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Bilag til kvalitetsrapporten 2018/2019

DEN KOMMUNALE HANDLEPLAN 
2020/2021 OG 2021/2022

Den kommunale handleplan indeholder både en evaluering af de indsatser, der har været 
gennemført i skoleårene 2016/2017 og 2017/2018 samt en beskrivelse af de kommende indsatser for 
skoleårene 2020/2021 og 2021/2022.

Side 2 – 13: Evaluering af indsatsområder i 2016/2017 og 2017/2018:

 Læsning
o Kompetenceudvikling af lærere på mellemtrinnet 
o Udarbejdelse af strategi for sprog og literacy
o Udvikling af og harmonisering af læringscentre

 Pædagogisk ledelse
o Databaseret ledelse
o Klasserumsledelse 

 Uddannelsesparathed 
o Turboforløb 
o Uddannelsesparathed, Faxe indsats 

 IT
o Chromebooks
o Faglige portaler

Side 14 – 18: Nye indsatser for 2020/2021 og 2021/2022: 

 Segregering 

 Elevfravær

 Literacy

 Flersprogsstrategi

 Naturfag 
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Del 1: Evaluering af indsatser 2016/2017 og 2017/2018

Evaluering af tema 1: Kompetenceudvikling af lærere på mellemtrinnet
Periode og deadlines: 2018/2019

Analyse og planlægning 

Begrundelsen for at skolerne er på handleplanen
Skolernes læseresultater er ikke tilfredsstillende og bør forbedres. Kompetenceudviklingen er en del af en samlet plan. 
Dialog med lærerne viser, at der er behov for kompetenceudvikling på området. Der efterspørges viden om den seneste 
evidens og de seneste metoder. Det førte til en beslutning i foråret 2016 om en tretrinsraket på området, således at 
behovet kunne tilgodeses over en årrække. Beslutningen indebar, at alle dansklærere over en periode på tre år modtog 
efteruddannelse af 30 timers varighed på området. I skoleåret 2017/18 har der således været afholdt et kursus for 
dansklærerne i indskolingerne af 30 timers varighed. Da pædagogerne varetager en stor del af den understøttende 
undervisning i den fase af skolen, har der været afholdt et tilsvarende kursus for dem med udgangspunkt i de 
uddannelsesmæssige forudsætninger, de har indenfor dette område på nuværende tidspunkt.

I skoleåret 2018/2019 sættes der fokus på dansk med fokus på læsning på mellemtrinnet, hvor lærerne også tilbydes et 
kursus af 30 timers varighed.

Mål

Målet er, at deltagerne får inspiration, viden og færdigheder til at planlægge og gennemføre en effektiv, engagerende og 
anerkendende danskundervisning på mellemtrinnet.
Kurset vil være praksisrelateret, og det er et vigtigt mål at skabe en teoribegrundet praksis, hvor det fælles læringsrum i 
klassen vægtes højt samtidig med, at det individuelle ikke forsømmes. 
Begreberne modellering, stilladsering, undervisningsdifferentiering, mål, feedback, evaluering (formativ såvel som 
summativ), organisering, faglige kriterier og faglig fordybelse vil være omdrejningspunkterne.
Faglige nøgleord: Læsning – afkodning og fonologi, læseforståelse, flydende læsning, skrivning, skriveundervisning og 
tekstproduktion, mundtlig fremstilling, sprog og sprogudvikling og stavning.
I forhold til læremidler vil der kommes omkring både de analoge og de digitale muligheder.
Kurset vil veksle mellem oplæg, mindre øvelser og debat.

Delmål I hvilken grad er målet nået? Hvordan ved vi det? Hvad har vi lært?

Videndeling og 
videreudvikling i 
skolernes faglige 
netværk og andre fora 
internt på skolerne.

 Kurset er afviklet som planlagt 22 lærere har deltaget At vi hele tiden kan forbedre 
os på området. Ny indsats er 
i værksat i form af literecy 
projektet

Evaluering af tema 2: Udarbejdelse af strategi for arbejdet med sprog og literacy
Periode og deadlines: 2018/2019 og 2019/2020

Analyse og planlægning 

Begrundelsen for at skolerne er på handleplanen
Skolerne i Faxe Kommune indfrier ikke de nationale målsætninger på læseområdet, hvilket underbygges i såvel national 
som kommunal testning og også fremgår af de seneste års kvalitetsrapporter. Med baggrund heri, samt i massiv 
forskning og i en ny Børne- og Ungepolitik ønsker Faxe Kommune at styrke et sammenhængende, helhedsorienteret og 
forskningsforankret arbejde med såvel det talte som det skrevne sprog hos børn og unge i alderen 0-18 år til gavn for 
livslang læseglæde og læseudvikling.

I skoleåret 2018/2019 sættes der fokus på dansk med fokus på læsning på mellemtrinnet, hvor lærerne også tilbydes et 
kursus af 30 timers varighed.
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Mål: At der frem mod udgangen af 2018 udarbejdes en sammenhængende og dynamisk strategi for arbejdet med 
literacy *) på 0-18 års området, som gennem udarbejdelse af lokale handleplaner implementeres frem mod 2020. 

Delmål I hvilken grad er målet nået? Hvordan ved vi det? Hvad har vi lært?

Produkt

At strategien er et overskuelig, 
forskningsforankret og 
funktionelt redskab i det under-
støttende og kvalitetssikrende 
arbejde med børn og unges 
literacykompetence.

a). Strategien blev politisk 
godkendt i november 2018

b). Der udarbejdes 
databaserede handleplaner for 
arbejdet med literacy i august 
2019:
 Skoler: Målet er nået
 Dagtilbud: Målet er nået
 SFO/Fritidstilbud: Målet er 

ikke nået

Skoler: Data omsættes 
til pædagogiske 
indsatser, som 
formuleres i lokalt 
forankrede 
handleplaner. 
Handleplaner drøftes 
på kvartalsmøder om 
sprog og læsning, hvor 
sprog- og 
læsekonsulenten 
deltager

Dagtilbud: Arbejdet 
med handleplaner i 
dagtilbud understøttes 
af tale-høre-
konsulentens 
deltagelse. Data fra 
sprogvurderingerne 
omsættes til 
pædagogiske 
indsatser, som 
indskrives i lokalt 
forankrede 
handleplaner.

SFO/Fritidstilbud: Efter 
aftale med 
skolelederen, kan 
relevant person 
inddrages i arbejdet.

Den politiske godkendte 
tids- og procesplan 
overholdes der, hvor der 
er tydelig ekstern 
understøttelse. 

For dagtilbud og skoler er 
arbejdets struktur og 
systematik indskrevet i 
den fælles kommunale 
strategi, Literacy i Faxe 
Kommune. 

