviklingen på de enkelte emneområder over en årrække.
Ændres der i den måde rapporterne udarbejdes på i senere rapporter (kategorier, måde at fremstille over‐
sigter, grundlag for opgørelser o.l.), skal dette pointeres, og der skal gives en forklaring på, hvorfor ændrin‐
gerne er foretaget.
Omtales der i rapporten oplysninger, der er omfattet af tavshedspligten, skal det foregå på en sådan måde,
at det er muligt for offentligheden at læse og forstå rapporten, selv om de pågældende oplysninger ikke
indgår ved offentliggørelse af rapporten.
Rapporten skal offentliggøres på internettet.
Kommunalbestyrelsens rolle
Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at rapporten med udgangspunkt i mål og rammer for folkeskolens
undervisning, giver en dækkende beskrivelse af status for hver af kommunens folkeskoler og for det samle‐
de skolevæsen.
Rapporten udarbejdes indenfor rammerne af loven og de – i denne rapport – opstillede krav, og kan efter
kommunalbestyrelsens beslutning rumme andre oplysninger end de i loven nævnte.
Kvalitetsrapporten skal drøftes i kommunalbestyrelsen, der tager stilling til rapporten og til opfølgning her‐
på.
Skolebestyrelsernes rolle
Før rapporten drøftes i kommunalbestyrelsen indhentes udtalelse fra skolebestyrelserne på de kommunale
skoler.
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”ÅRSHJUL” – EVALUERING AF ÅRETS KVALITETSRAPPORT
Kvalitetsrapporten sætter per definition fokus på det foregående skoleår, men med Kvalitetsrapport 2011
ønskes skabt et redskab til også at sende fremadrettede signaler for udviklingen på skoleområdet i Thisted
Kommune.
En visionsgruppe for folkeskolen er nedsat, og det er tanken med denne kvalitetsrapport at skabe synergief‐
fekt mellem evalueringen af rapporten og visionsgruppens arbejde – herudover minimere risikoen for pa‐
rallelt løbende udviklingsspor i kommunen. Samspillet mellem visionsgruppens arbejde og arbejdet om‐
kring kvalitetsrapporten vil give et solidt grundlag for at udarbejde en skolepolitik.
Et meget vigtigt parameter for succes er, hvordan det lykkes os åbent og konstruktivt at arbejde med kon‐
trolaspektet (kvalitetsrapporten er kommunalbestyrelsens tilsynsredskab) samtidig med, at der skabes en
fremadrettet dialog om skoleudviklingen i Thisted Kommune.
Vi skal med andre ord bruge de indhøstede erfaringer til at rette/tilrette uhensigtsmæssige handlinger og
fejl, og samtidig skabe grobund for vækst og udvikling i skolevæsnet.
En ”grundpille” i dette vækstscenarie er tillid. Der skal skabes tillid til, at evalueringsresultaterne medfører
en konstruktiv og resultatsøgende dialog mellem interessenterne i skolevæsnet.
Det er vigtigt, at politikerne har tillid til, at rapportens indhold, herunder konklusioner, er et objektivt bille‐
de af Thisted Kommunes skolevæsen, ligesom det er vigtigt, at brugerne har tillid til, at det arbejde, der
investeres i rapporten bliver set, hørt og anvendt i den fremadrettede dialog – både af politikerne, forvalt‐
ningen og af skolelederne.
Der sættes i denne rapport ikke direkte fokus på evalueringsredskaber, men det vil være hensigtsmæssigt
hurtigst muligt at starte en proces i forhold til at udvælge egnede redskaber, der passer til Thisted Kommu‐
nes behov og ønsker.

Her i årshjulet peges på en struktur/tidsplan, der sikrer rammerne for dialogen mellem interessenterne i
skolevæsnet.

Oktober 2011

November 2011 til
januar 2012

(Fortsættes på næste side)
JANUAR 2012

Kvalitetsrapport 2011 er klar til politisk behandling/ godkendel‐
se, og forvaltningen modtager kommunalbestyrelsens kom‐
mentarer. Forvaltningen udarbejder en strategi‐ og handleplan
for implementering af de politiske signaler.

Undervisnings‐ og fritidschefen orienterer visionsgruppen, der
arbejder videre ud fra den lagte strategiplan med fokus på ud‐
vikling af det samlede skolevæsen.
Undervisnings‐ og fritidschefen orienterer den samlede skole‐
ledergruppe, og afholder herefter møder på de enkelte skoler
med ledelserne om udviklingen decentralt.
Skolelederne orienterer ansatte og bestyrelsen, og der igang‐
sættes en proces til opfyldelse af de opstillede mål.
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Marts 2012

Der foreligger plan til politisk godkendelse for udviklingstiltag i
skoleåret 2012/2013 både for det samlede skolevæsen og for
de enkelte skoler.

August 2012

Tiltagene igangsættes.

Marts 2013

De første erfaringer/evalueringer af de aftalte indsatser forelig‐
ger. Resultaterne/erfaringer drøftes i de relevante fora (Børne‐
og Familieudvalget, skolebestyrelserne, visionsgruppen for fol‐
keskolen, skolelederkredsen). Eventuelle justeringer af indsat‐
serne aftales.

August og
september 2013

Kvalitetsrapport for skoleåret 2012/2013 udarbejdes.

Oktober 2013

Kvalitetsrapporten foreligger til politisk behandling.

Herefter fortsættes processen som vist i tekst og grafisk model (på efterfølgende side) frem mod næste
kvalitetsrapport, der foreligger i oktober 2015.

JANUAR 2012
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ÅRSHJUL

"Årshjulet" - model

KVALITETSRAPPORT

”Års
hjul
et”
–
mo
del
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FORVALTNINGENS BEREGNINGER I FORBINDELSE MED SKOLEVÆSNETS RAMMEBETINGELSER

SKOLE

ELEV‐
TAL

KLAS‐
SER

KLAS‐
SEKVO‐
TIENT

SAMLET
FORBRUG
PER ELEV
(KR.)

MATERIA‐
LER PER
ELEV (KR.)

STIL‐
LINGST
AL

ELEVER
PER
STIL‐
LING

UNDER
VIS‐
NINGS
PRO‐
CENT

Bedsted

246

14

20,6

73.274,00

881,00

26,1

9,42

38

Hanstholm

340

25

18,7

65.590,00

1.238,00

50,53

6,73

36

Vesløs

223

13

17,15

61.832,00

806,00

24,1

9,24

37

Tømmerby

133

8

16,6

58.319,00

480,00

12,59

10,57

35

Hillerslev

120

8

15

58.787,00

880,00

12,01

9,99

38

Hurup

438

26

20,25

54.840,00

992,00

43,85

9,99

33

Koldby

239

14

19,15

57.601,00

1.589,00

21,53

11,1

35

Nors

199

9

22,4

48.277,00

1.034,00

16,52

12,05

37

Rolighed

467

29

21,2

82.720,00

1.376,00

59,9

7,8

36

Sennels

134

8

16,8

52.218,00

759,00

12,4

10,81

37

Sjørring

387

20

19,6

56.129,00

724,00

38,17

10,14

37

Snedsted

377

19

20,7

76.526,00

1.923,00

49,78

7,57

36

Spor 10

53

3

17,7

69.481,00

3.095,00

5

10,6

29

Tilsted

203

9

24,1

53.176,00

965,00

18,73

10,84

36

Tingstrup

587

30

21,6

49.335,00

1.199,00

50,23

11,69

37

Vestervig

216

13

17,3

51.334,00

757,00

19,04

11,34

36

Vorupør

39

6

6,5

84.879,00

1.032,00

3,83

10,18

36

Østerild

132

8

13,2

55.789,00

1.074,00

13,62

9,69

33

Østre

425

28

20

76.126,00

1.973,00

56,2

7,56

35

GENNEMSNIT

261

15

18,3

62.433,32

1.198,79

28,11

9,86

36

Som ovenstående tabel viser, var der i skoleåret 2010/2011 stor spredning i størrelserne på skolerne og
deraf følgende udgifter pr. elev, samt de enkelte skolers klassekvotienter. Disse tal forventes at ændre sig
markant i indeværende skoleår med baggrund i beslutningen om en ny skolestruktur, som gerne skulle give
mulighed for en optimering af klassestørrelser.
I forhold til ovenstående tabel vedrørende klassekvotienter og udgifter pr. elev skyldes de markante for‐
skelle, at nogle skoler driver specialklassetilbud, mens andre skoler udelukkende har almindelige klasser.

JANUAR 2012
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SKOLE

PC'ER U. 5
ÅR

Bedsted

ELEVER PR.
PC

FRAVÆR

AFLYSTE
TIMER

KOMPETEN‐
CEUD‐
VIKLING
(TIMER)

LINJEFAG

40

6,2

5%

0,98%

682

79,20%

127

2,7

6%

0,29%

835

42,36%

Vesløs

78

2,9

5%

0,66%

484

74,02%

Tømmerby

52

2,6

5%

0,15%

451

76,00%

Hillerslev

36

3,3

5%

0,20%

688

58,27%

Hurup

100

4,4

5%

0,87%

1022

64,63%

Koldby

51

4,7

5%

0,42%

798

79,00%

Nors

70

2,8

4%

0,25%

450

64,62%

Rolighed

129

3,6

5%

0,03%

2959

40,69%

Sennels

40

3,4

4%

0,10%

373

87,92%

Sjørring

224

1,7

5%

0,60%

761,7

80,52%

Snedsted

180

2,1

4%

0,57%

1135

75,92%

Spor 10

39

1,4

3%

0,62%

82

50,00%

Tilsted

63

3,2

6%

0,13%

823

92,15%

Tingstrup

140

4,2

5%

0,44%

1354

87,04%

Vestervig

40

5,4

5%

1,44%

682

66,51%

Vorupør

26

1,5

5%

0,00%

143

76,00%

Østerild

36

3,7

4%

0,03%

725

21,29%

208

2

7%

0,29%

2133

75,14%

3,25

5%

0,42%

872,67

68%

Hanstholm

Østre
GENNEMSNIT

88,37

I forhold til antallet af computere i folkeskolen viser ovenstående tabel store udsving skolerne imellem.
Dette kan blandt andet skyldes to ting; For det første har skolerne selv prioriteret over de tildelte ressour‐
cer til indkøb af IT. Det vil sige, at den enkelte skole har kunnet prioritere for eksempel indkøb af smart‐
boards eller andet IT‐udstyr fremfor pc’er. Dette påvirker ovenstående tabel.
For det andet har ressourcerne til indkøb af IT‐udstyr ikke været tilstrækkelige til løbende at udskifte com‐
putere inden for en 5‐årig periode. I budget 2012 er der derfor afsat kr. 1.000.000 ekstra til indkøb af IT.
Vedrørende fravær anbefaler forvaltningen, at skoler med fravær på mere end 5% skal udarbejde en skrift‐
lig handleplan for nedbringelse af fravær. Handleplanerne skal drøftes på dialogmøde med forvaltningen.
Det skal desuden bemærkes, at fraværsprocenten samlet set i Thisted Kommune er steget fra 4% i
2008/2009 til 5% i 2010/2011. Dog må det generelle fraværsniveau ikke betegnes som alarmerende, men
noget der kræver fortsat og konstant opmærksomhed.
I forhold til lærernes kompetencer og linjefag skal det fremhæves som bekymrende, at enkelte skoler ligger
særdeles lavt. Forvaltningen vil tage initiativ til en nærmere undersøgelse af baggrunden for dette.
Det kan skyldes manglende/fejlagtige opdateringer i Matrix. Generelt arbejdes der systematisk med opkva‐
lificering af lærernes kompetencer i en uddannelsesmodel kaldet ”linjefag light”. I denne model udbydes 3‐
4 af folkeskolens fag årligt i et lokalt efteruddannelsesinitiativ på linjefagsniveau. Det er tilrettelagt således,
at over en fireårig periode tilgodeses alle folkeskolens fag.
JANUAR 2012
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Karaktergennemsnit
SKOLE

DANSK
Læs‐
ning

Mundtlig

ENGELSK

MATEMATIK

Engelsk
mundtlig

Bedsted

6,23

Ret‐
skriv‐
ning
5,59

Skrift‐
lig
5,36

5,68

5,5

Færdig‐
hedsreg‐
ning
6,68

Hanstholm

4,62

4,18

3,29

7,45

5,61

Vesløs

5,39

5,61

6,52

7,68

Hurup

6,04

5,69

5,6

Koldby

4

4,48

Sjørring

5,73

Snedsted

5,84

FYSIK/
KEMI
Problem‐
løsning

Fysik/
kemi

6,91

6,55

4,85

4,79

4,69

6,88

5,18

6,07

6

7,52

6,93

5,16

5,36

6,74

5,86

6,86

5,21

6,52

6,43

6,8

5,45

5,63

7,43

8,17

6,29

6,93

6,62

6,28

6,59

8,29

8,09

6,55

8,12

5,44

5,9

7,44

6,13

5,04

6,6

Spor 10
Tingstrup

6,08

6,47

7,34

8,45

7,01

7,74

6,92

6,96

Vestervig

5,27

5,91

7,25

7,67

8,91

5,9

6,4

7,55

Østre

6,77

7,13

7,76

7,54

6,87

7,83

6,75

6,22

GENNEMSNIT

5,84

5,94

6,34

7,64

6,93

6,56

6,42

6,36

I forbindelse med forvaltningens dialogmøder med de enkelte skoler, vil elevernes faglige udbytte af under‐
visningen blive drøftet.
Skoler der i forhold til karaktergennemsnit i enkelte fag, præsterer væsentligt under det kommunale gen‐
nemsnit (‐ 1), skal udarbejde handleplaner for de enkelte fag.
Generelt vurderes karaktergennemsnittet for Thisted Kommune til at være tilfredsstillende.
Overgang til ungdomsuddannelse – 2011
UDDANNELSESVALGET I 9. ÅRGANG 2011
Efterskole
Grundskole
Erhvervsuddannelser
Egu og STU
Gymnasiale uddannelser
Andre aktiviteter
I alt

261
88
146
6
124
26
651

40%
14%
22%
1%
19%
4%

9
75
6
219
13
322

3%
23%
2%
68%
4%

UDDANNELSESVALGET I 10. ÅRGANG 2011
Grund‐ og efterskole
Erhvervsuddannelse
Egu og STU
Gymnasiale uddannelser
Andre aktiviteter
I alt

JANUAR 2012

KVALITETSRAPPORT FOR FOLKESKOLEOMRÅDET 2010/2011

KONKLUSION
Kvalitetsrapporten for skoleåret 2010‐2011 er, som nævnt i indledningen, meget atypisk, idet beslutningen
om en ny skolestruktur fra den 1. december 2010 har medført, at de fleste skoler har ændret sig væsentligt
den 1. august 2011. Både i forhold til klassetrin, antal elever, antal lærere mm. Derfor kan det være vanske‐
ligt at fremhæve nogle samlende konklusion, som har et fremadrettet perspektiv.
Dog skal følgende fremhæves som temaer, der skal arbejdes videre på i skolevæsnet:
For det første skal det analyseres og drøftes nærmere om forskellen i lærernes kompetencer fordrer, at der
tages centrale initiativer i forhold til lærernes efter‐ og videreuddannelse i et større omfang end det foregår
nu.
Ellers må det forventes, at forskellen mellem de enkelte skoler, når det omhandler omkostninger pr. elev,
klassestørrelser mm. udlignes som en konsekvens af strukturbeslutningen.
På enkelte skoler er der også nogle bekymringspunkter vedr. fagligt niveau (afgangsprøvekarakterer), elev‐
fravær og antal pc pr. elev. Disse temaer vil blive drøftet med de enkelte skoler på dialogmøder mellem
ledelsen på skolen og forvaltningen.
Generelt vurderes det dog, at det faglige niveau på skolerne (målt på afgangsprøvekarakterer) er tilfreds‐
stillende.
Temaet specialundervisning har ikke været berørt i denne kvalitetsrapport idet der henvises til det igang‐
værende analysearbejde af dette område.
Forvaltningen konkluderer desuden på baggrund af de enkelte skolers afsnit, at der på Thisted Kommunes
folkeskoler foregår meget interessant udviklingsarbejde. Ikke mindst arbejdet med LP‐modellen ser ud til at
gøre en positiv forskel på skolerne. Desuden arbejder flere skoler struktureret med internationalisering,
læsning og inklusion. Forvaltningen ønsker at understøtte de lokale initiativer gennem centrale initiativer i
forhold til lærernes kompetenceudvikling.
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KVALITETSRAPPORTER FOR DE ENKELTE SKOLER
Følgende afsnit indeholder rapport for hver enkel skole.
Den enkelte skoleleder har været ansvarlig for udarbejdelsen af denne. Desuden har rapporten så vidt mu‐
ligt været behandlet/drøftet i skolebestyrelserne.
Efterfølgende har forvaltningen udarbejdet nogle generelle konklusioner på baggrund af skolernes rappor‐
ter.
Desuden henvises til kvalitetsrapportens bilagsdel for yderligere information vedrørende de enkelte skoler.
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Kvalitetsrapport 2010 – 2011: Bedsted Skole
Adresse

Skolegade 1, 7755 Bedsted Thy

Tlf.

9917 3141

Hjemmeside

www.bedstedskole.dk

Skoleleder

Tom Pedersen

Viceskoleleder

Jack Soleng

Klassetrin

0.‐9. klasse

Antal spor

Et spor på alle årgange

Antal elever

246

SFO‐leder

Lars Zangenberg Kristensen

Antal elever i SFO
Specialklasser

Golfstrømmen for elever med social‐emotionelle vanskeligheder
(12 elever).
Bedstedklassen for elever med svære, generelle indlæringsvanske‐
ligheder (14 elever).

Skolelederens forord/præsentation af skolen
Bedsted Skole er en almindelig 1‐sporet folkeskole med overbygning. På skolen findes desuden 2 special‐
klasserækker: Bedstedklassen for elever med svære, generelle indlæringsvanskeligheder og Golfstrømmen
for elever med social‐emotionelle vanskeligheder og udad reagerende adfærd. I Bedstedklassen er der 14
elever og i Golfstrømmen er der 12 elever.
Bedsted Skole er afdelingsopdelt i indskoling (0.‐2. kl.), mellemtrin (3.‐6. kl.), overbygning (7.‐9. kl.), de to
specialklasser samt SFO.
Indskolingen
I indskolingen er undervisningen organiseret i aldersblandede grupper på tværs af årgange. Undervisnin‐
gen i indskolingen tager udgangspunkt i de enkelte elevers faglige standpunkt og der arbejdes intenst med
såvel den faglige og den sociale udvikling. Skolens SFO er en meget velintegreret del af indskolingsarbej‐
det, hvor SFO‐personalet bl.a. er med i de sidste lektioner hver dag. Alle forældremøder og skole‐
hjemsamtaler i indskolingen holdes naturligvis fælles for undervisningsdelen og SFO‐delen.
Alle elever i indskolingen har 5 lektioner om dagen.
Mellemtrin og overbygning
På såvel mellemtrinnet og i overbygningen er holddeling en indarbejdet del af undervisningen. Både dansk‐
og matematiktimerne er parallellagte, så der kan arbejdes på tværs af klasser og årgange i disse fag.
På Bedsted Skole arbejdes der desuden med et antal ”blokdage” (en pr. måned), hvor eleverne har mulig‐
hed for en hel dags fordybelse i et enkelt fag eller emne. Blokdagene fordeles mellem de forskellige faglæ‐
rere, således at også de ”små” fag kommer til.
AKT og flex
Skolens AKT‐arbejde centreres i særlig grad omkring to indsatser. Skolen har to KRAP‐uddannede AKT‐
lærere, som varetager samtaler med elever samt særlige forløb i klasserne mm. Desuden har Bedsted Sko‐
le et flexbånd, hvor elever med brug for en særlig trivselsindsats kan modtage undervisning og guidning.
Flexbåndet dækker 2. – 5. lektion hver dag alle ugens dage.
I Flexbåndet undervises eleverne på små hold (1‐3 elever ad gangen) i et individuelt afgrænset antal lekti‐
oner om ugen i en afgrænset periode. Flexbåndet er således ikke en permanent ordning for den enkelte
elev og heller ikke en ”heltids‐foranstaltning”, men har udelukkende inklusion for øje.
Målet med flexbåndet er primært at højne elevernes selvværd samt at guide dem i forhold til deres adfærd
i klassen og i pauserne.
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Elever, der skal modtage undervisning i flexbåndet indstilles skriftligt af klasselæreren, og visiteres efter‐
følgende af skolens AKT‐lærere og skolelederen i samarbejde – og altid med forældrenes samtykke.
Der er en tæt opfølgning fra flexlærerne til stamklassens lærere mht. elevens udbytte af flexundervisnin‐
gen. Forældrekontakten varetages af elevens klasselærer, for at understrege vigtigheden af, at eleven fort‐
sat hører til i sin stamklasse.
Når en elev har været gennem et forløb i flexbåndet sker udslusningen til stamklassen ofte ved, at flexlæ‐
reren i et antal lektioner følger eleven i stamklassen, og således guider eleven og f.eks. hjælper denne med
at overholde indgåede aftaler.
Faglig specialundervisning
Den faglige specialundervisning på Bedsted Skole står på flere ben:
Den almindelige specialundervisning foregår typisk på små hold (1‐4 elever ad gangen) i perioder på ca. 10
uger ad gangen. Specialundervisningen henvender sig til elever med specifikke faglige problemer og iværk‐
sættes altid efter forudgående faglig test – og altid med forældrenes samtykke. Skolens specialundervis‐
ningscenter organiserer undervisningen i samarbejde med skolen/lederen. Der er en tæt opfølgning i for‐
hold til stamklassens lærere og i forhold til forældrene.
En elev kan modtage faglig specialundervisning i en eller flere perioder efter behov.
Tidlig læsehjælp er egentlig ikke en del af specialundervisningen, men er en støtte til elever i 1.‐2. kl., som
er lidt længere tid om at ”knække” læsekoden. Når den tidlige læsehjælp alligevel nævnes i denne sam‐
menhæng er det naturligvis fordi, at de pågældende elever ellers typisk ville være i målgruppen for faglig
specialundervisning. Når eleverne så har modtaget tidlig læsehjælp, vil de fleste faktisk fremadrettet kun‐
ne klare sig uden specialundervisning. Tidlig læsehjælp kan altså betragtes som en form for ”forebyggende
specialundervisning”.
Tidlig læsehjælp iværksættes typisk for 4 elever hvert år efter en forudgående læsetest i indskolingsgrup‐
pen.
Som et yderligere supplement til læseindlæringen har Bedsted Skole indført læsebånd,
hvor alle elever hver eneste dag læser i 15 min. Det er med til at styrke de mindre elevers læseindlæring,
og er i høj grad med til at vedligeholde og udbygge de større elevers læsefærdigheder. I perioder fokuseres
– i læsebåndet – på forskellige indsatser, f.eks. faglig læsning i forskellige fag, skønlitteratur – herunder
både romaner, noveller og lyrik.
Til elever på mellemtrinnet og i overbygningen tilbyder Bedsted Skole lektiecafé, hvor eleverne kan mod‐
tage støtte fra en lærer til lektielæsning o.a.
Lektiecaféen ligger parallelt med undervisningen i tysk i overbygningen, og det er obligatorisk at deltage
for de elever, der er fritaget for tyskundervisning.
Ud over den almindelige specialundervisning, der er målrettet enkelte elever efter forudgående visitation,
iværksætter skolen også særlige læseindsatser rettet mod hele klasser eller hold, hvis der viser sig et be‐
hov for det, f.eks. gennem læsetest, nationale test eller på anden måde. En sådan særlig læseindsats vil
typisk blive varetaget af den pågældende dansklærer i tæt samarbejde med skolens læsevejleder.
På Bedsted Skole er der ingen elever, der modtager undervisning i dansk som andet sprog.
Test‐ og evalueringsværktøjer
På Bedsted Skole er der et veludbygget testprogram, særligt omkring læsning, gennem hele skoleforløbet –
startende med den obligatoriske sprogvurdering for indskolingens 1. årselever (bh.kl.), og ultimativt slut‐
tende med afgangsprøverne i 9. kl. I den mellemliggende periode benyttes såvel et udbud af diagnostiske
test OS‐, SL‐ og TL‐prøver, samt naturligvis de obligatoriske nationale test. De mange test gennemgås altid
af skolens læsevejleder i samarbejde med dansklæreren og skolens leder, og giver således et ganske godt
overblik over læseniveauet i de enkelte klasser. Læsevejlederen er behjælpelig med råd og vejledning i
forhold til den fortsatte læseindsats i de enkelte klasser.
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Skole‐hjemsamarbejdet
På Bedsted Skole er der en tradition for en ret tæt kontakt mellem skole og hjem i dagligdagen. Skolen
benytter naturligvis skoleintra som den primære kommunikationskanal i kontakten med forældrene, men
det er almindeligt, at der ringes eller skrives i kontaktbogen, hvis der er behov for særlige meddelelser.
Denne kontakt går ofte begge veje.
Opfølgningen i forhold til elevernes udbytte centreres omkring 2 årlige skole‐hjemsamtaler med udgangs‐
punkt i elevplanerne. I indskolingen holdes skole‐hjemsamtalerne som cafésamtaler, hvor indskolingens
personalegruppe inkl. SFO er tilgængelig, og hvor forældrene går rundt til de personaler, de måtte ønske at
tale med.
På mellemtrinnet og i overbygningen er skole‐hjemsamtalerne organiseret på en mere traditionel måde,
hvor forældrene indkaldes til de forskellige lærere efter tur.
Et tredje vigtigt element i skole‐hjemsamarbejdet, er to årlige forældremøder, hvor generelle emner tages
op med hele klassens forældregruppe på én gang. Disse møder er præget af dialog mellem forældre og
lærere, og arrangeres typisk i samarbejde mellem klasselæreren og klasseforældrerådet.
I de fleste klasser arrangeres også sociale arrangementer for elever, forældre og personale en eller flere
gange årligt.
Overgang til ungdomsuddannelser
samtlige elever i skolens 9. kl. gik i skoleåret 10‐11 videre til anden ungdomsuddannelse. De fordelte sig
således:
 5 elever til Spor 10
 9 elever til efterskoler
 2 elever til gymnasial ungdomsuddannelse
 2 elever til social‐ og sundhedsskole
 3 elever til teknisk skole.
Skolen havde derudover 3 afgangselever, der har modtaget specialpædagogisk bistand i skolens special‐
klasser. Disse tre elever er alle gået videre til teknisk skole, og alle vha. STU.
Bestyrelsens kommentarer
Bedsted skole har gennem sine målsætninger og principper om bl.a. ”plads til forskellighed, selvværd, selv‐
tillid og mod på livet”, sat aktuelle og moderne mål for den undervisning og de sociale kompetencer, som
vi alle tror og håber, vores børn vil kunne bruge, når de engang forlader vores skole, for at gå videre i un‐
dervisningssystemet.
Skolen har de sidste år lavet en del nye tiltag, bl.a. aldersblandet undervisning i indskolingen, læsebånd i
alle klasser (0. – 9.), hvor eleverne hver dag læser 15 min.
Sidste tiltag er projekt ”grønt flag”, hvor skolen fokuserer på vedvarende energi, miljø, genbrug mm. Dette
projekt er med til at samle hele skolen om aktuelle emner, der påvirker os i dagligdagen.
I skolebestyrelsen bestræber vi os på at holde dialogen levende omkring disse centrale temaer for skolens
undervisning. Det gælder både mellem os som forældre og personalet. Samarbejdet mellem forældre,
skolebestyrelse, skolens ledelse og det øvrige personale er en nødvendig forudsætning for, at vores skole
hele tiden er klar til at give vores børn de nødvendige færdigheder og kundskaber, hvilket vi mener, skolen
er rigtig god til.
Skolelederens konklusion
Bedsted Skole er en velfungerende skole med en engageret og faglig dygtig medarbejdergruppe, og en stor
opbakning fra forældre og lokalsamfundet i øvrigt.
Skolen har i de seneste år været præget af nogle store pædagogiske udviklingsprojekter, særligt omkring
indskolingen og omkring skolens AKT‐arbejde/flexbånd.
Helt overordnet hersker der på skolen en stemning, blandt både elever og personale, af at vi kan og vil
sammen. Det kommer til udtryk på mange måder – bl.a. gennem et stærkt og velfungerende elevråd, gen‐
nem et meget tæt og stærkt samarbejde mellem undervisningsdelen og SFO, og gennem en stærk vilje til
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faglig udvikling og forandring, og ikke mindst gennem en stærk gensidig kollegial opbakning på alle niveau‐
er på skolen. Udviklingsviljen og forandringsparatheden viser sig f.eks. gennem skolens udviklingsarbejder,
f.eks. i indskolingen og AKT‐arbejdet, og i skoleåret 11‐12 er hele skolen stærkt involveret i arbejdet med
”Grønt flag – Grøn skole”.
På skolen har vi en god og veludbygget struktur omkring det daglige arbejde, der primært virker som en
god støtte, hvad enten det er omkring undervisningen, samværet med børnene i SFO, sikkerhedsarbejdet,
den specialpædagogiske indsats, elevdemokrati, undervisningsmiljø m.m.
Noter:
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Kvalitetsrapport 2010 – 2011: Hanstholm Skole
Adresse

Fyrvej 100, 7730 Hanstholm

Tlf.

9917 3580

Hjemmeside

www.hanstholm‐skole.dk

Skoleleder

Johannes Nicolajsen

Viceskoleleder

Søren Ottosen

Klassetrin

0.‐9. kl.

Antal spor

2 (3. årgang kun 1 spor)

Antal elever

340

Specialklasser

Flyvefisken – 10 elever

Asylskole

3 aldersintegrerede klasser fra Asylcenter Hanstholm (ca. 35 elever),
og 2 aldersintegrerede klasser fra Børnecenter Vestervig (18 elever).

