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Indledning
I henhold til Folkeskolelovens § 40a er alle kommuner forpligtet til at udarbejde en årlig
kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen.
Formålet med kvalitetsrapporten er at styrke kommunalbestyrelsens mulighed for at varetage deres
ansvar for folkeskolen. Hensigten er, at kvalitetsrapporten skal fremme dialogen og systematisere
arbejdet med evaluering og kvalitetsudvikling i skolevæsenet samt bidrage til åbenhed om
skolevæsenets kvalitet.
Bekendtgørelsen om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsens
arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen indeholder en række krav til
kvalitetsrapportens opbygning samt til indberetning af data i forhold til skolernes rammebetingelser
og de pædagogiske processer, der er iværksat i forhold til de kommunale indsatsområder.
Med henblik på en bedre sammenkobling af kommunens aftalestyringskoncept og
kvalitetsrapporten samt effektivisering af arbejdsgange og eliminering af dobbeltarbejde for såvel
skolerne, Skoleafdelingen og det politiske system er det besluttet, at skoleområdets afrapportering
vedr. de kommunale mål (fælles mål, områdemål og institutionsmål) sker via kvalitetsrapporten.
Fristen for kommunalbestyrelsens behandling af kvalitetsrapport for skoleår 2011/12 og opfølgende
handleplan er hhv. den 31. december 2012 og den 15. marts 2013.
Kvalitetsrapportens opbygning
Kvalitetsrapporten for skoleår 2011/12 består af fem hovedafsnit:
1) Skoleafdelingens helhedsvurdering
2) Beskrivelse af det samlede skolevæsen og skoleafdelingens sammenskrivning af
skolernes rammebetingelser
3) Resultater
4) Pædagogiske processer
5) Skolernes redegørelser vedr. rammebetingelser og de pædagogiske processer
Metode for indsamling af oplysninger
Som dokumentation for kvalitetsrapporten er der indsamlet en lang række data om skolerne.
Hovedparten af de forskellige elev- og undervisningsdata er indhentet via UNI-C på basis af
skolernes årlige indberetninger til Undervisningsministeriet. Disse data er efterprøvet i henhold til
hver enkelt skoles aktuelle data vedr. elevregistrering og arbejdstidsregistrering for lærere.
Beskrivelse af øvrige rammebetingelser og de pædagogiske processer er udarbejdet på baggrund af
hver enkelt skoles bidrag til kvalitetsrapporten.

1. Helhedsvurdering
1.1 Generel vurdering:
Den overordnede vurdering er, at kommunens folkeskoler er i god udvikling, og at der alle steder
arbejdes meget bevidst på at udnytte ressourcerne optimalt både når det gælder lønsumsmidler og
midler til øvrig drift.
Skolerne har i skoleår 2011/12 ligesom det foregående år prioriteret at opretholde så højt et timetal
for eleverne som muligt, og det er lykkedes at holde timetallet i alle fag meget tæt på det vejledende
timetal.
Midlerne til øvrig drift (indkøb af undervisningsmaterialer, indvendig vedligeholdelse, rengøring,
skatter, forsikringer, renovation, it-udgifter o.l.) udgør kun ca. 8 % af skolernes samlede
budgetramme, mens resten er lønkroner til lærere, pædagoger og teknisk/administrativt personale
(skolesekretærer og serviceledere). Skolernes budgetter er således meget følsomme overfor
uventede udgifter, så som påbud fra Arbejdstilsyn eller Brandmyndighed samt ved behov for
etablering af tilgængelighed for handicappede elever og medarbejdere og behov for generel
indvendig vedligeholdelse. Midler til efterkommelse af påbud og etablering af tilgængelighedsforbedringer/anskaffelse af fysiske hjælpemidler til handicappede i skoletiden er i skoleåret 2011/12
tildelt den enkelte skole efter konkret behov fra Skoleafdelingens centrale konto folkeskoler/fælles.
Udgifterne løb op i ca. 750.000 kr.
1.2 Fælles mål, områdemål og institutionsmål
Alle skoler arbejder målrettet med de af kommunens fælles mål, der er relevante for skolerne, og de
områdemål, som Udvalget for Familie og Institutioner har fastlagt for skoleområdet:
•

Skolernes arbejde med områdemålet vedr. SFO som integreret del af skolen er
videreudviklet fra skoleåret 2010/11, og det kan konstateres, at der på alle skoler er etableret
samarbejde mellem lærere og pædagoger i indskolingen, hvor pædagogerne i forskelligt
omfang fra skole til skole deltager i undervisningen, der tilbydes lektiehjælp i alle SFO’er,
og lærere og pædagoger står i fællesskab for skole-/hjemsamarbejdet og samtaler med
forældre om børnenes udbytte af deres skolegang.

•

Ligeledes er der arbejdet intensivt med at geare skolerne til øget inklusion af elever med
særlige undervisningsmæssige behov, så de kan tilbydes undervisning på distriktsskolerne
med hel eller delvis tilknytning til normalklasserne. Skolerne har derfor i skoleåret 2011/12
anvendt en stor del af deres efteruddannelsesbudget og timeressourcer til andre opgaver til
særlige inklusionsfremmende forløb for lærere og pædagoger, ligesom Pindstrupskolen har
taget et stort spring i forhold til at fungere som kommunens videnscenter for
specialpædagogik. På fem skoler er der etableret familieklasser, hvor elever og forældre
arbejder tæt sammen med specialuddannede lærere om at fremme elevernes udbytte af
undervisningen og forbedre deres sociale trivsel både i skolen og hjemme i familien.

•

Et andet stort indsatsområde har været kommunens nye it-plan for skoleområdet, ITmedievision 2.0. Alle lærere fik udleveret iPads på et kick-off-møde den 18. april 2012, og
herefter er der afviklet såvel fælles kurser som lokale workshops med henblik på at klæde
lærerne på til den nye pædagogiske praksis som skal udvikles, efterhånden som alle elever i
løbet af skoleår 2012/13 får stillet iPads til rådighed. Derudover har skolerne arbejdet med at

finde medfinansiering til projektet ved at ændre adfærd i forhold til indkøb af læremidler,
forbrug af printerpapir, engangsmaterialer o.l..
Tendensen fra skoleår 2010/11 til at skolernes egne institutionsmål læner sig tæt op ad
områdemålene er også tydelig i skoleår 2011/12. Skolernes egne specifikke indsatsområder er
minimeret i forhold til tidligere år, og i stedet er områdemålene brudt ned til forskellige
delelementer, hvor skolerne har dykket ned i de aspekter, den enkelte skole har vurderet som
væsentlige at gå i dybden med:
Uddybende beskrivelse af institutionsmålene kan ses i skolernes respektive beskrivelser af
rammebetingelser og pædagogiske processer i afsnit 5. Institutionsmål uden direkte tilknytning til
områdemålene kan kort sammenfattes under flg. overskrifter:
• Kost, krop og motion – mere bevægelse i skoledagen
• Udeliv i SFO
• Udeskole
• Skolebiblioteket som læringscenter
• Udarbejdelse af værdiregelsæt
• Udviklings- og strategiplaner – ”vision 2016”
Til sammen danner alle disse tiltag et godt, fælles grundlag for det samlede skolevæsen, idet alle
arbejder frem mod de samme mål med de midler og metoder, som giver mening for den enkelte
skole.
Det er Skoleafdelingens vurdering, at der på alle skoler arbejdes godt og intenst i forhold til lokal
udvikling og forankring af såvel de fælles mål, områdemålene og den enkelte skoles institutionsmål.
Skolernes grundige arbejde med målene understreger, at der i skolevæsenet som helhed trækkes på
samme hammel og i samme retning, og der tegnes efterhånden et klart billede af, hvad der
kendetegner det fælles skolevæsen i Syddjurs Kommune.
1.3 Skolestruktur
Der er ikke i skoleåret 2011/12 sket ændringer i den skolestruktur, som blev implementeret pr. 1.
august 2010, bortset fra, at 10. klasserne fra og med 1. august 2011 er samlet på Rønde Skole.
I skoleåret 2011/12 bestod skolevæsenet således af 11 folkeskoler og 1 specialskole samt
Ådalsskolens specialklasserække. Antal folkeskoler reduceres pr. 1. august 2012 til 10, idet de to
skoler i Ebeltoft lægges sammen til én administrativ og ledelsesmæssig enhed fordelt på to
matrikler. Der er således i løbet af skoleåret arbejdet intenst med at forberede sammenlægningen af
Skelhøjeskolen og Toftevangskolen til Ebeltoft Skole både på det personalemæssige som det
administrative plan. Ledelsesstrukturen blev afklaret og bragt på plads i løbet af efteråret 2011, og i
foråret 2012 blev der afholdt valg til den nye skolebestyrelse, som tiltrådte 1. august 2012.
Kommunens gennemsnitlige klassekvotient er de sidste to skoleår hævet fra 20,7 til 21,03 og
variationen skolerne imellem er minimeret. Hvor klassekvotienten i skoleåret før lukning af de 3
mindste skoler lå mellem 11,6 og 23,8 varierer klassekvotienterne i skoleåret 2011/12 fra 17,8 til
24,9.
Skolerne vil iflg. prognoserne også de næste 5 - 6 år have et samlet elevtal og klassekvotienter, der
giver gode muligheder for at fastholde stærke faglige lærer- og pædagogmiljøer samt gode

kammeratskabsmuligheder og klassemiljøer for eleverne. På denne baggrund og med udgangspunkt
i de forventede elevtal for kommende skoleår, anbefalede Skoleafdelingen i den reviderede
sektorplan, som blev forelagt Byrådet i 2011, at der ikke på kort sigt ændres yderligere i
skolestrukturen.
Der skal dog holdes skarpt øje med udviklingen, og hvis der de kommende år sker markante
reduktioner i antal elever i overbygningerne i Mørke, Rosmus og på Ådalsskolen, bør det på sigt
vurderes, om der kan skabes stærkere ungdomsmiljøer ved at sammenlægge overbygningsklasserne
på færre skoler end i dag. Thorsager Skole havde i skoleåret 2011/12 kommunens højeste
klassekvotient med et gennemsnit på 24,9 elever pr. klasse. Til gengæld er skolen på vej til kun at
have ét spor på hver årgang. For at styrke det børnepædagogiske miljø i Thorsager har skolen i
samarbejde med de lokale børnehaver og dagplejen i området udarbejdet et udviklingsprojekt, hvor
skole og dagtilbud flytter sammen under ét tag med fælles ledelse og fælles bestyrelse. Dette projekt
forventes videreudviklet og implementeret i løbet af de næste 1 - 2 år.
1.4 SFO
Generelt er der relativt høje dækningsgrader i skolernes SFO-tilbud, men den gennemsnitlige
dækningsgrad er faldet en smule fra 85,9% i 2010/11 til 85,6% i 2011/12. Den højeste
dækningsgrad findes i Thorsager, hvor 96,9 % , dvs. 94 ud af i alt 97 børn i 0.-3.kl. går i SFO, mens
Molsskolen ligger i bund med kun 52,7%.
Den lave dækningsgrad på Molsskolen tilskrives skolens helhedsskolemodel, hvor alle børn går i
skole fra kl. 8.30 – 14.30, og hermed er mange børns behov for fritidstilbud bortfaldet. Den samme
tendens kan ses på Marienhoffskolen, som også indførte helhedsskole i skoleåret 2011/12. Her er
dækningsgraden i SFO faldet fra 90,2% i skoleåret 2010/11 til 72,5% i skoleåret 2011/12.
De høje dækningsgrader giver gode muligheder for at intensivere samarbejdet mellem undervisning
og fritidstilbud på såvel medarbejder- som ledelsesniveau, og dette års kvalitetsrapport afspejler, at
der stort set på alle skoler pågår et tæt samarbejde mellem undervisning og fritidstilbud.
Pædagogerne deltager fast ugentligt i undervisningen eller har en pulje timer til at fordele ud over
året til medvirken i undervisningstiden, skole-/hjemsamtalerne er koordineret, så både skole og
fritidstilbud repræsenteres ved samtaler og møder med forældre, både lærere og pædagoger deltager
i møder med PPR og familiesagsbehandlere, og SFO-lederne indgår som helt naturlig del af den
enkelte skoles lederteam.
Som led i det øgede samarbejde mellem skole og SFO er der også sket ændringer i personalesammensætningen i SFO’erne, idet der er de sidste år sket en stigning i antal uddannede pædagoger
i SFO’erne i takt med at ikke-uddannede medarbejdere er trådt af ved naturlig afgang. Da det er en
væsentlig faktor for at opnå ligeværdighed og faglig synergi i samarbejdet mellem skole og SFO, at
SFO-medarbejderne har en pædagogisk uddannelse, vurderes denne tendens som meget positiv.
På Mørke Skole og Ådalsskolen er der indviet nye SFO- tilbygninger i løbet af efteråret 2011, så
begge skoler nu rummer SFO inden for skolernes matrikel.. Der er hermed skabt fysiske rammer
for, at SFO også på disse skoler kan være et helt og integreret tilbud, og udvikling af samarbejdet
mellem lærere og pædagoger er dermed sat ekstra højt på dagsordenen for de to skolers indsatser de
kommende år.