Det er nødvendigt i 
højere grad at 
understøtte 
SFO/Fritidstilbuddene i 
udarbejdelsen af 
handleplaner.

Ejerskab

At der er bredt ejerskab 
omkring projektet, således at 
strategien får liv og indhold 
blandt dem, den er tiltænkt.

Den politiske tids- og 
procesplan er overholdt. 

Vi befinder os fortsat i 
implementeringsfasen, som 
strækker sig fra januar 2019-
ultimo juni 2020

Der arbejdes med strategien 
lokalt på personalemøder og i 
kommunale netværk

Jan. 2019: 
Introduktion til ledere 
på Koordinerende 
ledermøder, Lokale 
ledermøder og på 
Fællesledelsesmøde.

I februar 2019 blev der 
foretaget en anelyse af 
den ledelsesmæssige 
forankring af 
strategien

Feb.-juni 2019: Alle 
ledere og medarbejder 
har deltaget i lokale 
workshops, hvor de på 
de har arbejdet med 
strategiens 6 
pejlemærker
Dette arbejde har 

Det er nødvendigt for 
følelsen af ejerskab, at 
strategien løbende 
aktualiseres, jf. strategien 
s. 8 

Strategiens vigtighed kan 
presses af øvrige 
kommunale projekter.

Ejerskabet kan opleves 
flygtigt.
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dannet udgangspunkt 
for udarbejdelsen af 
1.del af de lokale 
handleplaner

Effektmåling: At strategien 
bidrager til at løfte det samlede 
læseniveau i kommunen
- Mindst 80 % af eleverne skal 

være gode til at læse i 
Nationale test

Elever skal opnå et højere 
fagligt niveau, når de forlader 
skolen

Vores baseline i relation til 
literacystrategien viser en 
positiv udvikling, jf. 
kvalitetsrapporten s. 7

7. årgang præsterer over 
landsnorm i forhold til andelen 
af meget sikre læsere

Kvantitative test

At sprogkonferencer i 
dagtilbud og skole 
kvalificerer de 
pædagogiske indsatser

At kvartalsmøder om 
sprog og læsning 
understøtter det 
databaserede afsæt
At literacystrategien er et 
funktionelt værktøj i 
pædagogisk ledelse

Affektivt aspekt:
Den affektive side som 
omhandler læselyst, læseglæde 
og fælles ansvarsfølelse på 
tværs af fag og institutioner

Alle dagtilbud og skoler har i 
deres databaserede 
handleplaner beskrevet, 
hvordan de vil arbejde med 
børn og unges læseglæde og 
læselyst

De lokale 
handleplaner er 
drøftet og kvalificeret 
på møder med 
deltagelse af tale-
høre-sprog- og sprog- 
og læsekonsulent

At der er meget stor 
forskel på at arbejde med 
børn og unges lyst og 
glæde, og med formel 
læsetræning. Det 
pædagogiske personale 
er blevet dygtigere til at 
fastsætte mål for dette 
affektive aspekt

*) Literacy: Det at kunne læse og skrive i et tilfredsstillende omfang. Begrebet dækker desuden over den sociale praksis, 
hvor sproget altid indgår, og er således afhængigt af sociale og kulturelle kontekster.

Evaluering af tema 3: Udvikling og harmonisering af læringscentre
Periode og deadlines: 2018/2019

Analyse og planlægning 

Begrundelsen for at skolerne er på handleplanen
Med bekendtgørelsen af 20. juni 2014 fastsættes rammerne for skolernes pædagogiske læringscenter.

Formålet er med Læringscentret er ”at fremme elevernes læring og trivsel i en motiverende og varieret skoledag ved at 
udvikle og understøtte læringsrelaterede aktiviteter for eleverne samt inspirere og understøtte det undervisende 
personales fokus på læreprocesser og læringsresultater.”

Med Læringscentrene er der skabt et godt værktøj til den daglige pædagogiske ledelse af børnenes læreprocesser.

Folkeskolerne i Faxe Kommune er kendetegnet ved en forholdsvis stor variation i måden at organisere arbejdet med 
læringscentre på og samarbejdet i forbindelse hermed.

Der er også forskellighed i, hvad de respektive fora hedder – f.eks. er filtermøder og ressourcecentermøder forskellige 
navne for samme indhold.

Det skaber en uensartethed i såvel dialogen på tværs af skolerne og i samarbejdet med øvrige aktører i kommunen.

I praksis betyder det, at den enkelte konsulent, sagsbehandler, skolepsykolog mv. hele tiden skal indstille sig på, hvilken 
skole – og endda sommetider skoleafdeling man går ind på, og hvad det er for en organisering man skal bidrage ind i.

Det medfører unødig ressourcespild af kompetencer og tidsforbrug, og virker også begrænsende i vores muligheder for 
at dele viden på tværs, fordi ”det vi gør ikke rigtig kan sammenlignes med andre.”

Mål
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Der er læringscentre i alle tre skoler og på alle afdelinger. Indsatsen i relation hertil skal harmoniseres med hensyn til 
betegnelser, med hensyn til de forskellige foras praksis, med hensyn til dagsordner og afvikling, ligesom der skal være 
konsensus om, hvilke ressourcer, der er til rådighed i læringscentrene.

Delmål I hvilken grad er målet nået? Hvordan ved vi det? Hvad har vi lært?

Skolerne skal have 
tilpasset driften til dette 
1. august 2018

Der har været nedsat en 
arbejdsgruppe bestående af 
personer fra dagtilbud, 
Ungdomsskole og skoler. 
Der er udarbejdet en oversigt 
over PRC. 
Der har været afholdt møder i 
ledergruppen således der er 
opstået en fællesforståelse af 
hvad et PRC er. 

Har PRC skal forankres 
decentralt og ikke centralt. 
At der et godt og solidt 
arbejde på de 9 afdelinger 
med PRC

Skolerne skal påbegynde 
samarbejde med 
vejlederne 

Vi har etableret følgende 
vejledernetværk

- Læse og ordblindevejledere
- Naturfagsnetværk

Der er udarbejdet en 
mødekalender

At netværkene skal 
forankres under de tre 
skoler, derved sikres der 
lederskab

Oversigt over ny organisering af det pædagogiske ressourcecenter PRC

Evaluering af tema 4: Databaseret ledelse
Periode og deadlines: 2018/2019 og årene fremover

Analyse og planlægning 

Begrundelsen for at skolerne er på handleplanen
Med datainformeret ledelse forstås, at skolernes ledelse i øget grad er baseret på data, således at skolerne kan træffe de 
bedst mulige beslutninger på det bedst mulige informationsgrundlag. Det kræver, at vi anvender data med mening og 
altså dermed også data i analyseret form. 