Skolelederens forord/præsentation af skolen
Hanstholm Skole er en overbygningsskole beliggende i Hanstholm by. I skoleåret 2010/11 er Klitmøller
Skole en del af Hanstholm Skole, men byrådet har med udgangen af skoleåret nedlagt Klitmøller Skole. Da
man i Klitmøller har valgt at lave en friskole med næsten 100 % tilslutning, falder Hanstholm Skoles elevtal
tilsvarende næste skoleår (ca. 40 elever).
Skolen har et velfungerende specialtilbud til børn i socio‐emotionelle problemer med 11 elever i
2010/2011.
Endvidere har vi forestået undervisningen af gennemsnitligt 35 børn fra Asylcenter Hanstholm, og i skole‐
året 2010/2011 ligeledes 18‐20 unge fra Børnecenter Vestervig. De unge fra Børnecenter Vestervig er pr.
1/8 2011 flyttet til Stagstrup Skole.
Skolen har siden 2003 arbejdet målrettet med indførelse af evalueringskultur, anerkendende pædagogik
og inklusion. Siden d. 1/8 2010 er skolen LP‐skole.
Beskrivelse af pædagogiske principper på Hanstholm Skole
Den røde tråd i skolens pædagogiske principper udspringer af skolens værdisæt (se bilag).
På Hanstholm Skole skal der være plads til alle. Den enkelte elev skal 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 indsats omkring det enkelte barn vægtes højt, så de
enkelte børn kan udnytte deres kompetencer og potentialer.
Vi arbejder ud fra en overbevisning om, at de relationer, børnene indgår i sammen med andre børn og
voksne, er af afgørende betydning for børnenes faglige og personlige udvikling.
De professionelle i skolen skal sørge for, at der tages ekstra hånd om de særligt udsatte elever, så de får
mulighed for at være i anerkendende og værdsættende relationer med – med mulighed for at bryde en
evt. negativ social arv.
Undervisningen tager udgangspunkt i og tilgodeser barnets behov, således at barnet kan indgå i samværet
med de andre børn og deltage i undervisningen.
Undervisningen tager udgangspunkt i, at alle børn i princippet hører til i hjemklassen. I ganske særlige til‐
fælde, hvor det tjener barnets trivsel og udvikling, tilbydes barnet undervisning uden for klassen.
Undervisningen på Hanstholm Skole kendetegnes ved forskellighed og fleksibilitet.
Den fleksible undervisning kan f.eks. foregå; på hold på tværs af klasser og årgange, støtte på klassen, flex‐
klasser på tværs af årgange eller specifikke fagkurser.
Skole‐hjemsamarbejdet
Et tæt samarbejde mellem skole og hjem er absolut essentielt for elevens trivsel og udbytte af skolegan‐
gen. Vores skolebestyrelse har derfor, i samarbejde med ledelse og lærere, udarbejdet principper for sko‐
JANUAR 2012

18

KVALITETSRAPPORT FOR FOLKESKOLEOMRÅDET 2010/2011
le‐hjemsamarbejdet, som er vedlagt som bilag.
Det vægtes, at skole‐hjemsamarbejdet skal ske i nødvendigt omfang, og ikke nødvendigvis med samme
frekvens i forhold til alle hjem (se bilag).
Specialundervisning og anden pædagogisk bistand
Det er Hanstholm Skoles politik, at Hanstholm Skole er et tilbud til de allerfleste børn i skoledistriktet. Et‐
hvert barn har unikke egenskaber, interesser, evner og læringsbehov.
Det er et mål, at der på Hanstholm Skole kan indrettes og iværksættes undervisning på en sådan måde, at
der tages hensyn til de store forskelle i egenskaber og behov som vores skolebørn har.
Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand gives til elever, hvis udvikling kræver en særlig
hensyntagen og støtte, som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og hold‐
dannelse inden for rammerne af den almindelige undervisning.
Iværksættelse af specialundervisning finder således kun sted i situationer, hvor udviklingen af elevens
kompetencer ikke er mulig inden for den almindelige undervisning.
Undervisning af elever, hvis tilhørsforhold til den almindelige klasse nedtones eller ophører, gives for det
meste i én af flexklasserne på Hanstholm Skole (Indskoling ”lille gul” – mellemgruppen ”lille flex” og ”store
flex” – overbygningen ”job‐klassen”). Flexklasserne er klasser med få elever og større differentieringsmu‐
ligheder.
Skolens Læsevejledere, AKT‐lærere og flexlærere spiller en vigtig rolle i den specialundervisning der, fore‐
går i klassen og uden for klassen. De kompetencer og erfaringer, disse personer ”forstyrrer” den almindeli‐
ge undervisnings tilrettelæggelse med, er et vigtigt omdrejningspunkt, når det handler om at leve op til
Folkeskolelovens § 18, hvori det præciseres, at enhver undervisning må tage udgangspunkt i den enkelte
elevs behov.
På Hanstholm Skole vejleder disse kompetencepersoner på flere niveauer:
Til elever og forældre:
 om muligheder for hjælpeforanstaltninger i og uden for skolen
 om relationer og samspil mellem skole og hjem.
Til lærere og lærerteam i de almindelige klasser:
 om udarbejdelse af individuel undervisningsplan for elever med særlige behov på områderne adfærd,
kontakt og trivsel
 om elevens særlige situation, individuelt og i klasserummet
 om faglige testresultater og fremadrettede muligheder
 om udvikling af lærersamarbejdet med henblik på hensigtsmæssig rummelighed (fælles refleksion og
gensidig støtte)
 om tilrettelæggelse af en undervisning, der både kan rumme og skabe udvikling hos eleven med de
særlige behov, og samtidig kan befordre udviklingen hos alle elever i klassen
 om relationsudvikling mellem elev‐elev, elev‐lærer og lærer‐lærer.
Til skoleledelse og kompetenceteam:
 om udvikling af social og emotionel kompetence, både på det forebyggende og det indgribende plan
 om konfliktløsningsmodeller og ‐muligheder
 om undervisningens organisering og indhold
 om prioritering af ressourcer til specialundervisningen.
Hanstholm Skoles kurs om, hvordan arbejdet med undervisning af elever med særlige behov tilrettelæg‐
ges, handler om et anerkendende børnesyn i skolebestyrelse og pædagogisk råd – retningslinjer fra Thisted
Kommune, og økonomiske og pædagogiske prioriteringer fra Hanstholm Skoles beslutningstagere. Den
aktuelle kurs er en naturlig følge af de mål, skolen har haft på rummeligheds‐ og inklusionsområdet i man‐
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ge år. Anstrengelsen med at hjælpe de af skolens elever, der har særlige behov, ses nu som en næsten
integreret del af skolens samlede virke. Arbejdet med at ”indkøre” LP viser sig at få vores mål til at stå ty‐
deligere.
Det er vigtigt at understrege, at det er helheden på Hanstholm Skole, der bærer projektet. Det er special‐
funktionerne (AKT, læsevejleder), der sammen med en række andre ressourcepersoner (skolebibliotek,
flexlærere), som i meget høj grad støtter normalklasselærerens bestræbelser på at virkeliggøre undervis‐
ningsdifferentiering.
Elevfravær
Skolen har udarbejdet handleplan med det formål at formindske elevfraværet, som traditionelt har været
højt. Resultatet af indsatsen er en kraftig reduktion af det ulovlige fravær, mens sygefraværet er steget.
Samlet er fraværet faldet med 1,6 fraværsdag pr. elev pr. år.
Udviklingsprojekt ‐ inklusion
Hanstholm Skoles udviklingsprojekt har i de seneste år handlet om at lave plads til så mange børn som
muligt i normalundervisningen. Vi forstår folkeskolen som et projekt, der har som udgangspunkt, at alle
børn hører til en distriktsskole.
Skolen har fokus på rummelighed og inklusion. Det er væsentligt at understrege, at dette fokuspunkt er et
uudtømmeligt ”kar” af problemstillinger og muligheder. Den korte version af projektet hedder, at vi har
styrket og udvidet vores måde at tænke differentiering.
Arbejdet med LP‐metoden er en fantastisk god ramme for at skabe bedre inklusion på skolen. På Hanst‐
holm Skole har vi nu i 1½ år arbejdet systematisk med LP‐ modellen. Der er selvfølgelig tale om en indkø‐
ringsperiode, hvor vi alle sammen skal lære, men vi kan allerede sige nu, at LP‐modellen sætter spor! Fra at
have et meget forklaringsorienteret syn ”Jamen det er nok også fordi..”, er vi nu alle meget optaget af at
analysere årsagerne nærmere. Konklusionen er gang på gang, at det ikke er barnet alene, der har et pro‐
blem, men også i høj grad omgivelserne. Modellen tager udgangspunkt i, at en problematik skal analyseres
ud fra 3 perspektiver: Individ, kontekst og aktør.
Med de tre perspektiver i tankerne, har vi ”kastet nogle bolde i luften”. Små‐projekter, der peger i retning
af, at vi bliver bedre til at inkludere skoledistriktets børn.
På de følgende sider har vi beskrevet 8 delprojekter, som skal tænkes sammen til et samlet udviklingspro‐
jekt, der har inklusion som mål (se bilag om inklusion).
Vi arbejder hen imod:
 At få den rigtige skolekultur i alle vores klasselokaler.
Et godt og overskueligt miljø i klasselokalet, hvor eleverne er der for hinanden og for læringen. I sådan
en kultur har den voksnes rolle, en stor betydning. Klassens miljø og kultur er fundamentet for god ind‐
læring. I sommeren 2011 har alle skolens lærere været på kursus i klasseledelse.


At have et stærkt pædagogisk fællesskab blandt de voksne på skolen.
Der laves ”teambuildings‐aktiviteter” i alle skolens afdelinger. Relationerne blandt de voksne har afgø‐
rende betydning for samarbejdet. Det gode samarbejde er en ”grundsten” i forhold til at skabe inklusi‐
on på skolen. I det seneste år har der konkret været iværksat:
 Fælles studietur til Skagen for alle lærere
 Fælles pædagogiske møder for alt pædagogisk personale
 Mødeforum for koordinatorer, TR/mødeleder, skole‐ og SFO‐ledere
 Teambuilding i hver af skolens afdelinger (med mødepligt for deltagerne).



At knytte stærke bånd imellem de enkelte teams, AKT‐lærerne, læsevejlederne og de fleksible mulig‐
heder i flexklasserne.
Ved at anlægge en systemteoretisk tænkning til børn, der bekymrer os i forhold til den undervisning,
der er tilrettelagt i normalundervisningen, vil vi sikre, at alle pædagogiske muligheder er medtænkt,
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før der tænkes på egentlig eksklusion.


At være meget bevidste om vigtigheden af god trivsel på skolen.
Relationer mellem børn‐børn og børn‐voksne, har i vores øjne altafgørende betydning for børnenes
personlige og faglige udvikling. De voksne omkring børnene skal have fokus på ressourcer og mulighe‐
der, og være med til at skabe de gode historier. Skolens trivselsplan skal sætte en slags standarder for
trivsel på Hanstholm Skole.



At være bevidste om læsningens store betydning i skolen.
Forskning understøtter, at børn som tidligt har lært at ”knække” læsekoden, vil trives bedre i skolen,
og generelt få mere ud af skolen. I Hanstholm er der iværksat nogle konkrete tiltag, som understøtter
vores mål:
Indskoling
 der sker en tidlig indsats
 det skal være læseuddannede lærere, som underviser i læsning
 der skal læses hver dag.
Mellemgruppe
 der læses hver dag
 IT‐støtte til enkeltelever
 en læseuddannet lærer rådgiver klassernes lærere og elever
 der laves klassekonferencer om læsning.
Overbygning
 der læses hver dag
 IT‐støtte til enkeltelever
 en læseuddannet lærer rådgiver klassernes lærere og elever.



At have et naturligt samarbejde imellem skole og SFO.
Vi er bevidste om, at der er et uudnyttet potentiale i samarbejdet mellem skole og SFO. Et øget samar‐
bejde kan give børnene mere sammenhæng i hverdagen, og vi kan som skole få større fokus på det
enkelte barn. I 2011 er undervisningstimetallet i indskolingen udvidet, og der er pædagoger med i sko‐
ledagen ift. de yngste.



Fleksible støttemuligheder for opmærksomhedskrævende børn.
Udfordringen i at lave en speciel foranstaltning for et barn, handler om at begrænse foranstaltninger
til det, der er behov for. Hele skolen skal til stadighed arbejde med at øge den pædagogiske rummelig‐
hed 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.
Der er forskellige niveauer for støttemuligheder, når der opstår bekymring. Vi vil meget gerne have, at
alle muligheder er afprøvet, inden der foretages noget ”drastisk” omkring barnet (se bilag om hhv. cir‐
kelmodellen og trappediagrammet).
Hanstholm Skoles fleksible støttemuligheder dækker over en bred vifte af muligheder. I indskolingen
hedder tilbuddet ”lille gul”, i mellemgruppen ”flexklasserne” og i overbygningen ”Job‐klassen”. Alle
grupperne er klasser, der kan tilpasse sig det enkelte barns særlige udfordring på en mere fleksibel
måde end en normalklasse.
Vi tror på, at vi med en systemisk tilgang kan medvirke til udvikling af skolens samlede pædagogiske
indsats for alle børn, bl.a. udvikling af undervisningsdifferentiering, teamsamarbejde, ressourcesyn
m.v.



Klare linjer til eksterne samarbejdspartnere.
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Målet for det værdifulde samarbejde mellem skolen og andre professionelle, er at få en udveksling og
sammenhæng mellem skolens og eksterne støttetilbud, og dermed få et nuanceret helhedsbillede af
barnet og dets liv, så vi er i stand til at støtte barnets udvikling bedst muligt.
For at støtte barnets udvikling og indlæring tilstræbes det at opnå:
 fælles forståelsesramme for barnets vanskeligheder
 fælles problemløsning ved afstemning af indsats
 fælles indsats i de forskellige sammenhænge.
Skolelederens konklusion
Vi arbejder med 8 delprojekter, som gerne skulle løfte os op i et niveau, der gør Hanstholm Skole mere
inkluderende end den er i dag.
Grundlæggende betragter vi de professionelles forståelser og praksishandlinger som afgørende for, hvilke
handlinger og rum for udvikling, der bliver meningsfulde for både institutionens brugere og det pædagogi‐
ske personales professionsudøvelse.

Noter:
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Kvalitetsrapport 2010 – 2011: Hillerslev Skole
Adresse

Hillerslev Kærvej 9

Tlf.

9917 3366/ 2488 0256

Hjemmeside

www.hillerslevskole.dk

Skoleleder

Anette Kjeld Toft

Viceskoleleder

Dorthe Schmidt

Klassetrin

0.‐7. klasse

Antal spor

1

Antal elever

120

Specialklasser

0

SFO 0. – 3.klasse:

58 elever

SFO‐leder:

Else Hvidberg

Skolelederens forord/præsentation af skolen
Hillerslev Skole er en landsbyskole beliggende i Hillerslev by. Skolen rummer p.t. 105 elever. Skolens di‐
strikt er rent geografisk stort, hvilket betyder, at mange elever transporteres med offentlig bus eller taxa til
og fra skole.
Siden skolens opførelse i 1960, har den undergået en lang række forandringer. Her skal blot nævnes til‐
bygning af nyt skolebibliotek i 2000, idrætshal i 2004 og senest udvidelsen af SFO‐ og indskolingsområdet,
der forventes færdigt til ibrugtagning ultimo november 2011.
Fra foråret 2008 har Hillerslev skole fungeret som en del af landsbyordningen Kridthuset, bestående af
vuggestue, dagpleje, børnehave, SFO og skole.
I forbindelse med strukturdebatten 2010 blev det besluttet, at vores 7. klasser fremover, og med virkning
fra august 2011, skulle overflyttes til Tingstrup Skole. Det betyder, at skolen i dag har elever fra 0. klasse til
6. klasse. Med henblik på en bedre udnyttelse af lærerkræfterne blev det efterfølgende besluttet, at Hil‐
lerslev Skole ikke længere skulle være afdelingsopdelt, hvilket vil sige, at det nu er muligt for lærerne at
undervise på alle klassetrin.
Med virkning fra skoleåret 2011 har vi af ressourcemæssige hensyn valgt at samlæse vores 2. og 3. klasse,
således at der i ca. halvdelen af undervisningstiden er to lærer på klassen.
Vi oplever generelt stor forældreopbakning og tilfredshed, og har tillige et mangeårigt og solidt forankret
samarbejde med byens forenings‐ og erhvervsliv. Vi har senest ved skoleårets start 2011 modtaget en ny
legeplads, pengene til projektet blev doneret af den lokale DLG.
Skolens personale er på alle måder engageret i undervisningen, forældresamarbejdet og den pædagogiske
udvikling på skolen. Der udvises en meget stor fleksibilitet, hvilket er en forudsætning for, at hverdagen
kan fungere på en skole af vores størrelse.
I forhold til de fysiske rammer fremstår den oprindelige bygningsmasse som ”lidt træt”, især vores gang‐
arealer trænger til en renovering. Skolens pædagogiske udvalg har påbegyndt planlægningen af et udvik‐
lingsarbejde, der skal forskønne de indvendige og udvendige arealer.
Pædagogiske processer/principper
Der arbejdes målrettet med elevernes alsidige personlige og faglige udvikling som en central del af den
individuelle elevplan. Der er fokus på lærernes evalueringspraksis og sammenhængen med trinmålene,
klassernes årsplaner samt anvendelsen af resultaterne fra de nationale tests. I forhold til elevers og foræl‐
dres medinddragelse i undervisningen, anvender vi målcirkler, og arbejder dermed ud fra princippet om
stilladsering.
Vi prioriterer undervisningsdifferentiering, og opfatter elevernes individuelle behov for at udnytte deres
potentialer som deres læringsmål. Disse mål bestemmes i et samarbejde mellem lærer, elev og hjem. Eva‐
lueringen af undervisningen har som sit hovedformål at bestemme, hvorvidt læringsmålene nås.
Vores pædagogiske tilgang til eleverne er anerkendende og bekræftende. Vi arbejder med en narrativ
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tilgang, der som ét af sine overordnede formål har at dekonstruere vanetænkning, og vise nye muligheder
for en udvidelse af vores handlingsfelter. Dette syn stemmer meget fint overens med det systemiske LP‐
arbejde, og retter fokus mod både relationens betydning i undervisningen samt betydningen af tydelighed
og klasseledelse.
Skole‐hjemsamarbejdet
Forældrene medinddrages og informeres i meget stort omfang om deres barns skolegang og er generelt
meget interesserede i samarbejdet. Skoleintra er hovedkommunikations‐mediet og benyttes af alle foræl‐
dre.
Skolens pædagogiske udvalg, hvori der fra bestyrelsen er valgt to forældrerepræsentanter, har udarbejdet
en folder til nye forældre, der opmuntrer til forældredeltagelse i skoletiden og beskriver skolens syn på
samarbejdet. Vi har velfungerende forældreråd i alle klasser. Der holdes et årligt møde mellem bestyrelsen
og repræsentanter for klasseforældrerådene. På dette møde er en evaluering af skole‐hjemsamarbejdet et
fast punkt. Skolelederen deltager ved alle klasseforældremøder en gang om året, og informerer om pæda‐
gogiske‐, strukturelle‐ og administrative ændringer. Det er endvidere hensigten, at forældregruppen ved
denne lejlighed får mulighed for at være i dialog med skolens ledelse.
Det er i bestyrelsen besluttet, at der skal etableres en mentorordning for nye forældre, med det formål at
opnå en hurtigere integration i lokalsamfundet og på skolen. Vi ser en tendens til, at det for tilflyttere kan
være en vanskelig proces at blive en del af skolens fællesskab, især kan sproglige barrierer være en stor
udfordring for både børn og voksne.
(Se bilag om forældredeltagelse i skolen, en forældrefolder).
Dansk som andetsprog
Der undervises ikke i dansk som andetsprog.
Specialpædagogisk bistand
Hillerslev Skole har siden efteråret 2008 været under udvikling som LP‐skole. Alle skolens lærere anvender
i dag analysemodellen systematisk med det mål at forbedre elevernes læringsudbytte og trivsel. Den sy‐
stemiske teori bag LP‐modellen har udviklet lærernes kompetencer i forbindelse med analyse og kortlæg‐
ning af læringsmiljøet.
Skolens AKT‐lærer er p.t. på KRAP‐uddannelse og tilegner sig derigennem kompetencer, der gør hende i
stand til at håndtere opgaver vedr. enkeltelever, grupper af elever, forældrerådgivning og vejledning af
kolleger etc. AKT‐arbejdet er højt prioriteret og det forventes, at man arbejder med dokumentation af
indsatsen.
Målet for specialundervisningen generelt, er at give elever med særlige behov – faglige og/eller sociale –
den nødvendige støtte i at blive så selvhjulpne som det i forhold til det enkelte barn er muligt. Undervis‐
ningen målfastsættes og justeres løbende hen over et skoleår, og der er aftalt faste evalueringsmøder mel‐
lem skolens ledelse og specialundervisningslæreren/læsekonsulenten. Vi anser det som en forudsætning,
at det personale, der skal varetage specialundervisningen og læsevejlederfunktionen, har specialistuddan‐
nelser og holdes ajour på eget initiativ og via Thisted Kommunes læsekonsulent.
Den faglige specialundervisning gives som:
 Tidlig læsehjælp i 2. halvdel af første klasse ½ time dagligt i en periode på 15–20 uger
 Lektiecafé
 Specifikke kursusforløb for flere elever/holdundervisning
 To‐lærerordninger
 To‐sprogsstøtte som en integreret del af den almene undervisning
 Enkeltundervisning udenfor alm. skoletid
 Vejledning i anvendelsen af it‐programmer.
(Se bilag om kompetenceudvikling).
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Samarbejde mellem skole og SFO
SFO og skole har et mangeårigt og tæt samarbejde pædagogisk og ledelsesmæssigt.
Det betyder, at der hver dag er en gensidig orientering pædagoger og lærer imellem i forbindelse med
eventuelle problemer opstået i dagens løb, eller i forbindelse med særlige informationer fra hjemmet.
SFO henter og afleverer indskolingsbørnene på skolen.
SFO‐leder og skoleleder holder jævnlige planlægnings‐ og koordineringsmøder. På møderne drøftes tillige
pædagogiske‐ og personalemæssige problemstillinger/udfordringer. Skolens leder deltager endvidere i alle
SFO´ens personalemøder, og på de pædagogiske rådsmøder deltager en repræsentant fra SFO´en.
I forbindelse med vores udvidelse af SFO´en og den fysiske sammenbygning mellem skole og SFO, ser vi en
klar styrkelse af mulighederne for lærer‐ og pædagogsamarbejdet. Dette samarbejde ser vi som en nød‐
vendighed for at kunne fastholde den forebyggende‐ og tværfaglige indsats vedr. elever med særlige be‐
hov, samt den anerkendende og ressourceforankrede pædagogiske tilgang til udvikling for den enkelte
elev – og gruppen af indskolingselever generelt.
Vi har et stort ønske om, at også SFO‐delen får mulighed for at arbejde med LP‐ modellen. Man medtænk‐
te desværre ikke denne del af skolen ved projektets start i 2008.
Vedr. det formaliserede og konkret praktiske samarbejde henvises til bilag om mål‐ og indholdsplaner for
Hillerslevs SFO).
Bestyrelsens kommentarer
Bestyrelsen på Hillerslev Skole udtrykker sin store tilfredshed med indholdet i kvalitetsrapporten, og be‐
mærker, at beskrivelserne i delområderne er genkendelige i skolens daglige praksis.
Skolelederens konklusion
Hillerslev Skole er en velfungerende landsbyskole med et fleksibelt og engageret personale. Der arbejdes
meget målrettet ift. elevernes faglige‐ personlige‐ og sociale udvikling, hvilket afspejler sig i den konkrete
undervisning, samarbejdet med hjemmene og i lærernes planlægnings‐ og dokumentationspraksis.
Vi nyder generelt stor forældreopbakning og er meget optaget af, at samarbejdet mellem skole og hjem
skal styrke og udvikle den fælles indsats omkring det enkelte barn.
Vi tilstræber et højt informationsniveau og håndterer alle henvendelser konstruktivt – og med afsæt i en
anerkendende og ligeværdig dialog.
Landsbyordningens ledelsesteam er velfungerende, og opleves som en gensidig støtte i den daglige prak‐
sis.

Noter:
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Kvalitetsrapport 2010 – 2011: Hurup Skole
Adresse

Idrætsvej 11

Tlf.

9917 3240

Hjemmeside

www.hurupskole.dk

Skoleleder

Susanna Lange

Viceskoleleder

Dorthe Weiss Vestergaard, Lise Bjerg Knudsen

Klassetrin

0.‐9. klasse + specialklasserække + A‐klassen

Antal spor

2

Antal elever

438

Specialklasser

6

Skolelederens forord/præsentation af skolen
Hurup Skole er med sine næsten 500 elever én af de største i kommunen, og ligger centralt i et grønt
område med svømmehal/wellnesscenter, sportsanlæg, haller og et uddannelsescenter som naboer.
Hurup skole er 2–sporet, og på enkelte årgange 3–sporet. Vi har ca. 500 elever fra børnehaveklasse til 9.
klassetrin. Kommunens specialklasser er en del af Hurup Skole. I fritidsordningen er der ca. 140 børn.
Hurup Skole har i 2003 indviet en ny og spændende skole. Der er foretaget om‐ og nybygning af eksiste‐
rende lokaler, således at skolen fremstår med nye klasser og faglokaler, samt et fælles område med mul‐
tisal, skoletorv og mediecenter.
Samlet er vi 46 lærere, 12 pædagoger/pædagogmedhjælpere og 3 administrative/tekniske medarbejde‐
re. Desuden en række ansat i fleksjob og et antal personer, som er i virksomhedspraktik, jobtræning med
løntilskud.
Overordnede indsatsområder på Hurup Skole
Fælleskommunalt: Arbejdet med trivselsplan.
Lokalt:
 Værdigrundlag. Det fortsatte arbejde med implementering af værdier fra samarbejdet med Mercuri
Urval.
 Specialundervisningsområdet, herunder AKT, Tidlig Læsehjælp og Læsevejledning. Desuden imple‐
mentering af Mikroværkstedets og Skolepro programmer til understøttelse af læse‐staveprocessen
med efteruddannelse af lærere på Kompetencecentret i Koldby.
 Skoleintra – den videre udvikling af såvel den interne og i særdeleshed den eksterne kommunikati‐
onsplatform som en serviceforbedring overfor brugergruppen.
 Målfastsættelse/Årsplaner.
 Teamsamarbejdet.
 En ny form for skolefest over 2 dage.
 Internationalisering.
Vi har over en lang årrække haft internationalisering i form af udveksling – finasieret af EU. Det har
imidlertid medført, at vi ofte i de år, hvor vi ikke fik tilskud, måtte operere med en plan B. Derfor har
vi nu indgået en aftale med 3 gymnasieskoler på Mallorca med internationale linjer, hhv. Campos, In‐
ca og Felanitz, om en fast gensidig udveksling hvert år over i hvert fald de kommende 7 år i hhv. ok‐
tober, og de spanske elever kommer på genbesøg her i maj. Udvekslingen foregår på 8. klassetrin, og
i år er emnet, som eleverne samarbejder om, Klima og vedvarende energi.
 Samarbejdet med SFO, som deltager i alle elevgennemgange, og i visse tilfælde deltager i forældre‐
samtaler, samt er en del af ledelsesteamet. Desuden er SFO med i KOU/Forretningsudvalget, og del‐
tager ligeledes i Kompetenceteammøderne samt sagsteammøder med henblik på at skabe helheds‐
orienterede løsninger omkring elevernes trivsel. I dette samarbejde inddrages også Ådalen, når det
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drejer sig om de elever, der er visiteret dertil.
Nye procedurer omkring Kompetenceteammøder, dialogmøder og sagsteammøder.
Vi får i syddistriktet 2 socialrådgivere tilknyttet over en 2‐årig periode. Disse har kontor med åbnings‐
tider på skolerne, således at de kan anvendes som en del af det forebyggende arbejde sammen med
PU, skolen og Familieafdelingen. Vi ser meget frem til samarbejdet med Malthe og Rebecca, som al‐
lerede er startet. Der vil blive tale om bl.a. åben rådgivning for såvel lærere, elever og forældre. Ord‐
ningen kører foreløbig over en 2‐årig periode, hvorefter vi evaluerer med Servicestyrelsen omkring
resultaterne, således at de indhøstede erfaringer omkring ”skolesocialrådgivere” kan viderebringes
til andre kommuner med tunge problemer. Der evalueres naturligvis også løbende. Desuden skal
nævnes, at samarbejdet lige er begyndt, så vi står overfor en række udfordringer, inden vi finder de
helt rigtige ben at stå på. Dog skal det understreges, at de indledende møder med PU, Familieafde‐
lingen, Jesper Carlsen, Morten Lund, Servicestyrelsen og konsulenterne, som har tovholderfunktio‐
nen, har været lovende.

Skolelederens konklusion:
Alt i alt er vi på Hurup Skole i en rigtig god udvikling, hvor vi virkelig kan mærke, at det ”rykker” på en
lang række områder, bl.a. fordi vi har en række velkvalificerede Læsevejledere, AKT‐lærere – og som det
nyeste har sendt en matematiklærer på matematikvejlederuddannelse.
Med andre ord betyder det en del for de faglige miljøer, at der er en række lærere med disse specialud‐
dannelser, som kan målrette indsatsen, for de elever, som trænger på det ene eller andet område. Den‐
ne netværksdannelse er væsentlig som et sparringsrum, og indsatsen sker i tæt samarbejde med ledel‐
sen.

Noter:
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Kvalitetsrapport 2010 – 2011: Koldby Skole
Adresse

Limfjordsgade 9, Koldby, 7752 Snedsted

Tlf.