1.5 Elevernes undervisningstimetal
På landsplan viser den seneste opgørelse af folkeskolernes planlagte undervisningstimetal
forbedringer. Af UVM’s nyhedsbrev af 28. juli 2012 fremgår det, at folkeskolerne samlet set har
planlagt at tilbyde flere timer til eleverne, end de er forpligtet til. Eleverne skulle i perioden 20092011 fra 1. til 9. klasse som minimum have 6.960 timer, mens skolerne i gennemsnit har planlagt
med 7.533 timer – altså 630 timer mere, end loven kræver.
I Syddjurs har skolerne gennemsnitligt planlagt med 7.312 timer til 1. - 9. klasse i perioden 2009 2012, hvilket er 352 timer flere, end loven foreskriver.
Planlagte timer Syddjurs Kommune 2009 – 2012 for skoler med 1. - 9. klasse :
Skelhøje Rosmus Mols
Toftev. Kolind Marienh. Hornsl. Mørke Ådals. Rønde
1. - 3. kl.
2.220
2.175 2.286
2.220
2.280
2.283
2.213 2.223 2.209
2.245
4. - 6. kl.
2.370
2.376 2.499
2.350
2.400
2.393
2.430 2.351 2.408
2.290
7. - 9. kl.
2.700
2.722 2.636
2.660
2.760
2.730
2.715 2.695 2.670
2.605
I alt
7.290
7.273 7.421
7.230
7.440
7.406
7.358 7.269 7.287
7.140
Planlagte timer Syddjurs Kommune 2009 – 2012 for skoler med 1. - 6. klasse :
Thorsager
1. - 3. kl.
2.200
4. - 6. kl.
2.510
I alt
4.710

I forhold til antal gennemførte timer ligger skolerne meget fint med gennemførselsprocenter på 97 –
100%. Undervisningen aflyses som udgangspunkt ikke, og i tilfælde, hvor det er umuligt at
gennemføre undervisningen på forsvarlig vis på grund af mangel på vikarer med tilstrækkelige
faglige kompetencer, sker det som udgangspunkt kun i de ældste klasser og kun i ydertimer. Der er
dog en stigende tendens til, at skolerne bruger eksterne vikarer til vikariater fra dag-til-dag, idet
dette er en billigere løsning end at benytte skolens egne lærere, idet ekstra vikartimer for dem ofte
betyder merarbejdsbetaling. Som vikarer benytter skolerne typisk folk med studentereksamen,
uddannede pædagoger, lærer- og pædagogstuderende, pensionerede lærere o.l.. For at sikre, at der
også i vikartimerne tilbydes kvalificeret undervisning, er der på de fleste skoler tradition for at den
fraværende lærer udarbejder en ”vikarseddel” med instruktioner om, hvad der er planlagt til den
pågældende lektion.
1.6 Andelen af lærernes arbejdstid til undervisning
Andelen af lærernes arbejdstid til undervisning regnes på landsplan og i statistisk sammenhæng i %
af bruttoårsnormen – dvs. i % af 1924 timer. Gennemsnitstimetallet for undervisningsandelen skal
ses i lyset af, at lærere med særlig tidskrævende funktioner (f.eks. klasselærere, specialundervisnings- og teamkoordinatorer, læsevejledere, skolebibliotekarer, it-vejledere, tillids- og
sikkerhedsrepræsentanter m.fl.) indgår i opgørelsen med et forholdsvist lavere undervisningstimetal end de øvrige lærere.
På landsplan underviste lærerne i gennemsnit 34,5 % af bruttoårsnormen i skoleår 2011/12, mens
gennemsnittet for folkeskolerne i Syddjurs lå på 33,5 %. Hvis man derimod ser på lærernes
undervisningstid set i forhold til nettoårsnormen (dvs. fratrukket de obligatoriske timer til ferie og
søgnehelligdage), så ligger lærernes undervisningsprocent i Syddjurs på 38 – 40 %.

Når Syddjurs ikke følger landsgennemsnittet, men ligger lidt under, skyldes det en bevidst satsning
på opkvalificering af lærerne i forbindelse med den nye it-plan og i forhold til det fortsatte arbejde
med inklusion i folkeskolen af børn med særlige behov. Der er således anvendt mange timer til
opgaver i forbindelse med disse formål – herunder:
• Opkvalificering i f.t. brug af iPads i undervisningen
• Uddannelse af lærere i forbindelse med oprettelse af familieklasser på Kolind Centralskole,
Molsskolen, Mørke Skole, Ådalsskolen og Hornslet
• Uddannelse af læsevejledere, matematikvejledere og skolebibliotekarer
• Ekstra tid til lærerne til opfølgningsmøder i forbindelse med de kommunalt iværksatte ledelses- og
trivselsevalueringer, jf. fælles mål for 2011.
Da der i skoleåret 2012/13 implementeres en besparelse på 1 mio. kr. på ”andre opgaver” forventes
lærernes undervisningsprocent fremover at være højere end i skoleår 2011/12.
1.7 Pædagogisk it i folkeskolen
I skoleåret 2011/12 er der arbejdet med den nye ”IT-medievision 2.0 - den digitale folkeskole”.
Planen tager afsæt i, at hvis it-medierne skal indgå som en helt naturlig del af lærernes undervisning
og elevernes læring, kræver det, at alle elever og lærere har det fornødne IT-udstyr til rådighed.
Målsætningen om 3:1 er derfor i den nye vision blevet til 1:1, således at lærere og elever arbejder
med de kommunikations- og arbejdsredskaber, som man møder ”ude i samfundet”.
Visionsplanen blev godkendt af Byrådet i foråret 2011 og fulgt op med en central IT-pulje på 16
mio. kr. i årene 2012 – 2015 ved budgetvedtagelsen for 2012. Opgaven i skoleåret 2011/12 har
primært været at forberede lærere og pædagoger på anvendelse af iPads i undervisningen, hvilket er
sket dels via fælles temadage og kurser, dels via workshops og kursusforløb på den enkelte skole.
Skoleafdelingen vurderer, at det samlede skolevæsen både teknisk og fagligt er godt rustet til at tage
fat på implementeringen af IT-medievision 2.0. Samtidig er vi godt på vej i forhold til at leve op til
regeringens og KL’s ”Digitaliseringsstrategi 2015”, hvor alle skoler forventes at være digitalt
funderede både teknisk og pædagogisk.
1.8 Lærernes efteruddannelse
Skolernes indberetninger viser tydeligt, at udgifterne til efteruddannelse på mange af skolerne har
været højt prioriteret i skoleår 2011-2012, dog er der brugt lidt færre ressourcer end i det foregående
år:
EFTERUDDANNELSE
Pindstrupskolen
Thorsager Skole
Marienhoffskolen
Rønde Skole
Hornslet Skole
Rosmus Skole
Ådalsskolen specialkl.

2011/12
171.000
41.453
360.900
334.769
938.246
153.302
0

2010/11
200.000
264.000
361.304
202.536
852.000
150.840
75.416

2009/10
200.000
85.000
225.587
113.879
77.000
162.114
58.923

Kolind Centralskole
Skelhøjeskolen
Ådalsskolen
Mørke Skole
Toftevangsskolen
Molsskolen
I alt:

345.700
117.704
180.778
402.885
53.300
200.000
3.300.037

210.200
183.852
239.589
495.692
123.721
264.570
3.623.720

236.175
62.912
252.208
279.146
52.902
118.000
1.923.846

Skolernes efteruddannelsesmidler er i stort omfang anvendt til
• det specialpædagogiske felt ved uddannelse af AKT-lærere, specialundervisningskoordinatorer, læse- og matematikvejledere
• inklusionsfremmende uddannelser inden for LP-modellen, SUS-projekt (med fokus på
læreres og pædagogers relationskompetence), Cooperative Learning o.l.
• fælles pædagogiske temadage om anvendelse af IT på de forskellige fagområder
• interne pædagogiske døgnarrangementer på den enkelte skole til fordybelse i særlige emner i
relation til skolens udviklingsplan
Ekstra linjefag og længere faglige opkvalificeringskurser er i mindre grad prioriteret, og dette kan
skyldes, at sådanne efteruddannelser er særdeles omfangsrige rent timemæssigt og dermed også ret
omkostningsfulde for skolerne.
Skoleafdelingen vurderer, at der stadig er behov for at prioritere opkvalificering og efteruddannelse
af lærere både indenfor de enkelte fag og specifikt inden for det specialpædagogiske felt for at sikre
et stærkt fagligt miljø omkring undervisningen i kommunens skoler.
1.9 Den specialpædagogiske bistand
Skoleåret 2011/12 viste, at der stadig er tilgang af antal elever med behov for særlig pædagogisk
støtte i skolen. Antallet af børn, der har behov for specialpædagogisk bistand i den overvejende del
af undervisningstiden, og som af den grund er henvist til specialklasser eller specialskoler er således
højere i skoleår 2011/12 end det foregående skoleår, og de samlede udgifter til specialundervisning
er steget tilsvarende. Men det er samtidig lykkedes at beholde flere elever i kommunens egne
specialtilbud end tidligere, ligesom det også er lykkedes at holde flere børn hjemme på
distriktsskolen.
I takt med, at udgifterne ”ud af kommunen” er bremset op og reduceret, er der lagt flere ressourcer
ud til skolerne decentralt – i skoleåret 2011/12 blev der således udlagt ca. 2,6 mio. kr. mere end året
før til folkeskolerne, og 1,9 mio. kr. mere til specialskolerne i takt med, at kapaciteten her er blevet
udvidet.
Denne tendens skal styrkes i de kommende år, og der gøres derfor en stor indsats både på skolerne
og hos PPR for at gøre skolerne endnu mere inklusionsparate i tiden der kommer. Der ligger stadig
en stor udfordring i at inkludere børn med særlige behov, så de ikke blot går i specialklasse på
distriktsskolen – men også er en aktiv del af fællesskabet og undervisningsmiljøet i
normalklasserne. Derfor vil der også fremover være fokus på de samme indsatser som i de
foregående par år, nemlig:
• kompetenceløft for lærere, pædagoger og ledere i form af efteruddannelse samt
praksisafprøvning af nye modeller, metoder, pædagogiske tilgange m.v.
• udvidelse af kommunens egen specialtilbudskapacitet

•

ændret visitationspraksis, så strømmen ”ud af kommunen” stoppes, og ressourcerne i
stedet tilføres kommunens egne skoler

Både på skolerne og hos PPR skal der ligeledes fortsat arbejdes med udgangspunkt i flg. strategi:
• tilrettelæggelse af specialundervisning og særlig støtte sker som udgangspunkt på
barnets distriktsskole
• til børn, hvis behov ikke kan tilgodeses i normalklasserne (f.eks. børn med behov for
stram struktur, forudsigelighed, undervisning i mindre enheder end normalklasser osv.)
oprettes så vidt muligt specialklasser/ - hold på distriktsskolen
• skolernes specialklasser samarbejder tæt med de tilhørende parallelle spor i
normalområdet, og børn i specialklasser deltager i normalklassens fag og aktiviteter,
hvor det skønnes, at barnet vil have udbytte heraf
• for børn, der vurderes at have behov for ”pause” fra normalundervisningen over en
længere periode med mulighed for tilbageslusning i normalklassen på et senere
tidspunkt, oprettes specialtilbud/flexklasser o.l. på barnets egen skole
• kun børn, der ikke vurderes at kunne få udbytte af undervisning på en folkeskole
henvises til specialskole eller specialklasser uden for egen skole
1.10 Resultater ved folkeskolens afgangsprøve
I sammenligning med de foregående skoleår er gennemsnitsresultaterne ved afgangsprøverne i juni
2012 generelt forbedret, idet både top- og bundniveau i de fleste fag er hævet med undtagelse af
engelsk skriftlig, hvor både top- og bundniveauet er faldet i forhold til sidste år og fysik/kemi, hvor
bundniveauet er faldet drastisk i forhold til sidste år. Til gengæld er topniveauet i fysik/kemi højnet.
Der er ingen særlige mønstre i top- og bundniveau, idet både top- og bundgennemsnits-karaktererne
fordeler sig jævnt ud over skolerne. Samtidig ligger skolerne generelt fint i forhold til
landsgennemsnittet. Skoleafdelingen vurderer derfor ikke, at der er grund til at iværksætte særlige
tiltag overfor en enkelt eller flere skoler, men anbefaler i stedet, at der sættes skarp fokus på
fagligheden fremover – både læreres og elevers – således at styrkelse af fagligheden indgår i
områdemålene for 2013.
Det er dog værd at bemærke, at eleverne fra Pindstrupskolen og Ådalsskolens specialklasser har
klaret sig overordentligt godt i de fag, de har gået til afgangsprøve i.

2. Beskrivelse af det samlede skolevæsen
2.1 Fakta om Syddjurs Kommunes skolevæsen
Syddjurs Kommunes skolevæsen består af 11 folkeskoler og 1 specialskole. Hertil kommer
Ådalsskolens specialklasser, som selv om de ledelsesmæssigt og administrativt hører under
Ådalsskolen, er regnet under kategorien ”specialskoler” i denne kvalitetsrapport. Specialskolerne
har indberettet de samme oplysninger som de 11 folkeskoler, men deres data vil i de fleste afsnit
blive behandlet separat, da de i høj grad vil afvige fra data på normalområdet.
Efter nedlæggelsen af de tre mindste skoler ved udgangen af skoleåret 2009/10 er der nu kun en
fødeskole for 0. - 6. klasse tilbage (Thorsager Skole), mens de øvrige skoler alle går fra 0. -9. kl.
Ved budgetvedtagelsen for 2011 blev det besluttet, at kommunens 10.kl.-tilbud skulle samles på
Rønde Skole med virkning fra skoleåret 2011/12.

I skoleåret 2011/12 var der i alt indskrevet 4.435 elever på kommunens folkeskoler og 102 elever på
kommunens egne specialskoler, mens der i skoleåret 2010/11 var indskrevet i alt 4.505 elever på
kommunens folkeskoler. Faldet i elevtal – i alt 70 elever - tilskrives den generelle udvikling i
børnetallet samt tilgang i antal elever, som vælger privatskole frem for folkeskolen.
Samlet for folkeskolerne og specialskolerne var der i 2011/12 ansat lærere svarende til 361,42
fuldtidsstillinger mod 373,54 fuldtidsstillinger i 2010/11. Der er således reduceret med godt 12
lærerstillinger, dels som konsekvens af faldende elevtal, dels som konsekvens af de vedtagne
generelle 3%-besparelser i 2011 og 2012.
For skolerne i Ebeltoft blev der i foråret 2010 udarbejdet et kommissorium, hvor skolerne blev bedt
om at udarbejde forslag til fremtidig skolestruktur i Ebeltoft med henblik på optimering af
ressourceudnyttelsen såvel pædagogisk som økonomisk. Skolerne fremsatte forslag om, at de to
skoler sammenlægges til én skole med én leder og én skolebestyrelse pr. 1. august 2012, og at
eleverne fordeles i de nuværende skolers bygninger. Byrådet godkendte forslaget den 25. maj 2011,
og sammenlægningsprocessen har varet hele skoleåret 2011/12.

2.2. Rammebetingelser
2.2.1 Elevtal, klassetal og antal lærerstillinger:
Folkeskoler

Antal elever
skoleår 11/12
Hornslet Skole
786
Kolind C.skole
432
Marienhoffskolen
407
Molsskolen
385
Mørke Skole
264
Rosmus Skole
273
Rønde Skole
594
Skelhøjeskolen
336
Thorsager Skole
174
Toftevangskolen
474
Ådalskolen
310
I alt:
4.435

Antal
Antal
Ændring i elevtal i
klasser 11/12 lærere 11/12 forhold til skoleår 10/11
36
53,11*
+ 31
22
33,0*
- 41
20
28,7
+ 12
19
32,15*
-8
15
19,75*
+9
16
24,8*
+5
30
41,00*
- 27
19
25,00*
- 14
7
14,28
-6
23
34,19*
- 6
17
27,64
- 25
224
333,62
- 70

*Disse skoler har specialklasser og/eller modtageklasser, derfor er antal lærere en del højere end på skoler med
sammenlignelige elevtal.