Side 6 af 18

Vi læner os i stigende grad op ad forskning i effektiv undervisning og ledelse af læring, herunder data, som kan fortælle 
os noget om elevernes læring og trivsel. Data associeres ofte med tal, kolonner og rækker i et regneark; men 
databegrebet i undervisningsverdenen er meget bredt og omfatter både kvantitative og kvalitative data.  

De nationale test, trivselsundersøgelser og afgangsprøver er gode til at sige noget om status, men der, hvor de 
kvantitative data får betydning og liv, er ved indsamlingen af en lang række af kvalitative data: 
undervisningsobservationer, samtaler med eleverne, samtaler med lærerne om undervisningen, undersøgelser af 
elevprodukter, elevplaner osv. Hvor de kvantitative data kan sige noget om niveauet og resultaterne, kan de kvalitative 
data give informationer om sammenhængene mellem undervisningen og elevernes resultater. Ved således at 
triangulere – altså sammenligne og inddrage to eller flere forskellige undersøgelser af samme område, kan lederne 
skabe rum for datainformeret ledelse.

Mål

At vi praktiserer datainformeret ledelse, dvs. anvender data som grundlag for vores ledelse.

Brugen af data har det overordnede formål, at øge elevernes læring og trivsel. Det kan blandt andet ske ved, at bruge 
data som udgangspunkt for samtaler om udvikling af god og effektiv undervisning, for at øge elevernes fremmøde, for at 
øge læseresultaterne. Dermed spiller data også en central rolle i kompetenceudviklingen af skolernes lærere, en central 
rolle i vores samarbejde med elever og forældre om læring og trivsel. 

At skolerne arbejder med et samlet koordineret udviklingsforløb, så vi løfter fællesnævneren og skaber et professionelt 
sprog og begrebsapparat sammen. Vi er opmærksomme på at data kan være både kvantitative og kvalitative, og at data 
skal analyseres for at blive til viden. Vi vil undervejs komme til at anvende data fra fx testresultater, screeninger, 
målinger, prøver, observationer, opgavebesvarelser, elevproduktioner, adfærdsdata (fravær, rettidighed af afleveringer 
mm.).

Delmål I hvilken grad er målet nået? Hvordan ved vi det? Hvad har vi lært?

Arbejde 
udviklingsorienteret 
med data og have et 
fremadrettet fokus.

Udvælge områder af 
skolernes virksomhed og 
indsamle kvantitative og 
kvalitative data. 

Anvende data i praksis 
og skabe en 
tillidsbaseret datakultur 
i vores organisation. 

Synliggøre arbejdet med 
data

På skolerne er der i flere 
sammenhænge systematisk 
praktiseret datainformeret 
ledelse i skoleåret 2018/2019, 
dvs. der er anvendt data som 
grundlag for vores ledelse. 
Brugen af data har haft det 
overordnede formål, at øge 
elevernes læring og trivsel. 
Det er blandt andet sket ved 
at bruge data som 
udgangspunkt for samtaler 
om udvikling af god og 
effektiv undervisning, for at 
øge elevernes fremmøde og 
for at øge læseresultaterne. 
Dermed har data også haft en 
central rolle i 
kompetenceudviklingen af 
skolernes lærere, en central 
rolle i vores samarbejde med 
elever og forældre om læring 
og trivsel. 
Med et udviklende blik har 
det været skolerne ønske at 
arbejder med samlende 
koordinerede 
udviklingsforløb, så 
fællesnævneren løftes og 

Vi har udvalgt områder af 
skolernes indsatser i forhold til 
læring og trivsel, hvor 
anvendelse af data kunne 
belyse problemstillinger og 
pege i retning af øgede 
udviklingsmuligheder.
Dette ses blandt andet ift. den 
målrettede indsats for 
elevfravær og fagligt udbytte 
af undervisningen. 
Fravær
Der er i forhold til 
fraværsindsatsen iværksat en 
skoleomfattende indsats med 
inddragelse af SSP, PPR og 
Børn og Unge. Der er 
informeret på forældremøder, 
udarbejde 
informationsmateriale, 
skolerne har fået en 
”fraværspilot”, der koordinerer 
indsatser i samarbejde med 
skolens ledelse, der afholdes 
trivselssamtaler, der en øget 
indsats ift. skolevægringssager 
og fravær er fast punkt på 
TVÆRS-møder.

Vi har i øget grad lært at 
anvende data som en 
brugbar informationskilde 
i vores ledelse og dermed 
flere sammenhænge 
været datainformeret ift. 
nye tiltag, men også til 
vurdering af allerede 
iværksatte indsatser. 
Vi har i den proces 
erfaret, at når vi 
sammenligner data for 
den enkeltes elevs faglige 
progression med elevens 
tidligere opnåede 
resultater, bliver det langt 
lettere at iværksætte 
mere målrettede tiltag. 
Vi har erfaret, at den 
øgede indsats for 
nedbringelse af 
elevfravær har medført 
en langt mere korrekt og 
ensartet registrering, som 
nu indebærer en 
registrerting af alle elever 
i alle lektioner. Det er 
altså ikke alene de ældste 
elever, som registreres 
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skaber et professionelt sprog 
og begrebsapparat. 
Vi har været opmærksomme 
på, at anvende såvel 
kvantitative som kvalitative 
data og at disse alene i 
analyseret form er blevet 
gjort til viden.
Konkret har vi arbejdet 
udviklingsorienteret med data 
og forsøgt at have et 
fremadrettet fokus. Vi har 
undersøgt data og haft 
overvejelser i forhold til om 
der findes bedre alternativer 
til vores nuværende praksis.
Vi har udvalgt områder af 
skolernes virksomhed og 
indsamlet kvantitative og 
kvalitative data. Der er på den 
baggrund iværksat forskellige 
prøvehandlinger indenfor de 
udvalgte områder. Disse 
prøvehandlinger har især 
været inden for områderne 
”fagligt løft” og 
”fraværsindsats”.
Vi ville øge vores anvendelse 
af data i praksis og samtidig 
have blik for at skabe en 
tillidsbaseret datakultur i 
vores organisation. Det har 
betydet, at vi har søgt at 
arbejde med cirkulære 
evalueringsforløb, hvor 
justering og derefter nye 
initiativer er blevet en 
arbejdsform. 
Det har været et fokusområde 
at indtænke synliggørelse af 
arbejdet med data. Dette for 
at sikre en forankring i 
organisationen herunder i 
vores procedure og rutiner.