9917 3170

Hjemmeside

www.koldbyskole.dk

Skoleleder

Nils Cassøe Jepsen

Viceskoleleder

Ingrid Thingskov Nygaard

Klassetrin

0.–9. klasse

Antal spor

1 spor i 0., 1., 2., 3., 5., 6. og 9. klasse
2 spor i 4., 7. og 8. klasse

Antal elever

239

Specialklasser

Ingen, men en A‐klasse (alternativ klasse)

Skolelederens forord/præsentation af skolen
Koldby Skole består i skoleåret 2010/2011 af 2 undervisningssteder. Koldby Skole varetager den ordinære
undervisning, mens undervisningen på Villerslev Skole foregår som alternativ undervisning. Eleverne her er
visiteret fra andre skoler, og undervisningens mål sigter primært mod at finde frem til elevernes styrkesi‐
der på de praktiske områder, ligesom den teoretiske del af undervisningen primært sigter mod muligheden
for at gå op til folkeskolens afgangsprøve i det omfang, eleven har mulighed for det. Undervisningen i A‐
klassen er et alternativ til den ”almindelige undervisning”.
Denne kvalitetsrapport afspejler skolens udviklingsbestræbelser fremadrettet set i lyset af, at Koldby Skole
mistede sin overbygning pr. 01.08.2011. Overgangen fra overbygningsskole til grundskole har igangsat en
lang række initiativer, som også vil blive beskrevet kort i denne rapport.
Beskrivelse af de pædagogiske processer
Som en konsekvens af store pædagogiske udfordringer omkring øget inklusion og ønsket om større rum‐
melighed, blev der på Koldby Skole i skoleåret 2010/2011 taget initiativ til en igangsættelse af en udvidet
teampraksis.
Hovedtanken bag minder meget om LP‐modellen, idet de lærere og pædagoger, der har tilknytning til en
bestemt klasse, deltager i klasseteammøder omkring klassens/den enkelte elevs udfordringer.
Mødernes dagsorden sætter fokus på eventuelle problemer, målsætninger, informationsindhentning og
tiltag, der skal igangsættes. Efter 2‐4 uger evalueres de igangsatte tiltag ud fra referatet fra sidste møde
samt lærerens logbøger over forløbet. Kan problemet ikke umiddelbart løses, rettes der henvendelse til
skolens AKT‐lærer, der sættes grundigt ind i sagen via referater, logbøger m.m.
Sammen med ledelsen vurderer AKT‐læreren efterfølgende, om der skal igangsættes en AKT‐indsats, eller
om eleven/opgaven skal tages op på kompetenceteammøde. Inden et kompetenceteammøde vurderes
det først, hvilke faggrupper, der kan bidrage i forhold til opgaven (PU, Familieafdelingen, tale‐
hørepædagoger, SSP, UU eller lignende). Dernæst afholdes mødet, og det drøftes, hvilke tiltag, der skal
igangsættes. Herefter kan følgende ske: Sagsteammøder, AKT‐indsats, psykologisk udredning eller inddra‐
gelse af Familieafdelingen.
Denne udvidede teampraksis indeholder mange elementer fra LP‐modellen, og vi har derfor i starten af
det nye skoleår arbejdet en del med det reflekterende team og udnyttelse af hinandens ressourcer i for‐
hold til sparring. LP‐konsulent Sofie Stoltze har deltaget i et pædagogisk rådsmøde, hvor hun har givet en
kort præsentation af LP‐modellen. Vi arbejder i det kommende skoleår frem mod at blive en LP‐skole.
Skolens evalueringsredskaber til måling af elevernes faglige udbytte af og inddragelse i undervisningen
Målcirkler og forældresamråd er blot nogle af de redskaber, vi implementerer for at forbedre Koldby Sko‐
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les evalueringskultur. Målcirkler medvirker til, at eleverne aktivt inddrages i målformuleringerne og be‐
vidstgøres omkring deres læreproces. Lærerne får samtidigt et overskueligt styringsredskab, der kan
bruges dels i teamsamarbejdet, og dels i samarbejdet med forældrene, men også i forhold til drøftelser
med skolens ledelse. Den øgede refleksion over målsætningen og egen praksis, samt den efterfølgende
evaluering af det faglige udbytte hos eleverne, løfter kvaliteten i undervisningen.
Af andre initiativer til forbedring af skolens evalueringskultur kan nævnes vort fokusområde omkring de
nationale test. Læsevejleder, enkelte dansklærere og ledelse har været med på seminarer omkring, hvor‐
dan vi udnytter og drager bedst mulig læring af resultaterne af de nationale test. På Koldby Skole arbejder
vi på, at de nationale test i højere grad skal bruges som et værktøj til den løbende evaluering. Testene kan,
anvendt rigtigt, blive et pædagogisk redskab til lærerne, der kan bidrage til den videre tilrettelæggelse af
undervisningen. Derved kan undervisningen bedre målrettes den enkeltes behov.
Dette arbejde udvides yderligere i skoleåret 2011/2012, hvor vi laver en tema‐eftermiddag med Søren
Aksel Sørensen, der vil tale om, hvordan vi læser resultaterne og uddrager læring af dem, samt hvordan vi
gør vore elever til bedre læsere, såvel hvad angår faglig som skønlitterær læsning.
(Se bilag vedr. testplan for læsning og stavning, gruppeprøver).
Individuelle test: ”Testbatteriet” (individuel sprog‐ og hukommelsesprøve), anvendes til elever med særli‐
ge problemstillinger, herunder ved formodning om dysleksi.
I de øvrige fag er der ikke nogen fastlagt procedure/plan ud over de nationale test, men der bruges et
bredt spektrum af evalueringsformer (portfolio, lærebogssystemernes indbyggede prøver, elevsamtaler,
lærernes egne test mv.).
Kompetenceudvikling af vore lærere har meget høj prioritet på Koldby Skole. Vi har et meget videbegærligt
personale, der af egen drift sætter sig ind i nye pædagogiske muligheder. Vi har i øjeblikket personale i
gang med såvel matematik‐ og læsevejlederuddannelse. Lærerne deltager meget aktivt i videre‐ og efter‐
uddannelse, og de fremlægger den nyerhvervede viden på teammøder efter endt kursus. I dette skoleår
har vi haft flere lærere på KRAP‐kurser, vejledningskurser, kurser i kompenserende IT‐værktøjer og i kurser
omkring tidlig læsehjælp. Disse kurser giver vore ansatte de bedste forudsætninger for at kunne varetage
inklusion og administrere rummelighed i klasserne.
Det faglige niveau i undervisningen vægtes meget højt, og derfor prioriteres det højt, at det er linjefagsud‐
dannede lærere, der varetager undervisningen i fagene. Det samme er tilfældet for vikardækningen, hvor
vi fortrinsvis anvender egne lærere til vikardækning. Klassens egen lærer udfærdiger en meget grundig
drejebog til vikaren for på denne måde at sikre, at eleverne får det samme faglige udbytte ud af timerne,
som hvis læreren selv havde varetaget undervisningen. Idet såvel skolelederen som viceskolelederen har
valgt at dække mange vikartimer, aflyser vi kun i yderste nødstilfælde, og hvor det synes formålsløst at
sætte vikar på. Lærerne deltager aktivt i planlægningen af vikardækningen, idet de ofte kommer med for‐
slag til forbedringer, således at eleverne får det bedst tænkelige faglige udbytte af timerne. Der er derfor
meget få spildtimer.
Skole‐hjemsamarbejde
Skoleintra er fuldt integreret på Koldby Skole og er den primære kilde til forældrenes kommunikation med
skolen. Såvel forældre som lærere er glade for denne kommunikationsform, der sikrer et meget højt in‐
formationsniveau.
Hvert år holder Koldby Skole en stor skolefest med teaterforestilling opført af eleverne. Skolefesten er
normalt delt over 2 aftener, men bliver fremover, pga. skolens størrelse, begrænset til én aften. Der er
hvert år meget stor forældredeltagelse til skolefesten, og denne plejer at være en stor succes.
Jubilæum: Den 3. september fejrede skolen 50‐års jubilæum, og overbygningseleverne var allerede i skole‐
året 2010/11 med til at forberede den store fest med bl.a. plakatkonkurrence om den bedste jubilæums‐
plakat og udsmykning af skolen. Der er altid stor forældreopbakning omkring skolens arrangementer.
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På Koldby Skole udgør elevplanerne et meget vigtigt redskab i forbindelse med skole‐hjemsamarbejdet.
Forældresamtalerne er omdøbt til forældresamråd for at signalere, at arbejdet omkring vore elevers
faglige og personlige udvikling sker i samråd med forældrene, og derfor i et forpligtende samarbejde. Da
elevplanen danner udgangspunkt for skole‐hjemsamrådet, er det vigtigt, at de faglige og sociale mål er
stillet op på en måde, så forældrene har mulighed for at følge udviklingen. Til dette formål har vi valgt at
anvende redskabet ”Målcirkler”, der oprindelig er udviklet af Kristine Fooken Jensen. Målcirkler opstiller
de mange trin‐ og slutmål på en enkel og overskuelig måde i forhold til elever og forældre, så alle parter
ved, hvad der skal læres, og hvad der forventes af dem.
Formålet er øget gennemskuelighed og tydelig målsætning for både elever og lærere. På denne måde kan
målcirklerne udgøre en dialogisk platform til at skabe en øget bevidsthed om et mere målrettet og målo‐
rienteret arbejde hos eleven. Vores mål er at gøre forældrene mere kvalitetsbevidste samt at give dem de
bedste vilkår for at kunne samarbejde omkring deres barns udvikling. Derfor skal elevplanen være så over‐
skuelig og så operationel som mulig, så forældrene kan bistå i målopfyldelsen.
Specialpædagogisk bistand
Skolen har et rigtig dygtigt korps af uddannede specialundervisningslærere, anført af en veluddannet og
yderst kompetent koordinator. Resultatet af deres indsats har været, at vi i skoleåret undgik at sende ele‐
ver til specialklasser på andre skoler. Takket være et meget effektivt samarbejde mellem specialundervis‐
ningslærerne og lærerne i ordinær undervisning samt 12 ugentlige støtte/inklusionstimer, lykkedes det os
at rumme 2 elever med generelle indlæringsvanskeligheder samt elever med svære adfærdsforstyrrelser
såsom ADHD.
Proceduren for den specialpædagogiske bistand har været følgende:
1. Læreren observerer et problem hos en elev. Derefter udfyldes et omfattende bekymringsskema, der
bl.a. indeholder en grundig beskrivelse af, hvad bekymringen går på, standpunkt i dansk, matematik og
øvrige fag, praktiske færdigheder, elevens særlige interesser, social funktion, motivation, koncentrati‐
onsevne og opmærksomhed, humør, sprogforståelse og udtryksevne, motorik og andet.
2. Skemaet bliver behandlet på et møde mellem koordinator for specialundervisningen, det samlede
specialundervisningsteam, AKT‐læreren og ledelse, således at hjælpen bliver så optimal som mulig.
Den visiterende lærer har mulighed for at deltage i mødet med henblik på en uddybning af punkter på
bekymringsskemaet.
3. Specialundervisningslæreren varetager specialundervisningen og giver eleven diverse færdigheder
indenfor de områder, læreren har påpeget i bekymringsskemaet. Undervisningen planlægges ud fra
SMTTE‐modellen, så specialundervisningslæreren hele tiden i samarbejde med læreren følger, i hvilket
omfang, man når de mål, der er blevet sat, og hvordan udviklingen skrider frem. Til slut evalueres der.
Via speciallærerens meget nøje beskrivelse af sammenhængen i elevens problematik, målfastsættelse,
tiltag, der virker, tegn og efterfølgende evaluering, får læreren en drejebog over, hvordan undervisnin‐
gen kan lykkes for netop denne elev.
4. Læreren implementerer de elevtilpassede metoder i sin klasseledelse, så eleven, der har modtaget
specialundervisning, har de bedst tænkelige muligheder for at kunne følge med i normalundervisnin‐
gen ud fra elevens formåen.
På Koldby Skole var der i skoleåret 2010/2011 26 elever, der modtog specialundervisning, samt 1 elev, der
modtog specialundervisning grundet sprogvanskeligheder. Denne undervisning blev varetaget af lærere
med specialuddannelse eller specielle kompetencer indenfor specialundervisningsområdet. Støttetimerne
til den ene elev, der har sprogvanskeligheder, har efterfølgende gjort ham i stand til at følge normalunder‐
visningen på lige fod med klassens øvrige elever.
På Koldby Skole prioriteres AKT‐indsatsen meget højt. I skoleåret 2010/2011 har vi to KRAP‐uddannede
AKT‐lærere, der har lagt mange kræfter i at vejlede og rådgive deres kolleger kombineret med elevarbej‐
det. Der er således blevet lavet supervision på kollegers undervisning, og AKT‐lærerne har videregivet nyt‐
tige redskaber til håndtering af problematiske situationer. Samtidig har de på lærermøder forklaret lærer‐
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ne om teorien bag deres AKT‐arbejde for at give en større forståelse. Dette arbejde har resulteret i, at
mange af vore lærere er i stand til selv at løse mange af de problemstillinger, der tidligere krævede
AKT‐bistand. Ud over arbejdet med enkelte elever har AKT‐lærerne også haft stort udbytte af at arbejde
med grupper af elever, hvor elevernes indbyrdes relationer har været omdrejningspunktet. De har arbej‐
det med klassernes drenge‐ eller pigegrupper, hvis der har været problemer. Dette arbejde har medført et
langt bedre psykisk undervisningsmiljø i klasserne.
Overgang til ungdomsuddannelserne
Skoleåret 2010/2011 blev det sidste år med overbygning for Koldby Skole. Af den sidste årgang går 13 ele‐
ver på efterskole, 5 elever går på Spor 10, 1 elev er startet på Teknisk Skole og 1 elev er startet på HH. Det‐
te er et typisk mønster for vore afgangselever.
A‐klassen bestod af 9 elever. 2 elever går nu i 9. klasse i Hurups jobklasse, 2 elever går på produktionssko‐
le, 2 elever går på erhvervsuddannelser, 2 elever har arbejde og 1 elev er startet i praktik som fisker. Han
påbegynder erhvervsuddannelsen som fisker i løbet af oktober måned.
Karaktergivningen i folkeskolens afgangsprøver
Koldby Skole ligger generelt ikke højt, hvad angår karaktergennemsnit i afgangsklasserne. Eleverne fra
normalklasserne lever fint op til landsgennemsnittet, men vi har i flere år oplevet, at eleverne i A‐klassen
har ligget en del under landsgennemsnittet. Samtidig har vi haft en del privatister inde fra Fonden Nør‐
gaard. Dette opholdssteds målgruppe er ”børn og unge med udvidede psykiske og sociale udviklingsfor‐
styrrelser”. Betegnelsen dækker et bredt spektrum af beskrivelser og diagnoser, eksempelvis anoreksi/‐
borderline – selvmordstruede børn/unge – maniske/depressive børn/unge – børn/unge med neurologiske
dysfunktioner (ADHD/DAMP) – tidligt skadede børn/unge.mv. Erfaringer har vist os, at også disse elevers
karaktergennemsnit ligger under landsgennemsnit. Idet antallet af elever i normalundervisningen de sidste
år ikke har ligget så højt (20 elever i 10/11), er vort karaktergennemsnit meget sårbart over for elever fra
A‐klassen eller fra Fonden Nørgaard, der ofte får meget store udfordringer til afgangsprøven.
Elevfravær
En stor del af elevfraværet på Koldby Skole har ligget i A‐klassen. Igen skal man se på visiteringsgrundlaget
til denne alternative klasse, hvor mange af eleverne har oplevet en betydelig grad af skoletræthed. En del
af dem har haft ikke‐skolerelaterede problemer. Vi har kæmpet en del med kriminalitet, biltyverier m.m.
blandt eleverne her, og dette har afspejlet sig i elevfraværet. Vi har haft et tæt samarbejde med SSP, og
vore undervisningsassistenter samt skolelederen har flere gange måtte hente eleverne på deres hjem‐
adresse for at få dem med i skole. UU‐vejledningen har også hjulpet med at finde alternative løsninger til
en del af eleverne såsom en praktikplads om bord på et skib m.m.
Koldby Skoles handleplan for 2011/2012
 Målcirkelredskabet skal implementeres i alle fag og udbyttet skal øges.
 Koldby Skole arbejder på et nyt værdisæt, der skal virke som pejlemærker for al vores virke såvel i
SFO’en som i skoledelen.
 LP‐modellen skal langsomt implementeres.
 Der skal udarbejdes en detaljeret handleplan i forbindelse med elevernes vurdering af undervisnings‐
miljøet (UMV).
 Der skal installeres smartboards i flest mulige klasselokaler.
 Vi arbejder på en ny model for afdelingsmøderne, hvor ressourcepersoner inddrages, og hvor vi arbej‐
der med det reflekterende team og pædagogiske inspirationsindslag. Idéen er, at der skal være tid til
at drøfte de problemstillinger, lærerne møder i deres hverdag.
Skolelederens konklusion
Skoleåret 2010/2011 blev et hårdt år for Koldby Skole. Lærerne oplevede perioden som meget frustreren‐
de og demotiverende. Derfor var det vigtigt for os som ledelse at signalere, at skoleåret 2011/2012 bliver
en ny start for os – dels som grundskole, men også som en skole, der repræsenterer kvalitet, forandrings‐
villighed og engagement. Uge 32 blev derfor ugen, hvor vi igangsatte udarbejdelsen af et nyt værdisæt for
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skolen. Dette værdisæt kommer til at gennemsyre alt vort virke på Koldby Skole. Samtidig fremlagde vi
vores vision for Koldby Skole, der dels indeholder fokus på kvalitet, men også arbejdet frem mod at blive
en LP‐skole i nærmeste fremtid. Vores utroligt dygtige og engagerede lærerstab har taget godt imod initia‐
tiverne og arbejder med på, at visionerne skal blive til virkelighed. Årsagen til, at vi allerede nu implemen‐
terer LP‐modellen er, at lærerne allerede anvender den udvidede teampraksis, der på rigtig mange områ‐
der lægger op til tænkningen bag LP‐metoden. Lærerne får således de nødvendige redskaber via LP‐
modellen til at føre processerne helt igennem, så det bliver nemmere at praktisere inklusion og rummelig‐
hed. Det er vigtigt for os igen at kunne motivere lærerne og gøre Koldby Skole til et sted, hvor medarbej‐
derne kan realisere engagement, livsprojekter og opnå personlig udvikling. Vores fælles projekt om at blive
en LP‐skole modsvarer dels samfundets krav til en bæredygtig skole, dels introducere den projektform,
hvor vi sammen lærer en masse nyttige værktøjer, der kan mindske specialundervisningsbehovet, fremme
den gode klasseledelse og give et godt psykisk arbejdsmiljø, der skal medvirke til at samle skolen og moti‐
vere lærerne.
Et nyt og spændende initiativ på Koldby Skole for skoleåret 2011/2012 er det nye kompetencecenter for
læsning. Meget af centrets aktiviteter foregår ude på skolerne, men det er meget berigende at have
centret her på skolen. Planen er at lave et ressourcecenter på skolen, hvor kompetencecentrets lærere,
AKT‐læreren, læsevejleder, it‐vejlederen og specialundervisningslærerne kan hjælpe lærerne med pæda‐
gogiske udfordringer.

Noter:
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Kvalitetsrapport 2010 – 2011: Nors Skole
Adresse

Kirkebyvej 25, Nors

Tlf.

9917 3350

Hjemmeside

www.nors‐skole.thisted.dk

Skoleleder

Claus Bøegh

Viceskoleleder

Mogens Overgaard

Klassetrin

8

Antal spor

1‐2

Antal elever

199

Specialklasser

0

Skolelederens forord/præsentation af skolen
Skolestrukturbeslutningerne i 2010‐11, herunder processen, inddragelsen i høringsfasen og konsekvenser‐
ne af de politiske beslutninger, fyldte rigtig meget i skolens dagligdag. For Nors Skole betød det farvel til 7.
årgang.
Pædagogisk skulle vi bl.a. redefinere undervisningsstrukturer for at tilpasse os til den nye virkelighed. Det
betød ændring af skolens p‐fagsordning, organisering af anderledes dage, venskabsklasseordningen, æn‐
dringer i teams/lag mm.
Personalemæssigt betød beslutningen færre lærere og dermed større udfordringer i forhold til at fastholde
skolen som en attraktiv arbejdsplads for dygtige og ambitiøse lærere.
Vi er kommet igennem ovennævnte udfordringer på en konstruktiv måde, og er ved at vænne os til deci‐
meringen af elevtallet og de færre ansatte. Vi har ledig kapacitet i form af ledige klasseværelser, velkvalifi‐
cerede medarbejdere med uudnyttede linjefag (tysk og fysik).
Skolens pædagogiske processer
Hver eneste dag, i hver eneste undervisningslektion, i hvert eneste frikvarter og i SFO‐tiden, foregår der
pæd. processer. Det er lærernes og pædagogernes opgave og ansvar at planlægge og udvælge de pæd.
processer, der understøtter børnenes læring, udbytte af undervisningen og trivsel.
På skoleniveau har vi i 2010‐11taget en række initiativer, der understøtter arbejdet i klasserne og i fritids‐
ordningsdelen.
De omtales kort her:
Skolen er påbegyndt arbejdet med at lære at tænke i LP‐baner. Vi har gennemført år 1, som i høj grad har
været et uddannelsesår. Det ligger i modellen, at der er tale om en refleksionsmodel, hvor lærer‐
ne/pædagogerne (alle pæd. ansatte) i fællesskab skal komme frem til, hvad der er hensigtsmæssigt at gøre
for at forbedre situationen og læringsudbyttet. Refleksionerne bygger på den pæd. analyse, som lærerne og
pædagogerne foretager af dagligdagsproblemstillinger – ud fra modellens specifikke fremgangsmåde. Det
siges, at modellen er med til at udvikle vores tænkning ud fra en forskningsbaseret viden. Vi ønsker, at LP‐
arbejdet kan være med til at kvalificere det gode lærer/pæd.‐arbejde, der præger dagligdagen, således at vi
fortsat kan møde de mange forskelligartede udfordringer, skoledagen bringer.
På Nors Skole er vi meget opmærksomme på den sammenhæng, der er mellem elevernes trivsel og deres
muligheder for et godt udbytte af undervisningen. Når eleverne trives har de gode forudsætninger for at
lære. Det er to sider af samme mønt.
Kortlægningsundersøgelsen (efterår 2010) – som er en del af LP pakken – viste, at elevernes trivsel generelt
er høj.
Skolens trivselsplan indeholder bl.a.: Trivselssamtaler med alle elever to gange årligt, en venskabsklasse‐
ordning, krav om udarbejdelse af trivselsplaner i alle klasser og en fortsat prioritering af AKT‐arbejdet. Sko‐
lens anti‐mobbestrategi voksede ud af arbejdet med trivselsplanen og kan ses på skolens hjemmeside.
Vi har haft en arbejdsgruppe til at påbegynde opbygning af en materialebase, hvor konkretmaterialer til
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undervisningen samles. Hensigten er at fremme arbejdet med læringsprocesser, der gør undervisningen
praktisk, handleorienteret og motiverende. En sidegevinst er intern videndeling og udnyttelse af tilstede‐
værende kompetencer.
Behovet for en fastere, systematisk og forpligtigende struktur for arbejdet i indskolingen på tværs af klasser
betød, at vi i foråret 2011fik lagt grundstenene til en ny indskolings‐model. Vi holder fortsat fast i klassen
som den grundlæggende organisationsenhed, men tilrettelægger undervisning på aldersintegrerede hold i
et antal timer (p.t. 8). Vi prioriterer mulighederne for holddannelse i den samordnede indskoling.
I foråret 2011besluttede vi at investere i indkøb af yderligere smartboards, så der i dag er smartboards i alle
klasser. Det betyder, at ”verden” udenfor skolen kan hentes ind i undervisningen i alle relevante sammen‐
hænge. Det er en investering, der økonomisk vil strække sig over en række år. Alle lærere kommer i skole‐
året 2011‐12 på kursus, således at alle bliver klædt på til at udnytte IT‐teknologien, og bliver didaktisk og
praktisk kompetente.
I foråret 2011 tog vi mod det fjerde hold 1.april børn. Vi har efterhånden opbygget en ”know‐how”, der
betyder, at vi kan tilbyde de yngste børn en kvalificeret start på skolegangen. De møder uddannede pæda‐
goger fra det faste personale, der ved, hvad de har med at gøre. Forældretilbagemeldingerne har været
særdeles positive i de tilfredshedsundersøgelser vi har gennemført. Eneste anke har været, at vores garde‐
robeforhold ikke er optimale.
Børn, der er tilmeldt vores SFO, tilbydes to gange om ugen lektiehjælp. Det foregår om eftermiddagen og
tilrettelægges efter princippet, at hjælpen svarer til det far og mor ville kunnet have gjort. Det er personalet
i SFO, der står for tilbuddet, der er meget populært.
Skolebestyrelsens fastsatte principper
Én af hjørnestenene i skolebestyrelsens arbejde er fastlæggelse af principper.
Skolebestyrelsen, der tiltrådte 01.04.2010, er i øjeblikket i gang med at revidere samtlige principper. Fore‐
løbig er følgende principper revideret:
 Princip for evaluering
 Princip for elevplaner
 Princip for fag‐og opgavefordeling
 Princip for klassers deltagelse i korstævner, idrætsstævner mm
 Princip for skemalægning
 Princip for klassekasser
 Princip for godkendelse af undervisningsmidler
 Princip for fordeling af undervisningstiden
 Princip for forældres besøg i skoletiden.
Derudover er der et dusin ikke‐reviderede, men fortsat gældende principper, som afventer bestyrelsens
drøftelser.
Evaluering
Nors Skole har formuleret en evalueringspolitik. Med den ønsker vi at understøtte og videreudvikle en eva‐
lueringskultur, der fremmer skolens mål‐ og værdisæt, samt lever op til Folkeskolelovens krav om evalue‐
ring. 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. Evalueringer skal give mening.
 At såvel formativ som summativ evaluering har sin plads i skolens evalueringskultur.
I forbindelse med den summative evaluering har vi udfærdiget en plan for, hvilke test/prøver, der skal bru‐
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ges på de enkelte årgange. Af forskellige typer test kan nævnes MG/FG‐prøver (matematik), SL‐prøver, IL‐
basis, OS‐prøver, Nationale test, ST‐prøver, Nonordsstavning samt andre selvvalgte prøver/test. Den sum‐
mative evaluering bruges som et fremadrettet pædagogisk værktøj – med det mål at øge elevernes udbytte
af undervisningen.
Skole‐hjemsamarbejde
Skole‐hjemsamarbejdet på Nors Skole foregår på flere niveauer.
Skolebestyrelsens kompetente og engagerede arbejde er meget væsentligt i samarbejdet mellem skole og
hjem. Bestyrelsen sætter overordnet fingeraftryk via principper og drøftelser på bestyrelsesmøderne. Med
positiv interesse fører de herigennem tilsyn med skolens virksomhed.
Bestyrelsens årlige beretningsaften er velbesøgt. Vi har opbygget en praksis, der betyder, at forældreråde‐
ne fra alle klasser er repræsenteret. Bestyrelsen aflægger beretning omkring årets arbejde. Beretningsafte‐
nen giver bestyrelsen mulighed for at gå i dialog med alle forældre omkring skolens linje. Dette er med til at
kvalificere det videre arbejde i bestyrelsen samt sikre et fodfæste i den samlede forældegruppe.
Forældrene ønsker at være understøttende for skolens virksomhed. Dette engagement og opbakning af‐
spejles bl.a. i en høj stemmeprocent ved skolebestyrelsesvalgene (sidste gang 85 %), hvor der er tradition
for ”kampvalg”. Dette er med til at sikre den til enhver tid siddende bestyrelse et betydningsfuldt mandat.
På de årlige forældremøder drøftes klassernes faglige mål, aktivitetskalender og trivselsplaner. Desuden
drøftes fællesaftaler, og de gensidige forventninger mellem skole og hjem afklares. Der afsættes god tid til
dialog, så forældrene får mulighed for at komme til at kende hinanden godt, og på denne måde være ”spar‐
ringspartnere” for hinanden. Det fremmer ”Vi‐kulturen” omkring klassen, og bidrager til at skabe netværk.
Klasseforældreråd vælges for et år af gangen. Rådet repræsenterer forældregruppen og samarbejder med
klasselærer/team, f.eks. vedr. planlægning af klasse/forældre‐ arrangementer o.l. På forældrerådsmøderne
drøftes ligeledes områder, som forældrene ønsker at få sat på dagsordenen.
Skolen har en ”Åben‐skolepolitik”. Forældrene kan være med i klasserne efter aftale. Derudover er foræl‐
dre altid velkomne til den daglige morgensamling. Klassernes optrin til morgensang er meget besøgt af
forældrene, og det er populært at have far eller mor med på sidelinjen.
Principper for elevplansarbejdet er udarbejdet af skolebestyrelsen. Forældre og barn inddrages i elevplans‐
arbejdet. Der sikres via dialog og drøftelse til skole‐hjemsamtalen, at alle er klar over, hvad der skal arbej‐
des særligt på i den kommende periode.
Forældrene sikres indsigt i undervisningens indhold, såsom faglige forløb, lektier m.m. Dette sikres via in‐
formationsbreve og forældreintra. På samme måde opfordres forældrene til at holde skolen orienteret om
hændelser i familien, der har indvirkning på elevens skoleliv.
Brugen af forældreintra er blevet et velintegreret kommunikationsredskab, som er med til at understøtte
og øge kvaliteten af skole‐hjemsamarbejdet.
Eleverne har to gange om året en trivselssamtale med klasselæreren. Disse samtaler er placeret forud for
skole‐hjemsamtalerne, og er med til at kvalificere skole‐hjemsamtalerne yderligere.
Skolen lægger vægt på at inddrage 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. Dette mener vi lykkes på Nors Skole.
Bestyrelsens kommentarer
Skolebestyrelsen har gennemlæst kvalitetsrapporten og har ikke fundet anledning til bemærkninger til ind‐
holdet.
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Skolebestyrelsen kan fuldt ud bakke op om det skrevne, og støtter op om det faglige og pædagogiske ar‐
bejde, der finder sted på Nors Skole.
Vi oplever en skole, hvor fællesskab, trivsel, ansvarlighed og udvikling vægtes højt, og hvor der er en god
atmosfære og gode fysiske rammer – ude som inde.
Som forældre møder vi åbenhed, respekt, engagement og velvillighed både fra personale og ledelse ift. at
løse de udfordringer, hverdagen byder.
Skolelederens konklusion
Nors Skole har fortsat en acceptabel størrelse, er med gode fysiske rammer, har et engageret personale og
en solid forældreopbakning – en skole med vilje, evner og muligheder for at lave god skole for distriktets
forældre og børn.
Vi er og vil fastholde en skole med solid faglig forankring, hvor IT anvendes som et arbejdsredskab på linje
med andre pæd. hjælpemidler. Vi vil også fremover tilbyde kulturelle oplevelser, såsom skolekoncerter,
børneteater og et levende børnemiljø, hvor eksempelvis billedkunst, musik, sløjd, hjemkundskab, håndar‐
bejde og idræt bidrager til en praktisk skole, hvor der skal være udfordringer til alle børn. Vi vil fortsat sam‐
les for at synge morgensang hver dag, og give børnene muligheden for at være en del af skolens store fæl‐
lesskab, hvad enten det er sang, optræden og kammeratskab, der binder os sammen.
Børnepolitikkens anerkendende menneskesyn og inkluderende tilgang til børn lever i bedste velgående på
Nors Skole. Vi bestræber os dagligt på at møde alle vore børn med mulighedernes briller, med opmærk‐
somhed på relationernes betydning og med Løgstrups ord: ” I skolen skal man træde varsomt for her bliver
mennesker til”.

Noter:

Kvalitetsrapport 2010 – 2011: Rolighedsskolen
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Adresse

Kastanievej 80, 7700 Thisted

Tlf.

9917 4200

Hjemmeside

www.rolighedsskolen.thisted.dk

Skoleleder

Birthe Hjortdal, konstitueret skoleleder

Viceskoleleder

Lotte Hørning, vakant stilling

SFO‐leder

Erik Gramstrup (SFO med 180 børn fra 0.–3. klasse)

Klassetrin

19 klasser på 0.‐7. klassetrin

Antal spor

2 ‐ 3 spor

Antal elever

467 (Normalafdelingen: 395 elever)

Specialklasser

Østermølleafdelingen: 53 elever fordelt på 9 klasser i alderen 6 til 18
år

Andet

Sprogklasse med 19 elever fra 0.‐3. klasse

Skolelederens forord/ præsentation af skolen
Skolen ligger i et parcelhuskvarter i Thisteds Østby, og er bygget som en åben – plan skole. Færdig 1. feb.
1977. Specialafdeling er tilbygget i 1998 og indviet 1. aug. 1998.
Den overvejende del af børn i distriktet går på skolen. Skolen tiltrækker i nogen grad børn fra andre skole‐
distrikter. Vi oplever generel stor forældretilfredshed og opbakning. Skolen har let ved at rekruttere og
fastholde nye medarbejdere.
Der er generelt stort engagement og arbejdsglæde i personalegruppen.
Ledelsen består af en skoleleder, to viceskoleledere, en SFO–leder og souschef og en serviceleder. Byg‐
ningsmæssigt fremstår skolen velholdt og tidsvarende.
Skolens gulvtæpper er nu efterhånden alle udskiftede med linoleum, det har givet støjgener. Derfor er der
nu skyde‐ eller foldedøre ind til de fleste klasseværelser. Vi har valgt en løsning med glas, så det oprindeli‐
ge udtryk som åben‐plan‐skole er bevaret. Efter overflytningen af 7. klasse ved skoleårets start, oplever vi
en skole, hvor der er luft og rum til alle, og hvor lydniveauet er behageligt for såvel elever som personale.
De fysiske rammer understøtter vores pædagogik, og der er generelt stolthed og glæde over vores skole.
I Østermølleafdelingen har vi pladsproblemer. Vi får stadig flere børn, som har brug for at kunne trække sig
tilbage og være i ro for stimuli. Vi har nu inddraget alle depotrum til det brug, og i sommerferien har vi
indrettet et omklædningsrum til undervisningslokale. Derudover er afdelingen lys og venlig og særdeles
velholdt og velindrettet til vores elevgruppe.
Skolens pædagogiske principper:













Anerkendende og ressourceorienteret tilgang til børn, forældre og medarbejdere.
Det udmøntes bl.a. i:
Vores værdigrundlag med vores ”værdiord”.
Vores værdiregelsæt (bilag).
Vores læsepolitik (bilag).
Arbejdet med LP–modellen.
Vores elevplaner. Specielt Østermølleafdelingens.
Involverende – det udmøntes bl.a i:
Personalet deltager i alle beslutningsprocesser omkring pædagogiske forhold.
Forældregruppen informeres og involveres via skolebestyrelse og direkte omkring overordnede tiltag
på skolen.
Velfungerende forældreforum i Østermølleafdelingen.
Eleverne inddrages i videst mulig omfang i tiltag og beslutninger, der angår dem.