Specialskoler
Antal elever Antal klasser Antal lærere
Pindstrupskolen
62
9
19
Ådalsskolens specialklasser
42
6
8,8
I alt:
104
15
27,8
Der er et relativt stort spænd i skolestørrelserne i Syddjurs Kommune, hvor Thorsager Skole er
kommunens mindste skole med 174 elever, mens den største er Hornslet Skole med 786 elever.
Thorsager Skole har 1 spor på alle årgange.

De fleste overbygningsskoler har 2 spor på hver årgang og på enkelte årgange også 3 spor. Hornslet
Skole har 4 spor på 0., 2., 4., og 7. årgang, mens der er 3 spor på de øvrige årgange. Mørke Skole,
Rosmus Skole og Skelhøjeskolen har flere årgange med kun 1 spor.
2.2.2 Klassekvotienter og elevratio pr. lærer
Folkeskoler
Hornslet Skole
Kolind C.skole
Marienhoffskolen
Molsskolen
Mørke Skole
Rosmus Skole
Rønde Skole
Skelhøjeskolen
Thorsager Skole
Toftevangskolen
Ådalsskolen

Elever pr. kl. Elever pr. kl.
11/12
10/11
22,8
22,5
20,3
21,4
20,4
19,8
21,2
19,7
21,2
20,6
17,8
17,7
21,2
20,4
21,0
21,6
24,9
22,5
21,2
20,6
19,4
18,6

Specialskoler

Elever pr. klasse

Elevratio pr.
lærer 11/12
14,8
13,1
14,2
12,0
11,8
10,7
13,2
13,0
12,2
14,0
11,2

Elevratio pr.
lærer 10/11
14,10
12,70
13,60
12,73
11,55
10,60
12,60
14,00
11,18
14,00
11,73

Elever pr.
lærerstilling

Pindstrupskolen

6,9

3,2

Ådalsskolens specialklasser

7,0

4,7

Efter lukningen af de 3 mindste skoler i kommunen, er der opnået tilfredsstillende klassekvotienter i
forhold til at sikre en mere optimal udnyttelse af de ressourcer, der er til rådighed for det samlede
skolevæsen. Kommunens samlede klassekvotient er hævet fra 20,7 i 2010/11 til 21,03 i 2011/12, og
variationerne skolerne imellem er minimeret. Af folkeskolerne har Rosmus Skole den laveste
klassekvotient på 17,8 elever pr. klasse, mens Thorsager Skole og Hornslet Skole ligger højest med
hhv. 24,9 og 22,8 elever pr. klasse.
Det kan samtidig konstateres, at der er ”effektiviseret” i forhold til lærerforbruget, idet der generelt
er sket en stigning i elevratio pr. lærer.
Skolerne vil iflg. prognoserne også de næste 5 - 6 år frem have et samlet elevtal og klassekvotienter,
der giver gode muligheder for at fastholde stærke faglige lærer- og pædagogmiljøer samt gode
kammeratskabsmuligheder og klassemiljøer for eleverne.
På denne baggrund anbefaler Skoleafdelingen, at der ikke på nuværende tidspunkt eller på kortere
sigt ændres yderligere i skolestrukturen.

2.2.3 SFO
Der er tilknyttet SFO til alle kommunens folkeskoler. SFO dækker 0. – 3. klasse, og SFO’erne har
lokaler på skolen, enten i form af egne lokaler eller som fælleslokaler med indskolingsklasserne.
Der er god søgning til kommunens SFO-tilbud, hvilket illustreres af de respektive skolers
dækningsgrader:
Folkeskoler

Elever i 0. – 3. Antal tilmeldt i
kl.
SFO
Hornslet Skole
323
309
Kolind C.skole
150
115
Marienhoffskolen
160
116
Molsskolen
148
78
Mørke Skole
87
82
Rosmus Skole
99
86
Rønde Skole
168
154
Skelhøjeskolen
117
103
Thorsager Skole
97
94
Toftevangskolen
160
147
Ådalsskolen
127
116
I alt
1.636
1.400

Dækningsgrad
11/12
95,7%
76,6%
72,5%
52,7%
94,2%
86,7%
91,7%
88,0%
96,9%
91,9%
91,3%
85,6%

Dækningsgrad
10/11
91,4%
77,5%
90,2%
56,0%
94,2%
84,6%
95,3%
86,4%
100%
81,4%
91,8%
85,9%

Med et fald på 0,4% er dækningsgraden i SFO overordnet set næsten uændret i forhold til sidste år.
Marienhoffskolen startede med Helhedsskolemodel i skoleåret 2011/12, hvilket nok forklarer det
store fald i dækningsgraden her, idet den samme tendens gjorde sig gældende, da Molsskolen
indførte helhedsskolemodellen i skoleåret 2010/11. For Molsskolens vedkommende er denne
tendens fortsat, idet der er sket et yderligere fald i dækningsgraden fra skoleår 2010/11 til 2011/12.
Der kan konstateres en stigning i dækningsgraden på 4 af skolerne, mens de øvrige skoler næsten
har status quo eller et mindre fald.
De høje dækningsgrader giver gode muligheder for at intensivere samarbejdet mellem undervisning
og fritidstilbud på såvel medarbejder- som ledelsesniveau, og dette års kvalitetsrapport afspejler, at
der på alle skoler pågår et tæt samarbejde mellem undervisning og fritidstilbud. Pædagogerne
deltager fast ugentligt i undervisningen eller har en pulje timer til at fordele ud over året til
medvirken i undervisningstiden, skole-/hjemsamtalerne er koordineret, så både skole og fritidstilbud
repræsenteres ved samtaler og møder med forældre, både lærere og pædagoger deltager i møder
med PPR og familiesagsbehandlere, og SFO-lederne indgår som helt naturlig del af den enkelte
skoles lederteam.
Alle SFO’er tilbyder lektiestøtte i skoleåret 2011/12.
2.2.4 Andel af lærernes arbejdstid til undervisning
Lærere arbejder – som alle andre faggrupper – med udgangspunkt i en årsnorm på 1924 timer for
fuldtidsansatte. En del af denne tid er bundet af timer, der medgår til ferie og søgnehelligdage samt
af overenskomstmæssige bindinger i forhold til fordeling af tid til andre opgaver end undervisning (tid til forberedelse og efterbehandling af undervisningen, skole-/hjemsamarbejde, tilsynsopgaver,

møder, samarbejde med andre instanser, udviklingsprojekter o.l.). Noget af tiden er fastsat centralt i
”Arbejdstidsaftalen” for lærere, andet kan forhandles lokalt på den enkelte skole.
Andelen af lærernes arbejdstid til undervisning regnes på landsplan og i statistisk sammenhæng i %
af bruttoårsnormen – dvs. i % af 1924 timer.
Folkeskoler

Hornslet Skole
Kolind Centralskole
Marienhoffskolen
Molsskolen
Mørke Skole
Rosmus Skole
Rønde Skole
Skelhøjeskolen
Thorsager Skole
Toftevangskolen
Ådalsskolen
Pindstrupskolen

Andel af lærernes arbejdstid Andel af lærernes arbejdstid
anvendt til undervisning i f.t. anvendt til undervisning i f.t.
bruttonorm 1924 t.
nettonorm ca. 1672,4 t.
2011/12 2010/11
2011/12
33,20% 34,50%
38,50%
32,80% 34,00%
38,10%
34,00% 34,20%
39,50%
34,10% 33,55%
38,20%
33,70% 33,40%
39,40%
33,10% 33,20%
39,20%
33,35% 34,50%
38,32%
32,10% 32,90%
38,00%
35,50% 35,00%
40,80%
33,30% 33,10%
39,10%
33,40% 33,09%
38,70%
43,50%* 46,10%*
50,20%*

* Pindstrupskolen har en meget højere undervisningstid pr. lærer, da der her er færre ”andre opgaver” end i folkeskolen
(f.eks. har man ikke særlige AKT-lærere, spec.uv.koordinator o.l., ligesom der er færre timer til skolebibliotekarer,
tilsyn m.v. på grund af det lave elevtal).

På landsplan underviste lærerne i gennemsnit 34,5 % af bruttoårsnormen i skoleår 2011/12, mens
gennemsnittet for folkeskolerne i Syddjurs lå på 33,5 %. Gennemsnitstimetallet for
undervisningsandelen skal ses i lyset af, at lærere med særlig tidskrævende funktioner (f.eks.
klasselærere, specialundervisnings- og teamkoordinatorer, læsevejledere, skolebibliotekarer, ITvejledere, TR m.fl.) indgår i opgørelsen med et forholdsvist lavere undervisningstimetal end de
øvrige lærere.
Når Syddjurs ikke følger landsgennemsnittet, men ligger lidt under, skyldes det, at der i skoleåret
2011/12 har været anvendt mange timer til andre opgaver end undervisning som f.eks.:
• Forberedelse af it-medievision 2.0, hvor alle it-vejledere, skolebibliotekarer og lærere
i foråret 2012 har gennemgået kurser og opkvalificering i f.t. brug af iPads i
undervisningen.
• Uddannelse af lærere i forbindelse med oprettelse af familieklasser på Kolind
Centralskole, Molsskolen, Mørke Skole, Ådalsskolen og Hornslet Skole – et tiltag,
som er iværksat i tråd med den nye børnepolitik ”Børn i Fællesskab”.
• Uddannelse af læsevejledere, matematikvejledere og skolebibliotekarer på mange af
skolerne som følge af naturlig afgang og/eller behov for flere medarbejdere med
særlige kompetencer på disse områder.

• Ekstra tid til lærerne til opfølgningsmøder i forbindelse med de kommunalt iværksatte
ledelses- og trivselsevalueringer, jf. fælles mål for 2011.
• De fleste skoler har i skoleåret 2011/12 gennemført et fælles døgnarrangement for det
pædagogiske personale til drøftelser og etablering af ”fælles fodslaw” i forhold til
skolens særlige indsatsområder. Sådanne arrangementer foregår typisk fredag
eftermiddag og lørdag, så det ikke går ud over elevernes undervisning, og lærernes
tid medregnes under ”andre opgaver end undervisning”. Sådanne pædagogiske
weekender arrangeres med års mellemrum, idet skolernes økonomi (både med
hensyn til lærertid og deltagerpris) ikke giver mulighed for at det er en årlig
tilbagevendende begivenhed.
Hvis man derimod ser på lærernes undervisningstid set i forhold til nettoårsnormen (dvs. fratrukket
de obligatoriske timer til ferie og søgnehelligdage), så ligger lærernes undervisningsprocent i
Syddjurs på 38 – 40 %.
2.2.5Elevfravær
Skole
Hornslet Skole
Kolind Centralskole
Marienhoffskolen
Molsskolen
Mørke Skole
Rosmus Skole
Rønde Skole
Skelhøjeskolen
Thorsager Skole
Toftevangskolen
Ådalsskolen

Elevfravær
4,8%
5,6%
5,2%
3,1%
6,0%
4,6%
4,4%
7,5%
4,9%
6,7%
4,2%

Heraf
sygefravær
58,0%
66,0%
67,6%
63,9%
63,3%
78,0%
54,5%
47,5%
75,5%
61,6%
61,3%

Specialskoler
Elevfravær Heraf sygefravær
Pindstrupskolen
6,9%
42%
Ådalsskolens specialklasser
8,2%
59,7%
Elevfraværet ligger mellem 3,1% og 7,5% med undtagelse af Ådalsskolens specialklasser, hvor
elevfraværet har været på 8,2 % . Generelt skyldes mere end halvdelen af fraværet sygdom. Sidste
år lå det tilsvarende fravær på mellem 1,9% og 11,0%.
Fravær, der ikke skyldes sygdom, er lovligt fravær efter anmodning fra børnenes forældre om frihed
til ferierejser, mærkedage o.l.. Skolerne oplever ikke, at ulovligt fravær udgør et stort problem, idet
der følges tæt op på elevernes fravær. I tilfælde af gentagne tilfælde af ulovligt fravær eller
længerevarende ulovligt fravær involveres såvel PPR som Familieafdelingen med henblik på at
finde hensigtsmæssige løsninger for at eleven kan opfylde sin undervisningspligt.

2.2.6 Antal elever pr. nyere PC
I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2008 besluttede kommunalbestyrelsen i Syddjurs at afsætte
ekstra midler til projekt ”Pædagogisk IT” i folkeskolen i årene 2008 -2011. Et af målene med de
ekstra penge til it var, at der inden udgangen af 2011 skulle være mindst én PC pr. 3 elever.
I perioden 2008/09 – 2011/12 har elevratioen pr. PC udviklet sig således:
Folkeskoler

Antal elever Antal elever
Antal elever
Antal elever
pr. PC 11/12 pr. PC 10/11 pr. PC 09/10 pr. PC 08/09
Hornslet Skole
7,8
4,2
4,5
5,8
Kolind Centralskole
5,0
5,0
4,3
9,2
Marienhoffskolen
3,3
2,9
2,9
11,0
Molsskolen
3,0
3,0
2,9
2,7
Mørke Skole
4,8
4,0
4,8
7,7
Rosmus Skole
2,5
2,1
2,0
2,6
Rønde Skole
5,0
6,0
3,6
5,6
Skelhøjeskolen
3,0
3,2
3,3
5,0
Thorsager Skole
1,7
1,5
4,7
2,3
Toftevangskolen
4,0
3,7
3,0
3,8
Ådalsskolen
3,9
3,9
3,2
3,6
Specialskoler

Antal elever Antal elever Antal elever
pr. PC 11/12 pr. PC 10/11 pr. PC 09/10
Pindstrupskolen
1,0
0,8
0,8
Ådalsskolens specialklasser
1,0
1,0
1,0
Der er store variationer skolerne imellem i forhold til hvor mange elever, der er pr. PC, og i forhold
til de tidligere skoleår, er der skoler, der har haft flere elever pr. PC i skoleåret 2011/12 end de
foregående år. Dette skyldes, at skolerne har afventet iværksættelsen af it-medievision 2.0, der blev
godkendt af Byrådet i foråret 2011 og fulgt op med en central it-pulje på 16 mio. kr. for årene 2012
– 2015 ved budgetvedtagelsen for 2012. Finansieringen af projektet er baseret på en 50/50-model,
hvor skoleområdet medfinansierer it-planen med et samlet beløb svarende til Byrådets
ekstrabevilling.
I budgetåret 2012 (inkl. første halvdel af skoleår 2012/13) forventes skoleområdets samlede
medfinansiering at udgøre flg. beløb:
Hornslet Skole
Rosmus Skole
Molsskolen
Mørke Skole
Rønde Skole
Ebeltoftskolen
Thorsager Skole
Marienhoffskolen
Kolind Centralskole
Ådalsskolen
Pindstrupskolen

296.426 kr.
106.631 kr.
147.005 kr.
104.560 kr.
222.579 kr.
302.638 kr.
67.291 kr.
153.907 kr.
163.224 kr.
116.983 kr.
35.889 kr.