Fagligt løft
Der er i forhold til eleverne 
faglige udbytte af 
undervisningen mange 
indsatser, men nyt er at 
skolerne har indført en 
”Læringskonference” i 
begyndelsen af skoleåret, hvor 
data fra faglige test drøftes 
med vejlederne. På den 
baggrund iværksættes 
koordinerede indsatser for 
enkelte elever, for grupper af 
elever og for hele klassen. 

hver enkelt lektion – der 
bliver alle. Vi er bevidste 
om, at den øgede fokus 
og ensartede registrering 
har haft en afsmittende 
effekt på vores 
årsopgørelse af fravær.

Evaluering af tema 5: Klasserumsledelse
Periode og deadlines: 2017/2018 og årene fremover

Analyse og planlægning 

Begrundelsen for at skolerne er på handleplanen
Al forskning viser, at god og velstruktureret klasserumsledelse er en afgørende faktor i forhold til læring. Det er derfor et 
område, der løbende er fokus på og iværksættes udvikling indenfor. Nedenstående handleplan repræsenterer derfor 
også kun et enkelt af en mangfoldighed af tiltag, der er på området. Af andre kan fx nævnes LP, PALS, og Spillerummet.
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Byrådet afsatte i budget 2017 og i overslagsårerne 1. mio. til inklusion på mellemtrinnet og i udskolingen. Midlerne 
anvendes med samme formål set ud fra tre forskellige vinkler, hvoraf de to første er sat i værk med virkning fra skoleåret 
2017/18 og det sidste først sættes i værk i skoleåret 2018/19. Sidste er endnu ikke færdigt udredt og derfor ikke 
medtaget i denne handleplan

- Videre implementering af social læring 
- COO- teaching *)
- En tredje tilgang til inklusion, som er under udredning pt.

Implementering af social læring har til mål at implementere den viden og det redskaber, der er udviklet i Faxe Kommune 
samt den læseplan byrådet har vedtaget på området. Personale fra Øen arbejder i almenundervisningen som 
sparringspartnere for lærerteamene i fast strukturerede forløb. Lederne prioriterer, hvor der sættes ind og de 
pædagogiske ledere på afdelingerne følger forløbene tæt. Denne indsats er planlagt med udgangspunkt i Coo-teaching 
metodikken. 

*) Coo-teaching er en undervisningsform, hvor to professionelle med forskellige fagligheder (almen og 
special) underviser sammen i et miljø, hvor både børn med og uden særlige behov er til stede. De 
inkluderende læringsmiljøer skabes gennem tæt samarbejde og fælles ansvar i problemidentifikations- 
og problemløsningsprocessen, implementeringen samt evalueringen. Dvs. et samarbejde om de 
pædagogiske og didaktiske mål, hvor undervisningen planlægges, gennemføres og evalueres sammen. 
Underviserne vil herved fremstå som rollemodeller for eleverne i forhold til samarbejde. 
Undervisningsformen sigter at give eleverne mulighed for mere individualiseret og varieret 
undervisning. Herigennem øges elevernes deltagelse i undervisningen og specialpædagogikken 
integreres i almenundervisningen.

Forløbene varetages af personale fra Skolen ved Skoven i samarbejde med lærerteamet. Der er tale om forløb af fire 
ugers varighed med to lærere på. Forløbene følger en fast struktur. Skolelederne prioriterer, hvor der sættes ind og de 
pædagogiske afdelingsledere på afdelingerne følger forløbene tæt. 

Mål

Delprojekt 1: implementering af socialfag

Med afsæt i læseplanen for social læring sigter faget på at udvikle elevernes selvforståelse, identitet og positiv 
gruppedynamik. Der arbejdes med elevernes empati, kommunikationsformer, relationer og grænser med henblik på 
øget samarbejde, forebyggelse af konflikter og problemløsning. Min bog trin 2 & 3 og Pubertet & seksualitet anvendes 
som grundbøger.

Mål for processen: At læring bliver implementeret som et fælles projekt. 

Mål for eleverne: Kvalitativ inklusion; at eleverne oplever øget trivsel i klasserne gennem udvikling af selvforståelse og 
sociale kompetencer.

Mål for lærerne: At skabe fokus på relationel problemforståelse (inklusion) frem for individuel problemforståelse 
(eksklusion). 

Delprojekt 2: Coo-teaching

Overordnet:

At personale fra Skolen ved Skoven indgår som ”coo-teacher”. 

Personale på Skolen ved Skoven bidrager med kompetencer i forhold til problemadfærd/relation og trivsel i den 
almindelige folkeskole.

Personale i folkeskole bidrager med kompetencer i forhold til livet i den almindelige folkeskole, hvilket giver nye input til 
Skolen ved Skovens arbejde med børn med særlig behov for specialpædagogisk bistand.

Målsætning: Undersøge om metoden coo-teaching kan forbedre børns deltagelsesmuligheder (fagligt, socialt og styrke 
trivsel)

Mål for eleverne: Kvalitativ inklusion; at eleverne oplever øget trivsel i klasserne gennem fast fælles aftalt struktur i 
hverdagen samt udvikling af selvforståelse og sociale kompetencer.

Mål for teamet: At skabe fokus på værdien af fast, fælles og aftalt struktur i hverdagen, problemforståelse (inklusion) 
frem for individuel problemforståelse (eksklusion).
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Delmål I hvilken grad er målet nået? Hvordan ved vi det? Hvad har vi lært?

Øge elevernes trivsel Alle planlagte forløb med 
social læring og Coo- teaching 
er afviklet. Der har været 
forløb på alle skoler og med 
god effekt på trivslen

Der har været foretaget 
evalueringer flere gange i 
forløbet, hvor såvel lærere 
som elever og ledere har 
været inddraget. Disse har ført 
til justeringer i projektet.

Det er vigtigt med øget og 
stadigt fokus på 
klasserums ledelse og 
relations kompetence. 
Der arbejdes videre 
hermed i regi af Børn i 
Fællesskaber

Mindske eksklusion Det virker ikke som om 
projektet har medvirket til at 
sænke segregeringsgraden 

Segregeringsprocenten er 
steget i perioden

Se ovenfor

Øge ledernes 
muligheder for 
pædagogisk ledelse

Afdelingslederne har været 
involveret i alle forløb og i 
pædagogisk dialog med 
lærerne vedrørende 
klasserumsledelse

Se ovenfor Se ovenfor

Evaluering af tema 6: Projekt ”forsøg med turboforløb”
Periode og deadlines: 2018/2019

Analyse og planlægning 

Begrundelsen for at skolerne er på handleplanen
Med satspuljeaftalen fra 2016 er der afsat 20,8 millioner i perioden 2016 – 2019 til at udvikle og systematisk afprøve 
konkrete turboforløb for ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse. Faxe Kommune deltager i forsøgets 2. runde (foråret 
2018). 

Ved lodtrækning har det fordelt sig sådan, at Øst og Midt deltager i ”Strategier til Læring” og Vest deltager i ”Dit liv din 
Læring”.