I skoleåret 2006/2007 startede vi arbejdet med at udarbejde skolens værdigrundlag. Vi endte med fem
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”værdiord”, fællesskab, forskellighed, ansvarlighed, anerkendelse og mod. Efter flere års bevidst arbejde
med at implementere værdierne og gøre dem relevante og levende i hverdagen for både elever, forældre
og personale, fungerer de nu som pejlemærker for al vores pædagogiske praksis og som et uvurderligt
ledelsesredskab.
Skole‐hjemsamarbejdet:
 Indsatsområde i skoleåret 2010/2011 for hele personalegruppen.
 Vi har formuleret seks huskesætninger, som skal støtte personalet i at være både anerkendende, res‐
sourceorienteret og tydelig i forældresamarbejdet.
 To temaaftener på 0. årgang. I efteråret med temaet ”Sådan hjælper du dit barn til at trives i skolen”,
og i foråret med gensidig forventningsafklaring som tema.
 Hjembesøg af dansk‐ og matematiklærer i 1. klasse.
 Velfungerende klasseforældreråd i alle klasser.
 ”Maj–møde”, hvor alle klasseforældreråd hvert år inviteres til at drøfte relevante emner, og sammen
med klasseteamet at udforme klassens sociale årsplan.
 Ledelsen deltager en gang årligt i alle forældremøder for at informere om nye tiltag og om skolens
pædagogiske praksis generelt, og for at give forældrene mulighed for at give feedback.
 Forældreforum Østermølleafdelingen.
 Personalegruppen i Østermølleafdelingen har i forbindelse med indsatsområdet ”forældresamarbej‐
de”, arbejdet specifikt med brug af kontaktbogen. Et hæfte til vejledning og inspiration er udarbejdet.
 Østermølleafdelingen inviterer 1–2 gange årligt forældrene til kursus i relevante emner. For det meste
med spisning og pasning af børn, så alle har mulighed for at deltage.
Et velfungerende skole–hjemsamarbejde er grundlaget for at lykkes med vores pædagogiske praksis, sam‐
tidig er det en stor udfordring for personalet. Vi har stor opmærksomhed på det og forsøger at opkvalifice‐
re det på to måder. Dels ved at give personalet uddannelse, inspiration, sparring og mulighed for at sam‐
arbejde i forhold til forældresamarbejdet. Dels ved, at vi som ledelse er tydelig i forhold til forældrene i
vores udmelding omkring skolens værdier, målsætning og praksis og ved, at vi altid tager dem alvorligt,
uanset hvad de henvender sig med. Ledelsen inviterer altid forældrene til møde, hvis de henvender sig
med problemer omkring deres barns trivsel eller med bekymring/utilfredshed med undervisningen.
Specialpædagogisk bistand:
 To uddannede AKT‐lærere og en uddannet AKT‐pædagog.
 AKT ressourcerne anvendes til:
 Samtaler med enkelte elever
 Rådgivning af forældre.
 Kollegial sparring.
 Planlægning og gennemførelse af undervisning af klasser.
 AKT‐arbejdet prioriteres højt, særligt med AKT‐lokaler og ugentlige dialogmøder mellem ledelsen og
AKT.
 Alle klasser har et antal holddannelsestimer afhængig af ressourcetildelingen.
 Timerne anvendes til:
 Målrettet faglig indsats for enkelte elever eller grupper af elever. Både for elever med faglige vanske‐
ligheder og for elever med særlige kompetencer.
 Alle teams har i forbindelse med skolestart diskuteret brugen af holddannelsestimerne med ledelsen,
og derefter udformet mål, handleplan og evalueringsplan for timerne.
 Støttesamtaler med elever.
 Observation.
 I den faglige specialundervisning prioriteres:
 Tidlig Læsehjælp for indskolingen.
 Læsekurser.
 Stavekurser.
 Kursus i brug af it–hjælpemidler.
JANUAR 2012

38

KVALITETSRAPPORT FOR FOLKESKOLEOMRÅDET 2010/2011


















Læsekonferencer med deltagelse af læsevejleder, ledelse og lærere.
Anden særlig tilrettelagt specialundervisning for enkelte elever eller grupper efter vurderet behov.
Specialundervisning i matematik for enkelte elever eller grupper af elever.
Tosprogsstøtte til enkeltelever eller små hold.
Lektiecafé i SFO for 0.–3. årgang og i skolen for 4.–6. årgang.
Øvrige tiltag – Deltagere i Projekt Skolesport:
Fokus på de foreningsløse elever.
Tilbud til elever, der trænger til at bevæge sig, få styrket de motoriske kompetencer og udviklet sociale
færdigheder.
Familierådgivning efter ønske fra familierne ved uddannet familieterapeut.
Østermølleafdelingen:
Afdelingen uddanner til stadighed specialister inden for særlige områder, for at kunne imødegå flest
mulige børns behov.
Oprettelse af specialistteam i 2011/2012.
Specialistteamet pt: Kommunikationslærer (Alternative kommunikationsformer), synskonsulent, Spe‐
ciallærer i PODD – bøger (kommunikationsbøger) og CI (indopereret høreapparat), VIKOM – uddannet
lærer (videooptagelse og analyse) og pædagogisk massage.
Specialistteamet udvides i 2012/2013 med specialuddannet lærer i IKT – som hjælpemiddel og special‐
uddannet lærer i PAS (testningssystem).
Alle specialister har afsat tid til at udføre deres opgaver i forhold til enkelte elever, og til at kunne in‐
struere og inspirere øvrige medarbejdere.
Alle elever kommer på specialistteam – møde over en periode på to skoleår for at sikre, at alle får det
bedst mulige tilbud.

Vores specialpædagogiske bistand har fokus på såvel det faglige som det sociale, og vi har tilbud til alle
kategorier af elever. Betingelsen for at lykkes med den særlige indsats er, at tilbuddene skal være fleksible,
personalet, der varetager opgaven, skal være veluddannet, og ledelsen skal lave målfastsættelse og løben‐
de evaluering sammen med det ansvarlige personale. Desuden skal forældrene involveres mest muligt.
Vi satser i begge afdelinger meget på uddannelse af specialister. Den videnmængde, der efterhånden fin‐
des, er så stor, at det er en uoverkommelig opgave for den enkelte lærer/pædagog at holde sig ajourført,
derfor tror vi på, at specialistteams bliver en del af fremtidens skole.
Vi oplever, at det generelt løfter det faglige niveau at uddanne specialister, hvis de får tid og mulighed for
at bruge deres uddannelse i forhold til både elever og kollegaer.
Kompetenceudvikling for Rolighedsafdelingen 2010 / 2011:
 Læringsstile og udeliv. Fælles kursus i uge 32 for alle lærere.
 Konflikthåndtering. 30 personaler (Ro + SFO) 9 timer.
 Dansk som andetsprog. 8 lærere. 20 timer.
 Naturfag. 4 lærere. 20 timer.
 KRAP. En lærer. 2. år.
 Dansk som andetsprog. Pd‐modul. En pædagog.
 Færdiggørelse af pd i ledelse. Viceskoleleder.
2011/2012:
 LP–modellen. Fælles kursus i uge 32.
 ICDP. Et årgangsteam på kursus.15 timer.
 Klasseledelse. Et årgangsteam på kursus. 12 timer.
 Dansk som andetsprog. Pd færdig. En pædagog.
 KRAP. En lærer og en SFO–pædagog starter.
Østermølleafdelingen 2010 / 2011:
 To gange supervision fra Kempler Instituttet.
 HIT–messe. (hjælpemidler) 5 personaler.
 Marte Meo. En lærer. 50 timer.
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 IKT som hjælpemiddel. En lærer. 50 timer
 PASS. (Testsystem) 1. del. To lærere. 20 timer.
 Pædagogisk massage. To pædagoger. 25 timer.
2011/2012:
 LP–modellen. Fælles kursus i uge 32.
 Stress–håndtering. En lærer. 40 timer.
 PASS 2. del. To lærere. 20 timer.
 Medfødt døv‐ blindhed. 5 personaler. 10 timer.
 Diplom i specialpædagogik. En lærer. Orlov u. løn 10 måneder.
 Færdiggørelse af 4–årig uddannelse som familieterapeut. Leder.
I begge afdelinger prioriteres et samspil mellem fælles kurser for hele personalegruppen, eller dele af den,
og muligheden for individuelle kurser.
Vores kompetenceudvikling afspejler vores pædagogiske principper, hvor vi i begge afdelinger har haft stor
fokus på den anerkendende pædagogik og relationer.
Samtidig er vi i gang med i begge afdelinger at uddanne ”specialistteams”, for at kunne tilgodese alle børns
behov, og for at kunne uddanne og inspirere hinanden.
Samarbejde mellem skole og SFO:
 SFO–pædagogerne har været med i undervisningen i 0.–3. årgang siden skoleåret 2005/2006.
 Hver klasse har ca. 4 lektioner med fast pædagog.
 Årgangsteams består af lærere og SFO–pædagoger på 0.–3. årgang.
 Fælles forældresamtaler og –møder på 0.–3. årgang.
 Der arbejdes kontinuerligt med at definere og udvikle pædagogernes rolle i undervisningssituationen,
så samarbejdet mellem de to faggrupper skaber synergi.
 SFO er en del af LP–projektet.
 SFO og skole benytter i vid udstrækning de samme lokaler.
På Rolighedsskolen har der i mere end ti år eksisteret et udvidet samarbejde mellem SFO og skole. Fra
august 2005 blev det mere formaliseret, da vi pga. pladsproblemer fik fælles lokaler. Samtidig fik pædago‐
gerne skoletimer. Pædagogerne kom ind i skoletimerne, fordi vi havde en overbevisning om, at pædago‐
gerne med deres faglighed kunne bidrage positivt og konstruktivt til læringsmiljøet og bidrage til, at flere
børn kunne rummes i normalundervisningen.
Det har ikke været en ukompliceret proces at få samarbejdet mellem lærere og pædagoger til at fungere –
ikke pga. manglende samarbejdsvilje, men fordi der er rigtig mange gamle vaner, der skal gøres op med,
samtidig med at opgaven var ny for pædagogerne. Som ledelse var vi heller ikke fra starten gode nok til at
definere pædagogernes rolle i undervisningen.
Det fungerer godt nu, og der er ingen tvivl om, at samarbejdet mellem lærere og pædagoger har været en
medvirkende faktor til at fastholde en anerkendende og ressourceorienteret tilgang til eleverne.
Vi er overbeviste om, at arbejdet med LP–modellen vil opkvalificere samarbejdet betydeligt.
Rolighedsskolens udviklingsprojekter 2010 / 2011 – Rolighed:
 Indskolingsprojekt med fælles timer for 0. kl. og 1. klasse tre gange i ugen.
 Skole–hjemsamarbejdet.
Østermølleafdelingen:
 Skole–hjemsamarbejdet.
 Etablering af SFO i forbindelse med Østermølleafdelingen.
2011 / 2012 – Hele skolen:
 Rolighedsskolens fremtidige profil.
 LP–modellen.
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Østermølleafdelingen:
 Etablering og implementering af et specialistteam.
 Etablering af SFO.
Skolelederens konklusion
Rolighedsskolen er en velfungerende skole, hvor der arbejdes engageret og målrettet med såvel elevernes
faglige som sociale kompetencer. Vi har gode og tidssvarende fysiske rammer, og en god forældreopbak‐
ning. I hverdagen fungerer Rolighed og Østermølle meget adskilt, men der samarbejdes omkring enkelte
børn, og der udveksles kompetencer personalet imellem. SFO er i høj grad en integreret del af Roligheds‐
afdelingen.
Et godt og tæt samarbejde i ledelsesteamet er medvirkende til, at skolen ”hænger sammen”.
Kvalitetsrapporten blev præsenteret og gennemgået på bestyrelsesmødet d. 20. september.
Bestyrelsen ønsker ikke at tilføje noget, men udtrykker enighed og tilfredshed med rapporten.

Noter:
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Kvalitetsrapport 2010 – 2011: Sennels Skole
Adresse

Sennelsvej 122

Tlf.

9917 3410

Hjemmeside

www.sennels‐skole.skoleintra.dk

Skoleleder

Kaj Larsen

Konstitueret skoleleder

Bodil Mørch Bertelsen

Klassetrin

0.‐7.

Antal spor

1

Antal elever

134

Specialklasser

0

Skolelederens forord/ præsentation af skolen
Sennels Skole ligger i et lokalsamfund med omkring 800 indbyggere. Lokalområdet er præget af let adgang
til natur. Der er kort afstand til marker, skov og fjord, og dette benyttes ofte i forbindelse med den daglige
undervisning – specielt i Natur og Teknik.
Skolens bygninger er i god stand. Hovedbygningen er bygget 1955, og de resterende bygninger er opført i
perioden op til 1980.
Bygningernes samlede areal andrager 2200 kvadratmeter.
Skolen er bygget til en undervisningsform, der var kendetegnende for den periode. Det vil sige, der mangler
elevgrupperum, lærerarbejdspladser og faglokaler.
Vi har dog fået etableret et faglokale til natur/teknik.
Sløjdundervisningen foregår i en tidligere lærerbolig, billedkunst i to undervisningslokaler uden vand eller
specielle arbejdsborde, og håndarbejde foregår i et klasselokale.
Igennem de sidste par skoleår har vi påbegyndt en energibesparende renovering af skolens energiforbrug
af strøm, vand og varme. I slutningen af skoleåret 10‐11 fik vi nyt tag på både skolen, børnehaven og
sløjdhuset. På samme tidspunkt blev der påmonteret solceller på skolens tag for at minimere køb af strøm.
Sennels Skole har på IT‐området valgt at satse på bærbare computere. De er alle sat op i trådløst netværk.
Der er 1–2 stationære computere i samtlige klasselokaler.
I tilknytning til Sennels Skole ligger Nordthy‐hallen. Hallen drives af en selvejende institution, som Sennels
Skole har driftsoverenskomst med. Denne overenskomst giver ret til at benytte hallen til alle skoleaktivite‐
ter.
Udearealerne til skolen andrager 4 hektar, heri er indeholdt børnehave og sportsplads.
De formelle krav:
 Antal børn i SFO: Færre tilmeldinger i 10/11 end normalt.
 Antal børn, der modtager specialpædagogisk bistand i specialklasser: 0.
 Antal elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog: 0.
 Den gennemsnitlige udgift pr. elev: Se bilag
 Antal elever pr. klasse: Se bilag
 Antal elever pr. lærer: Ses bilag
 Opgørelse over elevfravær: Se bilag
 Antal elever pr. pc (max. alder 5 år) med internetopkobling: 134 elever til 40 computere.
 Afholdte udgifter til undervisningsmidler pr. elev: Se bilag
 Lærernes arbejdstid til undervisning: Se bilag
 Planlagte timer: Se bilag
 I hvilket omfang gennemføres planlagte timer: Se bilag
 I hvilket omfang varetages undervisningen i fagene af lærere med liniefagsuddannelse el. lignende
kompetencer?: I meget stor grad.
 I hvilket omfang varetages undervisningen for børn med særlige behov af lærere med specialuddannel‐
se?: I meget stor grad.
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I hvilket omfang varetages undervisningen i dansk som andetsprog af lærere med liniefagsuddannelse
el. lignende kompetencer?: Har ikke to‐sprogede børn.
I hvilket omfang er der anvendt midler på efteruddannelse eller kompetenceudvikling af lærere?: Se
bilag

Relevante oplysninger om skolens pædagogiske processer:
I skoleåret 2010‐2011 har Sennels Skole arbejdet med følgende pædagogiske tiltag:
 Cooperative Learning.
Vi valgte at sætte fokus på undervisningsformen Cooperative Learning som led i at skabe et mere varie‐
rende og inspirerende undervisningsrum, hvor så mange elever som muligt deltager aktivt i den faglige
læring – samtidig med, at der også skabes et godt arbejdsmiljø i klasserne.
Vi nedsatte derfor en gruppe på 3 lærere fra eget personale til at være koordinerende gruppe i perso‐
nalets arbejde med CL. Gruppen har på læreruddannelsen og i deres arbejde på skolen, arbejdet med
Cooperative Learning. Personalet brugte 10 eftermiddage i løbet af skoleåret til at sætte sig ind i grund‐
tanken ved Cooperative Learning, og til at lære de forskellige arbejdsstrukturer i denne undervisnings‐
form. Som afslutning på dette tiltag, inden for den pædagogiske udvikling på skolen, havde hele perso‐
nalet en temadag med en instruktør i CL. Her blev praksis tilknyttet den teoretiske viden, som ligger
bag CL.
På baggrund af dette års arbejde blev undervisningsformen CL gradvist implementeret i alle klasser,
som et redskab i den faglige indlæring, elevernes aktivitetsniveau, varierende og inspirerende under‐
visning og i klassernes adfærd og arbejdskultur. For os at se til glæde for både elever og lærere.


Sennels Skole har igennem de sidste ca. 10 år arbejdet med den internationale dimension i folkeskolen,
og startede i skoleåret 10‐11 i et nyt internationalt Comenius projekt, som er det tredje siden 2002.
Projektet hedder: ”Go green, go clean – act now”, og er et to‐årigt projekt med et samarbejde mellem
skoler fra otte forskellige europæiske lande, nemlig Portugal, Italien, Cypern, Grækenland, Rumænien,
Belgien, Polen og Sennels Skole fra Danmark. Sennels Skole med Jytte Gill som tovholder er koordinator
i projektet. Som navnet siger, er det et projekt, som sætter fokus på energi, klima og miljø.
Formålet med projektet ”Go green, go clean ‐ act now”, er at gøre vores elever bevidste om miljø‐
spørgsmål og livskvalitet, bæredygtige livsformer, give dem bevidsthed om klodens tilstand, og hvordan
man kan handle i forhold til de udfordringer, vi hver især har. Eleverne skal også i samarbejdet blive be‐
vidste om, at miljøproblemerne er de samme verden over.
I projektet indgår aktiviteter og projekter, som er fælles for alle otte skoler, men også lokale aktiviteter
og tiltag, som formidles videre til de øvrige skoler via skolernes hjemmesider, projektets fælles hjem‐
meside, webcam‐møder, mail‐skrivning og almindelig brevskrivning. Det fælles sprog i projektet er en‐
gelsk, og kommunikationen mellem børnene foregår ligeledes på engelsk.
I løbet af projektets første år, har der været 3 arbejdsmøder, hvor tovholderne samt 1 eller 2 ekstra læ‐
rere på de enkelte skoler har mødtes. I skoleåret 10‐11 blev det første møde holdt i Rumænien i okto‐
ber. Det næste møde, som var et dobbeltmøde, blev afholdt henholdsvis på Cypern og i Athen, og sidst,
men ikke mindst blev det sidste arbejdsmøde/evalueringsmøde afholdt her i Sennels fra d. 9.‐13. maj.
Her deltog både udenlandske elever og lærere. (Se bilag).
Vi fik i forbindelse med besøget her i Sennels stor ros for programmet af vore samarbejdspartnere. De
var i særdeleshed begejstret for vores Åbent Hus arrangement med efterfølgende spisning i Nordthy‐
hallen. Forældrene fra Sennels var mødt talrigt op for at høre om de forskellige lande. Forældrene hav‐
de ligeledes lavet kæmpe ta´‐selv‐bord. Aftenen blev afsluttet med forskellige aktiviteter. En fantastisk
aften med børn, gæstebørn, gæstelærere, forældre og personale på tværs af landegrænser.
Der var på samme måde stor begejstring for programpunktet, hvor Torben Juul fortalte om Thisted som
klimakommune.
En vigtig del af arbejdsmøderne er, at gæstelærerne skal undervise de enkelte klasser 4‐5 timer i et
emne, der har med projektet at gøre. Et tiltag, som vi på Sennels Skole fik indført i ansøgningen.
Alle på skolen deltager i projektet.
Vi har med arbejdet fra sidste år opnået at blive belønnet med eTwinnings kvalitetsmærke, som vi har
modtaget her i starten af skoleåret 11‐12.
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Se meget mere om Comenius projektet og alle aktiviteterne på Sennels Skoles hjemmeside og
Comenius projektets fælles hjemmeside.
www.sennels‐skole.skoleintra.dk og www.2clean2green.wordpress.com
Som et ekstra tiltag i kommende skoleår bliver skolen tilmeldt Grønt flag‐Grøn skole.


Vi indførte som nyt tiltag i 10‐11 dobbeltringning før timernes start, hvor alle både børn og voksne går
til klassen, når det ringer første gang, så alle er klar til undervisning, når klokken lyder anden gang.
Formålet med dette tiltag er at udnytte undervisningstiden bedst muligt og skabe mere ro ved timernes
start. Vi må sige, at formålet er opfyldt.



Sidst på efteråret blev der etableret en lektiecafé på skolen, hvor elever fra 6.‐ og 7. kl. var lektiehjæl‐
pere med en voksen som ansvarlig. Lektiecaféen var sidste skoleår åben mandage og torsdage. Formå‐
let med lektiecaféen er at skabe et godt, hyggeligt og roligt sted at lave lektier med mulighed for hjælp.
Lektiecaféen har været til stor glæde for elever og forældre på skolen. Den fortsætter i skoleåret 2011‐
2012 med to ”gamle” elever fra 7. klasse på Østre Skole som lektiehjælpere.



Skolen har i samarbejde med børnehaven, bestyrelsen for børnehaven og skolebestyrelsen, arbejdet
for at etablere Sennels Landsbyordning, som trådte i kraft d. 1. august 2011. Hensigten med Landsby‐
ordningen er at skabe ”en rød tråd” igennem børnenes børnehave‐ og skoleliv, så alle i huset både bør‐
nehave, fritidsordning og skole bliver en større enhed, hvor vi på mange områder kan få et tættere
samarbejde byggende på et fælles værdigrundlag. I denne forbindelse blev der først i maj afholdt et
fællesmøde for børnehavens personale, børnehavens bestyrelse, skolebestyrelsen og personalet i sko‐
len, hvor vi drøftede, hvad et fælles værdigrundlag for Sennels Landsbyordning bl.a. kunne indeholde.
De enkelte gruppers konklusioner blev skrevet ned og ligger parat til videre bearbejdelse i den nye for‐
ældrebestyrelse.
Skolebestyrelsens fastlagte principper:


Trivselsplan på Sennels Skole



Ordensregler



Princip for udlevering af medicin



Princip for fagfordeling



Princip for klasseforældreråd



Princip for brug af mobiltelefoner



Princip for kontaktlærer til elevråd



Princip for skole‐hjemsamarbejde



Princip for lejrskole og hytteture



Princip for teamdannelse



Princip for underretning af hjemmene



Regler omkring brug af computere



Princip for videreuddannelse



Princip for elevråd.

(Læs mere om principperne på skolens hjemmeside).
Skolens evalueringsredskaber til måling af elevernes faglige udbytte af og inddragelse i undervisnin‐
gen:
Vi har igennem de sidste år udviklet vores port‐folio arbejde, og har fået lavet en evalueringskultur i
de enkelte klasser og op igennem det enkelte barns skoleforløb, som tydeligt viser både det enkelte
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barns individuelle faglige‐ og sociale mål, samt klassens sociale mål. Port‐folien viser også det enkel‐
te barns faglige standpunkt.
Eleven evaluerer løbende igennem et skoleår, når et emne eller fagligt område er afsluttet. Det kan
ske enten ved at bruge målcirkler, refleksionsbreve, tegninger, billeder, power‐point eller andre
værktøjer. Eleverne præsenterer deres port‐folie i forbindelse med skole‐hjemsamtalerne. I den
forbindelse får eleverne deres mappe med hjem før samtalerne, så forældrene kan forberede sig til
samtalerne. Portfolio med præsentationsmappe brugt ved skole‐hjemsamtalerne, er til stor tilfreds‐
hed for både elever, forældre og lærere og er blevet et redskab, der tager udgangspunkt i den enkel‐
te elev. Evaluering på port‐folioarbejdet sker ved tilbagemeldinger fra forældre i forbindelse med
skole‐hjemsamtalerne samt ved klasseteammøder. Tænkningen bag port‐folio bruges ligeledes i
forbindelse med medarbejder‐ og teamsamtaler, og læner sig derfor naturligt op ad Thisted Kom‐
munes ledelses‐ og værdigrundlag. Skolen bruger også forskellige faglige tests såvel som de nationa‐
le tests til måling af elevernes faglige standpunkt.
Skole‐hjemsamarbejdet:
Det fremgår af folkeskolelovens formålsbestemmelse, at folkeskolens opgave skal løses ”i samarbej‐
de med forældrene.” Formålet med samarbejdet er at skabe en bred, positiv og nær kontakt mellem
skole og forældre til fælles gavn for skolens elever. Skole‐hjemsamarbejdet tager udgangspunkt i
Sennels Skoles værdigrundlag: Forudsætningen for at samarbejdet kan lykkes er, at der mellem for‐
ældre og skole og forældrene indbyrdes, føres en god dialog. En dialog, der afdækker både forskel‐
ligheder og det fælles, og som skaber respekt for den enkeltes holdning og for de fælles vedtagelser.
Vi tilstræber en dialog, der bygger på gensidig tillid, respekt og tolerance.
I praksis:


Forældreråd i alle klasser, som er bindeled til skolebestyrelsen og i løbet af skoleåret laver
mindst 2 sociale arrangementer for den enkelte klasse.



I slutningen af skoleåret fællesmøde med alle nye forældreråd.



Mindst 2 forældrerådsmøder i hver klasse i løbet af skoleåret.



Mindst 1 forældremøde i hver klasse – eller efter behov.



1‐2 skole‐hjemsamtaler.



Skoleintra.



Skolefest.



Loppemarked.



Motionsdag.



Morgensang (i forbindelse med klassernes optræden).



m.m.

Bestyrelsens kommentarer
Konklusion for skoleåret 2010‐2011 på Sennels Skole set fra skolebestyrelsen.
Det har været et skoleår med mange udfordringer og stor mødeaktivitet. Vi startede skoleåret i en
strukturdebat om både skole‐ og dagpasningsområdet. Det trak spor gennem hele skoleåret. På
trods af strukturdebatten valgte vi i skolebestyrelsen at arbejde fremadrettet og se mulighederne
for Sennels Skole og det lokalsamfund, skolen er forankret i. Det mundede ud i, at vi blev politisk
godkendt som Sennels Landsbyordning i foråret 2011 med opstart fra 1. aug. 2011. I foråret havde vi
valg til den nye forældrebestyrelse og endnu engang oplevede vi stor forældreopbakning, havde
kampvalg og stemmeprocent på 71 %. Endvidere var skolen i maj vært for 5 dages besøg af Come‐
nius samarbejdspartnerne. Her er den internationale dimension på skoleskemaet og meget lærerig
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for alle parter store som små. Som afslutning havde vi en inspirerende aften og hyggeligt samvær
med gæster, forældre, elever og lærere.
Skolelederens konklusion
På trods af et hektisk år med strukturændringer og skoleleders sygdom, blev skoleåret 2010‐2011 et
skoleår, hvor der på skolen har været stort engagement både blandt eleverne, fra forældreside og
på personalesiden. Dette samspil har betydet, at samarbejdet mellem skole og hjem har været in‐
tensiveret. I det daglige arbejde har lærere, pædagoger og øvrigt personale udvist stor faglighed,
fleksibilitet og engagement, og alle har arbejdet på god trivsel både med hensyn til den enkelte
elevs ‐ og klassernes trivsel på skolen, men også generelt i hele institutionen – her kan siges, at alle
har ydet en ekstra indsats. På det pædagogiske område er skolen hele tiden udviklingsorienteret,
hvilket det store engagement i det nye Comenius‐projekt Go green, go clean – act now , arbejdet
med Cooperative Learning som et redskab indenfor klasseledelse og mange andre tiltag, vidner om.

Noter:
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Kvalitetsrapport 2010 – 2011: Sjørring Skole
Adresse

Ebbesvej 3
7700 Thisted

Tlf.

9917 3475

Hjemmeside

www.sjoerring‐skole.skoleintra.dk

Skoleleder

Per Rosenberg Dahm

Viceinspektør
Afdelingsleder i Vorupør

Viggo Odgaard
Susanne Børsting

Klassetrin

0.‐9.

Antal spor

0.‐6. klasse, 1‐2 spor. 7.‐9. klasse, 2 ‐ 3 spor

Antal elever

377

Specialklasser

En projektklasse med elever fra 8. og 9. årgang
Særlig gruppe af elever fra 0. – 4. årgang med ADHD problematik.