Ådalsskolens specialkl.
Folkeskoler/fælles
Ungdomsskolens
Heltidsundervisning
I alt:

22.085 kr.
2.826.802 kr.
8.627 kr.
4.574.647 kr.

Udgifterne dækker indkøb af iPads inkl. apps-grundpakke til alle lærere, pædagoger, alle elever i 4.
- 6. klasse samt alle elever på Pindstrupskolen og i Ungdomsskolens Heltidsundervisning.
Derudover omfatter beløbet udgifter til kurser og temadage samt frikøb af to lærere (svarende til 1
lærerstilling) til funktionen som it-strateger/pædagogiske projektledere på it-planen.
Lønomkostninger til lærernes timeforbrug på kurser, workshops, kick-off-møde o.l. er ikke
medtaget i ovenstående udgiftsberegning, idet disse udgifter er indregnet i opgørelsen af lærernes
efter- og videreuddannelse.
2.2.7 Afholdte udgifter til undervisningsmidler pr. elev
I ressourcetildelingsmodellen for folkeskolerne tildeles 1.538 kr. pr. elev til undervisningsmidler,
mens budgetterne til specialskolerne tildeles som et samlet beløb pr. elev til såvel løn som drift.
I henhold til aftalestyringskonceptet, beslutter skolerne selv fordelingen af den samlede ”pose
penge” mellem de forskellige budgetposter, og der kan derfor være store forskelle skolerne imellem
på hvor mange penge, man i gennemsnit anvender til undervisningsmidler pr. elev. Udgifterne til
undervisningsmidler er typisk afhængig af hvilke indsatsområder, man på den enkelte skole i
samarbejde med skolebestyrelsen har besluttet at prioritere, samt at der med års mellemrum
foretages udskiftning af større læremiddelsamlinger. Derfor er det helt naturligt, at der er udsving i
den enkelte skoles forbrug fra år til år.
Udgifterne pr. elev har i skoleåret 2011/12 ligget på nogenlunde samme niveau som de foregående
år, med enkelte udsving i både i opad- og nedadgående retning:
Folkeskoler

Udgifter pr. Udgifter pr.
elev 11/12
elev 10/11
Hornslet Skole
868 kr.
1.288 kr.
Kolind Centraskole
1.830 kr.
1.606 kr.
Marienhoffskolen
Molsskolen
Mørke Skole
Rosmus Skole
Rønde Skole
Skelhøjeskolen
Thorsager Skole
Toftevangskolen
Ådalsskolen

1.990 kr.
1.008 kr.
1.217 kr.
1.381 kr.
1.219 kr.
1.329 kr.
1.728 kr.
1.118 kr.
1.628 kr.

1.768 kr.
1.019 kr.
898 kr.
1.376 kr.
1.222 kr.
1.570 kr.
1.594 kr.
1.000 kr.
1.452 kr.

Specialskoler

Udgifter til
Udgifter til
uv.midler pr.
uv.midler pr.
elev 11/12
elev 10/11
Pindstrupskolen
4.129 kr.
3.184 kr.
Ådalsskolens specialklasser
3.277 kr.
1.754 kr.
2.2.8 Planlagte undervisningstimer
Statistikkerne over timetal viser skolernes planlagte undervisningstimer pr. 5/9 i skoleåret. De
timetal, som bliver præsenteret nedenfor, dækker over de tre sidste skoleår – dvs. skoleår 2009/10,
2010/11 og 2011/12 – idet ministeriets kontrol af, om eleverne får det minimumstimetal, de har
krav på, sker over en 3-årig periode.
Oversigten er hentet fra UVM’s oversigt over undervisningstimetal i Syddjurs Kommune og er
baseret på skolernes indberetninger for de sidste 3 skoleår angivet som antal timer á 60 minutter.

Dansk

Matematik

1. - 3. klasse
Minimumstimetal

900

450

Historie

Klassens Tid

4. - 6. klasse

1. - 3. 4. - 6. 7. - 9.
klasse klasse klasse

180

70

70

85

Andelen af elever der får under minimumstimetallene i procent.
Hele landet

0 pct.

0 pct.

6 pct.

0 pct.

1 pct.

1 pct.

Syddjurs Kommune 0 pct.

0 pct.

0 pct.

0 pct.

0 pct.

0 pct.

Skolernes planlagte undervisningstimetal i kommunen
Hornslet Skole

900

450

180

83

90

90

Kolind Centralskole 910

450

180

80

90

90

Marienhoffskolen

970

450

180

83

83

90

Molsskolen

903

493

185

85

87

85

Mørke Skole

940

450

180

83

71

85

Rosmus Skole

900

450

180

75

75

90

Rønde Skole

900

450

180

85

85

85

Skelhøjeskolen

930

450

180

90

90

90

Thorsager Skole

917

450

180

83

83

Toftevangskolen

935

450

180

85

90

90

Ådalsskolen

900

450

180

75

83

90

Humanistiske fag

Naturfag

Praktiske/musiske fag

1. - 3. 4. - 6. 7. - 9. 1. - 3. 4. - 6. 7. - 9. 1. - 3. 4. - 6. 7. - 9.
klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse
Minimumstimetal

1090 1015 1320 560

515

790

430

690

325

Andelen af elever der får under minimumstimetallene.
Hele landet

2 pct. 1 pct. 1 pct. 0 pct. 0 pct. 1 pct. 1 pct. 3 pct. 8 pct.

Syddjurs Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 18 pct. 0 pct. 9 pct. 18 pct.
Skolernes planlagte undervisningstimetal i kommunen
Hornslet Skole

1110 1080 1410 570

540

870

450

720

345

Kolind Centralskole 1120 1050 1440 570

540

840

510

720

390

Marienhoffskolen

1150 1050 1440 570

540

840

480

720

360

Molsskolen

1096 1096 1381 626

548

837

479

768

333

Mørke Skole

1120 1050 1410 570

540

840

450

690

360

Rosmus Skole

1095 1050 1440 570

525

840

435

726

352

Rønde Skole

1110 1040 1440 570

540

780

480

625

300

Skelhøjeskolen

1110 1050 1410 570

540

840

450

690

360

Thorsager Skole

1097 1217

570

520

450

690

Toftevangskolen

1115 1030 1380 570

540

810

450

690

380

Ådalsskolen

1090 1050 1375 560

525

835

484

750

370

I tabellen kan nogle af tallene være angivet med rødt mens andre er grønne. Den røde farve indikerer at
skolens/kommunens timetal ikke lever op til Undervisningsministeriets minimumstimetal. Hvis der ingen røde
markeringer er, lever skolerne til fulde op til minimumstimetallene. Den grønne farve indikerer det modsatte, nemlig at
skolens timetal ligger over minimumstimetallene.

Ovenstående tabel viser, at skolerne i Syddjurs Kommune generelt lever op til
Undervisningsministeriets timetalskrav, idet skolerne i overvejende grad i løbet af de sidste tre
skoleår har planlagt med mere end minimumstimetallet i de fleste fag og årgange. De røde tal vedr.
7. -9. kl.. i naturfag og praktisk musiske fag i 4. - 9. klasse for Rønde Skole, skyldes
fejlindberetninger for skoleåret 2009/10, idet timer til projektuger/temadage er registreret under
dansk /humanistiske fag.
På landsplan viser den seneste opgørelse af folkeskolernes planlagte undervisningstimetal
forbedringer. Af UVM’s nyhedsbrev af 28. juni 2012 fremgår det, at folkeskolerne samlet set har
planlagt at tilbyde flere timer til eleverne, end de er forpligtet til. Eleverne skulle i perioden 20092012 fra 1. til 9. klasse som minimum have 6.960 timer, mens skolerne i gennemsnit har planlagt

med 7.533 timer – altså 573 timer mere, end loven kræver. I Syddjurs har skolerne gennemsnitligt
planlagt med 7.312 timer i 1. -9. klasse i perioden 2009 – 2012.
Hvis den nuværende ressourcetildeling opretholdes, forventes det, at elevernes samlede timetal for
perioden 2010 – 2013 bliver højere end de tilsvarende timetal for perioden 2009 -2012.
Planlagte undervisningstimer i skoleåret 2011/12
Folkeskoler

1.-3. kl.
4.-6. kl.
7.-9. kl.
Minimum: 2.150 Minimum: 2.230 Minimum: 2.520
Vejledende: 2.205 Vejledende: 2.475 Vejledende: 2.790
Hornslet Skole
2.205
2.445
3.090
Kolind Centralskole
2.310
2.400
2.790
Marienhoffskolen
2.520
2.400
2.730
Molsskolen
2.305
2.555
2.857
Mørke Skole
2.206
2.340
2.695
Rosmus Skole
2.265
2.475
2.760
Rønde Skole
2.215
2.385
2.685
Skelhøjeskolen
2.220
2.400
2.760
Thorsager Skole
2.259
2.559
Toftevangskolen
2.220
2.430
2.700
Ådalsskolen
2.213
2.415
2.775
Generelt set ligger skolernes timetal i 2011/12 meget tæt på det vejledende timetal inden for alle
klassetrin.
De fleste skoler ligger på 1.- 3. kl. over eller på det vejledende timetal, mens dette er tilfældet for 3
skoler på 4.-6. kl. og 3 skoler på 7. – 9. årgang.
Specialskoler

1.-3. kl.
4.-6. kl.
7.-9. kl.
Minimum: 2.150 Minimum: 2.230 Minimum: 2.520
Vejledende: 2.205 Vejledende: 2.475 Vejledende: 2.790
Pindstrupskolen
2.150
2.280
2.520
Ådalsskolens specialklasser
2.150
2.564
2.700
På landsplan er det gennemsnitlige timetal for specialskoler på 7.216 timer i 1. - 9. klasse, mens det
i Syddjurs ligger mellem 6.950 og 7.414 timer. De indberettede timetal for vores specialskoler er
dog renset for timer, der medgår til de socialpædagogiske aktiviteter, som er integreret i skoledagen
på Pindstrupskolen og Ådalsskolen, så på den baggrund vurderer Skoleafdelingen, at
undervisningstimetallet på specialskolerne er tilfredsstillende i forhold til landsniveauet.
2.2.9 Gennemførte timer
Både folkeskolerne og specialskolerne har en meget høj gennemførselsprocent af de planlagte
undervisningstimer, hvor de fleste ligger på 98 – 100%. Undervisningen aflyses som udgangspunkt
ikke, og i tilfælde hvor det er umuligt at gennemføre undervisningen på forsvarlig vis på grund af
mangel på vikarer med tilstrækkelige faglige kompetencer, sker aflysning som udgangspunkt kun i
de ældste klasser og kun i ydertimer.

Folkeskoler

Gennemførte
timer
Hornslet Skole
99,5-100%
Kolind Centralskole
97–100%
Marienhoffskolen
98-100%
Molsskolen
100%
Mørke Skole
98-100%
Rosmus Skole
99,1-100%
Rønde Skole
98,9-100%
Skelhøjeskolen
99,5–100%
Thorsager Skole
98,4-100%
Toftevangskolen
99-100%
Ådalsskolen
97-100%
Specialskoler

Gennemførte
timer
Pindstrupskolen
100 %
Ådalsskolens specialklasser
100 %
Skolestyrelsen foranstaltede i efteråret 2011 en undersøgelse hos alle landets folkeskoler for at
skaffe overblik over kommunernes ageren i forhold til aflysning af timer, anvendelse af vikarer og
årsagerne til læreres fravær fra undervisningen. For Syddjurs Kommune viste undersøgelsen, at:
•
•
•

•

93,5 % af læreres fravær skyldes sygdom, barns første sygedag, omsorgsdage
6,5 % af læreres fravær skyldes deltagelse i ekskursioner, klasserejser, lejrskoler,
efteruddannelse, kurser og afspadsering
56,2 % af vikarerne var læreruddannede, 17,6 % havde en gymnasial uddannelse og 21,4 %
havde anden videregående uddannelse (lærerstuderende, pædagogstuderende, erhvervsfaglig
uddannelse o.l.)
Aflysninger af undervisningen skyldtes i 75% af tilfældene mangel på kvalificerede vikarer
( typisk i meget specialiserede fag som tysk, fysik, musik og særlige valgfag).

2.2.10 Undervisning der varetages af lærere med linjefag
Lærernes uddannelse og faglige kvalifikationer må formodes at være en vigtig indikator for det
faglige niveau af undervisningen. Skolernes indberetning af hvor stor en procentdel af
undervisningen, der varetages af lærere med linjefag eller tilsvarende uddannelse inden for hhv.
normalundervisning, specialklasser og dansk som andet sprog giver flg. resultat:
Folkeskoler
Normalundervisning Specialklasser Dansk som andet sprog
Hornslet Skole
84,8%
0%
Kolind Centralskole
85-90%
100%
Marienhoffskolen
83%
Molsskolen
83-89%
50%
Mørke Skole
93%
84%
100%
Rosmus Skole
79,9%
100%
Rønde Skole
88%
100%
50%

Skelhøjeskolen
Thorsager Skole
Toftevangskolen
Ådalsskolen

75%
85%
85%
96%

100%
87%
100%

64%
-

Der er stadig et stykke vej til, at skolerne kan leve op til kravet om, at al undervisning varetages af
lærere med linjefag i de respektive fag, men andelen af linjefagsuddannede er højere i skoleår
2011/12 end i det foregående år, så det går den rigtige vej. En af årsagerne til, at ingen skoler når op
på 100% er dels, at man ofte af pædagogiske hensyn lader en af klassens/årgangens kendte lærere
undervise i de små fag, som f.eks. kristendom, i stedet for at en for klassen helt ukendt lærer
varetager opgaven samt at der kan spores mangel på lærere til enkelte af de meget specialiserede fag
som f.eks. musik, tysk, fysik, biologi.
Skolerne arbejder meget bevidst med at udvikle en lærerstab med en god og hensigtsmæssig
balance mellem de forskellige linjefag såvel ved rekruttering af nye lærere som ved prioritering af
efteruddannelse for allerede ansatte lærere. I nedgangstider, hvor reduktion i lærerstaben er oftere
forekommende end nyrekruttering, er det dog en stor udfordring at opretholde et lærerkorps med
linjefagskompetencer til at dække alle fagrækker.
Specialskolernes lærere er ikke linjefagsuddannede inden for specialpædagogik, men har i stort
omfang andre tilsvarende kompetencer erhvervet gennem videreuddannelsesforløb, kurser o.l. inden
for ADHD, autismespektrum-forstyrrelser, undervisning af elever med dysleksi,
læsevejlederuddannelse, AKT-kurser, specialundervisning i matematik m.v.. Specialskolerne ser en
stor udfordring i hele tiden at opdatere og vedligeholde personalets faglige og pædagogiske
kompetencer.
2.2.11 Afholdte midler til lærernes efter-/videreuddannelse
På skolerne er der i gennemsnit anvendt flg. beløb til efteruddannelses- og kursusaktivitet for
lærere:
Folkeskoler
Hornslet Skole
Kolind Centralskole
Marienhoffskolen
Molsskolen
Mørke Skole
Rosmus Skole
Rønde Skole
Skelhøjeskolen
Thorsager Skole
Toftevangskolen
Ådalsskolen
Pindstrupskolen

Udgifter i
alt i 11/12
938.246 kr.
345.700 kr.
360.900 kr.
200.000 kr.
402.885 kr.
153.302 kr.
334.769 kr.
117.704 kr.
41.453 kr.
53.300 kr.
180.778 kr.
171.000 kr.