Mål

At antallet af ikke-uddannelsesparate elever nedsættes via højnelse af deres faglige niveau i dansk og matematik, samt 
en positiv udvikling af elevernes sociale og personlige forudsætninger.

Delmål I hvilken grad er målet nået? Hvordan ved vi det? Hvad har vi lært?

Holddannelse Der er blevet afholdt turbo 
forløb på alle tre skoler. 

At det virker at samle 
eleverne på samme 
niveau og undervise dem 
efter en skarp tilrettelagt 
plan 

Opkvalificering af lærere Der har været et kursus for 
alle udskolingslærere to 
skoleår i træk 

At fælles opkvalificering 
skaber fælles retning. 
Hvis der ikke er 
ledelsesmæssig 
opbakning kommer 
lærerne ikke 

Mentorordning/ buddy Der har været afsat tid til de At tæt opfølgning fra 
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lærere som har afholdt 
turboforløbene til 
mentorordning.
Samtalerne er afholdt 

turbolærerne fastholder 
de unge i skolearbejdet 
og de mål der blev 
opstillet. 

Evaluering af tema 7: Uddannelsesparathed, Faxe indsats
Periode og deadlines: 2018/2019

Analyse og planlægning 

Begrundelsen for at skolerne er på handleplanen
På landsplan er hver 3 elev erklæret ikke-uddannelsesparate. Faxe kommunes tal ligger en smule højere. Det er vigtigt, 
at vi formår at nedsætte dette tal væsentligt igennem særligt målrettede indsatser, således flere elever i Faxe kommune 
er klar på at komme videre i uddannelsesforløbet. 

Mål

At 
 Andelen af uddannelsesparate unge skal være stigende
 I Faxe Kommune er der en fælles forståelse af kriterierne i vurderingen af uddannelsesparathed
 I Faxe Kommune arbejder vi med uddannelsesparathed i hele elevenes skoleperiode

Delmål I hvilken grad er målet nået? Hvordan ved vi det? Hvad har vi lært?

Særlig koordineret 
indsats for ikke- 
uddannelsesparate 
elever

Alle lærere på 7-8-9 kl. Trin 
skal være klædt på til 
opgaven. 
Der mangler en overordnet 
koordinering og styring, en 
fælles Faxe-model 
Vurderingskriterier: Fravær, 
motivation, trivsel – hvordan 
kommer vi til at vurdere ens?

Harmonisering af 
opgaven med at gøre 
eleverne 
uddannelsesparate

I august samles alle 8. klasses 
lærere til fællesmøde om 
Uddannelsesparathed. Her 
drøftes de forskellige 
parametre. 
De karaktermæssige 
vurderinger  samt en fælles 
indgangsvinkel til fravær, 
motivation og trivsel. 
Der introduceres til 
MinUddannelse (UU + 
afdelingsledere)
Der tilbydes på alle 
udskolinger kurser , hvor der 
arbejdes med elevens egen 
læring og motivation

Møderne er afholdt 2 gange.
Der er udarbejdet et oplæg af 
skolerne og UU i fællesskab 
som et fælles værktøj.

 

At økonomi understøtter 
indsatserne

Holddannelse Der etableres på alle 
udskolinger mulighed for 
yderligere holddannelse

Der har været forsøg med 
ekstra holddannelse på 
enkelte afdelinger 

At det er svært at få 
planlagt i skemaerne
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i form af mindre kurser i 
dansk og 
matematik. 

Mentor Se turbo forløbet

Sommerskole Blev ikke etableret 

Forebyggelses strategi Alle lærere på 7-8-9 kl. Trin skal
være klædt på til opgaven. 
Der mangler en overordnet 
koordinering og styring. 
En fælles Faxe-model
Vurderingskriterier: Fravær, 
motivation, trivsel – hvordan 
kommer vi til at vurdere ens?

Evaluering af tema 8: Chromebooks
Periode og deadlines: 2018/2019

Analyse og planlægning 

Begrundelsen for at skolerne er på handleplanen
Regeringen og KL har i en årrække tilskyndet til, at alle elever skal have sin egen computer/iPad/device i undervisningen 
som en understøttelse af Brugerportalsinitiativet. En såkaldt 1:1 løsning. Mange kommuner, herunder Faxe Kommune, 
har forsøgt at løse det ved, at skolen har haft en grundstamme af computere og ved, at en stor del af eleverne selv er 
blevet tilskyndet til at medbringe egen computer. Løsningen bliver omtalt som Bring Your Ovn Device (BYOD). 
Denne løsning har ikke kunne realiseres hverken i Faxe eller mange andre steder. Derfor har vi set os om efter andre - og 
gerne økonomisk forsvarlige løsninger. 
Chromebooks *) har vist sig at koste langt under det halve af en computer, og den centrale vedligeholdelse er ligeledes 
langt mindre. Batteritiden er meget lang, da den ikke bruger meget strøm - og særlig logon-tiden er nede på få sekunder. 
Som et forsøg blev der indkøbt 30 stk. til hver af de 3 hovedskoler i begyndelsen af 2015. Flere af skolerne har 
efterfølgende købt flere(i alt 750 stk.), da det viste sig at være en stor succes.

På Uddannelsesudvalgets møde d. 30. maj 2017 – og senere, blev sagen drøftet. Herunder blev det besluttet, at alle 
skoler gennem leasingaftale skulle anskaffe Chromeboks til alle elever. I efteråret 2017 blev behovet beskrevet i detaljer, 
og sammen med Center for HR, IT og Økonomi blev udbudsmaterialet udarbejdet med forventet levering i februar 2018. 

*) En Chromebook adskiller sig fra en pc ved ikke at have programmer installeret. I stedet indeholder den 
kun Googles browseren Chrome, hvorfra eleverne har adgang til alle Googles online-programm. Alting 
ligger således i det, der også bliver kaldt "skyen", altså på nettet, også betegnet cloud computing.

Det betyder blandt andet, at eleven ikke kan komme til at downloade virus, at programmer ikke skal opdateres, og at alt 
arbejde og alle dokumenter gemmes på brugerens google-konto og ikke på selve maskinen.

Mål

- Alle elever i Faxe Kommune vil vederlags frit have en computer til rådighed i undervisningen. 
- Højne det faglige niveau og sikre at alle elever har lige adgang til digitale portaler, herunder skal de sikre brugen af 

de under Brugerportalinitiativet nye portaler fx Aula og MinUddannelse – samt hele rækken af faglige portaler 
indkøbt af skolerne.

Delmål I hvilken grad er målet 
nået?

Hvordan ved vi det? Hvad har vi lært?