Skolelederens forord/ præsentation af skolen
På Sjørring Skole har implementeringen af nye strukturer på skoleområdet fyldt overordentlig meget de
senere år. Skoleåret 2010 – 2011 var ingen undtagelse. Vi har været i den situation, at vi har skullet skabe
og udvikle et frugtbart samarbejde mellem afdelingerne i Sjørring, Hundborg og Vorupør, samtidig med at
vi mod slutningen af skoleåret har skullet afvikle afdelingen i Hundborg, og halvere afdelingen i Vorupør.
Udfordringens størrelse taget i betragtning synes vi, at vi er kommet igennem processen på en konstruktiv
og ordentlig måde.
Den samtidige forberedelse af modtagelsen af 7. årgang fra Nors har betydet, at vi samlet set har forbe‐
redt dannelsen 11 nye klasser. Denne proces har selvsagt fyldt overordentlig meget i det skoleår, denne
kvalitetsrapport omhandler. (se skolens bilag 1 vedr. overgange).
Sjørring Skoles beliggenhed, helt tæt på Sjørring Kulturcenter, betyder, at skolens fysiske rammer efter
endt udbygning (færdiggøres april 2012), på fremragende vis understøtter og inspirerer vort daglige arbej‐
de. Vi råder over sportshal, svømmehal, motionsrum, boldbaner, rummelige og moderniserede faglokaler,
smartboards i alle klasselokaler osv.
Skolens lærerkorps er veluddannet på mange forskellige fronter og omfatter bl.a. Læsevejledere, matema‐
tikvejleder, IT‐vejledere, praktikvejledere, AKT‐lærere, bibliotekarer samt en lærer med psykologuddannel‐
se.
Lederteamets medlemmer har alle gennemført, eller er i færd med at gennemføre, diplomuddannelse i
ledelse.
De mange kompetencer, skolen råder over, sættes i spil bl.a. i vores Ressourceteam (se skolens (bilag 2)
Ressourceteamet fungerer som rådgivere og sparringspartnere for skolens lærere, når der er behov for en
indsats, der rækker ud over hvad den enkelte lærer kan mønstre.
Skolen er afdelingsopdelt, og der samarbejdes i tre storteams –vi kalder dem ”Sjørring‐teams”: indskoling,
mellemtrin og overbygning.
Der er ikke ansat afdelingsledere, men i hvert Sjørring‐team er der to koordinatorer, som løser praktiske
opgaver i forbindelse med teamsamarbejdet. Koordinatorerne er desuden bindeled til skolens ledelse.
Sjørring Skole har i skoleåret 10 – 11 færdiggjort en film, der fortæller om det, vi synes lykkes, og det vi
oplever, vi er gode til. Filmen er resultat af et trivselsprojekt, vi har arbejdet med i flere år.
(Se skolens bilag 2). En DVD med filmen kan erhverves ved henvendelse til skolens kontor.
Kommentarer og bemærkninger, formelle krav
Idet der generelt henvises til tallene som de fremgår af bilagsdelen, ønsker skolen at knytte følgende be‐
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mærkninger til de enkelte dele.
 Færdiggørelsen af ny SFO‐bygning har betydet, at de tilmeldte børn nu rummes på glimrende vis i tids‐
svarende og rummelige lokaler
 Sjørring skole henviser meget få elever til specialtilbud. Der arbejdes konstant med at forbedre skolens
evne til at rumme alle distriktets elever.
 Skolen har ingen elever, der undervises i dansk som andetsprog.
 Gennemsnitlig udgift pr elev: Se bilag
 Antal elever pr. klasse, klassekvotienten, har overordentlig stor betydning for en skoles evne til øko‐
nomisk at løfte de mange opgaver, skolen har. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at en gen‐
nemsnitlig stigning i elevtal pr klasse på en til to elever, vil forbedre en skoles økonomi markant, og
derigennem sætte skolen i stand til at tilbyde mere undervisningstid, støtte og efteruddannelse af
medarbejdere.
 Antal elever pr. lærer: Se bilag.
 Elevfravær har været genstand for særlig opmærksomhed i det skoleår, rapporten omhandler. Skolens
procedurer for registrering er gennemgået og forsøgt optimeret. Fravær som følge af at elever holder
ferie udenfor skoleferierne har været diskuteret i skolebestyrelse og forældrerepræsentantskab. Det
er i den forbindelse værd at bemærke, at forældrene i ret høj grad giver udtryk for den opfattelse, at
familiernes valg af ferietidspunkt er et frit valg, som skolen på ingen måde skal stille sig i vejen for.
Endelig skal det bemærkes, at skolen til stadighed arbejder på at nedbringe ulovligt og andet be‐
kymrende fravær. Som eksempel kan nævnes, at lærere ringer/SMSer til elever, der udebliver.
Emnet diskuteres i forbindelse med skole‐hjemsamtaler, og sidst men ikke mindst arbejdes der in‐
tenst med at fremme elevernes arbejdsmiljø og trivsel. Eksempelvis ved hjælp af AKT‐indsats, APV
for elever osv.
 Det lave antal elever pr pc afspejler skolens mangeårige prioritering af IT‐området. Vi har veluddanne‐
de IT‐vejledere, smartboards i alle klasser osv.
 Udgifter til undervisningsmidler: Se bilag.
 Lærernes arbejdstid til undervisning: Se bilag
 Planlagte timer: Se bilag
 Gennemførelse af planlagte timer afhænger af en lang række faktorer. Der skal her gøres særligt op‐
mærksom på betydningen af, at der konstant indføres nye aftalebegrundede lærerfravær. Som ek‐
sempler kan nævnes: Omsorgsdage, seniordage, barns første og anden sygedag. Disse udmærkede af‐
taler betyder, at skolernes evne til at undgå aflysninger forringes. Det er i øjeblikket sådan, at skolens
tilførte ressource til vikardækning stort set er opbrugt, når dækning af fravær som følge af aftaler og
efteruddannelse er klaret. Vikardækning som følge af sygdom kommer oveni, og må finansieres af sko‐
lens øvrige tildeling. Tallene fremgår af bilag.
 Undervisning af lærere med linjefag eller tilsvarende kompetencer har de senere år været prioriteret i
stigende grad. Tidligere tiders udbredte ”få‐lærerprincip” har vigende betydning. Sjørring skole har
forsøgt at sikre lærernes faglige kompetencer på en lang række måder. Som eksempel kan nævnes tæt
årgangssamarbejde mellem faglærere i de ”små fag”, hvor en linjefagsuddannet lærers indsigt kommer
alle årgangens lærere til gode. Fælles planlægning af undervisningsforløb og prøveoplæg. Faglige men‐
torordninger, hvor eksempelvis en kristendomslærer med linjefagsuddannelse medvirker ved forbere‐
delse, udførelse og evaluering af undervisningsforløb.
 Skolen bestræber sig på at gennemføre den fornødne efteruddannelse af lærere, der arbejder med
elever med særlige behov. Som eksempler kan nævnes at lærere har gennemført uddannelsesforløb
som KRAP, ICDP, læsevejleder, matematikvejleder osv. I særlig grad har den lærer og pædagog, der ar‐
bejder med skolens lille gruppe af elever med ADHD‐problematik deltaget i kompetencefremmende
uddannelsesforløb. Det skal i den forbindelse nævnes, at to af de elever, der i skoleåret 10 – 11 var til‐
knyttet gruppen, nu næsten udelukkende undervises i stamklassen.
 Skolen har ingen elever med dansk som andetsprog.
 Anvendte midler til efteruddannelse og kompetenceudvikling fremgår af bilaget. Det er imidlertid vig‐
tigt at være opmærksom på, at skolens interne indsats på området har stor betydning som et supple‐
ment til den indsats, der er optalt i bilaget. Som et eksempel kan nævnes skolens ”Ressourceteam”.
(Se skolens bilag). Ressourceteamet er en gruppe af lærere med særlige kompetencer og uddannelser,
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der virker som sparringspartnere og rådgivere for skolens samlede lærerkorps. Medlemmerne repræ‐
senterer særlige kompetencer indenfor områder som faglig specialundervisning, AKT, læsevejledning,
matematikvejledning, ADHD problematik, IT‐vejledning og psykologi.
Pædagogiske processer:
Skolebestyrelsens fastsatte principper
Bestyrelsens arbejde i skoleåret har været præget af, at den nyvalgte bestyrelse har arbejdet på at identifi‐
cere og prioritere de områder, bestyrelsen fremadrettet ville arbejde særligt med. Som eksempler kan
nævnes: Lejrskoleprincipper, valgfagsordninger (Se skolens bilag 4) , værdiregelsæt, elevernes motivation,
holddeling osv. Disse områder vil blive bearbejdet i skoleåret 2011 – 2012
Evalueringsredskaber/karakterer/test o.a.
Skolen anvender en lang række evalueringsredskaber: Karaktergivning, målsamtaler, nationale test, læse‐
og matematiktest udført af relevante vejledere, elevplaner, logbøger, undersøgelser af elevernes arbejds‐
miljø, elevrådsarbejde, skole‐hjemsamtaler, test udført af eksterne samarbejdspartnere (psykologer o.a.),
AKT‐samtaler med elever osv.
Der måles og evalueres således såvel kvantitativt som kvalitativt på mangfoldige måder. Der er i høj grad
tale om dynamiske processer, der alle har til formål at sikre eleverne maksimalt udbytte af undervisningen.
Det er samtidig sådan, at undersøgelser viser, at eksempelvis karaktergennemsnit varierer temmelig meget
fra år til år på landets skoler. Den enkelte skoles placering på ranglister bør således vurderes over en år‐
række.
Skole‐hjemsamarbejdet
Skolens samarbejde med forældre evalueres jævnligt af skolebestyrelse, ledelse og medarbejdere. En no‐
genlunde fyldestgørende fremstilling af de tanker, mål og handlinger 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 sam‐
fund 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 sam‐
fund 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 fremadret‐
tede aftaler, der gavner barnet.
 At der gives mulighed for samtale om klassens undervisning og sociale situation, således at forældre‐
nes 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
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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‐hjem‐samtaler.
Afholde klasseforældremøder.
Inddrage relevante emner på klasseforældremøderne, sådan som det fremgår af ”Obligatoriske emner
på forældremøder”.
Afholde elev– 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, dimissi‐
onsfest, samt daglig undervisning i overensstemmelse med skolens vedtagne principper.
Med jævne mellemrum drøfte og effektivisere ”Gensidige forventninger”
Invitere forældre til at deltage i klasseforældreråd.
Give medlemmer af skolebestyrelsen mulighed for indflydelse på forældremøder.

Som supplement til skolebestyrelsen blev der oprettet brugerråd ved landsbyordningerne i Hundborg og
Vorupør. Disse brugerråd skal sikre maksimal lokal forældreindflydelse, samt anspore til fortsat forældre‐
engagement. Det skal bemærkes, at brugerrådet i Hundborg nedlægges fra skoleåret 2011 ‐2012, da afde‐
lingen i Hundborg er nedlagt.
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 sam‐
stemmende med de lokale behov”
Specialpædagogisk bistand i specialklasser og specialskoler
I skoleåret 2010 ‐2011 var ingen af skolens elever tilmeldt egentlige specialskoler eller specialklasser.
I skolens projektklasse gik 14 elever, og i gruppen for elever med ADHD‐lignende adfærd gik 5 elever, heraf
en fra Vorupørafdelingen.
Bestyrelsens kommentarer
Skolebestyrelsen ønsker at understrege vigtigheden af to forhold:
1. En samlet kvalitetsrapport for kommunens skolevæsen giver mulighed for at sammenligne data fra
alle kommunens skoler, og det er bestyrelsens opfattelse, at rapporten naturligvis også bruges på
den måde. Det må derfor være af yderste vigtighed, at der er fuld sammenlignelighed imellem
kommunens skoler mht. den måde, kommunens skoler tæller og opgør de forskellige nøgletal på.
Det er umuligt for bestyrelsen at be‐ elle afkræfte hvorvidt det faktisk forholder sig sådan, at der
tælles ens, men bestyrelsen ønsker at opfordre til, at der fra skoleforvaltningens side arbejdes
målrettet på at sikre, at forskellige skolers tal rent faktisk er sammenlignelige.
2. Som det er nævnt flere steder i nærværende rapport har strukturændringer medført overordentlig
store udfordringer for alle med tilknytning til Sjørring skole. Det gælder elever, forældre, ansatte
og bestyrelse.
Det er bestyrelsens store håb, at de kommende år vil give mulighed for at konsolidere de mange
forandringer, der har fundet sted. Bestyrelsen finder den nuværende struktur på Sjørring skole
hensigtsmæssig og fremtidsparat.

Skolelederens konklusion
Skoleåret 2010 – 2011 har på mange måder været et skelsættende år: Der blev truffet beslutninger vedr.‐
og indledt implementering af ny skolestruktur. Byggeriet af Sjørring skoles nye indskolingsafdeling blev
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påbegyndt. Skolens store satsning på at sikre medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde resulterede i en
”Trivselsfilm”. Udviklingsprojektet for elever med ADHD‐problematik viste, at det er muligt for en del af de
elever, der har været omfattet af projektet at vende tilbage til stamklasserne. Skolens udviklingsprojekt
vedr. ”Overgange” stod sin prøve, og vi har den opfattelse, at det i det store hele er lykkedes at integrere
de mange nye elever og kolleger på en tilfredsstillende måde.
Arbejdet med at udvikle skolens ”Ressourceteam” (se skolens bilag 3) betyder, at vi mener at have et godt
udgangspunkt for den fremadrettede opgave, vi nu kan ane konturerne af: Omlægningen af Thisted kom‐
munes tilbud på specialundervisningsområdet.
Det er i denne forbindelse uhyre vigtigt, at skolevæsenet er opmærksomt på, at der venter store efter‐
videreuddannelsesmæssigt udfordringer i fremtiden. Det er derfor af stor betydning, at der arbejdes mål‐
rettet på at skabe uddannelsestilbud, som lader sig gennemføre med mindst mulig gene for skolens under‐
visning. Så meget efter‐ videreuddannelse som muligt bør lægges udenfor undervisningstiden.
Det har altid været en stor pædagogisk og organisatorisk udfordring at sikre høj kvalitet i vikardækkede
lektioner. Denne udfordring er nu markant forværret af, at den tildelte ressource til vikardækning langt fra
slår til: De mange aftalebestemte fraværsdage betyder, at den pædagogiske udfordring er suppleret med
en stor økonomisk udfordring. Når personalet har afholdt omsorgsdage, seniordage, barns første og anden
sygedag, kursusfravær og lignende, er vikarressourcen opbrugt. Sygefravær kan ikke dækkes af den tildelte
ressource.

Noter:
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Kvalitetsrapport 2010 – 2011: Snedsted Skole
Adresse

Hovedgaden 5, 7752 Snedsted

Telefon

9917 3425

Hjemmeside

www.snedsted‐skole.thisted.dk

Skoleleder

Thomas Frost

Stedfortræder
Klassetrin

Bh. kl.‐9.kl

Antal spor

0.‐7. kl. 1‐2 spor. 8.‐ 9. kl. 2‐3 spor

Antal elever

377

Specialklasser

Afdeling for børn med diagnosen ADHD og beslægtede diagnoser, 27
elever, samt afdeling for børn med autisme, 15 elever.

Skolelederens forord/ præsentation af skolen
Snedsted Skole er en velfungerende skole med ca. 377 elever fra Bh.‐kl. til 9. klasse og 42 elever i skolens
special‐afdeling.
Skolen er organiseret med følgende afd.:
Indskolingen Snedsted (0‐2. kl.)
Mellemgruppen Snedsted (3‐6. kl.)
Overbygningen (7.‐9. kl.)
Afdelingerne fungerer med en høj grad af kompetence udlagt til lærere og pædagoger ‐ en af lærerne fun‐
gerer som koordinator for afdelingen. Lærerne arbejder i lærergrupper på tværs af klasserne og i lærerte‐
ams omkring den enkelte klasse.
Lærergrupperne på Snedsted skole arbejder alle på at skabe et undervisningstilbud med et højt fagligt
indhold og mulighed for mange oplevelser og personlig udvikling.
Undervisningen i indskolingsafdelingerne tager udgangspunkt i aldersblandede klasser med en udstrakt
brug af holddannelse, samt rullende skolestart med mulighed for indtag 4 gange om året.
I indskoling er eleverne opdelt i tre basisgrupper, der hver er tilknyttet 2 lærere og en børnehaveklasselæ‐
rer. Dermed er der skabt rig mulighed for en fleksibel og målrettet undervisning for den enkelte elev. Der
kan undervises individuelt og i større eller mindre grupper, der tilgodeser barnets faglige og sociale
udvikling. Den enkelte elevs tryghed og kontakten til forældrene vægtes højt.
Derfor har hvert barn en kontaktlærer, som har særlig opmærksomhed omkring barnet. Lærergruppen har
et tæt samarbejde med personalet i skolefritidsordningen, som også kan inddrages i skoledagen. Det er
vigtigt at barnet begynder i skole, når det er helt klar til at starte på noget nyt, derfor er der indtag 3 gange
om året.
Der er tætte samarbejdsrelationer mellem indskolingsafdelingen og skolefritidsordningen, og skolefritids‐
ordningens personale er inddraget i skoledagen.
Skoleårets indhold i mellemgruppen og overbygningen er bl.a. obligatoriske fag, valgfag (p‐fag), projekt‐
uger, skolerejser, ekskursioner og mange fællesoplevelser.
Skolens specialafdeling, Trombakken, er et tilbud til børn med diagnosen ADHD og børn indenfor autisme‐
området.
Trombakken har p.t. 42 elever, som kommer fra Thisted og andre kommuner. Der arbejdes i teams om‐
kring grupper med få elever.
Specialpædagogisk bistand og AKT
Skolens kompetencecenter tilbyder målrettet hjælp til elever med faglige, sociale eller andre problemer,
som kræver en særlig indsats i en kortere eller længere periode. Der er tilknyttet flere lærere til Kompe‐
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tencecenteret ‐ 2 af lærerne har alle deres timer her.
Kompetencecenteret tilbyder følgende:


Støttetimer/deletimer til den enkelte klasse
Til store klasser eller klasser med særlige faglige eller sociale problemer kan der tildeles ekstra lek‐
tioner for en kortere eller længere periode. Ekstra lektioner skemalægges som lektioner med to
lærere eller lektioner, hvor klassen kan deles i to hold.



Læsekursus
Med henblik på at forbedre elevernes læsefærdigheder tilbyder kompetencecenteret læsekursus,
hvor lærerne fra kompetencecenteret med særlig erfaring i afvikling af læsekursus(læsevejledere)
afholder målrettet læsekursus for hele klassen, en gruppe af elever eller enkelte elever. Kompe‐
tencecenteret tager på bestemte klassetrin prøver på samtlige elever, og disse læseprøver danner
bl.a. baggrund for tildeling af læsekursus til klasserne.



Specialundervisning på eller udenfor klassen
Elever med særlige faglige vanskeligheder kan tilbydes specialundervisning, som varetages af
kompetencecenterets lærere og kan gives på eller udenfor klassen.



Lille gruppe
I indskolingen er der en dynamisk gruppe med maksimalt 4 elever, som har mulighed for at tilbyde
elever med sociale og emotionelle vanskeligheder en skoledag i en mindre gruppe. Målsætningen
er at eleverne efter en tid igen skal integreres i indskolingen.

Skolens kompetencecenter omfordeler 4 gange om året de ressourcer som er tildelt og vurderer hvilke
opgaver, der er løst, og hvilke nye opgaver der skal tages fat på i den kommende periode. Kompetencecen‐
teret påtager sig dog pludseligt opståede og akutte opgaver.
På skolen er der 4 uddannede AKT lærere som sammen med skolens øvrige personale løser alle AKT opga‐
ver. Disse AKT lærere er repræsenteret i såvel Indskolingen, mellemtrinet som Overbygningen.
Snedsted skole har formuleret en læsepolitik til at fremme elevernes læsekompetence. Der er 3 læsevejle‐
dere på skolen som hver har ansvaret for et område, indskolingen, mellemtrin og overbygning. Læsevejle‐
dernes funktioner er beskrevet i læsepolitikken for skolen (bilag 1).
Skolen har ligeledes afsat timer til matematikvejledning som varetages af en særlig uddannet ressource‐
person (bilag 2).
På Snedsted Skole afholdes målsamtaler mellem elever og lærere, desuden inddrages elever og forældre i
udformningen af elevplanernes fremadrettede afsnit. Dertil kommer elevernes medvirken i den daglige
undervisnings tilrettelæggelse. Der er fastsat 2 skolehjem samtaler om året, men der kan aftales flere efter
behov.
Specialklasserækker
Autistafdelingen
Autistafdelingen ved Snedsted Skole blev en realitet i februar måned 2010. Forinden havde en lang proces
været i gang. I Thisted Kommune har der længe været tradition for at have specialiserede
undervisningstilbud til børn og unge med forskellige grader af vanskeligheder.
Nu ønskede man i Thisted Kommune at skabe et tilbud i kommunen til børn med autismespektrumforstyr‐
relser, hvor man hidtil havde benyttet tilbud i andre kommuner. I Snedsted var i forvejen placeret en vel‐
fungerende specialafdeling for børn og unge med ADHD, og erfaringerne siden dennes opstart i 1995 –
både pædagogisk og organisatorisk – gjorde, at man langtfra ville være på bar bund i en opstartsfase.
Afdelingen for børn med ASF blev officielt indviet den 1.8.2010 med 15 børn og unge i alderen 6‐15 år.
Sideløbende med det første skoleår er der blevet bygget nyt hus til afdelingen for børn og unge med ASF.
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Dette hus står efter planen færdigt den 1.8.2011 og bliver et fantastisk sted at holde skole for vores børn.
Et godt samarbejde med en dygtig arkitekt har givet os en unik indretning, hvor alle tanker og ideer om,
hvordan man gør det bedst for vores elever, er blevet medtænkt i projektet.
Pt. er der 15 elever på skolen fordelt på 4 klasser (1 indskolingsgruppe, 2 mellemgrupper og en overbyg‐
ningsgruppe). Der arbejdes udvidet helhedsorienteret, dvs. at skole og SFO‐del samarbejder med hinanden
hele dagen, således at børnene oplever en hverdag uden skift. Der er egenbetaling til SFO‐delen til
det fyldte 11. år. Mange børn med ASF fortsætter i SFO‐delen, da fritidslivet er svært at fylde ud med akti‐
viteter som andre børn gør på egen hånd.
ADHD afdelingen
I Thisted Kommune har der længe været en fin tradition for at have specialiserede undervisningstilbud til
børn med vanskeligheder. Der har i mange år været tilbud til børn med ordblindhed, til sent udviklede
børn og til børn med mental retardering. Der opstod i starten af 1990érne et behov for et skoletilbud til
børn med ADHD og beslægtede neurologisk betingede vanskeligheder – en sårbar og udsat børnegruppe.
En arbejdsgruppe under PPR påtog sig den opgave at sætte sig ind i disse børns vanskeligheder, skaffe og
formidle viden og derudfra skabe et pædagogisk tilbud til disse børn. Dette arbejde resulterede i 1995 i
ADHD‐afdelingen i Snedsted, hvor man startede med 7 elever.
I dag er ADHD‐afdelingen normeret til 27 elever, som kommer fra Thisted Kommune.
I 2004 blev der tilknyttet en skolefritidsordning til ADHD‐afdelingens elever.
I dag rummer skolefritidsordningen en yngste afdeling og en ungdomsafdeling med i
alt 22 elever. Elever, som optages i indskolingsgruppen, tilbydes en plads i skolefritidsordningen, medmin‐
dre der er forhold der taler imod. Dette kræver en individuel vurdering, der foretages i samarbejde mellem
hjemmet, skolepsykolog og skolens ledelse.
Skolebestyrelsen arbejder for, at de fysiske rammer for vores ADHD afdeling skal forbedres via nybyggeri
magen til det, som nu danner rammerne om vores anden specialafdeling. Det er skolebestyrelsens ønske,
at de to afdelinger kan samles under et fælles tag på samme del af skolens område med navnet
Trombakken.
SFO
Snedsted SFO er et fritidstilbud, som Snedsted Skole tilbyder børn fra 0.‐5. klasse før og efter skoletid.
SFO'en tilbyder flere aktiviteter, som ligger fast i hver uge, svømning, aktiviteter i gymnastiksal og hallen,
Fritter kor/Band, EDB og kreative værksteder.
Derudover tilbydes der forskellige aktiviteter, som er tilpasset efter årstiderne. Der er ture ud af huset,
hvor der bliver hentet indtryk, som senere bliver bearbejdet på de forskellige værksteder: Male‐værksted,
træ‐værksted, ude‐værksted med gammel håndværk, sy‐værksted samt klippe og klistre m.m.
At det er børnenes "fritid" sættes i højsædet. Derfor tilrettelægges dagen, så børnene også kan få plads til
den frie leg med ½ time ude tid hver dag, for at give balance mellem de voksenstyrede lege/aktiviteter og
den spontane leg. Derforuden kan børnene vælge fri leg frem for en aktivitet.
For 3., 4. og 5. klasse laves der specielle aktiviteter. Det kan f.eks. være Fredagscafé med
kreative tiltag, film, ture, m.m. Gruppen har deres egne lokaler i 3. klassernes klasselokaler. Her opholder
de sig med 2‐3 faste personaler hver eftermiddag indtil kl. 15.20. Om morgenen og sidst på eftermiddagen
opholder børnene sig i Fritterens basislokaler.
Der serveres hver dag morgenmad fra kl. 6.15 til 7.30 for børnene som benytter morgenmodulet.
Derudover serveres der eftermiddagsmad for børn med heldags‐ og eftermiddagsmodul fra ca. kl. 14.30 til
kl. 15.15.
Ny struktur
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Skoleåret har været præget af optakten og efterfølgende vedtagelsen af ny skolestruktur i Thisted
Kommune. Strukturen har for Snedsted skole betydet store ændringer i såvel elev‐som lærergruppen. Be‐
styrelsen, ledelsen, personalet og eleverne på de berørte skoler og afdelinger, Skjoldborg‐, Stagstrup‐ og
Koldby, fik hurtigt etableret et samarbejde, hvor nedenstående 3 sætninger skulle danne grundlaget for en
implementeringsplan.
 at give eleverne et godt skoleår på egen skole
 at afslutte skoleåret på ordentlig vis
 at give eleverne en god start efter sommerferien
Skolebestyrelsen på Snedsted Skole vedtog i efteråret at alle kommende klasser på Snedsted skole i skole‐
året 2011 skulle dannes på ny. Afleverende klasselærere mødtes i foråret for sammen at danne de nye
klasser. Lærerne mødes i gen i efteråret 2011 for at evaluere processen, og hvis det er nødvendigt, foreta‐
ge ændringer af klassesammensætningen.
Indsatsområder
LP‐modellen
Skolen har tilkendegivet at LP‐modellen skal tages i brug fra skoleåret 2012‐13. Der er for nuværende ned‐
sat et LP‐udvalg som skal samle erfaringer fra igangværende skoler, samt tilegne sig et stort kendskab til
modellen, for med denne viden at bane vejen for en god opstart på skolen.
Ledelse
Der arbejdes med at skabe en ny ledelsesstruktur i specialafdelingen Trombakken. Arbejdet skal kortlægge
de opgaver som afdelingen i dag løser, og gennem en analyse finde frem til en hensigtsmæssig ledelses‐
struktur. Arbejdet forventes afsluttet i 2011.
Skolemad
Skolebestyrelsen arbejder på at lave et madtilbud på skolen, som et sundt alternativ til madpakken. Der er
flere muligheder i spil bl.a. et samarbejde med Snedsted hallen eller et storkøkken på skolen.
Trivsel
I den forbindelse har personalet og skolebestyrelsen netop lagt sidste hånd på en trivselsplan, der inde‐
holder følgende hovedområdet:
Mobbepolitik, sproget i skolen, mobiletik/ sociale medier og skolens fysiske rammer.
Der vil i løbet af det næste skoleår sættes fokus på Trivsel med udgangspunkt i de ovennævnte områder,
og planen er, at såvel elever, personale og forældre skal orienteres og medinddrages med
temadage/aftener, orienteringsmøder og undervisning som f.eks. mobil kørekort.
Tanken er at Trivselsplanen løbende revideres med andre aktuelle områder og at der årligt laves Trivsels‐
dage på skolen.

Skolebestyrelsens kommentarer
Skolebestyrelsen har kommenteret kvalitetsrapporten i de forskellige afsnit. Derfor vil der ikke være et
særskilt afsnit med skolebestyrelsens kommentarer.

Skolelederens konklusion
På grund af de kommunale strukturændringer har Snedsted skole brugt meget af skoleåret 2010‐11 på at
blive klar til de konsekvenser som den ny struktur medfører. Personalet har arbejdet med udsagn som
”Hvad er godt ved at være ansat på Snedsted skole”, og med baggrund i sådanne udsagn, italesat eksiste‐
rende værdier for herigennem at få klarhed over skolens praksis. En øget opmærksomhed på skolens vær‐
dier vil medvirke til at personalet er i stand til kvalitativt at samtale om egne værdier, og derved ikke være
afvisende overfor nye værdier.
Snedsted Skole vil vi forberede opstarten af LP‐modellen, så den kan implementeres i skoleårene 2011‐
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2014.
Gennem systematisk arbejde med modellen forventer vi opnå:
 relativt større fagligt udbytte for elever med særlige behov
 relativt øget selvværd i forhold til skolearbejde for disse elever
 mindske udskilning af elever fra den almindelige undervisning
Snedsted Skole er en god skole med et højt fagligt niveau, og en skole som formår at nå alle elever. Dette
blev bekræftet ved at Snedsted skole placerede sig som bedste skole i Thisted kommune i rapporten ”Fol‐
keskolens faglige kvalitet. Analyse af skolernes undervisningseffekt” udarbejdet af KREVI, som er det
Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut. Rapporten bygger på en 3 årig periode.

Noter:
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Kvalitetsrapport 2010 – 2011: Spor 10
Adresse

Jernbanegade 21, 7760 Hurup

Telefon

9917 3110 / 9917 3112

Hjemmeside

www.spor10.dk

Skoleleder

Peter Andersen

Stedfortræder

Annette Horsholt

Klassetrin

10

Antal spor

3

Antal elever

53

Specialklasser

Nej

Skolelederens forord/ præsentation af skolen
SPOR 10 er Thisted Kommunes 10. klassescenter beliggende i SEUC – Sydthy Erhvervs‐ og UddannelsesCen‐
ter. Vi har elever der af mange forskellige årsager ønsker at dygtiggøre sig med et år i 10. klasse, og der‐
med være mere klar til ungdomsuddannelse. SPOR 10's målsætning er at vores elever i løbet af det 10.
skoleår skal erhverve sig viden om sig selv. Uanset hvilken baggrund man møder op med, skal man udvikle
sig personligt og fagligt, således at man kan forlade folkeskolen og tage aktivt vare på sig selv. Alle elever
skal have en plan over, hvad de vil efter 10.klasse, så de bedst muligt kan være klar på ungdomsuddannel‐
se. Vi lægger vægt på, at kravene til den enkelte afstemmes efter elevens behov. Det betyder ikke, at ele‐
verne kan fravælge sig, at vi stiller krav til deres indsats.
Vores krav afstemmes efter den enkelte elevs udgangspunkt og erhvervs‐ og uddannelsesønsker.
For nogle elever kan en forbedring af et dårligt resultat ved folkeskolens almindelige afgangsprøve i 9.
klasse være et fornuftigt mål, mens målet for de dygtigste elever altid bør være folkeskolens udvidede
afgangsprøve. Gennem de sidste 5 år har 99,5% af afgangseleverne fra SPOR 10 fortsat i en ungdomsud‐
dannelse jf. seneste tal fra UU. Dette forudsætter en vis vejledning i dagligdagen, og i samarbejde med UU
følger vi eleverne tæt i dagligdagen og skaber via relationspædagogik en forbindelse til eleverne, der der‐
med er med til at træffe kvalificerede valg.
Generelt kan det siges at vejen frem mod dette, bunder i en grundlæggende forståelse for, at eleverne er
på vej ind i en voksenverden, og som sådan behandles derefter.
Nedenstående 3 værdier er gældende for vores adfærd med hinanden på SPOR 10:
 Engagement
Vi forventer, at du deltager aktivt og engageret i skolens liv, fagligt og socialt.
 Respekt for den anden
Vi forventer, at du går ind i et åbent og tillidsfuldt samvær og samarbejde med de mennesker, du
møder på SPOR 10.
 Autonomi /selvstændighed
Vi forventer, at du selvstændigt og ansvarligt tager initiativ til at sætte dig faglige og personlige
mål og arbejde for opfyldelsen af dem.
Dem tillægger vi betydning for, at eleverne kan blive gode til at navigere i en mangfoldig, omskiftelig og
demokratisk verden.
I forhold til specialundervisning, oplever vi at der bliver flere og flere elever i 10.klasse, der tidligere har
modtaget specialundervisning, men når de kommer til os, stopper dette.
Noter:
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Kvalitetsrapport 2010 – 2011: Tilsted Skole
Adresse

Silstrupvej 47, 7700 Thisted

Telefon

9917 3510

Hjemmeside

www.tilsted‐skole.thisted.dk

Skoleleder

Dorrit Kvejborg

Stedfortræder

Gert Petersen

Klassetrin

0.‐7. årgang

Antal spor

1

Antal elever

203

Specialklasser

Skolen har ingen specialklasser, men har kommunens sprogklasse
for mellemtrinnet.

Skolelederens forord/ præsentation af skolen
Tilsted skole er beliggende i et parcelhusområde i den sydlige udkant af Thisted tæt ved fjord og skov. Til‐
sted skole er 7‐klasset med ét spor med tilhørende SFO. Skolen fremstår med velholdte bygninger og dej‐
lige udearealer. Skolen er sammenbygget med udebørnehaven Kathøj, der er i gang med nybyggeri og med
hvem, der i slutningen af skoleåret, er blevet arbejdet målrettet for en Landsbyordning.
Skolen er gennem de sidste to skoleår blevet renoveret med nyt tag på elevfløjen og nyt hjemkundskabs‐
og naturfagslokale. Der er i forbindelse med det nye hjemkundskabs‐lokale lavet et fantastisk udeområde
med udekøkken. Ligeledes er der i skolegården anlagt en multibane til stor glæde for eleverne. Der er re‐
noveret nyt SFO‐lokale til vores aprilbørn, skolens bibliotek er renoveret, og der er lagt et nyt trægulv i
skolens musiksal. Der er endvidere nye gulvbelægninger på flere gangarealer og i flere lokaler. Der er ind‐
rettet nyt lærerforberedelsesrum og renoveret kontorer. Det eneste område, der for alvor mangler at blive
renoveret er idræts‐ og omklædningsfaciliteterne. Skolen har en lille gymnastiksal, der er fuld booket op,
og der er kun ét omklædningsrum af ældre dato. Der ligger en ansøgning om midler til renovering til god‐
kendelse, og vi forventer at skulle gå i gang med arbejdet i slutningen af 2011. Der er på skolen blevet in‐
vesteret i indkøb af nye skolemøbler til mellemtrinnet, og der er foretaget indkøb af Smartboards, så der
med udgangen af skoleåret 2010‐11 kun mangler ét (skolens børnehaveklasse).
Motorikrummet under Pædagogisk Udvikling er 1. april 2011 flyttet på Tilsted skole og har fået renoveret
og indrettet et lokale til formålet. Skolen har haft IT‐ kompetencecenteret placeret i flere forløb, og forven‐
ter det ligeledes det kommende skoleår.
Skolen har siden 1. januar 2010 været undervisningssted for kommunens sprogklasse for mellemtrinnet,
en blandet gruppe, hvor vi har elever af mange forskellige nationaliteter.
Vi har sidste skoleår fået oprettet et tilbud om korsang på mellemtrinnet og fået opprioriteret vores mor‐
gensang til 4 gange ugentligt. Ligeledes har eleverne fået et tilbud om lektiecafé både i indskolingen samt
på mellemtrinnet, hvor der er en lærer fast tilknyttet begge steder.
Som en konsekvens af den nye kommunale skolestruktur tog skolen ved udgangen af skoleåret 2010‐2011
afsked med 7. klasse og har dermed arbejdet med overgangen for de elever, der skulle afleveres til di‐
striktsskolen samt med skabelse af nye traditioner.
Vi har i Tilsted en ressourcestærk og velfungerende skole med stor forældreopbakning og engagerede og
dygtige medarbejdere.