Pr.
Pr.
fuldtidsstilling fuldtidsstilling
11/12
10/11
17.666 kr.
16.167 kr.
10.476 kr.
5.675 kr.
12.575 kr.
12.450 kr.
6.221 kr.
8.568 kr.
20.399 kr.
17.659 kr.
6.182 kr.
6.046 kr.
8.162 kr.
3.284 kr.
4.708 kr.
4.366 kr.
2.903 kr.
16.398 kr.
1.665 kr.
1.890 kr.
2.519 kr.
8.389 kr.
5.029 kr.
5.555 kr.

Der er store variationer skolerne imellem, hvilket skyldes den decentrale frihed og
skolelederes/skolebestyrelsers kompetence til selv at prioritere deres budgetter og indsatsområder
fra år til år. Oversigten viser, at efteruddannelse på mange af skolerne er prioriteret højt. Samlet set
ligger udgifterne på samme niveau som foregående skoleår - i alt ca. 3,3 mio. kr., heraf udgør
størstedelen lønudgifter til lærerne i kursustiden.
Skolernes efteruddannelsesmidler er i stort omfang anvendt til
• fælles temadage om anvendelse af IT på de forskellige fagområder
• lokale workshops om brug af iPads i undervisningen
• det specialpædagogiske felt ved uddannelse af AKT-lærere, specialundervisningskoordinatorer, læse- og matematikvejledere
• inklusionsfremmende uddannelser inden for LP-modellen, SUS-projekt (med fokus på
læreres og pædagogers relationskompetence), familieklasser o.l.
Ekstra linjefag og længere faglige opkvalificeringskurser er i mindre grad prioriteret, og dette kan
skyldes, at sådanne efteruddannelser er særdeles omkostningsfulde i f.t timeomfang, løn- og
vikarudgifter.
2.2.12 Den specialpædagogiske bistand
Syddjurs Kommune oplever stadig en stigning i antal børn med behov for særlig støtte enten som
inklusion i normalklasserne eller intensiv støtte i specialklasser og specialskoler. I skoleåret
2011/12 er der arbejdet videre med de samme tiltag, som der er arbejdet med de foregående skoleår
i form af
•
•
•

kompetenceløft for lærere og pædagoger via efteruddannelse og praksisafprøvning af
nye modeller, metoder, pædagogiske tilgange m.v.
udvidelse af kommunens egen specialtilbudskapacitet
ændret visitationspraksis, så strømmen ”ud af kommunen” vendes, og ressourcerne kan
tilføres kommunens egne skoler

Derudover er der iværksat flg. nye tiltag:
•

Nye lokale specialklasser/hold på Molsskolen, Kolind Centralskole og Rosmus Skole, så
børn med særlige undervisningsbehov kan blive på distriktsskolen i stedet for at blive
henvist til specialklasser på andre skoler.

•

Etablering af familieklasser på Kolind Centralskole, Mørke Skole, Ådalsskolen, Molsskolen
og Hornslet Skole. Projektet er i etableringsfasen støttet af Sundhedsstyrelsen med 900.000
kr. over 2 år, og foregår i tæt samarbejde med PPR og Familieværket. Det forventes over de
næste par år at blive implementeret på alle skoler inden for eksisterende budgetrammer.

•

Pindstrupskolen som videncenter for specialundervisning. Pindstrupskolen har afholdt
fyraftens-workshops for de øvrige folkeskolers lærere med udgangspunkt i flg. temaer:
 At forstå og undervise børn med ADHD og ASF (Autisme Spektrum Forstyrrelse)
 Specialpædaogiske metoder, som kan anvendes til inklusion
 Socialkognitiv træning
 Visuelle støttesystemer

Der har været rigtig god tilslutning til fyraftensmøderne, og den slags arrangementer vil
indgå som fast bestanddel i Pindstrupskolens opgaveområde de kommende år.
Derudover har Pindstrupskolen udarbejdet en publikation, som er udsendt til alle folkeskoler
i foråret 2012 under titlen ”Børn gør det rigtige – hvis de kan!” Publikationen er ment som
pædagogisk og didaktisk inspiration til lærere, som står med inklusionsopgaven, og den
indeholder såvel teoretisk baggrundsstof om børns forskellige læringsforudsætninger og
praktiske anvisninger på tilrettelæggelse af undervisning for børn med særlige
læringsforudsætninger i kraft af deres diagnoser (ADHD, ASF m.fl.).
•

SUS-projekt på Rosmus Skole, Marienhoffskolen og Ådalsskolen med henblik på
opkvalificering af lærernes relationskompetencer og med henblik på, at kunne rumme flere
børn med særlige behov i klasserne. Projektet er ledet af læsekonsulent Marie Louise
Christiansen, og det bygger på ICDP –konceptet (International Children Development
Programme), som er et træningsprogram til udvikling af pædagogisk relationskompetence
hos lærere, pædagoger og andre, som arbejder med børn og unge. Projektet er organiseret, så
det veksler mellem fælles foredrag for alle deltagere og gruppesamtaler/supervision med
konsulenten som tovholder.

Strategi for omlægning af indsatsen:
På landsplan er der fastsat et overordnet mål om at ikke flere end 3% af folkeskolens elever i 2020
henvises til segregerede tilbud, dvs. specialskoler, specialklasser (inkl. specialklasser på
distriktsskolen), heltidsundervisning o.l. .
I Syddjurs Kommune er der stadig et godt stykke vej til at målet nås, idet segregeringsprocenten p.t.
er på 4,8%. Derfor er de foregående år arbejdet ud fra flg. strategi:
•
•

•

•

•

Tilrettelæggelse af specialundervisning og særlig støtte sker som udgangspunkt på barnets
distriktsskole
Til børn, hvis behov ikke kan tilgodeses i normalklasserne (f.eks. børn med behov for stram
struktur, forudsigelighed, undervisning i mindre enheder end normalklasser osv.) oprettes så
vidt muligt specialklasser/ - hold på distriktsskolen
Skolernes specialklasser samarbejder tæt med de tilhørende parallelle spor i normalområdet,
og børn i specialklasser deltager i normalklassens fag og aktiviteter, hvor det skønnes at
barnet vil have udbytte heraf
For børn, der vurderes at have behov for ”pause” fra normalundervisningen over en længere
periode med mulighed for tilbageslusning i normalklassen på et senere tidspunkt, oprettes
specialtilbud på barnets egen skole
Kun børn, der ikke vurderes at kunne få udbytte af undervisning på en folkeskole henvises
til specialskole eller specialklasser uden for egen skole

Udgifter til specialundervisning og inklusion
Det samlede forbrug på undervisning af børn med særlige undervisningsbehov var i skoleåret
2011/12 på ca.115,5 mio. kr., mens de tilsvarende udgifter i skoleåret 2010/11 var på ca. 113 mio.
kr. Udgifterne fordeler sig således:
Inklusion og spec.kl. i folkeskolen

2011/12
35.570.000 kr.

2010/11
32.900.000 kr.

Specialskoler* i Syddjurs
Andre kommuners specialtilbud
Regionale specialtilbud
I alt:

31.535.000 kr.
29.600.000 kr.
46.770.000 kr.
48.342.000 kr.
1.815.000 kr.
2.362.000 kr.
115.690.000 kr. 113.240.000 kr.

* inkl. Ådalsskolens specialklasserække

Udgiftsfordelingen har dog ændret sig i forhold til tidligere år, idet der er brugt færre penge på
tilbud udenfor kommunen end tidligere og flere penge indadtil. Strategien med at udvide
kommunens egen specialtilbudskapacitet og samtidig holde så mange børn som muligt hjemme på
distriktsskolen er nu ved at slå igennem.
I takt med, at udgifterne ”ud af kommunen” er bremset op og reduceret, er der lagt flere ressourcer
ud til skolerne decentralt – i skoleåret 2011/12 blev der således udlagt ca. 2,6 mio. kr. mere end året
før til folkeskolerne, og 1,9 mio. kr. mere til specialskolerne i takt med, at kapaciteten her er blevet
udvidet.
Denne tendens skal styrkes i de kommende år, og der gøres derfor en stor indsats både på skolerne
og hos PPR for at gøre skolerne endnu mere inklusionsparate i tiden der kommer. Der opleves klart
en større tilgang end afgang til kommunens egne tilbud, og mens strategien om at vende/bremse
”strømmen ud af kommunen” er lykkedes, ligger der stadig en stor udfordring i at inkludere børn
med særlige behov, så de ikke blot går i specialklasse på distriktsskolen – men også er en aktiv del
af fællesskabet og undervisningsmiljøet i normalklasserne.
Inklusion i folkeskolen
Ressourcerne til specialundervisning er delvist decentraliseret, således at skolerne får lønkroner i
deres budgetrammer tildelt som en timefaktor på 0,19 pr. elev i 0. - 9. kl.. Derudover får enkelte
skoler tildelt ekstra ressourcer ud fra en konkret vurdering af skolens ”belastningsgrad” i forhold til
antal elever med særlige behov, således at enkelte meget støttekrævende elever ikke tager bunden
ud af skolernes budgetter på bekostning af mindre støttekrævende børn.
Ressourcer til praktisk medhjælp for børn med fysiske handicaps tildeles efter konkret og individuel
vurdering. I skoleåret 11/12 var i alt 8 børn med svære fysiske handicaps inkluderet i folkeskolen.
Visitationsprocedurerne er fastlagt således, at
• beslutning om iværksættelse af specialpædagogisk bistand samt form, indhold og omfang
heraf besluttes af skolens leder for de elever, der inkluderes i folkeskolen
• beslutning om henvisning til specialpædagogisk bistand i anden skole end distriktsskolen, i
kommunale specialklasser samt på specialskoler i andre kommuner træffes af et
visitationsudvalg bestående af lederen for PPR og skolechefen.
Decentralisering af specialundervisningsressourcerne giver den enkelte skole større frihed og mere
fleksibilitet i tilrettelæggelsen af den specialpædagogiske bistand, og det er Skoleafdelingens
vurdering, at dette har medført væsentligt flere nye tiltag og flere fleksible løsninger end tidligere.
Den vigtigste tendens er, at tilrettelæggelsen af specialundervisningen er meget mere vekslende end
tidligere, idet støtten for det enkelte barn kan variere både i intensitet i løbet af skoleåret og i
forhold til om hjælpen gives som enkeltmandsstøtte, støtte til en gruppe elever eller støtte i klassen.
Skoler med specialklasser arbejder også i stigende grad med at specialklasseeleverne får tilknytning
til normaklasserne på deres årgang – og stadig flere elever deltager i normalklasses undervisning i
et eller flere fag i løbet af skoleugen.

Kommunens specialtilbud:
For børn med så store specialpædagogiske behov, at de ikke kan rummes inden for de almindelige
rammer i folkeskolen, var der i 2011/12 oprettet flg. specialtilbud i eget regi:
Specialskole
Elevtal 11/12 Elevtal 10/11 Elevtal 09/10
Pindstrupskolen
62
68
61
Ådalsskolens spec.kl. række
42
42
33
I alt
104
110
94
Specialklasser
Elevtal 11/12 Elevtal 10/11 Elevtal 09/10
Toftevangskolen (læseklasse)
7
6
5
Hornslet Skole
12
12
11
Mørke Skole
31
28
22
Rønde Skole
10
14
12
Ådalsskolen
0
0
5
Skelhøjeskolen
7
0
0
Rosmus Skole
6
0
0
Molsskolen
4
0
0
Kolind Centralskole
4
0
0
I alt
81
60
55
Derudover er der i Ungdomsskoleregi etableret heldagsklasser for de ældste årgange i
Ungdomsskolens lokaler i Kolind. De 25 pladser, der i alt er til rådighed her, var i skoleåret 2011/12
fuldt besat.
Kommunens specialklasser i Rønde, Hornslet og Mørke er en videreførelse af de gamle kommuners
egne interne specialtilbud, og for Ådalsskolens vedkommende var specialklasserne et amtsligt
tilbud. De specialklasser, som Syddjurs Kommune således blev ”født” med, er derfor historisk
oprettet mere efter knopskydnings-princippet end efter en klar prioritering og langsigtet
planlægning af specialindsatsen. Indtil videre fungerer disse specialklasser som tværkommunalt
tilbud, hvortil elever fra kommunens øvrige folkeskoler kan visiteres. Skoleafdelingen har i 2011 i
samarbejde med PPR og de skoler, der har de nævnte specialklasser, udarbejdet nye mål- og
indholdsbeskrivelser for de forskellige tilbud, så det både for forældre og personale fremgår mere
tydeligt, hvilke målgrupper, de forskellige specialklasser er tiltænkt.
Fra og med skoleåret 2011/12 er der sket en ændring i visitationen til specialklasser, idet der her
påbegyndtes en ny strategi med at oprette specialklasser på den enkelte distriktsskole i stedet for at
sende børnene på kryds og tværs i kommunen.
Specialtilbud i andre kommuner /regional regi:
Elever, der har typer af vanskeligheder, som kræver stærkt specialiserede undervisnings- og
socialpædagogiske miljøer henvises typisk til hhv. Djurslandsskolen, som drives af Norddjurs
Kommune og Firkløverskolen, som drives af Randers kommune. I skoleåret 2011/12 var der således
visiteret i alt 81 børn til disse tilbud – mens der i skoleår 2010/11 var 90 elever i specialskoler i
andre kommuners regi.
Klager:
Der var 2 klager til Klagenævnet for Specialundervisning over visitationsudvalgets afgørelser i
skoleår 2011/12. I begge sager fik kommunen medhold.