Beskrive behov for 
politikere maj 2017

Indkøb og udlevering på alle 
afdelinger har været 

Tilbagemelding fra 
afdelingerne

Det fungerede godt med 
levering direkte fra 
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uproblematisk. Det har været 
fungeret godt med små 
fællesskabe i indskolingen og 
individuel opbevaring for de 
ældre elever.
Indkøb af chromebooks har 
været en meget stor succes 
og bragt Faxe Kommunes 
skoler helt i front på det 
digitale område.

producent til den enkelte 
afdeling. It-afdeling havde 
sikret sig at de blev 
leveret med kommunalt 
tyverimærke.
Registrering på den 
enkelte afdeling kan 
optimeres og koordineres 
bedre. 

Beskrive behov på 
skolerne i Faxe 
Kommune

Der vil uden tvivl være et 
ønske om også fremover at 
have devise i 1:1 til alle elever 
efterhånden som en stor del 
af undervisningen bliver 
digital. 
Når leasing-aftalen udløber vil 
der være behov for 
anskaffelse af nye 
chromebooks. 

Det har ikke tidligere været 
muligt at få eleverne til selv at 
medbringe eget devise. 
Ligeledes ser vi at næsten alle 
andre kommune også vælger 
1:1 løsninger. 

Ved daglig brug af 
chromebooks og når de 
ældste elever har med i 
tasken, giver det et stort 
slid og skader. 
Ved næste anskaffelse 
kan man overveje at 
garantien man tilkøber, 
gælder for hele den 
periode man forventer de 
holder.

Sikre implementering og 
brug af de nye devices

Den tekniske implementering 
har været problemfri. De 
fleste medarbejdere havde en 
god forståelse for Google 
værktøjer fra deres egen brug 
af Google Drev på 
medarbejder computeren. 
Man kan have en generel 
formodning om at 
implementeringen har været 
langsommere i indskolingen.

Man kan i det administrative 
system se at der hver uge 
bruges mellem 2400 og 2800 
chromebooks og at der dagligt 
er omkring 2700 der gemmer 
dokumenter i eget Drev 
(medarbejderes arbejde på PC 
tæller også med her). 

Brugen af chromebooks 
er for langt de fleste 
elever meget intuitiv og 
uproblematisk. 
 

Evaluering af tema 9: Faglige portaler
Periode og deadlines: 2018/2019

Analyse og planlægning 

Begrundelsen for at skolerne er på handleplanen
Siden 2012 har der været et centralt indkøb af digitale læremidler, idet Uddannelsesudvalget i 2011 
(Uddannelsesudvalget 09-08-2011 sag. nr. 63) besluttede, at skolernes tildeling af midler skulle reduceres med 70 kr. pr. 
elev pr. år – og at disse midler anvendes til centralt og fælles indkøb af digitale læremidler. Dette blev indført for at sikre 
en grundpakke af faglige programmer, som var ens på alle afdelinger og samtidig sikrede det optimal udnyttelse af 
statens 50- procenttilskud 2012-2017.

I foråret 2017 blev det besluttet at iværksætte et grundigt udredningsarbejde, som skulle belyse alle fagområders behov 
for digitale læremidler, idet alle gamle aftaler udløb 1-1-2018. Der blev nedsat en arbejdsgruppe med faglige vejledere 
og nøglepersoner fra alle skoler, som i foråret og sensommeren udarbejdede en række anbefalinger og forslag. 

Den fælles grundpakke med digitale læremidler er pr 1-1-2018 blevet markant forøget for at tilgodese alle fag. Dette 
passer godt sammen med indkøbet af Chromebooks til alle elever, hvorved udnyttelsen kan blive optimal. 

Samtidig blev udgiften til digitale læremidler markant forøget, hvilket på sigt giver et dilemma omkring både at have 
analoge og digitale læremidler, der dækker samme område.
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Mål

 At implementere de digitale læremidler i alle fag fra bh.kl. til 10. klasse.
 At sikre at de købte læremidler bliver brugt, og at alle medarbejdere har det fornødne kendskab til 

mulighederne.
 At sikre at de digitale læremidler bliver brugt gennem læringsplatformen MinUddannelse, når det er relevant.
 At understøtte den faglive udvikling i alle fag.

Delmål I hvilken grad er målet nået? Hvordan ved vi det? Hvad har vi lært?

Sikre et nemt overblik 
over de købte 
læremidler.

Alle elever og medarbejdere 
har i browseren et direkte link 
til en lille hjemmeside med de 
kommunalt-indkøbte 
læremidler.
Ligeledes har de 3 store forlag 
Clio, Alinea og Gyldendal som 
vi har aftaler, med hver en 
oversigts side hvor man kan 
se hvad man har adgang til. 

Ikke alle medarbejdere og 
ikke mindst nye 
medarbejdere kender til 
overblikssiderne. 

Øge kendskabet til 
fagspecifikke portaler 
for den enkelte 
medarbejder.

Skolerne får gennem ledelsen 
jævnligt tilbud fra de store 
forlag om kurser i de enkelte 
portaler.
Forlagene har en interesse i at 
de bruges og er derfor 
proaktive og opsøger og 
kontakter skolerne jævnligt 
med tilbud om kurser.
Det indvirker positivt at 
medarbejderne direkte i 
årsplanen i MinUddannelse 
kan trække forløb ind fra 
portalerne. Fremover vil også 
forældrene kunne følge dette 
direkte i Aula.

Det er muligt at trækker 
statistik på den enkelte 
afdeling over brugen af 
portalerne.
Vi skal også fremover ved 
indkøb af portaler sikre 
en sammenhæng mellem 
faglige portaler, 
læringsplatform og Aula. 
Således vil portalernes 
brug være synlig i Aula for 
forældrene.

Digitale læremidler 
bliver en naturlig del af 
undervisningen i alle 
fag.

Når man ser på statistik på 
afdelingerne over brugen af 
platforme er det tydeligt at jo 
ældre eleverne er jo mere 
arbejder de digitalt. 
Ligeledes er det fortsat ikke 
naturligt at benytte 
portalerne sammen med 
eleverne i fag som Idræt og 
musik. 

Balancen mellem det 
digitale og analoge er 
altid til overvejelse. 
Den enkelte medarbejder 
og lærerteamet vil 
fremover skulle balancere 
mellem kendskab til de 
mange portaler og de 
analoge læremidler. 
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Del 2: Nye indsatser

Tema 1: Segregering
Periode og deadlines: 2020/2021 og 2021/2022

Analyse og planlægning 

Begrundelsen for at skolerne er på handleplanen
I januar 2019 igangsatte centerchefen i Center for Børn & Undervisning projektet ’Børn i Fællesskaber’, der har til 
hensigt at håndtere den stigende segregering i skolevæsenet, og den indsnævring af almenområdet der opleves, ikke 
blot i Faxe Kommune, men også på nationalt niveau. Det er et arbejde, der først og fremmest skal baseres på et nyt 
mind-set i folkeskolen, hvor den faglige tilgang til og tilrettelæggelse af de almene læringsmiljøer videreudvikles.
Visionen er, at vi løser flere typer af problemstillinger med eleverne lokalt, og at vi dermed undgår at segregere dem fra 
de almene fællesskaber. Derigennem skabes et større økonomisk råderum til tidlig forebyggende indsats på skolerne, 
hvilket øger den generelle trivsel og det faglige udbytte for eleverne.