De formelle krav
 Tilsted Skole har 89 børn i SFO. I perioden, hvor vi har aprilbørn, har vi over 100 børn i SFO’en, der
rummes fint bl.a. i nyrenoveret lokale. Skole/SFO har et formaliseret samarbejde, hvor den pædagog,
der er tilknyttet klassen indgår i teamet og er med i undervisningen 6 ugentlige lektioner. Pædagogen
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deltager endvidere i forældremøder og skole/hjem samtaler én gang om året.
Skolen har en gennemsnitlig udgift pr. elev på 53.176,48 kr.
Tilsted skole har 24,1 elever pr. klasse – et højt gennemsnit, der betyder, at skolen ressourcemæssigt
er i stand til at give et godt undervisningstilbud.
Tilsted skole har 10,84 elever pr. lærer.
Elevfraværet var i gennemsnit 6 % pr. elev.
Skolen har 63 elevcomputere med internetforbindelse svarende til 3,2 elev pr. computer. Der er tråd‐
løst netværk på hele skolen. Vi prioriterer IT‐ kompenserende værktøjer højt og har afsat tid til en af
vores IT‐vejledere til undervisning og opfølgning af de elever, der har behov.
De afholdte udgifter til undervisningsmidler er 965,28 kr. pr. elev.
36 % af lærernes arbejdstid går til undervisning.
Skolen har 11.193 planlagte undervisningstimer.
99,87 % af de planlagte timer gennemføres. Det er sjældent, at undervisningen aflyses, da vi ud over
de planlagte rådighedstimer udnytter de tolærertimer, der er tildelt klasserne. Ved fravær i indskolin‐
gen udnyttes også ressourcerne fra SFO’en, hvor kontaktpædagogen er med i undervisningen.
92,15 % af undervisningen varetages af lærere med liniefagsuddannelse eller lignende kompetencer.
Undervisningen varetages i stor udstrækning af liniefagsuddannede lærere. Skolen har de seneste år
prioriteret højt at få ansat lærere med de kompetencer, skolen har brug for, så vi er dækket ind på alle
fagområder. Vi har endvidere 2 uddannede bibliotekarer, læsevejleder, IT‐vejledere, AKT‐lærer samt
praktikvejleder.
50 % af undervisningen af børn med særlig behov varetages af lærere med specialuddannelse. Skolen
har en uddannet AKT‐lærer samt læsevejleder.
Der er i skoleåret anvendt 823 timer på efteruddannelse og kompetenceudvikling af lærerne. Det har
været til KRAP‐uddannelsen, diplomuddannelse i ledelse, musik, matematik og natur/teknik‐kurser, in‐
terne kurser i skoleintra og interaktive Smartboards, kursus i læringsstile, og til internat med fokus på
trivsel, samarbejde og arbejdsglæde.

Relevante oplysninger om skolens pædagogiske processer:
Vi har i skoleåret 10‐11 haft særlig fokus på følgende områder:
 Anerkendende og ressourceorienteret relationspædagogik. Relationen mellem læreren og eleven har
været det bærende element i vores beslutning angående skolens pædagogiske opbygning. Gennem en
anerkendende og ressourceorienteret tilgang til eleven, vil der blive skabt et trygt og udviklende ind‐
læringsmiljø i klasserne og dermed sikret høj grad af faglighed og kontinuitet.
Vi har besluttet, at vi arbejder hen imod at skulle være LP skole i skoleåret 11‐12.


Videreudvikling af indskolingsprojektet. Den pædagogiske praksis i indskolingsprojektet er blevet gen‐
nemarbejdet. Projektet med værkstedsundervisning på tværs af årgangene har fået en klar arbejdsfor‐
delingsaftale. Det centrale i projektet er det ligeværdige samarbejde mellem lærere og pædagoger. En
klar arbejdsfordeling bringer personalets kompetencer i anvendelse, hvilket sikrer eleverne et højt fag‐
ligt udbytte af værkstedsundervisningen og indskolingssamarbejdet.



Skolen har udarbejdet et nyt værdigrundlag. Som følge af det nye værdigrundlag er det besluttet, at
eleverne skal opleve skoleforløbet som sammenhængende og med gennemgående voksne som ud‐
gangspunkt. Se bilag.



Kompetenceudvikling af personalet med fokus på trivsel, samarbejde og arbejdsglæde. Vi har i skole‐
året søgt og fået kompetenceudviklingsmidler til internat for hele personalet, hvor emnet var trivsel,
samarbejde og arbejdsglæde.



Skoleintra, forældreintra og elevintra. Skolen er nu i stor udstrækning papirløs omkring den skriftlige
kommunikation i skole/hjemsamarbejdet. Vi har i skoleåret holdt interne kurser, hvor lærerne har un‐
dervist hinanden og nydt godt af hinandens kompetencer.
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Udarbejdelse af trivselsplan. Der er i skoleåret udarbejdet en ny trivselsplan. Se bilag.
Bestyrelsen har tidligere fastsat principper for følgende områder:
 Arrangementer for elever i skoletiden.
 Aktivitetsplaner.
 Omlægning af almindelige skoledage.
 Timefordeling/fagfordeling/skema.
 Specialundervisning.
 Forældres deltagelse i undervisningen.
Bestyrelsen har endvidere i skoleåret 10‐11 udarbejdet nyt værdigrundlag samt trivselsplan i samar‐
bejde med personalet.

Evalueringsredskaber:
Ud over de nationale tests, testes elevernes faglige udbytte målrettet jævnfør skolens testpolitik i dansk.
Skolens læsevejleder har deltaget i forbindelse med testningen af elever med særlige læse‐ og stavevan‐
skeligheder. I faget matematik bruges det faglige testmateriale MG+FG minimum én gang årligt.
I forbindelse med udarbejdelsen af elevplaner, evalueres den enkelte elevs udbytte af sin skolegang i sam‐
arbejde med forældre og elev. I en del af klasserne bruges portofolio som en del af evalueringskulturen.
Skole‐hjemsamarbejdet:
Vi har på Tilsted Skole et velfungerende skole‐hjemsamarbejde. Vi prioriterer en god dialog byggende på
gensidig tillid og respekt. Vi oplever generel stor opbakning og et altid stort fremmøde.
Skole‐hjemsamarbejdet på Tilsted skole i praksis:
 Mindst et årligt forældremøde.
 2 skole‐hjemsamtaler.
 Der aflægges hjemmebesøg i kommende 1. klasse.
 Der afholdes ca. 2 skole/hjem arrangementer årligt pr. klasse.
 Der afholdes årligt en fælles skolefest for forældre og elever.
 Forældreintra bruges som kommunikativt redskab i skole/hjem samarbejdet.
 Der er oprettet klasseforældreråd på samtlige klassetrin.
 Der udsendes forældrebreve/nyhedsbreve.
 Der udgives 5 skoleblade årligt.

Skolebestyrelsens kommentarer:
Skoleåret 10‐11 har været et skoleår med store udfordringer, da skolen blev lukningstruet som følge af
strukturdebatten. Det gjorde, at skolebestyrelsens primære opgave handlede om at profilere skolen, hvil‐
ket lykkedes i et tæt og værdifuldt bestyrelsessamarbejde. Folk i Tilsted mødte talstærkt op til alle arran‐
gementerne, hvilket bevirkede, at der efterfølgende blev arrangeret Tilsted by Day. Som følge af struktur‐
debatten har der i Tilsted været arbejdet målrettet på en landsbyordning for at skabe sammenhæng og en
rød tråd i børnelivet.
Vi er, som skolebestyrelse, stolte over at kunne fremvise en flot og nyrenoveret skole med et engageret
personale og en god atmosfære. Ligeledes er det for skolebestyrelsen værdifuldt at møde den store foræl‐
dreopbakning, der er i området.
Skolebestyrelsen oplever, at Tilsted Skole har en god størrelse. Alle oplever stor tryghed og et fagligt godt
miljø.
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Skolelederens konklusion:
Vi har en velfungerende og attraktiv skole med et solidt elevgrundlag og et personale, der med gejst og
dygtighed er med til at skabe et godt og udviklende skoleforløb for alle eleverne.
Renoveringen og indretningen af skolen, der har foregået hen over skoleåret, har været med til at skabe de
rette pædagogiske rammer for indlæringsmiljøet.
Vi har i skoleåret 10‐11 oplevet et specielt skoleår, da skolen ved skoleårets start blev lukningstruet grun‐
det skolestrukturdebatten. Der har været markant stor opbakning i området, og skolen og medarbejderne
har høstet meget stor ros for det arbejde, der udføres. Skolen skulle ved årets udgang afgive 7.kl. til di‐
striktsskolen, men kunne undgå forflyttelser af lærere ved naturlig afgang.

Noter:
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Kvalitetsrapport 2010 – 2011: Tingstrup Skole
Adresse

Thorstedvej 21

tlf.

9917 3456

Hjemmeside

www.tingstrup‐skole.thisted.dk

Skoleleder

Hanne Tang Jensen

Viceinspektør/afdelingsleder

Michael Nielsen

Klassetrin

0.‐9. kl.

Antal spor

2‐4

Antal elever

587

Specialklasser

2 modtageklasser

Skolelederens forord/ præsentation af skolen
Tingstrup Skole ligger i den vestlige udkant af Thisted by og modtager i 0.‐6. klasse elever fra den vestlige
del af Thisted by, samt nærmeste opland mod Skinnerup. Fra 7.‐9. klasse har skolen derudover elever fra
Tilsted og Hillerslev skoledistrikter.
Skolen er afdelingsopdelt i Indskolingen (0.‐3. klasse), Mellemlandet (4.‐6. klasse) og Overbygningen
(7.‐9. klasse).
I 0.‐6. klasse har vi 2 spor, dog 3 på 0. og 5. klassetrin. I overbygningen har vi 4 spor, samt en jobklasse for
elever på 8. og 9. årgang.
Tingstrup Skole tilbyder basisundervisning i dansk som andetsprog for elever i 14‐17 årsalderen i to sprog‐
klasser (modtageklasser).
Tingstrup Skoles SFO, som har egne basislokaler og i øvrigt har fælles lokaler med indskolingen, har p.t. 206
børn.
Skolen har de senere år haft et stigende elevtal, senest pga. strukturændringen, hvorefter eleverne i over‐
bygningen samles fra 7. klasse. Med denne ændring er de pædagogiske muligheder optimeret, idet skolen
kan give eleverne et samlet 7.‐9. klasses forløb.
Det stigende elevtal stiller skolen overfor nogle lokalemæssige udfordringer. Med tilbygning af SFO‐lokaler
(2009 – 10) og to klasseværelser (2011) er der sikret plads til elever i tidlig SFO‐start og klasselokaler til det
nuværende antal klasser. Skolen har derudover behov for lokaler til holddannelse, fællesrum for overbyg‐
ningseleverne, samt udvidede idrætsfaciliteter.
Den ældste bygning, som rummer 4.‐6. klasserne er nyrenoveret i 2009‐10. Overbygningsfløjen er delvis
renoveret i 2010.
Tingstrup Skoles virke tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag, som er nyformuleret i 2011 i et samar‐
bejde mellem skolebestyrelsen, det pædagogiske personale og ledelsen (bilag).
Pædagogiske processer /principper
Alle pædagogiske tiltag sker på baggrund af det anerkendende børnesyn og skolens arbejde med LP‐
modellen.
De pædagogiske processer tager udgangspunkt i årsplanerne og elevplanerne for den enkelte elev.
På Tingstrup Skole er arbejdet med årsplaner og elevplaner velintegreret. Der lægges vægt på, at arbejdet
med sociale mål vurderes og prioriteres i de enkelte lærerteams.
Eleverne inddrages i evaluering af undervisningsmål og udarbejdelse af elevplaner, bl.a. ved to årlige elev‐
samtaler, som følges op med skole‐hjemsamtaler, hvor forældrene inddrages i arbejdet med mål og evalu‐
ering.
Resultatet af evalueringer i form af samtaler og forskellige former for test og prøver danner baggrund for
undervisningens tilrettelæggelse. I forbindelse med tilrettelæggelse af undervisning tages hensyn til den
enkelte elev, bl.a. ved hjælp af undervisningsdifferentiering som pædagogisk princip.
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Skolens læsepolitik, som er udarbejdet i skoleåret 10‐11, indeholder bl.a. en oversigt over, hvordan elever‐
nes læseudvikling evalueres på Tingstrup Skole.
Skolebestyrelsens principper
Skolebestyrelsen arbejder p.t. med en nyformulering af principperne for skole‐hjemsamarbejdet.
Skolebestyrelsen har vedtagne principper på alle skal‐områder. Derudover har skolebestyrelsen vedtaget
en lektiepolitik. Skolebestyrelsen arbejder p.t. på at få genetableret en madordning på Tingstrup Skole.
Skole‐hjemsamarbejdet
Forældrene engageres i elevernes skolegang i forbindelse med forældremøder og 2 årlige skole‐hjem sam‐
taler, 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 forældre‐
kreds møder op. I det daglige er forældrene synlige i de yngste klasser, hvor mange forældre deltager i
morgensang i indskolingen.
I de tilfælde, hvor der er behov for en særlig indsats i forhold til en elev, inddrages forældrene i problem‐
løsningen.
Forældreintra er fuldt implementeret på Tingstrup Skole og fungerer som et nyttigt og uundværligt kom‐
munikationsmiddel mellem skole og hjem.
Elevernes forældre er værdifulde samarbejdspartnere i forbindelse med skolens arbejde for at sikre tryg‐
hed og trivsel for den enkelte elev. Dette konkretiseres i skolens trivselsfolder,, som er udarbejdet i skole‐
året 2010‐11, som del af en opfølgning på skolens UMV.
Dansk som andetsprog
Tingstrup skole giver basisundervisning i dansk som andetsprog til elever i alderen 14 – 17 år, som ikke har
tilstrækkelige danskkundskaber til at følge undervisningen i en normalklasse. Sideløbende med danskun‐
dervisningen arbejdes med udslusning i en alm. klasse.
Efter udslusning i normalklasse modtager eleverne støtte, som gives i form af to‐lærerordning eller lektie‐
hjælp.
Specialpædagogisk bistand
Der arbejdes målrettet med fleksible og rummelige løsninger som baggrund for et inkluderende miljø, som
sikrer, at elever med særlige behov så vidt muligt kan undervises i ”normalklassen”. Skolens lærere anven‐
der den systemiske analysemodel fra LP som redskab til at øge elevernes trivsel og udbytte af undervisnin‐
gen.
Tingstrup Skole har to KRAP‐uddannede AKT‐lærere, samt en AKT‐lærer med anden uddannelse. AKT‐
lærerne er en vigtig ressource i forhold til arbejdet med de inkluderende processer i klasserne, ligesom de
er værdifulde samtalepartnere for den enkelte elev og sparringspartnere for kolleger og forældre.
Specialundervisning for elever med socialt‐emotionelle problemer o. lign. gives i form af AKT‐støtte, to‐
lærerordning eller en pulje ekstra tid med en lærer, som har en god og solid relation til eleven.
Enkelte elever på mellemtrinnet modtager holdundervisning i ”Grøn gruppe”, som er et tilbud til elever,
som helt eller delvis, i kortere eller længere perioder, har behov for et alternativ til klasseundervisning.(
Grøn Gruppe modtager elever fra Tilsted, Hillerslev og Tingstrup skolerne).
De inkluderende processer fremmes i den faglige specialundervisning gennem en målrettet tidlig indsats i
forhold til børn med læsevanskeligheder. Der arbejdes fleksibelt i specialundervisningsteamet, så under‐
visningen kan foregå som støtte på klasser, på hold og som én til én undervisning.
Den faglige specialundervisning omfatter støtte til elever med særlige vanskeligheder i matematik. Støtten
gives som støtte i klassen eller i form af korte forløb på små hold.
Der tilbydes lektiecafe på alle klassetrin. På Tingstrup Skole har vi et udvidet skole‐hjemsamarbejde med
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forældre til elever med særlige vanskeligheder. Der aftales evaluerings‐ og opfølgningsmøder efter behov.
Kompetenceudvikling
Gennemført i skoleåret 11‐12
Matematikvejleder:
Engelskvejleder:
Dansk som andetsprog:
Skolebibliotekarudd.:
Praktiklærerudd.:
KRAP:

1 lærer har afsluttet diplomuddannelsen
1 lærer har gennemført 2 moduler
1 lærer har gennemført 2 moduler
1 lærer har gennemført 2 moduler
2 lærere har gennemført og afsluttet uddannelsen
2 lærere har afsluttet uddannelsen

ICDP:

2 lærere har afsluttet det 2‐årige forløb

Matematik fællesmål:
Dansk som andetsprog og læsning:
Rundt om dansk på mellemtrinnet:
Natur‐teknik ”Den røde tråd”:

4 lærere har deltaget i 30 timers kursus
3 lærere har deltaget i 16 timers kursus
3 lærere har deltaget i 30 timers kursus
2 lærere har deltaget i 20 timers kursus

Dertil kommer kurser af kortere varighed.
Skolens udviklingsprojekter
Udover LP‐modellen, hvor vi nu er i gang med år 4 arbejder vi med følgende udviklingsområder:
 Fokus på teamudvikling
I forbindelse med planlægning af skoleåret 11‐12 har vi ændret teamstrukturen.
Men henblik på en udvikling af den faglige og pædagogiske sparring arbejdes der som udgangspunkt i
årgangsteams. Som afløsning af tidligere to‐lærerordning er teamet tildelt et antal fokustimer, som
kan anvendes i forbindelse med særlige indsatser efter teamets valg. Der evalueres ved teamsamtaler.
 Faglig læsning
Tingstrup Skole har søgt og fået bevilget konsulentstøtte til at arbejde med faglig læsning. Der arbejdes
i efteråret 2011 i fagteams med konsulentstøtte.
Projektet er iværksat af læsevejlederne i samarbejde med ledelsen.
 Internationalt samarbejde
I skoleåret 2010‐11 har vi deltaget i en lærerudveksling med en skole i Østrig.
I skoleåret 2011‐12 er søgt om Comenius‐støtte til opstart af et samarbejdsprojekt mellem flere euro‐
pæiske skoler.
Samarbejde mellem skole og SFO
Der er et tæt samarbejde mellem skole og SFO.
SFO‐leder og indskolingskoordinator planlægger og afholder 4 fælles personalemøder / år, hvor pædago‐
ger og lærere arbejder med såvel fælles pædagogiske mål, som praktisk planlægning af fælles initiativer.
Alle klasser i indskolingen har tilknyttet en SFO‐kontaktpædagog. Pædagogen deltager i undervisningen 2 x
2 lektioner /uge. Kontaktpædagogen deltager ligeledes i forældremøder og skole‐hjem samtaler. SFO‐
personalet er en naturlig del af aktiviteter som tværsuger, skolefester og alternative dage.
Er et barn i indskolingen på dagsordenen på kompetenceteammøde el. lign deltager kontaktpædagogen i
mødet sammen med klasselæreren. SFO‐pædagogerne har fra starten i 2008 taget del i skolens udviklings‐
arbejde med LP‐modellen. I efteråret 2011 udarbejdes Tingstrup skoles lokale mål‐ og indholdsbeskrivelse i
SFO.
Skolelederens konklusion
Tingstrup Skole er en velfungerende skole med et engageret personale, hvis pædagogiske praksis tager
udgangspunkt i det anerkendende børnesyn og skolens arbejde med LP‐modellen.
Der arbejdes målrettet med udvikling af elevernes faglige og sociale kompetencer på baggrund af de mål
og handleplaner, der udarbejdes i de enkelte lærerteams med hensyntagen til elevernes forudsætninger
JANUAR 2012

64

KVALITETSRAPPORT FOR FOLKESKOLEOMRÅDET 2010/2011
og kravene i Fælles Mål.
Der arbejdes aktivt og målrettet med inkluderende processer. Skolens AKT‐lærere er sammen med kompe‐
tenceteamet (PU og familieafd.) en vigtig ressource i dette arbejde.
Tingstrup Skole har et godt samarbejde med Tilsted Skole og Hillerslev Skole omkring overgangen fra
grundskole til overbygningsskole. Ligeledes samarbejder vi om inklusion, hvor vi er fælles om ”Grøn Grup‐
pe”, som rummer børn fra alle tre skoler.
Gennem Forældreintra tilstræber vi at have et højt informationsniveau. Vi nyder godt af en positiv opbak‐
ning fra forældrekredsen, og lægger vægt på at være i en god og ligeværdig dialog med elevernes forældre
om den enkelte elevs trivsel, udvikling og læring.

Noter:
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Kvalitetsrapport 2010 – 2011: Tømmerby‐Lild Skole (NEDLAGT PR. 01‐08‐2011)
Adresse

Skolevej 2, 7741 Frøstrup

Tlf.

9917 3003

Hjemmeside

www.toemmerby‐lild‐skole.skoleintra.dk
NEDLAGT PR. 01‐08‐2011

Skoleleder

Tina Westergaard ‐ INDTIL 30‐07‐2011

Viceinspektør/afdelingsleder

INGEN

Klassetrin

0.‐7. årgang

Antal spor

1 spor

Antal elever

133 elever

Specialklasser
Skolelederens forord/ præsentation af skolen
Skolen er en del af Tømmerby‐Lild Børne‐ og Kulturcenter, der desuden består af dagplejeadministrationen
og Græshoppen, der er en integreret børnehave og SFO. Målsætningen er at bevare og udvikle disse som
en helhed. Herudover er der til Børne‐ og Kulturcenteret knyttet følgende sekundære selvstændige institu‐
tioner: Kulturcenter, ungdomsklub, juniorklub, musikskole og forsamlingshus.
Det er en målsætning for de sekundære institutioner, at aktiviteterne tilrettelægges og koordineres såle‐
des, at de i størst muligt omfang fungerer som en del af helheden.
Øvrige oplysninger:











54 af Tømmerby‐Lild Skoles 64 elever på 0.–3. årgang var indskrevet i SFO.
Skolen havde en gennemsnitlig udgift pr. elev på 58.319,17 kr. og en klassekvotient på 16,6 svarende
til 10,57 elever pr. stilling.
Elevfraværet var i gennemsnit 5 % pr. elev. Af det samlede fravær udgjorde 63 % sygdom og 37 % var
enten ekstraordinært eller ulovligt.
Skolen rådede over 52 computere svarende til 2,6 elev pr. computer og de afholdte udgifter til under‐
visningsmaterialer udgjorde 480,00 kr. pr. elev.
35 % af lærernes arbejdstid gik til undervisning og af skolens 7412 planlagte timer til undervisning
gennemførtes de 7401 timer svarende til 99,85 %.
76,00 % af skolens undervisning i fagene varetages af lærere med linjefagsuddannelse eller lignende
kompetencer og 27,27 % af specialundervisningen varetages af lærere med specialuddannelse.
2 lærere gennemførte AKT‐uddannelsen; KRAP og skolen anvendte sammenlagt 451 timer på efterud‐
dannelse og kompetenceudvikling svarende til 35,83 timer pr. medarbejder.
Skolens indsatsområder var i 10‐11 følgende:
 Udvikling af landsbyordningen
 Samarbejdet med Østerild og Vesløs Skoler – Se bilag!
 Anerkendende og ressourceorienteret relationspædagogik
 Inklusion – særligt med fokus på indskolingen
 Etablering og udvikling af Flexgruppe for elever med særlige behov
 IT
 Skoleintra, forældreIntra og elevIntra
Bestyrelsen har løbende formuleret principper inden for følgende områder:
 Trivsel
 Håndtering af kritik og klager – Se bilag!
 Brug af sociale medier
 Mobiltelefoni
 Skole‐hjemsamarbejdet
 Anvendelse af PC´ere
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 Skolen og lokalsamfundet
 Samarbejdet mellem landsbyordningens primære institutioner
Samt udarbejdet profil og værdiregelsæt (se bilag)
Hvert år afholdes fællesmøde med bestyrelse og ansatte. Her evalueres de fastsatte mål og principper.
Skolens evalueringsgrundlag:
Vi ser evaluering som en naturlig del af en læringsproces. Det indebærer, at evaluering, frem for at må‐
le læring, skal skabe læring.
Det indebærer ligeledes, at det, vi mener, er værdifuldt i en faglig og social sammenhæng, også er det,
som er værdifuldt for os at evaluere.
Et tydeliggjort værdiggrundlag er derfor med til at rette fokus for evaluering.
Frem for at finde frem til den helt rigtige evalueringsform mener vi, at evaluering, ligesom undervis‐
ning, skal være en fremadrettet og dynamisk proces, som kan udvikles og ændre retning. Evalueringen
skal være situationel.
Det forudsætter fleksibilitet i skolens planlægning og evalueringsmåder.
Vi anerkender at vi udtrykker os på mange forskellige måder, hvorfor det er væsentligt for os at arbej‐
de med en bred vifte af komplekse udtryksformer. Ikke alle udtryksformer er lige målelige, og i evalue‐
ringen må opmærksomheden derfor være rettet mod det væsentlige, frem for det målelige. Det er i
den åbne, tillidsfulde og ansvarlige dialog mellem mennesker, at den mest forpligtigende evaluering
foregår. Evaluering af noget, angår altid nogen. Derfor anser vi forældremødet, lærer/elevsamtalen og
lærer/forældre/elevsamtalen som de væsentligste former for evaluering af elevens udbytte af under‐
visningen og for fremme af elevens udbytte af undervisningen. Div. beskrivelser og refleksioner er af
væsentlig betydning for samtalens kvalitet. Fokus for formel fagfaglig evaluering bør rettes på det, der
er væsentligt for elevens læring.
Ud over de nationale tests, testedes elevernes udbytte af undervisningen løbende i de forskellige fag
og 2 gange, i forbindelse med udarbejdelsen af elevplaner, evalueredes den enkelte elevs udbytte i
samarbejde med forældre og elev. Skolens læsevejledere har deltaget i forbindelse med testning af
elever med særlige læse‐ og stavevanskeligheder.
De faste elementer i skole‐hjemsamarbejdet var følgende:
 Mindst 1 forældremøde pr. klasse
 På forældremøderne i bh. kl., 1., 2. og 3. kl. deltager en medarbejder fra SFO.
 afholdes mindst 2 skole‐hjemsamtaler
 forud for samtalerne udleveres en elevplan
 udgives mindst 4 skoleblade årligt.
 aflægges hjemmebesøg hos eleverne i kommende 0. klasse.
 afholdes juleafslutning for elever og forældre
 afholdes en årlig skolefest for hele skolen
Desuden gjaldt følgende for Skole‐hjemsamarbejdet:
 Det første officielle møde med skolen foregår ved indskrivningen. Her vil skolen gerne møde både
elev og forældre.
 Der er mulighed for at oprette klasseforældreråd i de enkelte klasser
 Forældrene spørges til råds om deres holdning til mærkesalg
 Skolen deltager i skolernes motionsløb. Dette er et åbent arrangement for eleverne, forældrene,
og andre der er interesseret i at deltage.
 Herudover er det vigtigt, at der er en løbende kontakt mellem hjem og skole. Det er ofte vigtigt, at
evt. problemer kommer frem, når de opstår, idet det som oftest giver den bedste løsning, hvis de
løses hurtigt.

Skolelederens konklusion
Tømmerby‐Lild Skole er nu nedlagt og udgør, sammen med Vesløs Skole, Thisted Kommunes nyetablerede
skole; Hannæsskolen. Jeg mener, at kvalitetsrapporten på flere områder afspejler de væsentligste begrun‐
delser for lukningen af Tømmerby‐Lild Skole og etableringen af Hannæsskolen.
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Siden planerne om at lukke Tømmerby‐Lild og Vesløs‐Øsløs skoler blev præsenteret, har jeg set Hannæs‐
skolen som en positiv mulighed for at skabe én stor mangfoldig, rummelig og udviklende distriktsskole
med et pædagogisk og fagligt spændende skolemiljø og en sund økonomi.
Hannæsskolen etableres ikke på bar bund, men funderes på de to skolers nuværende styrker, så selvom
store strukturændringer, som dem vi står i lige nu, uundgåeligt skaber usikkerhed og utryghed, så kan re‐
sultatet, ved fælles indsats, blive en attraktiv skole for børn og forældre og en attraktiv arbejdsplads for
medarbejderne.
Udover de udfordringer der ligger i at samle alt det bedste fra de to nuværende skoler og etablere én ny
ressourcestærk skole på Hannæs, har vi foran os udviklingen af et stærkt skole‐hjemsamarbejde, så vi i
fællesskab får skabt en skole med udvikling, glæde og liv, hvor børn og lærere trives, lærer og dannes. Jeg
vil arbejde for at udbygge rammerne for vores nye skole bedst muligt, så Hannæsskolen bliver lærernes,
børnenes, forældrenes og lokalområdets skole.

Noter:
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Kvalitetsrapport 2010 – 2011: Vesløs‐Øsløs Skole (NEDLAGT PR: 01‐08‐2011)
Adresse

Gl. Feggesundvej 33, 7742 Vesløs

Tlf.