2.2.13 Dansk som andet sprog
Generelt
Det fremgår af Folkeskolelovens §32, at de almindelige regler om undervisningspligt finder
anvendelse på børn, hvis ophold i landet er bestemt til at vare mindst 6 måneder. Tosprogede børn,
der har opholdstilladelse i Danmark i mindst 6 måneder – herunder børn, der har status som
flygtninge – er således omfattet af de almindelige regler om ret og pligt til undervisning.
I henhold til UVM’s vejledning om organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede børn
kan kommunen vælge at oprette modtageklasser efter flg. principper:
• Modtageklasser oprettes på de distriktsskoler, hvor der findes tosprogede elever med behov
for basisundervisning i dansk som andetsprog.
• Elever, der har behov for basisundervisning i dansk, henvises fra hele kommunen til
modtageklasser på én eller flere af kommunens skoler. En sådan placering kan overvejes,
hvis der i kommunen findes et begrænset antal tosprogede elever, og man ved at samle
eleverne kan få et tilstrækkeligt elevgrundlag til at kunne oprette aldersinddelte
modtageklasser.
Når en elev henvises til undervisning i en modtageklasse, skal der samtidig afsættes en plads til
eleven i en almindelig klasse på samme skole samt etableres tilhørsforhold til denne klasse ved at
eleven, efterhånden som han/hun lærer at forstå og tale dansk, deltager i nogle timer i den
almindelige klasse med henblik på gradvis udslusning til den almindelige klasse. Efter udslusning
til almindelig klasse, skal eleverne tilbydes sprogstimulering/sprogstøtte i modtageklassen, så
længe, der er behov for det.
I Syddjurs Kommune har antallet af tosprogede børn i folkeskolerne de sidste to år ligget på ca.
130. Hovedvægten af tosprogede børn findes i Ebeltoft og Rønde, hvor der i alt er ca. 90 tosprogede
skolebørn, mens de resterende er fordelt jævnt ud over skoledistrikterne med typisk 1 - 4 elever
hvert sted. Hornslet Skole har dog i skoleåret 2011/12 haft 10 tosprogede elever, mens Molsskolen
og Pindstrupskolen ikke har haft nogen.
Syddjurs Kommunes modtageklassetilbud:
I Syddjurs kommune er der p.g.a det forholdsvis lave antal tosprogede børn etableret
modtageklasser på tre af kommunens skoler – Mørke Skole, Rønde Skole og Skelhøjeskolen:
Skole
Elevtal 11/12 Elevtal 10/11 Elevtal 09/10 Budget 2011
Mørke Skole
7
14
15
838.750 kr.
Rønde Skole
19
20
11
877.665 kr.
Skelhøjeskolen
51
44
20
1.672.765 kr.
I alt
77
78
46
3.389.180 kr.
På alle tre skoler modtager de fleste elever efter et stykke tid i modtagelsesklassen en del af
undervisningen i normalklasser. Samtidig modtager de supplerende sprogstøtte i modtageklassen.
Skoleafdelingen vurderer, at de tre modtagecentre fungerer godt. Fremadrettet vurderes det, om der
stadig er behov for et decideret modtagelsesklassetilbud på Mørke Skole, eller om de ressourcer der
anvendes her i stedet skal fordeles til naboskolerne til styrket integrationsindsats i forhold til
tosprogede børn, så disse børn helt fra starten af kan gå i skole i eget skoledistrikt.

3. Resultater
3.1 Folkeskolens afgangsprøver
Fra og med skoleåret 2007/08 er der ved karaktergivningen anvendt den nye 7-trinsskala, som
beskrevet i lovbekendtgørelse nr. 262 af 20.03.2007:
7-trins-skalaen
Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få
uvæsentlige mangler.

Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre
væsentlige mangler.
Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler.
Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige
væsentlige mangler.
Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets
mål.
Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets
Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation.

Prøveresultaterne for 9. klasserne ved kommunens folkeskoler var i 2011/12 således:
Fag
Horn. Kol. Mar. Mols Mø. Ros. Rø. Skelh. Toft. Ådal.
Dansk – læsning
7,1 6,71 7,89 6,19 6,69 6,55 6,40
6,55 5,76 6,00
Dansk – retskrivning
7,83 6,58 8,17 5,96 5,15 6,86 6,03
8,14 6,32 5,58
Dansk – skriftlig
6,04 6,25 7,11 6,19 6,19 5,95 6,21
6,36 5,56 6,88
Dansk – orden
5,43 6,23 7,17 4,70 5,50 5,55 6,50
5,36 6,41 7,06
Dansk – mundtlig
6,96 7,70 10,17 7,48 6,96 7,61 7,76
6,67 7,27 7,55
Matematik – færdighed
7,50 7,98 7,17 5,28 6,96 7,41 6,93
7,55 6,46 5,88
Matematik – problem
6,26 6,88 7,14 4,76 5,96 6,95 6,05
6,32 6,63 5,09
Matematik - mundtlig
Engelsk skriftlig
- 7,15
- 6,00
- 7,33
- 6,73 7,75
Engelsk – mundtlig
7,39 7,40 6,94 8,14 8,15 6,65 7,98
7,71 7,03 6,89
Tysk - skriftlig
6,00
- 9,07 5,17
Tysk - mundtlig
Fransk- skriftlig
Fransk - mundtlig
2,00
Fysik/kemi
6,81 5,32 5,33 5,52 5,42 5,55 6,39
4,05 4,56 2,91
Biologi
7,21 6,53 7,10
6,68
- 6,42 7,61
Geografi
6,95 8,08 6,40 5,24 7,54 7,43 6,12
6,22 7,94 5,21
Historie
- 7,19 5,48
- 7,18
7,09
- 7,21
Samfundsfag
6,58 6,78 6,60
- 7,10
Kristendomskund.
9,83
- 5,42
- 9,05
Håndarb.
-

Sløjd
Hjemkund.
Obl. projektopgave

7,54 8,70

8,42

9,04 7,25

8,04 8,75

- 10,86
8,33 7,07

Prøveresultaterne for 9. klasserne ved kommunens specialskoler var i 2011/12 således:
Fag

Pindstrupskolen Ådalsskolens
specialkl.
Dansk – læsning
10,00
12,00
Dansk – retskrivning
7,00
7,00
Dansk – skriftlig
7,00
4,00
Dansk – orden
7,00
4,00
Dansk – mundtlig
10,00
12,00
Matematik – færdighed
12,00
11,00
Matematik – problem
10,00
9,5
Matematik - mundtlig
7,00
Engelsk skriftlig
10,00
7,00
Engelsk – mundtlig
8,5
7,00
Tysk - skriftlig
Tysk - mundtlig
Fransk- skriftlig
Fransk - mundtlig
Fysik/kemi
12,00
6,00
Biologi
4,00
Geografi
4,00
Historie
4,00
Samfundsfag
7,00
Kristendomskund.
7,00
Håndarb.
Sløjd
Hjemkund.
Obl. projektopgave
7,00
5,8
For 10. klasse var resultaterne således:
Fag
Rønde FS 10
Dansk – læsning
Dansk – retskrivning
Dansk – skriftlig
6,25
Dansk – orden
Dansk – mundtlig
7,43
Matematik – færdighed
Matematik – problem
Matematik - skriftlig
6,09
Matematik - mundtlig
6,47
Engelsk skriftlig
5,53
Engelsk – mundtlig
6,07

6,00

Tysk - skriftlig
Tysk - mundtlig
Fysik/kemi
Obl. selvvalgt opgave

4,67
4,58
7,64
7,89

I sammenligning med de foregående skoleår er gennemsnitsresultaterne ved afgangsprøverne i juni
2012 generelt forbedret, idet både top- og bundniveau i de fleste fag er hævet med undtagelse af
engelsk skriftlig, hvor både top- og bundniveauet er faldet i forhold til sidste år og fysik/kemi, hvor
bundniveauet er faldet drastisk i forhold til sidste år. Til gengæld er topniveauet i fysik/kemi højnet.
I hovedfagene dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi ser top- og bundgennemsnittene således ud:
Fag

Resultater juni
2012

Resultater juni
2011

Landsgennemsnit
2011

Dansk læsning

6,00 – 7,89

5,33 - 6,47

6,00

Dansk retstavning

5,15 – 8,17

5,00 – 7,23

6,20

Dansk skriftlig

5,56 – 7,11

5,53 – 7,77

6,30

Matematik
færdighedsregning

5,28 – 7,98

4,87 – 7,26

6,7

Matematik problemregning

4,76 – 6,88

4,00 – 7,00

6,0

Engelsk skriftlig

6,00 -7,75

6,20 – 8,19

Engelsk mundtlig

6,89 – 8,14

5,83 – 8,50

7,2

Fysik/kemi

2,91 – 6,81

5,13 – 6,30

6,1

De enkelte skolers beskrivelser af rammebetingelser og pædagogiske processer viser, at der
anvendes mange forskellige tests for at få overblik over og få styrket elevernes faglige niveau –
dette gælder i særlig grad fagene dansk og matematik suppleret med de nationale tests i forskellige
fag.
Med baggrund i de foregående års resultater, har der på mange af skolerne været gjort en særlig
indsats for at højne det faglige niveau i udskolingen – særligt med fokus på fagene dansk og
matematik. Der er fortsat grund til at have særlig opmærksomhed på at højne det faglige niveau
generelt, så eleverne får det bedst mulige udbytte af deres skolegang.
Der er ingen særlige mønstre i top- og bundniveau, idet både top- og bundgennemsnitskaraktererne
fordeler sig jævnt ud over skolerne. Samtidig ligger skolerne generelt fint i forhold til
landsgennemsnittet. Skoleafdelingen vurderer derfor ikke, at der er grund til at iværksætte særlige
tiltag overfor en enkelt eller flere skoler, men anbefaler i stedet, at der sættes skarp fokus på
fagligheden fremover – både læreres og elevers –, således at styrkelse af fagligheden indgår i
områdemålene for 2013.

Det er dog værd at bemærke, at eleverne fra Pindstrupskolen og Ådalsskolens specialklasser har
klaret sig overordentligt godt i de fag, de har gået til afgangsprøve i.
3.2 Overgang til ungdomsuddannelser
UNI-C’s statistik over elever, der afsluttede grundskolen i juni 2012 viser, at ca. 51 % af 9.
klasseeleverne i Region Midtjylland vælger at gå i 10. klasse, mens 32% af de øvrige vælger en
gymnasial uddannelse og kun 8% vælger en erhvervsuddannelse. For afgangseleverne fra 10. klasse
er mønsteret, at 25% vælger en erhvervsuddannelse, mens 67% vælger en gymnasial uddannelse.
I Syddjurs er ca. 99 % af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse tilmeldt en ungdomsuddannelse pr. 1.
august 2012, hvilket er et godt udgangspunkt for at nå det nationale mål om, at 95% af en
ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. De elever, som ikke er tilmeldt en
ungdomsuddannelse har typisk valgt en form for udvekslingsophold i udlandet, har fået bevilget et
11. skoleår på en specialskole eller efterskole eller er anbragt på døgninstitution p.g.a. ganske
særlige problemstillinger. Fordelingen af valg af hhv. 10. klasse, erhvervsuddannelse og gymnasial
uddannelse følger gennemsnittet for Region Midtjylland.

4. Pædagogiske processer
4.1 Fælles mål
I afsnit 5 / Skolernes redegørelser vedr. rammebetingelser og pædagogiske processer har hver enkelt
skole afrapporteret i forhold til flg. fælles mål:
•
•
•

Medarbejderdrevet udvikling og innovation
Trivsel og sygefravær på medarbejderniveau
Syddjurs Kommune og civilsamfundet – med borgervelfærden i centrum

4.1.1 Medarbejderdrevet udvikling og innovation:
For skolerne er det et vilkår i dagligdagen, at al udvikling sker i tæt dialog med medarbejderne via
drøftelser med lærer-/pædagogteams, i Pædagogisk Råd og i skolernes MED-udvalg, mens de
overordnede principper og rammer for skolens virke drøftes i skolebestyrelserne. Det er således
indlejret i skolernes kultur, at al udvikling og nye tiltag baseres på solid involvering af
medarbejdere og bestyrelse.
Pædagogisk har innovations- og udviklingstiltag i henhold til de vedtagne områdemål været
centreret om udvikling af inklusionsfremmende tiltag, omlægning af specialundervisningsindsatsen,
anvendelse af it i undervisningen og udvikling af samarbejdet mellem undervisning og fritid (skole
og SFO).
Syddjurs Kommune har siden 2009 fået dispensation via udfordringsretten til forsøg med elevplaner
på Hornslet Skole, Ebeltoft Skole, Mørke Skole, Rønde Skole og Pindstrupskolen. Ligeledes er der
givet dispensation til forsøg med fælles ledelse og bestyrelser for skoler og børnehaver i hhv.
Rosmus og på Mols. Udfordringsretten udløber ved udgangen af 2015, men det forventes, at
forsøgene kan blive permanentgjort ved lovændringer, inden forsøgsperiodens udløb.
4.1.2 Trivsel og sygefravær på medarbejderniveau:
Det gennemsnitlige sygefravær har i skoleåret 2011/12 ligget på 4,9 % for lærere og 6,2 % for
pædagoger. Statistikkerne viser dog et markant fald i korttidsfravær i forhold til tidligere år, idet en