Mål

Der skal ske et fald i anvendelsen af segregerede tilbud samtidig med, at alle elever får den støtte og hjælp, som de har 
brug for.

Delmål 
(Det vil vi …)

Metode
(Det vil vi gøre ved at … )

Succeskriterier
(Det er godt, når …)

Målemetode
(Vi vil måle det ved …)

Muligheden for tidlig 
investering i det 
forebyggende arbejde 
styrkes.

Implementering af 
incitamentsstruktur 

Børn med særlige behov får 
den støtte, som de har brug 
for lokalt på skolerne.

Segregeringsniveauet i 
Faxe Kommune skal falde. 
De kommunale almene 
skolers inklusionsgrad 
følges for at se på den 
lokale effekt.

Kompetencen til at 
vurdere og træffe 
beslutninger i 
visitationsarbejdet 
rykkes tættere på 
praksis.

Udvikling og implementering 
af lokal skolevisitation

Børn med sammensatte 
udfordringer, der ikke 
profiterer af de almene 
fællesskaber, visiteres til 
specialiserede tilbud.

Videreudvikling af 
skoleledelsens og 
skoleadministrationens 
viden og kompetencer 
til at arbejde med 
afgørelser, klager, m.m.

Udvikling af kursuspakke Den almene praksis skal 
styrkes gennem en øget 
kombination af almen- og 
specialpædagogik. Det 
betyder, at læring i de almene 
fællesskaber også skal omfatte 
børn med særlige behov, og at 
specialpædagogiske metoder 
også skal komme børn uden 
særlige behov til gode.

Tema 2: Elevfravær
Periode og deadlines: 2020/2021 og 2021/2022

Analyse og planlægning 

Begrundelsen for at skolerne er på handleplanen
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Fravær fra skolen beskrives af førende forsker, Trude Harvik, som ”en international og stigende udfordring på tværs af 
lande og skolesystemer”. Også på skolerne i Faxe Kommune opleves fravær som et stigende problem og senest har 
Undervisningsministeriet, efter en grundig undersøgelse i 2018, vedtaget nye retningslinjer for såvel registreringen af 
fraværet som skolernes forpligtelse til at handle ved ulovligt fravær, hvilket kan medføre stop af udbetaling af børne- og 
ungeydelse.
Det syntes tydeligere og tydeligere, at flere års stigende kompleksitet i barne- og ungdomslivet kombineret med et 
stigende forbrug af sociale medier og computerspil, har en afgørende indvirkning den enkeltes trivsel, læring og 
fraværet fra skolen.  
På landsplan var eleverne i folkeskolen i gennemsnit fraværende 11,5 dage i skoleåret 2019/2019 (samlet tal for sygdom, 
lovlig- og ulovligt fravær), hvilket svarer til 5,8 %. Eleverne i Faxe ligger over dette gennemsnit. Samtidig viser tallene, at 
der er grund til at være særlig opmærksom på de ældste elever i skolen, da deres fravær er større end de yngre elever. 
Per Fibæk Laursen, Professor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Århus Universitet kritiserer i 
februar 2020 i Politiken danske forældre for deres ”forbrugeragtige holdning” til deres børns skolegang. Knap seks ud af 
10 forældre rejser med deres børn uden for skoleferierne. Hans undersøgelse viser klart, at mange forældre ikke 
prioriterer regelmæssigheden i deres børns skolegang særlig højt.
Trods iværksættelse af en omfattende indsats i skoleåret 2018/2019 er vi langt fra mål. Der er behov for fortsat indsats 
samt en bred forståelse og opbakning hos forældre for, at medvirke til at mindste unødig fravær fra skolen. Forskning 
viser, at et højt fravær fra skolen har store og langvarige konsekvenser på såvel elevens muligheder for at indgå i sociale 
relationer som i deres muligheder for faglig progression. Det kalder på fortsat indsats at ændre den kultur, som aktuelt 
er fremherskende.

Mål

Med baggrund i den igangværende indsats for elevfravær, Undervisningsministeriets seneste bekendtgørelse fra 
efteråret 2019 og behovet for samarbejde mellem de to centre ”Børn & Læring og Familie” og ”Social & Beskæftigelse” 
opsættes følgende mål:
 At videreudvikle vores indsats for elevfravær og implementere Undervisningsministeriets nye regler for elevfravær 

herunder især have fokus på kategorierne ”lovligt” og ”ulovlig” fravær
 At indsatsen på sigt medvirker til at nedbringe elevfraværet til landsgennemsnittet eller lavere 
 At der iværksættes en koordineret information til forældre om betydningen- og konsekvenserne af fravær fra skolen
 At samarbejdet med elev, forældre, Børn og Unge og PPR systematiseres i de svære og komplicerede fraværssager. 

Det er de sager, hvor fx angst, stress eller depression kan føre til skolevægring. 
 At vi gennem vores arbejde med en koordineret fraværsindsats, kan understøtte elever i en højere grad af trivsel, 

læring og livsmesting 

Delmål 
(Det vil vi …)

Metode
(Det vil vi gøre ved at … )

Succeskriterier
(Det er godt, når …)

Målemetode
(Vi vil måle det ved …)

..Ensartet registrering, 
som følger 
”Bekendtgørelse om 
elevers fravær fra 
undervisningen i 
folkeskolen”

..have tydelige retningslinjer 
og beskrivelse af den daglige 
opgave for skolens al 
personale 
 ..ved at gennemgå procedure 
på lærermøder og 
teammøder ift. forventninger 
for registrering

..når vi kan indhente valide 
data for det aktuelle fravær, 
som det er muligt at reagere 
på iht. gældende regler fra 
bekendtgørelsen og skolernes 
egen øgede indsats for 
elevernes fravær 

..at følge data og sikre 
tallene stemmer overens 
med vores antagelser og 
kontrol

..Når nye regler fra 
bekendtgørelsen og 
skolernes egen øgede 
indsats kommunikeret 
ud og kendt af skolens 
forældre og elever

..der er orienteret på 
forældremøder og på skolens 
hjemmeside
..have det som fast punkt ved 
samtaler om indskrivning af 
nye elever