9917 3565

Hjemmeside

www.vesloes‐skole.skoleintra.dk
NEDLAGT PR. 01‐08‐2011

Skoleleder

Jack Soleng ‐ INDTIL 30‐07‐2011

Viceinspektør/afdelingsleder

Niels Jørgen Andersen ‐ INDTIL 30‐07‐2011

Klassetrin

0.‐9. årgang

Antal spor

0.‐7. årgang – 1 spor
8. og 9. årgang – 2 spor

Antal elever

Skolens samlede elevtal var 223

Specialklasser

Skolen havde 1 erhvervsklasse

Skolelederens forord/ præsentation af skolen (Tina Westergaard)
Vesløs‐Øsløs Skole var ind til 01‐08‐2011 beliggende på 2 adresser og bestod dels af en landsbyordning i
Øsløs med børnehave, SFO og 0.‐3. årgang og dels af 4.‐9. årgang i Vesløs. Skolen var desuden overbyg‐
ningsskole for Tømmerby‐Lild Skole og Østerild Skole.
Øvrige oplysninger:
 47 af Vesløs Skoles 60 elever på 0.‐3. årgang var indskrevet i SFO.
 7 elever modtog specialundervisning i skolens erhvervsklasse.
 Skolen havde en gennemsnitlig udgift pr. elev på 61.832,24 kr. og en klassekvotient på 17,15 svarende
til 9,24 elever pr. stilling.
 Elevfraværet var i gennemsnit 5 % pr. elev. Af det samlede fravær udgjorde 60 % sygdom og 40 % var
enten ekstraordinært eller ulovligt.
 Skolen rådede over 78 computere svarende til 2,9 elev pr. computer og de afholdte udgifter til under‐
visningsmaterialer udgjorde 806,78 kr. pr. elev.
 38 % af lærernes arbejdstid gik til undervisning og af skolens 28.000 planlagte timer til undervisning
gennemførtes de 27.901 timer svarende til 99,65 %
 74,02 % af skolens undervisning i fagene varetages af lærere med linjefagsuddannelse eller lignende
kompetencer og 1,31 % af specialundervisningen varetages af lærere med specialuddannelse.
 2 lærere gennemførte AKT‐uddannelsen; KRAP og skolen anvendte sammenlagt 484 timer på efterud‐
dannelse og kompetenceudvikling.
 Skolens indsatsområder var i 10‐11 følgende
 Etablering og udvikling af landsbyordningen
 Samarbejdet med fødeskolerne
 Anerkendende og ressourceorienteret relationspædagogik
 Inklusion – særligt med fokus på indskolingen
 IT
 Skoleintra, forældreIntra og elevIntra
 Bestyrelsen har løbende formuleret principper inden for følgende områder:
 Mobning
 Udbud af valgfag
 Kost og måltider
 Vikardækning
 Skole‐hjemsamarbejdet
 Anvendelse af PCere
 Udlån af lokaler
 Timefordeling
 Skolerejser
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 Elevers udgang i skoletiden
 Fagfordeling
 Specialundervisning
 Undervisningsmidler
 Snevejr
Ud over de nationale tests, testedes elevernes udbytte af undervisningen løbende i de forskellige fag
og 2 gange, i forbindelse med udarbejdelsen af elevplaner, evalueredes den enkelte elevs udbytte i
samarbejde med forældre og elev. Skolens læsevejledere har deltaget i forbindelse med testning af
elever med særlige læse‐ og stavevanskeligheder.
De faste elementer i skole‐hjemsamarbejdet varr følgende:
 Et klasseforældremøde i begyndelsen af skoleåret
 To skole/hjemsamtaler
 2 årlige opfølgninger på elevplanen
 Karakterbøger i 8.‐9. klasse med standpunktskarakterer, eventuelt suppleret med skriftlige medde‐
lelser om interesse, arbejdsindsats o.l.
 Nyhedsbreve efter behov, dog mindst 4 hvert skoleår
 Der aflægges hjemmebesøg hos kommende 0. og 7. klasser
 Skolestartpjece
 Årlig informationspjece
 Evt. klasseforældreråd
 Skriftlig kontakt finder sted via Forældre Intra

Skolelederens konklusion (Tina Westergaard)
Vesløs Skole er nu nedlagt og udgør, sammen med Tømmerby‐Lild Skole, Thisted Kommunes nyetablerede
skole; Hannæsskolen.
Jeg mener, at kvalitetsrapporten på flere områder afspejler de væsentligste begrundelser for lukningen af
Vesløs Skole og etableringen af Hannæsskolen.
Siden planerne om at lukke Vesløs‐Øsløs og Tømmerby‐Lild skoler blev præsenteret, har jeg set Hannæs‐
skolen som en positiv mulighed for at skabe én stor mangfoldig, rummelig og udviklende distriktsskole
med et pædagogisk og fagligt spændende skolemiljø og en sund økonomi.
Hannæsskolen etableres ikke på bar bund, men funderes på de to skolers nuværende styrker, så selvom
store strukturændringer, som dem vi står i lige nu, uundgåeligt skaber usikkerhed og utryghed, så kan re‐
sultatet, ved fælles indsats, blive en attraktiv skole for børn og forældre og en attraktiv arbejdsplads for
medarbejderne.
Udover de udfordringer der ligger i at samle alt det bedste fra de to nuværende skoler og etablere én ny
ressourcestærk skole på Hannæs, har vi foran os udviklingen af et stærkt skole‐hjemsamarbejde, så vi i
fællesskab får skabt en skole med udvikling, glæde og liv, hvor børn og lærere trives, lærer og dannes. Jeg
vil arbejde for at udbygge rammerne for vores nye skole bedst muligt, så Hannæsskolen bliver lærernes,
børnenes, forældrenes og lokalområdets skole.

Noter:
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Kvalitetsrapport 2010 – 2011: Vestervig Skole
Adresse

Klostergade 11, 7770 Vestervig

tlf.

9917 3200

Hjemmeside

www.vestervig‐skole.skoleintra.dk

Skoleleder

Jens Jacob Ahrengot

Viceinspektør/afdelingsleder

Anne‐Marie Tangsig

Klassetrin

0.‐9.

Antal spor

1–2

Antal elever

216

Specialklasser

0

Skolelederens forord/ præsentation af skolen
Vestervig Skole er den lokale skole for hele det sydvestligste hjørne af Thisted Kommune.
Det er en ældre skole, med et vist renoveringsbehov.
I 2009 ‐ 10 blev specialundervisningslokalerne, SFO og lærerværelset renoveret, og vi har p.t. flere renove‐
ringsprojekter i skuffen.
Skolen har nogle store, dejlige udenomsarealer, som bliver flittigt brugt.
Næsten alle skoledistriktets børn går her, med undtagelse af nogle få, som går i privatskole i Ydby eller
Visby. Herudover har vi lidt elevbyt med Hurup Skole, som går lige op.
Børnetallet svinger i de næste 6 år fra 14 til 27 elever pr. årgang med et gennemsnit på 22 elever.
79 af skolens elever fordelt fra 0. til 5. klasse er tilmeldt SFO.
Pædagogiske processer og principper:
Evalueringspraksis
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.
M.h.t. læsepolitikken følger vi en fastlagt testplan i henhold til Thisted Kommunes læsepolitik, som er un‐
der implementering.
Vi overvejer i øjeblikket at ændre på elevplanerne, men afventer en udmelding fra centralt hold, hvor der
er planer om at elevplanen skal kombineres med uddannelsesplanen, således at vi undgår at udlevere alt
for meget papir.
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 forventnin‐
gerne, 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 og skolens ledel‐
se, som selvfølgelig er forpligtiget på samme måde, samt i øvrigt holde sig orienteret om, hvad der foregår
på skolen.
Stort set foregår al kommunikation ml. skole og forældre over ForældreInrta.
Vi har skåret antallet af forældredage ned til 2, som vi så reklamerer noget mere for. I sidste kvalitetsrap‐
port havde vi 10, men de blev ikke brugt meget, hvorfor vi besluttede at indføre denne ny model.
Trivselsplan
Siden sidste kvalitetsrapport har trivsel været i focus. Vi har splittet en emneuge op i 5 enkeltdage, som vi
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har fordelt udover året. Emnet for disse dage er trivsel, og tovholderne er AKT‐lærerne. På disse dage fo‐
regår der så forskellige trivselsfremmende aktiviteter sommetider på klassen andre gange flere årgange
sammen. Vi har evalueret disse dage og er kommet frem til, at det er en rigtig god idé på denne måde at
skemasætte trivsel ca. én dag hver anden måned, hvorfor det er en ordning som fortsætter.
Læs på livet løs (Turbodansk)
I december 2009 sendte vi en ansøgning til skoleudvikling (styrelsen for evaluering og kvalitetsudvikling af
grundskolen) indenfor indsatsområdet Intensive og motiverende læseforløb i grundskolen – turbodansk.
Vi fik i april 2010 bevilliget penge til et forløb i skoleåret 2010/11.
Umiddelbart efter sommerferien gik vi i gang med at planlægge undervisningen. Forløbet begyndte 25.
oktober og sluttede 1. april.
Målgruppen for forsøget var læsesvage elever fra 6.‐ 9. kl.
Vi var et af seks projekter, der blev evalueret af Rambøll Management Consulting og
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Derfor var der fastlagte kriterier for udvælgelsen af elever.
Mål med forsøget
Vi ville med forsøget opnå, at børnene udviklede deres danskfaglige niveau og dermed deres lyst og moti‐
vation til andre fag. At vi i stedet for at se børn, der virker passive og opgivende, ser glade børn, der udvik‐
ler sig og arbejder med det faglige på deres individuelle niveau.
Ligeledes skulle forsøget være med til at integrere og fastholde børnene i nærmiljøet og dermed den loka‐
le folkeskole.
Succeskriterier
At vi får glade børn, der udnytter deres evner optimalt, får lyst til at arbejde med det faglige, bliver mere
selvstændige og får bedre selvværd.
Konkrete resultater:
 At deres læseniveau stiger
 At de gennem faglig læsning får redskaber til at arbejde med de forskellige fag.
 At der gennem faglige tests kan spores fremgang.
 At de får succesoplevelser
8 elever, 5 fra 6. kl., 1 fra 7. kl. og 2 fra 8. kl. deltog i projektet. Eleverne fik ugentlig 16 lektioners undervis‐
ning + lektiehjælp. Der blev brugt 23 lærertimer om ugen på forsøget.
Evaluering
Gennem samtaleark og observationer har eleverne givet udtryk for, at de har mere lyst at læse. Eleverne
ville gerne læse, og vi mærkede en betydelig fremgang. De fik læst mange bøger og sværhedsgraden var
stigende.
Underviserne sagde ja til nogle formelle rammer og betingelser – det har været en udfordring, som har
givet dem mulighed og tid til at nytænke. Ligeledes er deres faglighed blevet kvalificeret i kraft af de kur‐
ser, de har deltaget i. Det ser de som et afsæt for at arbejde videre med målgruppen. Se i øvrigt
http://fou.emu.dk/offentlig_show_projekt.do?id=195029
Læsebånd
I skoleåret 2010/11 besluttede vi, at vi ville køre læsebånd på skolen. På grund af problemer med organise‐
ringen blev det udsat til indeværende skoleår. Vi kører læsebånd to gange fire uger, uge 38 – 41 og 3 – 6.
Efterfølgende vil vi evaluere forløbene og implementere læsebånd, som en fast del af undervisningen
kommende skoleår.
Værdigrundlag
Værdigrundlaget for Vestervig Skole er efter inspiration i uge 32 sendt til revision, idet vi mangler elever‐
nes syn på dette. Vi vil derfor i dette skoleår have indarbejdet elevernes betragtninger i skolens værdi‐
grundlag ved gennem et spørgeskema at finde ud af, hvad eleverne anser for en god skole, og hvad der
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yderligere skal til, for at Vestervig Skole bliver et rigtigt dejligt sted at lære.
Aktivitetsplads
En beboergruppe er stadig i gang med at planlægge en aktivitetsplads, som også vil inddrage noget af sko‐
lens areal. Projektet er ikke færdigt, men nærmer sig projekteringsfasen. Således regner vi med i løbet af
efteråret at få etableret en multibane til fri afbenyttelse af skolens elever.

Bestyrelsens kommentarer
Skolebestyrelsen på Vestervig Skole består af i alt 9 medlemmer; 5 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræ‐
sentanter og 2 lærerrepræsentanter. Herudover deltager såvel viceskoleleder som skoleleder i møderne
som sekretærer. Skolebestyrelsen er stort set nyvalgt, hvorfor vi i starten af dette skoleår har afviklet et
kursus, hvor skolebestyrelsens beføjelser og forpligtelser blev ridset op.
Af indsatsområder i det kommende skoleår vil være implementering af værdigrundlaget og overvejelser
omkring undervisningens organisering vedr. inklusion af støttekrævende elever.
På det rent organisatoriske plan vægter skolebestyrelsen også at få udarbejdet et årshjul, med henblik på
en mere hensigtsmæssig organisering af bestyrelsesarbejdet.
Herudover har bestyrelsen ingen kommentarer til rapporten.
Skolelederens konklusion
Alt i alt betragter jeg Vestervig Skole som en velfungerende skole med rødder i lokalsamfundet, hvilket
også fremgår af de undersøgelser, der er blevet offentliggjort.
Vi har i de sidste år satset ganske massivt på trivsel, et område som ikke vil blive mindre vigtigt i de kom‐
mende år med en stadig mere rummelig folkeskole.
Vi skal i de kommende år have uddannet læsevejledere, specialundervisningslærere og AKT lærere, idet
vore nuværende i løbet af de kommende år når pensionsalderen, samtidig med at behovet for disse kvali‐
fikationer kan forventes at blive større.
Med hensyn til IT vil vi over en årrække installere interaktive tavler i alle lokaler.
Det starter i begyndelsen af 2012 i indskolingen, og vil blive udbygget i takt med at de vokser op så vidt
økonomien rækker.
Vi er naturligvis meget optaget af vores fremtid, hvor især tidshorisonten, med hensyn til hvornår vi mister
vores overbygning, stadig er uafklaret.
Den problematik sammen med reorganiseringen af specialundervisningen vil have stor indflydelse på or‐
ganiseringen af vores skole i de kommende år og ikke mindst på antallet af medarbejdere.

Noter:

JANUAR 2012

73

KVALITETSRAPPORT FOR FOLKESKOLEOMRÅDET 2010/2011
Kvalitetsrapport 2010 – 2011: Vorupør Skole
Adresse

Vesterhavsgade 13, Nr. Vorupør

Tlf.

9917 3500

Hjemmeside

www.vorupoer‐skole.skoleintra.dk

Skoleleder

Per Rosenberg Dahm

Viceinspektør/afdelingsleder

Viggo Odgaard ‐ Afdelingsleder, Vorupør: Susanne Børsting

Klassetrin

0.‐5.

Antal spor

1 spor. Samlæste hold 0.‐2. årg. samt 3.‐5. årg.

Antal elever

39.
Opmærksomheden henledes på, at det angivne elevtal er opgjort pr.
5./9. Den rullende skolestart, der praktiseres på skolen betyder, at
elevtallet altid stiger i løbet af skoleåret.
I skoleåret 2010‐2011 var denne stigning på 5 elever, så det samlede
elevtal ved årets slutning var 44.

Specialklasser
Skolelederens forord/ præsentation af skolen
Vorupør Skole fungerer som landsbyordning sammen med Vorupør børnehus. Det daglige nære samarbej‐
de mellem skole og dagpasning betyder, at der er et langt mere vidtforgrenet fagligt og socialt miljø for
både voksne og børn, end skolens beskedne størrelse isoleret set indikerer.
Samtidig betyder Vorupør skoles status som afdeling af Sjørring skole, at skolens pædagogiske personale, i
mange forskellige sammenhænge, har deltaget i samarbejde med personalet fra Sjørring og Hundborg.
Implementeringen af nye strukturer på skoleområdet har fyldt overordentlig meget de senere år. Skoleåret
2010 ‐ 2011 var ingen undtagelse. Vi har været i den situation, at vi har skullet skabe og udvikle et frugt‐
bart samarbejde mellem afdelingerne i Sjørring, Hundborg og Vorupør, samtidig med at vi mod slutningen
af skoleåret har skullet afvikle afdelingen i Hundborg, og halvere afdelingen i Vorupør.
Udfordringens størrelse taget i betragtning synes vi, at vi er kommet igennem processen på en konstruktiv
og ordentlig måde.
Vorupør Skole har nydt gavn af, at den samlede skoles lærerkorps er veluddannet på mange forskellige
fronter og omfatter bl.a. Læsevejledere, matematikvejleder, IT‐vejledere, praktikvejledere, AKT‐lærere,
bibliotekarer samt en lærer med psykologuddannelse.
Lederteamets medlemmer har alle gennemført, eller er i færd med at gennemføre, diplomuddannelse i
ledelse.
De mange kompetencer, skolen råder over, sættes i spil bl.a. i vores Ressourceteam. Ressourceteamet
fungerer som rådgivere og sparringspartnere for skolens lærere, når der er behov for en indsats, der ræk‐
ker ud over hvad den enkelte lærer kan mønstre.
Skolens lærere deltager sammen med kollegerne fra Sjørring og Hundborg i fælles møder i pædagogisk råd
Sjørring Skole har i skoleåret 10 – 11 færdiggjort en film, der fortæller om det, vi synes lykkes, og det vi
oplever, vi er gode til. Filmen er resultat af et trivselsprojekt, vi har arbejdet med i flere år.
En DVD med filmen kan erhverves ved henvendelse til skolens kontor.
Kommentarer og bemærkninger, formelle krav
Idet der generelt henvises til tallene som de fremgår af bilagsdelen, ønsker skolen at knytte følgende be‐
mærkninger til de enkelte dele.
 Indmeldte i SFO (se bilag).
 Vorupør skole henviser meget få elever til specialtilbud. Der arbejdes konstant med at forbedre sko‐
lens evne til at rumme alle distriktets elever. En elev er indmeldt i Sjørringafdelingens tilbud til elever
med ADHD‐problematik.
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Skolen har ingen elever, der undervises i dansk som andetsprog.
Gennemsnitlig udgift pr elev (Se bilag).
Antal elever pr. klasse, klassekvotienten, har overordentlig stor betydning for en skoles evne til øko‐
nomisk at løfte de mange opgaver, skolen har. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at en gen‐
nemsnitlig stigning i elevtal pr klasse på en til to elever, vil forbedre en skoles økonomi markant, og
derigennem sætte skolen i stand til at tilbyde mere undervisningstid, støtte og efteruddannelse af
medarbejdere. Vorupør skole praktiserer en udviklet form for samlæsning, der bedst beskrives som
”individuel undervisning i et klassefællesskab”.
Antal elever pr. lærer (se bilag).
Elevfravær (se bilag).
Udgifter til undervisningsmidler (se bilag).
Lærernes arbejdstid til undervisning (se bilag).
Planlagte timer (se bilag).
Elever pr. pc. (se bilag).
Skolens organisering med udbredt samlæsning betyder, at der som udgangspunkt er 2 lærere pr. ”klas‐
se”. Derfor er aflysning af timer et næsten ukendt fænomen på Vorupør skole. Tallene fremgår af bilag.
Liniefagsuddannelse eller lignende kompetencer: Organiseringen med to undervisere på de samlæste
hold betyder, at der oftere end under traditionelle forhold vil være en lærer med liniefag eller kompe‐
tence til stede i klasselokalet.
Skolen har ingen elever med dansk som andetsprog.
Anvendte midler til efteruddannelse og kompetenceudvikling fremgår af bilaget.

Pædagogiske processer:
Skolebestyrelsens fastsatte principper
Bestyrelsens arbejde i skoleåret har været præget af, at den nyvalgte bestyrelse har arbejdet på at identifi‐
cere og prioritere de områder, bestyrelsen fremadrettet ville arbejde særligt med. Som eksempler kan
nævnes: Lejrskoleprincipper, valgfagsordninger, værdiregelsæt, elevernes motivation, holddeling osv. Dis‐
se områder vil blive bearbejdet i skoleåret 2011 – 2012
Evalueringsredskaber/karakterer/test o.a.
Skolen anvender en lang række evalueringsredskaber: målsamtaler, nationale test, læse‐ og matematiktest
udført af relevante vejledere, elevplaner, logbøger, undersøgelser af elevernes arbejdsmiljø, elevrådsar‐
bejde, skole‐hjemsamtaler, test udført af eksterne samarbejdspartnere (psykologer o.a.), AKT‐samtaler
med elever osv.
Der måles og evalueres således såvel kvantitativt som kvalitativt på mangfoldige måder. Der er i høj grad
tale om dynamiske processer, der alle har til formål at sikre eleverne maksimalt udbytte af undervisningen.
Det er samtidig sådan, at undersøgelser viser, at eksempelvis karaktergennemsnit varierer temmelig meget
fra år til år på landets skoler. Den enkelte skoles placering på ranglister bør således vurderes over en år‐
række.
Skole‐hjemsamarbejde
Som supplement til de samarbejdsformer, der er gældende på ”Den store Sjørring skole”, er der på afde‐
lingen i Vorupør oprettet et Brugerråd. Brugerrådet fungerer som bindeled mellem skolebestyrelsen og
landsbyordningen.
Skolens samarbejde med forældre evalueres jævnligt af skolebestyrelse, ledelse og medarbejdere.
Der er en lang tradition for stor forældreinteresse og –opbakning i lokalsamfundet.
Specialpædagogisk bistand i specialklasser og specialskoler
I skoleåret 2010 ‐2011 var ingen af skolens elever tilmeldt egentlige specialskoler eller specialklasser.
I gruppen for elever med ADHD‐lignende adfærd i Sjørring gik 5 elever, heraf en elev fra Vorupør
Bestyrelsens kommentarer
Skolebestyrelsen ønsker at understrege vigtigheden af to forhold:
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1. En samlet kvalitetsrapport for kommunens skolevæsen giver mulighed for at sammenligne data fra alle
kommunens skoler, og det er bestyrelsens opfattelse, at rapporten naturligvis også bruges på den
måde. Det må derfor være af yderste vigtighed, at der er fuld sammenlignelighed imellem kommunens
skoler mht. den måde, kommunens skoler tæller og opgør de forskellige nøgletal på. Det er umuligt for
bestyrelsen at be‐ elle afkræfte hvorvidt det faktisk forholder sig sådan, at der tælles ens, men besty‐
relsen ønsker at opfordre til, at der fra skoleforvaltningens side arbejdes målrettet på at sikre, at for‐
skellige skolers tal rent faktisk er sammenlignelige.
2. Som det er nævnt flere steder i nærværende rapport har strukturændringer medført overordentlig
store udfordringer for alle med tilknytning til Sjørring skole. Det gælder elever, forældre, ansatte og
bestyrelse.
Det er bestyrelsens store håb, at de kommende år vil give mulighed for at konsolidere de mange for‐
andringer, der har fundet sted. Bestyrelsen finder den nuværende struktur på Sjørring skole hensigts‐
mæssig og fremtidsparat.
Skolelederens konklusion
Skoleåret 2010 – 2011 har på mange måder været et skelsættende år: Der blev truffet beslutninger vedr.‐
og indledt implementering af ny skolestruktur. Byggeriet af Sjørring skoles nye indskolingsafdeling blev
påbegyndt. Skolens store satsning på at sikre medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde resulterede i en
”Trivselsfilm”.
Udviklingsprojektet for elever med ADHD‐problematik viste, at det er muligt for en del af de elever, der har
været omfattet af projektet at vende tilbage til stamklasserne. Skolens udviklingsprojekt vedr. ”Overgan‐
ge” stod sin prøve, og vi har den opfattelse, at det i det store hele er lykkedes at integrere de mange nye
elever og kolleger på en tilfredsstillende måde.
Arbejdet med at udvikle skolens ”Ressourceteam” betyder, at vi mener at have et godt udgangspunkt for
den fremadrettede opgave, vi nu kan ane konturerne af: Omlægningen af Thisted kommunes tilbud på
specialundervisningsområdet. Det er i denne forbindelse uhyre vigtigt, at skolevæsenet er opmærksomt
på, at der venter store efter‐ videreuddannelsesmæssigt udfordringer i fremtiden. Det er derfor af stor
betydning, at der arbejdes målrettet på at skabe uddannelsestilbud, som lader sig gennemføre med mindst
mulig gene for skolens undervisning. Så meget efter‐ videreuddannelse som muligt bør lægges udenfor
undervisningstiden.
Det har altid været en stor pædagogisk og organisatorisk udfordring at sikre høj kvalitet i vikardækkede
lektioner. Denne udfordring er nu markant forværret af, at den tildelte ressource til vikardækning langt fra
slår til: De mange aftalebestemte fraværsdage betyder, at den pædagogiske udfordring er suppleret med
en stor økonomisk udfordring.
Når personalet har afholdt omsorgsdage, seniordage, barns første og anden sygedag, kursusfravær og lig‐
nende, er vikarressourcen brugt. Der er behov for øgede ressourcer, så også sygefravær kan dækkes øko‐
nomisk.
For afdelingen i Vorupør vil det i de kommende år være af allerstørste betydning, at samarbejdet mellem
skole og børnehus opprioriteres og udvikles yderligere, ligesom det kollegiale samarbejde mellem afdelin‐
gen Sjørring og afdelingen i Vorupør må vægtes højt.
Det er min opfattelse, at det er muligt at give et velkvalificeret pædagogisk tilbud på afdelingen i Vorupør,
selv om der er tale om en meget lille enhed. Nøgleordene er samarbejde og økonomisk formåen. Jeg har
naturligvis den opfattelse, at en politisk beslutning om at bevare et tilbud i Vorupør bør følges af en villig‐
hed til at betale det, det koster at give et kvalificeret tilbud.
Noter:
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Kvalitetsrapport 2010 – 2011: Østerild Landsbyordning
Adresse

Vesterbyvej 1A

Tlf

9917 3400

Hjemmeside

www.oesterild‐skole.thisted.dk

Skoleleder

Lise‐Lotte Henriksen

Viceinspektør/afdelingsleder
Klassetrin

8

Antal spor

1

Antal elever

132

Specialklasser

Ingen

Lederens forord/ præsentation af Landsbyordningen
Østerild Landsbyordning er en Landsbyordning, hvor vi hele tiden forsøger at give børn de bedste rammer
for den enkeltes trivsel og udvikling. Samarbejdet imellem dagplejen, børnehaven, skolen og SFO gør, at
denne målsætning kan opnås med et alsidigt resultat, end man kunne nå hver for sig.
Det er Landsbyordningens mål, at skabe det bedste mulige helhedsorienteret børneliv, således at det en‐
kelte barn kan udvikle sig personligt, fagligt og socialt.
Landsbyordningens ledelse og medarbejdere har nu i flere år arbejdet på at opbygge et tæt samarbejde
mellem skole, SFO og børnehave. Dette samarbejde er nu rodfæstet i kulturen.
Beskrivelse af Landsbyordningen/ pædagogiske principper
 SFO børn:
Der er i området en mangeårig tradition for, at forældre ved Østerild Landsbyordning vælger at tage
deres børn tidligt ud af SFO. Det skal ses i lyset af, at mange forældre er på deltid eller arbejder fra
hjemmet.


Ekstraordinært fravær:
Mange elever tager på ferie udenfor skolernes ferielukning.



Ulovligt fravær:
Ved for meget fravær i skolen har skolelederen det overordnede ansvar for at følge op på fraværet.
På Østerild skole gør vi således: Såfremt en elev skal have fri (ekstraordinært fravær) i mere end en
dag, skal det godkendes af skolelederen. Al fravær skrives i elevplanerne (opgørelse over hvor mange
dage der er registreret indtil dato i indeværende skoleår). Når en elev har mere end 15 fraværsdage
(både ekstraordinært og sygdom) tilgår der et brev fra skolen til forældrene. Forældrene bliver i brevet
gjort opmærksom på, at fravær går ud over elevens mulighed for at følge med i undervisningen. For‐
sætter et højt fravær, bliver forældrene indkaldt til bekymringssamtale med skolelederen, hvor en af‐
tale indgås. I sidste ende (ved yderligere fravær) vil skolen rådgive sig ved kompetenceteammødets
deltagere, og derefter bliver forældrene indkaldt til et sagsteammøde.



Lærerkompetencer:
Undervisningen varetages i meget stort omfang af lærere som har linjefagskompetencer eller andre
væsentlige kompetencer indenfor faget. Såfremt planlægningen af undervisningen gør, at det er nød‐
vendigt at tildele en lærer en opgave, som denne ikke har kompetencer til, vil opgaven altid blive fulgt
op med et kompetencegivende kursus og kollegasparring. Ligeledes vidensdeler medarbejderne ofte
med hinanden.



Specialpædagogisk bistand:
Børn med specielle behov undervises både af lærere med uddannelse og lærere med mange års erfa‐
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ring med undervisningsdifferentiering. En del af skolens lærere har tidligere beskæftiget sig med børn
med specielle behov og bruger deres viden i undervisningen og til vidensdeling med deres kollegaer.
Der er på skolen mange og meget engagerede lærere, som aktivt øger deres faglige kvalifikationer.
Østerild skole har foruden en næsten færdiguddannet læsevejleder, også en kvalificeret AKT‐lærer og
en lærer der har kvalificeret sig til at undervise i tidlig læsehjælp. Der tilbydes tidlig læsehjælp på Øste‐
rild skole på baggrund af, faglæreres observationer og test, samt samtaler med den enkelte elevs for‐
ældre. Elever som henvises til alm. specialundervisning gennemgår samme praksis. Elever der søges
inklusionstimer til, beskrives endvidere fagligt og socialt ud fra iagttagelser. Stillaserende tiltag i for‐
bindelse hermed evalueres jævnligt på møder. Der evalueres altid på elevers faglige udbytte af speci‐
alundervisning med test og faglig beskrivelse, som fremlægges for forældrene.


Læsning, sproglig stimulering og opmærksomhed i samarbejde:
I et samarbejde i Landsbyordningen er der sat fokus på sproglig stimulering og opmærksomhed i et
helhedsorienteret perspektiv. Vi foretager de obligatoriske sprogscreeninger i børnehaven og børne‐
haveklassen. Herudover har vi sproglig stimulering ved virtuel og dialogisk læsning i børnehaven og
indskolingen. Læsebånd i tre lektioner om ugen for alle elever i skolen fra børnehaveklassen til og med
6. klasse, hvor elever læser selv eller læser højt for hinanden. I undervisningens tilrettelæggelse i 0.‐3.
klasse arbejdes der også på månedlig basis på tværs af klassetrin med litteraturundervisning, bog‐
stavskendskab og sproglige aktiviteter. På Østerild skole har det været en naturlig følge af det øgede
fokus på læseprocesser og læseudvikling, som vi har arbejdet med de sidste 4‐5 år at vi bruger den
sproglige opmærksomhed til at øve sociale kompetencer også. Det ved at benytte sproget som kom‐
munikation til at indgå venskaber, lege, løse konflikter og samarbejde, hvilket hænger godt sammen
med vores fokusering på sociale kompetencer.



Udvikling af sociale kompetencer:
I Østerild Landsbyordning er den anerkendende og inkluderende kultur blevet mere og mere synlig i
skolens, SFO og børnehavens hverdag. På skolen er elevernes sociale trivsel i fokus. Skolens personale
oplever, at manglende trivsel og sociale færdigheder kan skabe blokeringer for indlæring. Derfor har
der nu i flere år været sat fokus på at udvikle elevers sociale færdigheder. Som et eksempel herpå kan
nævnes, at skolens tidligere indsatsområde omkring mobiletik nu er en implementeret del af undervis‐
ningen. Hvert år gennemgås i 4. klasse et mobiletik kursus, som sætte fokus på den sociale kompeten‐
ce ”at kommunikere via mobiltelefoner”. I kurset bliver eleverne bekendt med god etik omkring sms
beskeder og lovgivningen på området. Som en videreudvikling af tidligere indsatsområder som fokuse‐
rede på elevers alsidige udvikling, er der på skolen en trivselsplan. I planen er der fokus på fælles triv‐
selsdage og særlig indsatsområder, hvor større skolebørn tager godt imod mindre børnehavebørn.
Formålet med den forsatte indsats omkring trivsel og relations kompetencer er at udvikle anerkenden‐
de og relations stærke mennesker, som er klar over og oplever, at alle har en værdi. Skolen ønsker at
tilbyde alle elever en reel mulighed for en alsidig personlig udvikling med individuelt tilpassede udfor‐
dringer af både faglig og social karakter.



Overgange fra børnehave til skole og fra indskoling til mellemtrin:
Som landsbyordning har vi et nært samarbejde mellem dagpleje, børnehave, SFO og skole. Vi priorite‐
rer det højt og deltager i fælles arrangementer. Vi har vægtet , at 1. april børnene skal 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. Børnehave og SFO er et hus og er meget sammen i det daglige. Kommende børnehavebørn
er på besøg med dagplejen. Kommende skolebørn starter i miniSFO, ‐. 1. april her bruges meget tid på
at besøge skolen og tage på udflugter sammen med børnehaveklassen. Ved overgangen mellem 3. og
4. klasse, hvor eleverne skifter fra indskoling til mellemtrin sørger vi for, så vidt det er muligt, at enkel‐
te lærere, der skal have 4. klasse det følgende år, har timer i klassen allerede i 3. klasse. På den måde
er det ikke kun nye lærere eleverne får i 4. klasse. Ligeledes sørger vi for samarbejde mellem 3. og 4.
klasse.
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Samarbejdet mellem SFO og skole om motoriske færdigheder:
I samarbejdet mellem skole og SFO ligger der faste processer, som er udsprunget af det samarbejde
som er i Landsbyordningen og i forbindelse med 1. april børnene (i daglig tale kaldet miniSFO). I skolen
har der i flere år været fokus på at elever udviklede motoriske færdigheder idet vi mener, at motoriske
færdigheder og sproglig udvikling er forbundet. På skolen gennemgår eleverne i indskolingen et moto‐
risk kørekort, som ved iagttagelse kan vise, hvorvidt der er grundlag for, i tæt samarbejde med foræl‐
drene, at iværksætte tiltag der støtter elevens motoriske udvikling og dermed deres sproglige udvik‐
ling. For at sætte fokus på sammenhængen imellem motorik og sproglig udvikling er eleverne i
miniSFO begyndt at tage cykelkørekort. Her lærer de, hvordan man færdes sikkert i trafikken og samti‐
dig sættes fokus på motoriske færdigheder.