stor del af sygefraværet skyldes langtidsfravær på grund af fysiske skader og sygdomme og ikke
primært arbejdsrelaterede forhold. Dette tolkes som en god indikator for, at der arbejdes meget
bevidst omkring det psykiske arbejdsmiljø på skolerne. Skolerne har generelt stor fokus på at
fremme et arbejdsmiljø, der understøtter den enkelte medarbejder i erkendelse af, at man i lærer- og
pædagogjobbet ofte befinder sig i et stort krydspres mellem krav fra forældre, kollegaer, ledelse og
gældende lovkrav. Evt. problemer omkring det fysiske arbejdsmiljø er ligeledes udbedret i forhold
til påbud fra Arbejdstilsynet samt i forbindelse med ombygnings- og renoveringsprojekter.
4.1.3 Syddjurs Kommune og civilsamfundet – med borgervelfærden i centrum
Traditionelt har der været ret stor inddragelse af frivillig arbejdskraft på skolerne i form af
skolebestyrelser, klasseforældreråd, legepladsgrupper o.l Ligeledes er der en tæt dialog mellem de
professionelle fagfolk på skolerne og børnenes forældre i kraft af forældremøder, skole/hjemsamtaler, digital kommunikation m.v.. Tanken om inddragelse af borgerne er som sådan godt
indlejret i skolernes kultur, og dette kan være en af årsagerne til, at der generelt ikke er iværksat
særlige projekter på skolerne for højere inddragelse af civilsamfundet end det allerede eksisterende.
Der er dog et par enkelte eksempler på, at man har bevæget sig lidt ud over de traditionelle
samarbejdsveje:
• Rosmus Skole har samarbejdet med de lokale foreninger omkring etablering af
aktivitetsanlæg ved skolen
• På Rosmus Skole, Rønde Skole og Marienhoffskolen har efterlønnere/
pensionister tilbudt frivillig arbejdskraft til bl.a. lektiestøtte og ”en ekstra hånd” i
skolekøkkenet
• Pindstrupskolen samarbejder med frivillige fra diverse handicaporganisationer
• Ådalsskolen samarbejder med Børnehuset, de lokale idrætsforeninger, lokalrådet
og Ådalshallen om at fastholde og udvikle de gode initiativer, der er i
lokalområdet
4.2 Områdemål
Områdemålene vedr. inklusion/specialundervisning og SFO som integreret del af skolen er flerårige
mål, og derfor har den enkelte skole i 2011/12 valgt, hvad de specifikt vil have fokus på i forhold til
hvor langt de er i processen.
Derudover har alle skoler arbejdet med forberedelse til implementering af it-medievision 2.0.
Skolernes arbejde med områdemålene kan sammenfattes i flg. overskrifter:
• LP-modellen
• Cooperative Learning
• SUS-projekt – fokus på læreres og pædagogers relationskompetencer
• Specialundervisning og inklusion
• Udvikling af samarbejdet mellem specialklasser og almenundervisningen
• Specialskolen som specialpædagogisk videnscenter
• Familieklasser
• Samarbejde mellem lærere i skolen og pædagoger i SFO
• Strategi- og handleplan for implementering af it-medievision 2.0
4.2.1 Inklusionsfremmede projekter og tiltag
LP-modellen er en pædagogisk analysemodel, der anvendes som et praktisk værktøj til udvikling og
forbedring af skolers læringsmiljø. Resultaterne baserer sig på forskning i forståelse af
læringsmiljøets betydning for elevernes sociale og faglige læring, og LP-modellen har til formål at

opnå en utvetydig forståelse af de faktorer, som udløser, påvirker og opretholder adfærds-, trivselsog læringsproblemer i skolen. Styrken ved projektet er bl.a. at alle lærere og pædagoger gennemgår
samme uddannelse og får fælles sprog og metoder for håndtering af børn i vanskeligheder.
Kolind Centralskole, Mørke Skole, Rønde Skole og Ådalsskolen har siden skoleåret 2007/08
arbejdet med LP-modellen, som efterhånden er en naturlig del af disse skolers tilgang til børn og
personalets måde at arbejde på. Hornslet Skole, Molsskolen og Thorsager Skole har tilsluttet sig
samme projekt fra og med skoleår 2009/10, og Marienhoffskolen påbegyndte projektet i 2011/12.
Rosmus Skole, Ådalsskolen og Marienhoffskolen startede i skoleår 2010/11 i samarbejde med
Skoleafdelingens læsekonsulent og to psykologer fra PPR et SUS-projektet (Social Udviklings
Samtale) med fokus på at udvikle lærernes relationskompetence for derigennem at fremme
inklusion af elever med særlige behov. Marienhoffskolen har dog i løbet af skoleår 2011/12 valgt at
udgå af projektet for i stedet at koncentrere den pædagogiske og uddannelsesmæssige indsats
omkring LP-projektet.
Kolind Centralskole iværksatte i skoleår 2011/12 i samarbejde med PPR og Familieafdelingen et
familieklasseprojekt med støtte fra Sundhedsstyrelsen, som har bevilget 900.000 kr. over 2 år til
projektet. Familieklasseprojektet er herefter udbredt til Hornslet Skole, Mørke Skole, Molsskolen
og Ådalsskolen.
Alle skoler har arbejdet med nye modeller for specialundervisningens tilrettelæggelse, og der kan
ses en tydelig tendens til, at faste timetildelinger til et bestemt barn i et bestemt fag på et bestemt
tidspunkt om ugen hele året rundt er udfaset og erstattet med en meget mere fleksibel
tilrettelæggelse af specialundervisningen, hvor den for den enkelte elev tilrettelægges som intensive
forløb i kortere perioder af f.eks. 10 – 12 uger med efterfølgende revurdering af indsatsen. Der er
oprettet kompetencecentre med specialuddannede lærere som både kan undervise, men også
observere og supervisere lærerne og give sparring omkring undervisningen af den enkelte elev.
Specialundervisningen foregår i høj grad som støtte i klassen eller som holdundervisning, så de
pågældende elever ikke mister undervisning i forhold til resten af klassen.
I specialklasserne er der i stigende grad arbejdet med at eleverne delvist integreres i
normalundervisningen i timer og fag, hvor de kan få godt udbytte af at følge deres årgangs
klasseundervisning.
4.2.2 Pædagogisk it og it-medievision 2.0
Ifølge ”Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi for 2011-2015”, som kommunerne via KL har
tilsluttet sig, skal it og digitale læremidler indgå som en naturlig del af undervisningen i 2015. Der
skal være let og overskuelig adgang til digitale læremidler og læringsmål, samtidig med at trådløse
netværk og øvrig it-infrastruktur skal virke. Yderligere er det et politisk ønske, at øget brug af it og
digitale læremidler skal sikre bedre undervisningsdifferentiering og inklusion af elever med
specielle behov.
På baggrund af regeringens og KL’s visioner om den digitale folkeskole og ud fra en overordnet
holdning om, at it er et vigtigt middel til at styrke den enkelte elevs læreprocesser, blev der i første
halvdel af 2011 udarbejdet en ny it-medievision for kommunens skoler. Byrådet godkendte i maj
2011 den nye it-medievision og fulgte op med en budgetbevilling på i alt 16 mio. kr. fordelt over
årene 2012 -2015 mod tilsvarende medfinansiering fra skolernes side.

It-medievision 2.0 tager udgangspunkt i en ambitiøs målsætning om, at alle elever og alle lærere
skal have deres personlige computer til brug i undervisningen - den såkaldte 1:1 model.
Pr. 1. august 2011 blev der oprettet en funktion som it-strateg for skoleområdet. Funktionen fylder
et årsværk, men fordeles på to personer med 50%-deltidstilling til hver. It-strategerne er rekrutteret
blandt kommunens egne pædagogiske it-vejledere, således at de arbejder 50% med almindeligt
lærerarbejde på deres respektive skoler, mens de resten af tiden er frikøbt til funktionen som itstrateger.
It-strategerne refererer til skolechefen, og deres hovedopgaver er:
•
•
•
•

at være katalysator for en stadig udvikling af brugen af it i undervisningen
at fremme og understøtte netværksdannelse og vidensdeling mellem skolerne omkring
læring og it
at være bindeled mellem skolerne og Skoleafdelingen / IT-afdelingen vedr. udvikling af
kommunens it-vision på skoleområdet
at være rådgivende for skolechefen og it-chefen omkring videreudvikling af kommunens itvision på skoleområdet

It-strategerne fungerer på alle skoler i kommunen som pædagogiske vejledere inden for anvendelse
af it i undervisningen og varetager i samarbejde med styregruppen og projektgruppen (SPIS) flg.
opgaver:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

implementering af it-vision 2.0 – herunder udarbejdelse af overordnet udrulningsplan
udrulning af it-plan på hver enkelt skole i samarbejde med skoleledelsen og skolens lokale
pilotgruppe
udarbejdelse af fælles retningslinjer / adfærdsregler for det nye it-koncept
opstartsforløb for lærere og elever samt introduktion til retningslinjer og adfærdsregler i
forbindelse med udlevering af computere
støtte skolernes it-vejledere, så de kan vejlede lærere og pædagoger i at udnytte de nye
didaktiske muligheder i de forskellige fag
flytte læreres og pædagogers fokus fra ”Hvad skal computeren bruges til?” til ”Hvad skal
eleverne lære / hvordan højnes deres faglige niveau?”
afholdelse af temamøder, workshops og andre kompetenceudviklende tiltag både fælles og
lokalt
vedligeholdelse og udvikling af skolevæsenets it-vejledernetværk, hvor it-strategerne er
tovholdere på mødeaktivitet, dagsordens- og referatskrivning m.m.
oprettelse af database over forskellige it-hjælpemidler, som understøtter
inklusionsfremmende didaktik

Ansvaret for projektets fremdrift varetages af en styregruppe bestående af de to it-strateger, en
repræsentant for skolelederne, en projektmedarbejder fra it-afdelingen og skolechefen.
Styregruppen har tæt samarbejde med SPIS (udvalget vedr. Syddjurs Pædagogiske It Strategi) som
er sammensat af repræsentanter for skoleledelserne, de pædagogiske it-vejledere,
skolebibliotekarerne, it-strategerne og medarbejdere fra kommunens centrale it-afdeling. Erfaringen
i skoleår 2011/12 har været, at arbejdet i SPIS har medvirket meget stærkt både til at opkvalificere
de overordnede planer for implementering af it-medievison 2.0 og ikke mindst til at forankre det

nye projekt og de nye didaktiske og pædagogiske aspekter ved projektet ude på skolerne.
Skoleafdelingen vurderer derfor, at ressourceforbruget både til SPIS og til it-strategerne er givet
særdeles godt ud, så udbyttet absolut står mål med indsatsen.
I løbet af vinteren 2011/12 udarbejdede styregruppen flg. udrulningsplan:
•
•
•
•

marts 2012: It- vejlederne og skolebibliotekarerne får udleveret ipads og gennemgår udvidet
kursus, så de kan vejlede lærere og pædagoger senere i forløbet
18. april 2012: Alle lærere samt pædagoger i specialklasser får ipads
15. – 20. august 2012: Eleverne i 4.-6. klasse samt alle elever ved Ungdomsskolens
heltidsundervisning og på Pindstrupskolen får iPads
Januar 2013: Udrulning på 0. -3. og 7. -10. klassetrin

Udlevering af ipads til lærere og pædagoger skete på et fælles kick-off-møde for lærere, pædagoger,
skoleledere og repræsentanter for Byrådet den 18. april 2012 med oplæg af Jeppe Bundsgaard fra
DPU om it set i et pædagogisk/didaktisk perspektiv fulgt op af praksiseksempler fra en skole i
Glasgow ved lærer Andrew Jewell fra Cedar School of Excellence” i Skotland.
Derefter blev der i løbet af foråret gennemført flg. kurser og workshops:
•
•
•
•

Udvidet ”Kend din ipad” for skolebibliotekarer, it-vejledere og skoleledere i marts
”Kend din ipad” for lærere og pædagoger i april/maj
Didaktisk/pædagogisk input for lærere i 4. -6. kl.: ”Hjælp, min klasse får iPad efter
sommerferien” i maj/juni
Forlagsmesse, hvor udvalgte forlag præsenterer deres materialer til iPads og onlineundervisning i maj/juni

Inden sommerferien havde it-strategerne end videre udarbejdet vejlednings- og informationspjecer
til brug for lærere, elever og forældre ved udlevering af de første iPads i august. Pjecerne omhandler
flg. emner:
•
•
•

Den digitale folkeskole – iPads i undervisningen: hvad, hvorfor, hvordan?
Erstatnings- og forsikringsforhold
FAQ – svar på ofte stillede spørgsmål

Pjecerne blev formidlet til alle skoler og lagt ud på skolernes personale- og forældreintra, på
skolernes hjemmesider og på www.syddjurs.dk.
4.2.3 Læseudviklingsprojekt (LUS)
Fra og med skoleåret 2007/08 har læseområdet været særligt kommunalt indsatsområde i Syddjurs
Kommunes skolevæsen med udgangspunkt i flg. beskrivelse af mål og midler:
Målet for læsning i Syddjurs kommune er:
• at alle elever kan læse på LUS punkt 12 i anden klasse og på LUS punkt 15 i 3. klasse m.v.
• at, der er max. 3- 5 % elever, som ikke kan klare læsning på aldersvarende niveau.
• at der til disse elever er kompenserende hjælpemidler til rådighed allerede fra 2. klasse.

•
•

at der gives mulighed for it – støttet undervisning i form af adgang til computer med adgang
til oplæsnings- og skriveprogram og andre hjælpeprogrammer for læse-/skrivesvage elever.
at alle elever, med særlige forudsætninger i læsning, er afdækket med hensyn til evt.
dysleksi senest efter 2. klasse.