..forældre kender gældende 
regler og i øget grad medvirker 
til at nedbringe deres barns 
fravær fra undervisningen
..der ses en nedgang ift. 
opgørelsen af elevfravær fra 
undervisningen i skoleåret 
18/19

..at sammenligne med 
opgørelsen af elevernes 
fravær fra undervisningen 
i skoleåret 18/19
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..Skolerne har en 
”Fraværspilot”, som har 
tæt opfølgning på 
aktuelt fravær og 
iværksætter de 
nødvendige indsatser

..daglig opfølgning og tæt 
kontakt til elever og forældre 
ved bekymrende fravær
..brug af kvalitative og 
kvantitative data
.. fraværspiloten samarbejder 
med øvrigt personale, 
forældre, elever og 
samarbejdspartnere
..sparring og systematisk 
samarbejde med ledelsen 

..at data anvendes til at 
iværksætte indsatser
..der er iværksat indsatser for 
de elever, som har et øget 
behov for opfølgning Fx ”Tjek 
ind, tjek ud”
..der ses et reelt samarbejde 
mellem relevante aktører for 
den enkelte elev 

..følge indsatsernes 
langtidsvirkning via data 
og evaluering
..der afholdes løbende 
opfølgning med ledelsen 
én gang om måneden og 
for hvert kvartal er der en 
særlig opfølgning på det 
ulovlige fravær

..Samarbejde om de 
svære elevsager på 
tværs af centre

..at der etableres et 
tværgående samarbejde 
mellem Børn & Læring og 
Familie, Social & 
Beskæftigelse
..et fast punkt på TVÆRS-
møder

..når der samarbejdes med 
flere fagligheder om indsatser 
og opgaveløsning
 

..følge indsatserne i de 
svære fraværssager tæt i 
såvel netværksmøder og 
på TVÆRS-møder

Tema 3: Literacy
Periode og deadlines: 2020/2021 og 2021/2022

Analyse og planlægning 

Begrundelsen for at skolerne er på handleplanen
Faxe Kommunes strategi for arbejdet med literacy* har til formål at styrke et sammenhængende, helhedsorienteret og 
forskningsforankret arbejde med såvel det talte som det skrevne sprog hos børn og unge i alderen 0-18 år til gavn for 
livslang læseglæde og læseudvikling. Vi ønsker at følge effekten af skolernes arbejde med a). databaserede 
handleplaner, b). læseforståelse og c). læselyst. Faxe Kommune er bevilget midler til to projekter til understøttelse af 
eleverne læselyst 1). Pulje til løft af læselyst i skolerne, Børne- og undervisningsministeriet, 2). Pulje til understøttelse af 
bibliotekets samarbejde med SFO’erne, Slots- og kulturstyrelsen. Vi ønsker at følge de to projekter.
*) Literacy: Det at kunne læse og skrive i et tilfredsstillende omfang. Begrebet dækker desuden over den sociale praksis, 
hvor sproget altid indgår, og er således afhængigt af sociale og kulturelle kontekster.

Mål

 At arbejdet med lokalt forankrede, databaserede handleplaner løfter de enkelte afdelingers læseniveau - og at den 
konstaterbare områdevis forskellighed udjævnes

 At arbejdet med læseforståelse inkorporeres i alle fag og vedvarende understøttes af læsevejlederne gennem co-
teaching

At vi gennem vores arbejde med læselyst – både som led i vores arbejde med strategien og i forbindelse med de 
ovenfornævnte projekter, kan høste erfaringer til fortsat gavn for børn og unges læselyst - samt konstatere et løft i 
elevernes lyst til at læse

Delmål 
(Det vil vi …)

Metode
(Det vil vi gøre ved at … )

Succeskriterier
(Det er godt, når …)

Målemetode
(Vi vil måle det ved …)

Databaserede 
handleplaner
Arbejdet med data-
baserede handleplaner 
er et funktionelt værktøj 
i pædagogisk ledelse

Årligt at evaluere og 
udarbejde handleplaner
Løbende at aktualisere og 
drøfte handleplanernes 
indhold på div møder
Udarbejde lokale 

Handleplanens indhold er 
kendt af elever og forældre
Handleplanen er et funktionelt 
værktøj for lærere, pædagoger 
og ledere 

Evaluering af 
handleplanen
Kommunale og nationale 
test
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forældrefoldere
Kvalificere handleplaner på 
Kvartalsmøder om sprog og 
læsning

De fantastiske fire
Arbejdet med 
læseforståelse 
inkorporeres i alle fag og 
understøttes af 
læsevejlederne gennem 
co-teaching

Opkvalificering til arbejdet 
med læseforståelse finder 
sted fra jan.-marts 2020. 

Lokalt fokus på fortsat 
understøttelse af arbejdet

Arbejdet med De fantastiske 
fire kan spores i årsplaner
Løft i afdelingernes læseniveau

Evaluering af om 
kursusrækken 
gennemføres
Evaluering af 
læsevejledernes mulighed 
for understøttelse 
gennem co-teaching
Kommunale og nationale 
test

Læselyst De nævnte projekter 
gennemføres
Der arbejdes lokalt med 
læseglæde som en del af 
vores strategi

Vi høster erfaringer:
- om tværfagligt samarbejde
- til gavn for det fortsatte 
arbejde med at løfte elevernes 
læseglæde
Vi oplever, at elevernes 
æseglæde er tiltagende

Projektevaluering
Evaluering af 
handleplaner under 
literacystrategien
Kvalitativ evaluering 
(lokalt)
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Vedr. tema 4 ’Flersprogsstrategi’ og tema 5 ’Naturfag’:

Mål og indsatser beskrives senere. 

Tema 4: Flersprogsstrategi
Periode og deadlines: 2020/2021 og 2021/2022

Analyse og planlægning 

Begrundelsen for at skolerne er på handleplanen
… skriv her … 

Mål

… skriv her …

Delmål 
(Det vil vi …)

Metode
(Det vil vi gøre ved at … )

Succeskriterier
(Det er godt, når …)

Målemetode
(Vi vil måle det ved …)

… skriv her … … skriv her … … skriv her … … skriv her …

… skriv her … … skriv her … … skriv her … … skriv her …

… skriv her … … skriv her … … skriv her … … skriv her …

Tema 5: Naturfag
Periode og deadlines: 2020/2021 og 2021/2022

Analyse og planlægning 

Begrundelsen for at skolerne er på handleplanen
… skriv her … 

Mål

… skriv her …

Delmål 
(Det vil vi …)

Metode
(Det vil vi gøre ved at … )

Succeskriterier
(Det er godt, når …)

Målemetode
(Vi vil måle det ved …)

… skriv her … … skriv her … … skriv her … … skriv her …

… skriv her … … skriv her … … skriv her … … skriv her …

… skriv her … … skriv her … … skriv her … … skriv her …