Samarbejdet mellem SFO og skole om kost og motion:
Forældrebestyrelsen har vedtaget en kostpolitik, som har haft indflydelse på, hvordan der i skole og
SFO sættes fokus på kost og motion. I forbindelse med måltider og pausemad sættes der fokus på sund
mad og frugt. I skolen sidder der en lærer og spiser med eleverne i 10 min i frugtpausen og igen i 10
min i frokostpausen. Vi lægger vægt på, at alle børn kommer ud og røre sig. Børnene i SFO og børne‐
haven kommer dagligt ud og får brugt hele kroppen på legepladsen, hvor der er mulighed for at cykle,
klatre, løbe. Alle børn/elever skal udenfor og røre sig efter frokostpausen. Der er legepatrulje på sko‐
len en gang om ugen, hvor der er motoriske aktiviteter i gymnastiksalen. SFO benytter multihallen til
spil og leg efter skoletid og tilbyder svømning for børnene.

Skolens udviklingsprojekter
 ForældreINTRA:
De seneste år har vi på Østerild skole arbejdet særlig intenst på indførelsen af den elektroniske kom‐
munikation. ForældreINTRA er nu den daglige kommunikationsvej mellem skole og hjem. Den elektro‐
niske kommunikation starter allerede i børnehaven, hvor forældre kan se månedsplanen for deres
børn på Landsbyordningens hjemmeside. På forældreINTRA kan forældre følge med i, hvilke lektier de‐
res barn har for. Ligeledes tilmelder man sig til arrangementer og forældresamtaler over forældre IN‐
TRA. Elevplanerne bliver også 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. For at persona‐
let hele tiden udvikler deres kompetencer i brugen af personale, forældre og elevINTRA, afholdes der
kvartalsvise interne vidensdelingsmøder, hvor personalet videregiver egne færdigheder til kollegaerne.
Ligeledes introducerer lærere forældre til forældreINTRA på forældremøder.


LP‐modellen:
På skolen arbejder vi efter LP modellens principper omkring inklusion. Der er på forskellig vis sat fokus
på LP‐modellens principper, herunder anerkendelse, ressourceorienteret pædagogik og relationernes
betydning. Lærere afholder LP møder og har gennemgået et pædagogisk kursus, så de er bedre rustet
til at følge LP modellens principper.

Nye udviklingsprojekter
 Projektarbejdsformen
Både børnehaven, SFO og skolen har udviklingspunkter, som der arbejdes på, med henblik på at ele‐
verne øves i projektarbejdsformens grundelementer. Det være sig: At få ideer, afgrænse emne, vælge
og formulere et problem, undersøge, analysere, sammenligne, fortolke, fremlægge og evaluere. I sko‐
len er der en plan for trinvis udvikling af de kompetencer eleverne skal tilegne sig fra 0. til 6. klasse. På
den måde sigtes mod, at eleverne er klædt kompetencemæssigt godt på, når de videregives til over‐
bygningsskolen og den kommende eksamen.


Elevernes IT kompetencer:
På skolen arbejdes der med at udarbejde en plan for elevernes udvikling indenfor IT‐ kompetencer i
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forhold til kendskab til programmer, informationssøgning, databehandling og it‐brugerens evne til at
fortolke de digitale mediers mangfoldige repræsentationer. På sigt vil børnehaven og SFO tilslutte sig
denne plan, så elevernes IT‐ kompetencer er med til at forberede eleverne til at være borgere i og tage
aktivt del i et moderne, demokratisk og digitaliseret samfund.


Forbedring af evalueringskulturen:
(se under evalueringsredskaber).

Forældrebestyrelsens fastsatte principper
 Forældrebestyrelsens sammensætning. Forældrebestyrelsen har vedtaget principper for
sammensætningen af forældrevalgte i forældrebestyrelsen og for afholdelse af valg.
Forretningsordnen og styrelsesvedtægterne er godkendt af skoleforvaltningen.
 Trafikpolitik.
 Facebook‐politik.
Tidligere har forældrebestyrelsen vedtaget principper, som stadig er gældende for:
 Kostpolitik.
 Mobiletik kursus for elever.
 Principper for Skole‐hjemsamarbejdet.
 Principper for lejerskole og overnatninger.
 ForældreINTRA.
Skolens evalueringsredskaber
Et åbent og konstruktivt samarbejde har udviklet en stor forståelse og brugbarhed i forhold til evaluerings‐
kulturen på skolen. I evalueringen tages der altid højde for, hvordan evaluering kan bidrage til kvalitetssik‐
ring af undervisningen.
På Østerild skole har vi fundet frem til en elevplan som virker både overskuelig og udviklende, både for
eleven selv, forældrene og lærerne. Alle elever beskrives i en elevplan to gange om året. Efter hver elev‐
plan er der skole/hjemsamtaler omkring elevplanens indhold i forhold til fremtidig indsatsområder. Ved
samtalerne aftales der mellem lærere og forældre, hvem der påtager sig hvilket ansvar i forhold til den
enkelte elevs trivsel og faglige udvikling.
Forbedring af evalueringskulturen. På skolen arbejdes der i øjeblikket med, et prøvesystem, hvor elever
bliver evalueret ved de nationale test, lokale prøver og lærernes evalueringskompetencer på forskellige
klassetrin i dansk og matematik. Lærere videns deler om hvordan de som fagkompetente kan vurdere ele‐
vers arbejde på lige vilkår som diverse testmaterialer.
Skole/hjemsamarbejdet
Med udgangspunkt i praksis, Lov om FSK §2 stk.3 samt Thisted kommunes børnepolitik, beskrivelses 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. Samarbej‐
det 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 skolehjemsamarbejdet. Denne kultur betyder, at der er et
tæt informationsniveau omkring trivsel og faglige fokuspunkter. I de seneste år har vi indført brugen af
internettet i samarbejdet mellem skole og hjem. På Østerild Skole er forældreINTRA aktivt i brug. På skolen
er der opstillet en forældre‐pc. Så forældre i skolens åbningstid kan komme og logge sig på forældre IN‐
TRA. Det er skolens målsætning, at alle forældre skal informeres og stimuleres til aktivt at støtte deres
børns skolegang.
Bestyrelsens kommentarer
Det store fokusområde, i 2010/2011, var skolestrukturdebatten. Vi måtte, som alle 7. klasses skoler i Thi‐
sted kommune, afgive vores 7.kl. Heldigvis forsætter vi med at være en selvstændig skole med 0.‐6. klasse.
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Dog, medførte det nogle serviceforringelser såsom, at skulle samlæse klasser, nedlægge lektiehjælp og
inddrage overnatninger på skolen for f.eks. børnehaveklassen og 1. klasse.
I forbindelse med ændringen af skolestrukturen har bestyrelsen arbejdet med at lave en ny forretningsor‐
den. Vi skulle b.la. ændre på vores valgprocedurer, så valgperioden nu er for fire år. I bestyrelsen vægtes
problematikker for skole, SFO og børnehave ligevægtigt. Det vil sige, at vi behandler alle emner med lige
stor respekt og grundighed.
I forbindelse med vores trafikpolitik arbejder bestyrelsen på at skabe en mere sikker skolevej, og ønsker
derfor at få etableret fodgængerovergange hvor skolepatruljen står og få flyttet et cykelskur, som spærrer
for udsynet.
Som bestyrelse er vi meget tilfredse med den helhedsorienteret og sammenhængende udvikling af vores
børns kompetencer, som Landsbyordningen tilbyder.
Vi oplever, at vores børn bliver passet på, især i de overgange mellem børnehave og skole, samt fra indsko‐
lingen til mellemtrinnet, idet der sørges for at kendte voksne følger barnet.
Konklusion af Landsbyordningens leder:
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. Det synes vi er lykkes, idet samarbejdet i landsbyordningen giver børnene et fornuftigt afsæt i
livet. Samarbejdet mellem skole / SFO, børnehave samt forældre skal være præges af fælles ansvar. Derfor
ser vi det som vigtigt, at have et tæt samarbejde med forældrene. Det tætte samarbejde opretholder vi
gennem tæt elektronisk kontakt via ForældreINTRA, to årlige forældremøder, to årlige skole/hjemsamtaler
og personlig kontakt, når det er nødvendigt. 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 bar‐
neliv, der begynder i børnehaven og varer indtil skolen forlades. Derfor er det i Landsbyordningen et stort
indsatsområde, at udvikle børns sociale kompetencer såvel som faglige kompetencer.
På ledelsesniveau i Landsbyordningen er der et tæt og næsten dagligt samarbejde med et højt informati‐
onsniveau om fælles beslutninger og evaluering. Det mener vi har stor betydning for den kvalitet der er
omkring det enkelte barn.

Noter:
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Kvalitetsrapport 2010 – 2011: Østre Skole
Adresse

Kronborgvej 26

Tlf.

9917 3520

Hjemmeside

www.oestre‐skole.skoleintra.dk

Skoleleder

Brian Nielsen

Viceinspektør/afdelingsleder

Michael Bager

Klassetrin

0.‐9. kl.

Antal spor

1 spor 0.‐7. kl. samt 4 spor 8.‐9. kl.

Antal elever

425

Specialklasser

12

Skolelederens forord/ præsentation af skolen
Østre Skole er en afdelingsopdelt skole med et spor fra 0.‐7. klasse og fire spor fra 8.‐9. klasse. Der er ca.
400 elever heraf er 72 elever fordelt på vores 10 specialklasser, Flex klasserne. På 8. årgang modtages pri‐
mært elever fra Roligheds Skolen og Sennels Skole sekundært fra andre skoler i Thisted Kommune. SFO har
ca. 100 børn fordelt på to afdelinger. En afdeling for bh. kl.‐3. kl. samt en afdeling for Flex klasse børnene.
Der er desuden en Juniorklub for 4.‐7. klasse med 70 børn.
Skolen har 55 lærere, 12 SFO pædagoger og 2 pædagogmedhjælpere. Tekniskserviceafdelinger består af 9
rengøringsassistenter, 1 teknisk serviceleder og 1 serviceassistent, 1
sekretær, 1 køkkenleder. Ledelsen består af en SFO leder, 3 afdelingsleder og en skoleleder.
For at gøre kvalitetsrapporten så operationel som muligt er den næste del af skolebeskrivelsen udarbejdet
ved hjælp af SWOT ‐ analysen. Analysen skaber igennem en simpel proces struktur i og overblik over orga‐
nisationens styrke‐ og konkurrencesituation gennem fokus på fire kategorier. Dette giver et godt over‐
sigtsbillede over organisationens aktuelle konkurrencemæssige position og strategiske handlingsmulighe‐
der.
S ‐ Styrke (Strength):
Mange medarbejdere har haft Østre Skole som deres arbejdsplads i en årrække. Medarbejderne sætter
pris på deres arbejdsplads og udviser stabilitet i deres ansættelsesforhold. Der er hen over de sidste år
kommet en ny generation af medarbejdere på skolen, som tilfører skolen nye ressourcer og udvikling. Der
er en god og humoristisk omgangstone med respekt og omsorg for hinanden. Østre Skole har en velud‐
dannet og professionel medarbejderstab som er med til at sikre og udvikle, et god undervisnings‐ og ar‐
bejdsmiljø.
Eleverne udgør et repræsentativt grundlag af børn og unge i dagens Danmark. Vore elever giver os gode
udfordringer i dagligdagen. De møder med en gennemgående positiv indstilling og forventning til skole‐
gangen. Også blandt eleverne hersker der ‐ med få undtagelser, en fordragelig omgangstone med respekt
og omsorg for hinanden. Skolen mærker desuden en generelt god opbakning fra forældre side.
Østre Skole har generelt gode fysiske rammer. Bl.a. råder skolen over gode muligheder for holddeling samt
gode rammer for at personalet kan forberede sig på skolen.
Skolens lærere, elever ‐ og forældrekreds samt de fysiske rammer udgør et godt grundlag og potentiale for
den videre udvikling af skolen.
W ‐ Svagheder (Weakness):
Der er kun et spor i grundskolen. Det giver få muligheder for at ændre sammensætning af klasserne, færre
muligheder for holddeling, mindre faglig sparring mellem lærerne på årgangen og andre positive afledte
effekter som kan observeres i overbygningen. Derfor arbejdes der på flere fronter for, at få flere elever ind
i grundskolen.
Personalets aldersmæssige sammensætning betyder at der pågår en udskiftning af lærerpersonalet fra den
ældre generation. Tilgangen af nye lærere vil fortsætte i de nærmeste år. Denne udvikling kan betyde både
muligheder og udfordringer. Særligt stabilitet og erfaring i lærerpersonalet kan derfor blive et fokuspunkt i
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fremtiden.
Skolens største svaghed på det bygningsmæssige område er manglende plads til de daglige idrætsaktivite‐
ter og tilhørende omklædningsfaciliteter, samt manglen på et samlingssted som kan rumme alle skolens
elever og personaler. Desuden er der et stort behov for en renovering af naturfagslokalet.
O ‐ Muligheder (Opportunities):
Østre Skole har et veluddannet personale, mange underviser i deres linjefag, der giver gode muligheder for
fagligt samarbejde og udvikling. Desværre har den ændrede arbejdstidsaftale medført, at dette vigtige
arbejde på nogle områder er gået delvis i stå. Derfor skal der igen sættes fokus på det faglige samarbejde.
Det er en klar ledelsesopgave.
Der er et godt samarbejdet mellem SFO personalet og undervisningspersonalet, men det har ikke været
sat i system, så potentialet som ligger her kan blive profiteret. Et udviklingsprojekt på dette område er sat i
gang sidst på skoleåret.
Vi har gode tværfaglige samarbejdspartnere, men der er store muligheder for forbedring af samarbejdet
på dette område. Der skal derfor forsat være stor opmærksomhed på det område fra alle parter.
De fysiske rammer for undervisning giver gode muligheder for holddeling både på årgangene samt på
tværs af årgangene.
T – Trusler (Threats):
Folkeskolen skal være rummelig og Østre Skole er rummelig. Desværre er der situationer, heldigvis meget
få, hvor hensynet til den enkelte i forhold til hele gruppen ikke har været afbalanceret. I de situationer kan
der være grund til at være bekymret for, om de velfungerende elever efterhånden betaler en for høj en
andel af prisen for, at skolen skal være rummelig. Ovenstående er særligt gældende for elever hvor det
tværfaglige samarbejde ikke har været godt nok.
Den pågående og forestående udskiftning af en stor del af skolens ældre medarbejdere samt forandringer
af skolestruktur, vil gør det nødvendigt at have fokus på, hvordan vi som institution vil evne at fastholde
”best practice” og kombinere dem med udvikling af skolen.
Manglen på ordentlige fysiske rammer omkring idrætsfaciliteter er en trussel såvel økonomisk, som for
idrætsklassernes fremtidige eksistens der kan være truet pga. store udgifter til transport og ekstern halle‐
je.
Østre Skole har en række igangværende udviklingsprojekter:
 LP – modellen
 Intern og ekstern evaluering
 Sundhed, kost og motion
 Idrætsklasserne
 Samarbejde mellem SFO og Skole
 Erhvervsklassen
 Interaktive tavler
 Fysiske rammer.
LP modellen
Østre Skole påbegyndte i sensommeren 2010 arbejdet med at implementere LP ‐ modellen. LP står for
Læringsmiljø og pædagogisk analyse, som er et udviklingsprojekt der løber over tre år. Målet for arbejdet
med LP‐modellen er, at der skal etableres gode læringsmiljøer med passende betingelser for både faglig og
social læring for alle elever. Desuden skal LP‐modellen også bidrage til udvikling af et fælles sprog samt
skabe en forandringsorienteret kultur på skolen, som er kendetegnet ved et godt samarbejde mellem sko‐
lens personale, samt fælles målsætninger for den pædagogiske praksis i klasserne. Igennem LP – modellen
har skolen fået særlig fokus på klasseledelse og relationerne mellem elev – lærer.
I skoleåret 10/11 har skolen været i en læringsfase, hvor LP grupperne øver sig i at anvende LP ‐modellen
til afklaring og problemløsning. Der kan iagttages mange tegn på at arbejdet med LP systematikken går i
den rigtige retning. Bl.a. har det en positiv effekt på arbejdet med en anerkendende og rummelig klasse‐
rumskultur på skolen. AKT funktion har også fået et løft i forbindelse med LP arbejdet. Dog er der stor for‐
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skel på hvor langt de enkelte LP – teams er kommet i det første år med LP modellen.
Resultaterne fra Kortlægningsundersøgelsen vil i skoleåret 11/12 blive bragt i spil i forbindelse med LP
projektet. Se bilag med kortlægningsundersøgelsen foretaget i november 2010 for Østre Skole.
Intern og ekstern evaluering
Den interne evaluering af eleverne på Østre Skole er præget af stor forskellighed set hen over klasserne og
den enkelte lærers måde at håndtere den del af tilrettelæggelsen af undervisningen. Bl.a. har læsevejlede‐
ren primært kun fungeret i indskolingen.
Den eksterne evaluering kan iagttages igennem de nationale test og afgangsprøverne. De nationale test
viser at Østre Skoles elever klarer sig som forventet med de udsving der vil være i denne type evaluering. I
forbindelse med afgangsprøverne viser den form for evaluering, at afgangseleverne klarer sig rigtig godt.
Det kan meget klart aflæses i UNI‐C analyse, hvor institutioner er rangordnet med hensyn til forskel mel‐
lem faktisk karaktergennemsnit og socioøkonomiske reference. Østre Skole placerer sig i top 100 ud af
over 1500 skoler.
Der er sat et arbejde i gang for at udarbejde retningslinjer for den interne evaluering samt hvordan evalue‐
ringerne skal anvendes set i forhold til eleven, forældre, læreren og ledelsen.
Sundhed, kost og motion
I de to sidste skoleår har der været stor fokus på sundhed, kost og motion på Østre Skole. Der er blevet
arbejdet på flere fronter, den pædagogiske del og på det mere praktiske område. Indsatsen har medført at
SFO og juniorklubben er blevet certificeret som ”Idræts SFO”. På mellemtrinnet er Østre Skole med i pro‐
jekt Skoleidræt. Skolen råder desuden over en aktiv legepatrulje. På kostsiden har der været flere forskelli‐
ge tiltag for at skabe bevidsthed om sundhed og kost. Bl.a. er der truffet en beslutning om at ansætte en
økonoma samt indrette et storkøkken. Der tilbydes nu en sund og alsidig kost til størstedelen af skolens
elever i skole‐ og fritidsdelen.
Idrætsklasserne
I skoleåret 10/11 begyndte den første idrætsklassen på Østre Skole. I skoleåret 11/12 vil idrætsklasserne
på Østre skole være fuldt implementeret med en klasse på hver af årgangene fra 7. – 9. klasse. Idrætsklas‐
serne er etableret i et samarbejde med TFC, TIK håndbold, Thisted Svømmeklub og EUC. Tilbuddet er for
elever som ønsker at udvikle sig med den idræt de har været aktive med i flere år og altså ikke kun for
eliteidrætsudøvere.
Idrætsklasserne har i skoleåret 10/11 været en meget stor succes. Der har været en meget stor søgning til
klassen, også fra andre skoledistrikter. De første evalueringer viser klart, at der er et godt grundlag for at
køre videre med tiltaget. Ud over de positive tegn der er i idrætsklassen, så har tiltaget haft gode afsmit‐
tende virkninger på den øvrige del af skolen.
Samarbejde SFO og Skole
I løbet af skoleåret 10/11 er planlægningen af et udviklingsarbejdet, som skal udvikle et øget samarbejde
mellem SFO og indskolingslærerne samt mellem Juniorklubbens personale og mellemtrinnets lærere påbe‐
gyndt.
Der er klart et uudnyttet potentiale i et større og bedre samarbejde, som for alvor i gangsættes august
2011. Personalet er positivt indstillet og forventer at samarbejdet om vores fælles børn, vil give flere posi‐
tive forandringer i såvel SFO, undervisningsdelen og ikke mindst i samarbejdet med forældrene.
Erhvervsklassen
Den store flytning af afdelingerne på Østre Skole, som bl.a. betød en samling af overbygningen i lokalerne
ud mod Kronborgvej, gav et behov for at få flyttet jobklassen med ind i afdelingen. Det blev sat i gang og i
samme forbindelse skiftede Job klassen navn til Erhvervsklassen. Flytningen af Erhvervsklassen har givet
klassen mere lys og plads, samt givet klassen mulighed for at være en mere naturlig del af overbygningen.
Flytningen og stor udskiftning i personalegruppen har medført, at den pædagogiske praksis i løbet af året
har været til drøftelse. Målet har været at skabe et rummeligt og lærerigt undervisningsmiljø, der passer til
de elever der går i Erhvervsklassen. Det er en udviklingsproces som er sat i gang og skal forsætte ind i det
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kommende skoleår.
Interaktive tavler
I skoleåret 09/10 blev der indkøbt interaktive tavler til alle overbygningsklasserne. I løbet af skoleåret har
skolen afholdt et internt kursus som er målrettet lærerne i overbygningen. Kurset skabte afsæt til et nyt
kursus i skoleåret 11/12, som er mere tilpasset de enkelte fagområder.
Der er ingen tvivl om at den store investering i interaktive tavler er rigtig godt givet ud i forhold til at fast‐
holde og udvikle et godt læringsmiljø. Det er derfor skolens målsætning at skolens øvrige klasselokaler skal
have interaktive tavler i løbet af de næste to år.
Fysiske rammer
De fysiske rammer er grundlæggende gode men på et par områder har der været drøftet og arbejdet på
forbedringer. En arbejdsgruppe har udarbejdet en ansøgning om en total renovering af skolens naturfags‐
lokale. Renoveringen er hårdt tiltrængt fordi det nuværende lokale er uegnet til naturfag bl.a. fordi der
ikke er anvendelige/lovlige installationer for el, gas og vand. Lokalet skal anvendes til de mange biologi og
geografi timer der er i overbygningen samt natur/teknik timerne i grundskolen.
De udendørs belægninger, særligt fliserne men også asfalten, er fyldt med huller og revner. Det er til fare
for de der færdes på skolens område, samtidig er det med til at give et forkert billede af resten af Østre
Skoles fysiske rammer. Der er forsøgt at finde en løsning på problemerne, men indtil videre er der ikke sket
noget i sagen. Det er desuden besluttet at der skal nedsættes en arbejdsgruppe i skoleåret 11/12, som skal
udarbejde noget konkret omkring bygningen af en hal på Østre Skoles matrikel.
Bestyrelsens kommentarer
Østre Skoles elevgrundlag, primært i grundskolen, har altid indeholdt en social/etnisk mangfoldighed i
skoledistriktet. Opstående udfordringer har været forsøgt tacklet på bedste vis ud fra de begrænsede mid‐
ler man nu har haft til rådighed samt lærernes igennem tiden oparbejdet erfaring med håndteringen af
sådanne udfordringer. Bestyrelsen mener derfor at rummeligheden altid har været stor på Østre Skole.
Bestyrelsen syntes selv, som skolen har fungeret inden for de sidste 10 til 15 år har fortjent et bedre ry. Et
middel til den positive udvikling har selvfølgelig været efteruddannelse af lærer samt større fokus på ind‐
sats på SSP og AKT området samt andre indsatsområder som bl.a. er beskrevet i kvalitetsrapporten.
Overordnet set er skolens fysiske rammer gode. Man har et stort fortrinsvis godt indrettet bygningsareal
med dertilhørende overordentlige gode brugbare udearealer.
Skolen/skolebestyrelse har i 2005‐2006 med bevilgede midler fra kommunen udarbejde en plan/løsning
for fremtidssikring/opdatering af skolen. Planen blev desværre skrinlagt efter den sidste skolestruktur faldt
på plads. Desværre har det medført at skolen i dag står med det store problem, at man mangler en fælles
hal, som alle på skolen kan være i på samme tid. Desuden skal den kan anvendes af de nye idrætsklasser,
SFO’en og i forbindelse med den daglige idrætsundervisning. Derudover er der et stort behov for en reno‐
vering af natur/teknik lokalet. Østre skole har i øvrigt inden for de sidste par år på eget initiativ foretaget
nogle store om forandringer/rokeringer, som var nævnt i renoveringsplanen fra 2005/2006..
Skolebestyrelsen er meget tilfreds med den nye skolestruktur, idet skolebestyrelsen altid haft den hold‐
ning, også under debatten i 2007, at 7. klasse, af særligt faglige årsager men også socialt bedst hører til på
en overbygningsskole.
Skolelederens konklusion
Østre Skole er en mangfoldig skole som er i en god og positiv udvikling. Der er forsat potentiale for foran‐
dring og udvikling af skolen. SWOT – analysen viser at der er få trusler og relative få svagheder, som kan
modvirke en forsat positiv udvikling af Østre Skole. Der imod er der flere væsentlige positive styrkeforhold
og muligheder for, forsat at udvikle en moderne skole.
Jeg forventer mig meget af LP udviklingsprojektet og det øgede samarbejde mellem SFO og undervisnings‐
delen. Jeg er opmærksom på, at det er en større forandring som ikke gennemføres i løbet et, to eller tre
skoleår. De to indsatser peger også hen imod de øgede krav til rummelighed, som er et meget vigtigt tema
i en moderne folkeskole.
Jeg har som skolens leder identificeret tre områder, som jeg finder det nødvendigt at få øget fokus om‐
kring i de kommende skoleår. De to af områderne er interne og drejer sig om det fagfaglige samarbejde og
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udvikling, samt strategi for den interne evaluering i forbindelse med undervisning i klasserne. Det tredje
område er det tværfaglige samarbejde med skolens eksterne samarbejdspartnere. Det er i min optik det
område hvor der er størst udfordring og klart behov for forbedring.
Afslutningsvis vil jeg udtrykke min glæde over at forandringen af skolestrukturen medførte at 7. årgang
blev flyttet til overbygningsskolerne. Det er en forandring som forbedrer de faglige og sociale områder,
men også i forbindelse med et øget samarbejde med forældrene i overbygningen.
Elev ‐ Kortlægningsundersøgelse LP‐modellen foretaget november 2010 på Østre Skole.
(Se bilag om LP kortlægningsundersøgelse november 2010).

Noter:
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FORVALTNINGENS KOMMENTARER
På baggrund af skolens rapporter vil forvaltningen fremhæve to områder, som er væsentlige for det samle‐
de skolevæsen.
LP‐modellen
Det overordnede mål for arbejdet med LP‐modellen, er at der skabes gode læringsmiljøer med gunstige
arbejdsbetingelser for både faglig og social læring hos alle elever. Skolerne samt det pædagogiske persona‐
le skal altså udvikle kompetencer i at forebygge og reducere lærings‐ og adfærdsproblemer.
Anvendelsen af LP‐modellen skal også bidrage til udvikling af fælles forandringsprocesser – kendetegnet
ved godt samarbejde på den enkelte skole og sammenhæng imellem de fælles målsætninger og den pæda‐
gogiske praksis.
I skoleåret 2010/2011 er 7 skoler i Thisted Kommune i gang med at arbejde efter LP‐modellen. Det drejer
sig om Hanstholm, Hillerslev, Nors, Spor 10, Tingstrup, Østerild og Østre.
Flere skoler har besluttet sig for i nærmeste fremtid at indføre modellen på deres skole.
Erfaringerne med LP‐arbejdet er særdeles positive. Her gengives i citatform udvalgte uddrag fra skolernes
bidrag til Kvalitetsrapport 2010/2011:
”Arbejdet med LP‐modellen er en fantastisk god ramme for at skabe bedre inklusion på skolen.”
”Vi er nu alle meget optagede af analyse”. (Hanstholm)
”Vores pædagogiske tilgang og LP‐modellens systemiske grundlag stemmer fint overens og retter fokus på
relationens betydning og tydelighed i klasseledelse”. (Hillerslev)
”Alle pædagogiske ansatte reflekterer i fællesskab, og LP‐modellen, der bygger på forskningsbaseret viden,
kvalificerer det gode lærer‐/pædagogarbejde, der præger dagligdagen”. (Nors)
”Alle pædagogiske tiltag sker på baggrund af det anerkendende børnesyn og skolens arbejde med LP‐
modellen)”. (Tingstrup)
”LP‐arbejdet har haft en positiv effekt på arbejdet med anerkendende og rummelig klassekultur, ligesom
AKT‐arbejdet har fået et løft”. (Østre)
Der er ingen tvivl om, at de skoler, der har indført LP‐modellen, har profiteret af dette arbejde. De få ”kriti‐
ske” bemærkninger fra skolerne går på, at det er svært at få den samme indfasningsrytme i skolens forskel‐
lige LP‐teams:
”Dog er der stor forskel på, hvor langt de enkelte LP‐teams er kommet i deres første år med modellen”.
(Østre)
Forvaltningen ser LP‐modellen som et meget vigtigt element i den fremtidige skoleudvikling i Thisted Kom‐
mune – ikke blot for den enkelte skole, hvor arbejdet giver gode resultater i forbindelse med skolens udvik‐
lingsprojekter, inklusions‐ og analysearbejde – men også for udvikling af det samlede skolevæsen, idet mo‐
dellen giver det pædagogiske arbejde en grobund gennem fælles forståelse (Systemisk tænkning) og ar‐
bejdsmetode (pædagogisk analysemodel).
Pædagogisk Udviklingsafdeling uddanner her i efteråret 2011 alle deres medarbejdere som vejledere i LP‐
modellen, så skolernes LP‐arbejde kan understøttes på kvalificeret vis af medarbejdere ansat i Thisted
Kommune. Daginstitutionerne i Thisted Kommune har besluttet at indføre LP‐modellen i deres arbejde i
løbet af 2012.
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I arbejdet med analyse af specialundervisningen anbefales, at alle skoler i løbet af en treårig periode påbe‐
gynder arbejdet med LP‐modellen.
Teamudvikling
Skoleåret 2010/2011 var på næsten alle skolerne ”et skoleår, hvor strukturdebatten havde stor indflydelse
på dagliglivet”.
For mange skolers vedkommende brugte man meget tid på at gøre sig klar til det nye skoleår ved at arbejde
med den interne struktur (nye kollegaer, nye teams m.m.). Flere skoler satte i dette arbejde fokus på team‐
udvikling som et redskab til at komme godt i gang og fastholde positive konsekvenser af den nye struktur,
der har medført, at mange medarbejdere den 1. august 2011 har fået nye arbejdspladser, nye arbejdsopga‐
ver og nye relationer.
I det følgende gives eksempler på dette arbejde gennem sammendrag fra skolernes bidrag til kvalitetsrap‐
porten.
”Vi arbejder hen imod at have et stærkt pædagogisk fællesskab hos de voksne på skolen. Der laves team‐
buildings‐aktiviteter i alle skolens afdelinger. Relationerne mellem de voksne har afgørende betydning for
samarbejdet”. (Hanstholm)
”Vi arbejder med en udvidelse af specialistteamets kompetencer, bl.a. for at alle elever kan mødes med
teamet inde for en toårig periode, for at sikre, at de alle får det rette tilbud”.
”Vi tror på, at specialistteams bliver en del af fremtidens skole”. (Rolighed)
”Skolen har lederteam og ´Sjørring‐teams` (afdelingsteams), og har nu udviklet et ressourceteam, hvor sko‐
lens mange ressourcer sættes i spil. Vi mener dermed at have et godt udgangspunkt for at kunne løse de
fremadrettede opgaver”. (Sjørring)
”Vi sætter fokus på teamudvikling med henblik på udvikling af den faglige og pædagogiske sparring. Der
tildeles årgangsteams fokustimer, og der evalueres ved teamsamtaler”. (Tingstrup)
Kvalitetsrapporten giver her et indblik i skolernes pædagogiske praksis, der hele tiden udfordres af både
eksterne og interne udfordringer. For at optimere ressourceudnyttelsen og det faglige udbytte hos elever‐
ne, arbejdes der med udvikling af lærersamarbejdet (teamudvikling).
Skolerne forbereder sig med dette arbejde blandt andet på en forandring på specialundervisningsområdet,
hvor kompetencer og ressourcer omfordeles, såfremt rapportens konklusioner vedtages.
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