Midlet for at opnå målet:
• fokus på læsning i alle fag ud fra en anerkendende relationistisk tankegang
• styrkelse af normalundervisningen ved indføring af LUS på alle klassetrin over en treårig
periode
• foregribende indsats for elever med potentielle læsevanskeligheder gennem metoderne i
Reading Recovery.
LUS og de nationale test bruges som evalueringsmåde vedr. elevernes læsefærdigheder på alle
kommunens skoler, og kommunens læsekonsulent er rådgiver og sparringspartner for skolernes
læsevejledere i forhold til tolkning af testresultaterne. Ligeledes vejleder læsekonsulenten både
læsevejledere og lærere vedr. opfølgende indsatser for børn med læsevanskeligheder.
Projektet blev evalueret efter de første 3 år, og denne evaluering viste, at LUS ikke kun fungerer
som et evaluerings- og testredskab i forhold til den enkelte elev, men i høj grad er med til at
opkvalificere lærerne i forhold til læsning og danskundervisningen.
Fra og med skoleår 2011/12 er LUS ikke længere et projekt, men indgår som fast bestanddel af
undervisningen på alle kommunens skoler. På baggrund af erfaringerne med LUS-projektet i
perioden 2007 – 2011 er der således i løbet af skoleåret 2011/12 udarbejdet en ”Handleplan for
læsning i alle fag”. Handleplanen blev forelagt og godkendt af FI-udvalget i september 2012, og
den giver anvisninger på, hvordan den enkelte skole og den enkelte lærer kan arbejde med læsning i
alle fag.
Resultaterne af LUS viste i 2011, at der er en del flere dygtige læsere end tidligere og færre elever
med svære læsevanskeligheder. Der er dog stadig elever, som er mellem et halvt og et helt år
forsinkede i deres læseudvikling.
I skoleåret 2011/12 er der arbejdet på at finde årsagerne til, at elever bliver forsinkede i deres
læseudvikling. Forsinkelse i læseudviklingen kan skyldes forskellige faktorer, f.eks. at barnet er
kommet sent i gang med læseundervisningen på grund af umodenhed, urolig adfærd, som forstyrrer
elevens mulighed for at deltage sprogligt opmærksomt i undervisningen, lettere tale- eller
sprogproblemer i førskolealderen, hjemlige problemer m.m. I handleplanen for læsning i alle fag er
der anbefalinger på, hvilke tiltag underviseren kan iværksætte i forhold til at afhjælpe de forskellige
typer vanskeligheder. Det har vist sig, at metoderne omkring ”genrepædagogik” er et effektivt
middel til at hjælpe de ”forsinkede” elever med at indhente deres efterslæb. Der er derfor sat stor
fokus på at udbrede viden om denne metode til alle lærere, så det ikke kun er dansklæreren, men
lærere i alle skolens fag, som har til opgave at hjælpe elever med at forbedre deres læsefærdigheder.
Et andet fokusområde for læseundervisningen har været anvendelse af sprogvurdering i
børnehaveklassen. På landsplan er der udarbejdet et nyt sprogvurderingsmateriale, som hjælper til at
kortlægge fire sproglige dimensioner hos det enkelte barn:

produktivt talesprog – ordforråd, ords endelser, sproglig kompleksitet, historiefortælling,
udtale
• receptivt talesprog – sprogforståelse
• lydlig opmærksomhed – rim, bogstavkendskab, skelnen af sproglyde
• kommunikative kompetencer
Ud fra sprogvurderingen kan der iværksættes en ekstra indsats for de børn, som scorer lavt og som
derfor også er i fare for at få læsevanskeligheder længere oppe i skolesystemet.
•

Efter-/videreuddannelse i forbindelse med læsning i alle fag har i skoleåret 2011/12 drejet sig om
flg. emner:
• brug af iPads i læseundervisningen
• genrelæsning og genrepædagogik
• sprogvurdering i bh.klassen
• uddannelse af lærere i metoden Reading Recovery
Derudover er læsekonsulenten tovholder på netværk for såvel læsevejledere som
børnehaveklasseledere.
4.3 Institutionsmål
Ud over fælles mål og områdemål er der på skolerne også arbejdet med egne specifikke
indsatsområder. Uddybende beskrivelse af institutionsmålene kan ses i skolernes respektive
beskrivelser af rammebetingelser og pædagogiske processer i afsnit 5. Institutionsmålene kan kort
sammenfattes under flg. overskrifter:
•
•
•
•
•
•

Kost, krop og motion – mere bevægelse i skoledagen
Udeliv i SFO
Udeskole
Skolebiblioteket som læringscenter
Udarbejdelse af værdiregelsæt
Udviklings- og strategiplaner – ” vision 2016”

Det er skoleafdelingens vurdering, at der på alle skoler arbejdes godt og intenst i forhold til lokal
udvikling og forankring af såvel de fælles mål, områdemålene og den enkelte skoles institutionsmål.
Skolernes grundige arbejde med målene understreger, at der i skolevæsenet som helhed trækkes på
samme hammel og i samme retning, og der tegnes efterhånden et klart billede af, hvad der
kendetegner det fælles skolevæsen i Syddjurs Kommune.

Hornslet Skole

Skolens bidrag til kvalitetsrapporten
for Syddjurs Skolevæsen
Skoleåret 2011 / 2012

Skolebeskrivelse
Skolens profil:

Hornslet Skole er en folkeskole beliggende i Hornslet by. Skolen er organiseret i en basisskole fra
0. – 5. årgang og en udskoling fra 6. – 9. årgang. Lærerne er organiseret i klasseteam, årgangsteam
og fagteam. Skolen tilbyder udover den almindelige fagrække tysk/fransk fra 6. klasse og spansk
som valgfag i 8. og 9. klasse. Skolens udvikling tager afsæt i Vision 2016, som beskriver en vision,
en strategi og handlingsplaner for det konkrete arbejde med at realisere visionen. Vision 2016
sætter retning for en skole, der vil kendes på et højt ambitionsniveau i forhold til trivsel og fagligt
udbytte for eleverne. Dette nås gennem lærere og pædagogers arbejde med inkluderende
fællesskaber, motivation som drivkraft for læring, den røde tråd igennem skolegangen og IT som et
værktøj, der understøtter al læring. LP-modellen som pædagogisk værktøj for lærere og pædagoger
understøtter arbejdet med pædagogiske problemstillinger i dagligdagen sammen med AKT-arbejde
og tilbud om lektiecafé 2 dage a 3 lektioner for alle og yderligere to dage for SFO-børn. Der er
læsebånd hver morgen de første 20 minutter og arbejdet med dansk/læsning understøttes i
dagligdagen af skolens to læsevejledere, som sammen med matematik- og IT-vejledere samt AKTteamet koordinerer alle tiltag i forhold til faglig og social støtte til elever og klasser. Lærere og
pædagoger på 0. – 3. klassetrin er sammen i undervisningsdelen i 3/2/1 lektioner/ugen og
samarbejder i k-team omkring planlægning, pædagogik, trivsel og helhed for det enkelte barn og
klassen. Syddjurs Kommune har vedtaget en IT-strategiplan, hvor alle elever senest januar 2013
skal have deres egen personlige iPad. Lærerne fik derfor iPads i april og har i løbet af foråret 2012
gennemført et efteruddannelsesforløb med henblik på brugen af iPads i undervisningen.
Skolens beliggenhed midt i byen har i mange år været en udfordring i forhold til elevtal og dermed
mange børn, biler og cykler på samme sted. I efteråret 2010 kom vi endelig i gang med et større
udrednings- og kortlægningsarbejde m.h.p. at få udarbejdet en endelig og blivende løsning på
trængselsproblemerne omkring skolen, som især er mærkbare om morgenen. Status september
2012 er, at en række trafikale omlægninger er færdiggjort og taget i brug. Uge 42 færdiggøres
arealer til cykelparkering og projektet er hermed afsluttet. Dog følges op med forskellige
kampagnetiltag i løbet af skoleåret i forhold til at understøtte opbakningen til de nye forhold og at
mange elever fortsat går eller cykler til skole.
Skolens fysiske rammer og disses betydning for organisering af undervisningen:

Skolens bygningsmasse er karakteriseret ved knopskydning og fokus på traditionelle klasselokaler.
I skoleåret 2011-12 påbegyndtes en renovering jf. en anlægsbevilling på kr. 23 mil. og en
energirenoveringspulje på 5 mil. kr. Renoveringen forventes afsluttet primo 2013. Renoveringen
betyder et væsentligt løft for de dele af skolen, der renoveres. Det er dog fortsat nødvendigt at
påpege, at renoveringen ikke sprænger rammer i forhold til nye pædagogiske muligheder, både
fordi økonomien ikke rækker til det, men især fordi der ikke er kvadratmeter nok, og dermed kan
der ikke gøres meget andet end at renovere bestående lokaler, da klasselokaler eks. ikke kan
forandres til fællesrum eller grupperum. Det vilkår betyder selvsagt, at betingelserne for lærerne i
forhold til at arbejde med holddeling, storholdsundervisning m.m. fortsat har trange kår. Alene det
vilkår at vi ikke har et stort fællesrum, hvor bare en årgang af elever kan samles til fælles
undervisning/oplæg, siger meget. Samtidigt betyder de manglende fællesfaciliteter, at
undervisningen i idræt mange gange i løbet af året må forstyrres, når gymnastiksalene skal bruges
til andet. I en tid med fokus på sundhed, kost og motion er det ligeledes beklageligt, at skolen ikke

har udendørs idrætsfaciliteter til de 34 klasser. I gammel gymnastiksal må der ikke spilles bold
grundet ophængte støjdæmpende plader, som kan forårsage en farlig situation, hvis de falder ned.
Det er barske betingelser for idrætsfaget. Vi har en drøm om, at kommunen køber Bækdals-arealet
overfor skolen/bag Ballesvej og her etablerer faciliteter til idræt og motion. Vi er rigtigt glade for
alt det, der nu renoveres og noterer med tilfredshed, at behovet for ombygning/tilbygning af Gl. Sal
til fællesareal/aula og tilbygning af en ny gymnastiksal er optaget på listen over fremtidige
renoveringsarbejder i kommunen.

Rammebetingelser
KLASSETRIN, SPOR OG ELEVTAL (pr: 5/9 2011)
Klassetrin
Antal spor
0. klasse
4
1. klasse
3
2. klasse
4
3. klasse
3
4. klasse
4
5. klasse
3
6. klasse
3
7. klasse
4
8. klasse
3
9. klasse
3
10. klasse
I alt:
34
Specialklasser
2
Modtageklasser
I alt:
36
Evt. bemærkninger:

Antal elever
90
72
86
75
86
73
73
84
67
68
774
12
786

Klassekvotient
Normalklasser
Specialklasser
Modtageklasser
Evt. bemærkninger:

Antal elever i SFO
Elever i 0. – 3. klasse
Tilmeldt SFO
Andel af elever i SFO/skole (dækningsgrad)
Evt. bemærkninger:

22,8
6,0

323
309
95,7%

Elever pr. normeret lærerstilling i normalklasser 0. – 10. klasse
Antal tildelte fuldtidslærerstillinger, incl. leders evt. uv-tid
Antal faktisk ansatte fuldtidslærerstillinger, incl. leders evt. uv.-tid

53,11

Antal elever pr. fuldtidslærerstilling i forhold til faktisk lærernormering
Evt. bemærkninger:
LÆRERNES UNDERVISNINGSTID

53,11
14,8

Lærernes undervisningstid
Procentandel af lærernes bruttoarbejdstid (1924 timer) der anvendes til undervisning
Procentandel af lærernes nettoarbejdstid (1672,4 timer) der anvendes til undervisning
Evt. bemærkninger:

33,2%
38,5%

ELEVFRAVÆR
Elevfravær – beregnet på det samlede fravær i hele skoleåret
Den samlede fraværsprocent
Hvor mange procent af det samlede fravær skyldes sygdom?
Andre fraværsårsager: Lovligt fravær 35,5 % / Ulovligt fravær 6,2%

4,8%
58,3%

UNDERVISNINGSMIDLER
Undervisningsmidler *
Antal elever
Afholdte udgifter til uv-midler
Udgift pr. elev
Evt. bemærkninger:

786
681.890
868

* Undervisningsmidler defineres som: Skolebiblioteksmaterialer, lærebogssystemer, fagbøger, materialer og udstyr til eksempelvis
fagene sløjd, billedkunst, musik, håndarbejde, natur og teknik, fysik/kemi, idræt osv., IT-udstyr/programmer, kort, smartboards,
skrivepapir, kladdehæfter, blyanter og andre skrivematerialer m.m.
Bemærk:
1. leasing af kopimaskiner, serviceabonnementer, copy-dan, koda og lign. hører under adm.udgifter/kontorhold
2. rejse- og opholdsudgifter til lejrskoler/eskskursioner medtages ikke under undervisningsmidler.

UNDERVISNINGSTIMER
Undervisningstimer
Klassetrin
Planlagte uv-timer pr. klasse
0. klasse
600
1. klasse
690
2. klasse
712,5
3. klasse
802,5
4. klasse
772,5
5. klasse
772,5
6. klasse
900
7. klasse
930
8. klasse
1050
9. klasse
1110
10. klasse
Specialklasser
720
Modtageklasser

Gennemførte uv-timer i %
100
100
100
100
100
100
99,8
99,8
99,5
99,7
100
-

Kriterier for aflysning af timer og evt. øvrige bemærkninger:
Over 6. klasse (6-9 kl)
Ingen kvalificeret vikar mulig (specielle fag)
Der er udarbejdet princip for vikardækning.
LÆRERNES UDDANNELSE
Lærernes linjefagsdækning
Procentdel af undervisningen der varetages af lærere med linjefag eller tilsvarende kompetencer
(f.eks. længerevarende efterudd./årskursus i et fag eller fagkompetencer på bachelorniveau)
Normalundervisning
(linjefag eller efteruddannelse/årskursus/diplomuddannelse)

84,8

Specialklasser
(linjefag eller efteruddannelse/årskursus/diplomuddannelse)

0

Dansk som 2. sprog
(linjefag eller efteruddannelse/årskursus/diplomuddannelse)

1

Evt. bemærkninger:

Lærernes efter- og videreuddannelse
Samlede lønudgifter
Samlede udgifter til deltagergebyr og kørsel
Udgift pr. fuldtidslærer
Evt. bemærkninger:

775.627
162.619
17.666

De pædagogiske processer
ELEVPLANER
Den løbende evaluering / elevplaner
I Syddjurs Kommune er det besluttet, at elevplanen skal være tilgængelig via Skoleintra/skolens hjemmeside
(adgang via Forældreintra), elevplanen skal bruges i planlægningen af undervisningen for den enkelte elev
og elevplanen bruges som dialogredskab i skole/hjem-samarbejdet om den enkelte elevs udvikling.
Hvordan arbejder skolen/lærerne med elevplaner?
Beskrivelse:
Elevplanen udarbejdes en gang årligt i forbindelse med efterårets skole-hjem samtaler. Her sættes mål og
laves aftaler og disse følges så op løbende og senest i forbindelse med forårets samtaler mellem skole og
hjem. I forbindelse med vision 2016 delmål omkring motivation og afledte handlinger er det aftalt, at der skal
laves forsøg med ”eleven med i elevplanen” og ”elevsamtaler”. Små forsøg i enkelte klasser i skoleåret
2011-12 indgår i et mere dybdegående arbejde med delmålet som næste skridt ligesom skolebestyrelsen i
efteråret 2012 vil gennemføre en evaluering af elevplanerne blandt forældre, elever og lærere. Evalueringen
bruges som oplæg til en revision af princip for elevplaner på skolen.

Regelmæssige andre anvendte evalueringsredskaber/metoder til løbende evaluering i fagene i
Indskoling
LUS, CHIPS, OS64, ST2, Læseevaluering 0. årg. (kommunal beslutning)

MG-prøver hvert år (matematiktest)
LUS, SL 60, SL 40, ST 3-4-5, Hastighedsprøve 5
MG-prøver hvert år – FG-prøve 5
Udskoling
ST 6-7-8-9, Hastighedsprøver, demo-læseprøver
MG-prøver hvert år, FG-prøver 6-7-8-9
Evt. bemærkninger:
Eleverne luses to gange årligt som minimum. Der afholdes læsekonference på hver årgang med deltagelse
af læsekonsulent en gang årligt. Prøver tages som udgangspunkt af lærer og der sparres med læse- og
matematikvejleder omkring opmærksomhedselever.
Herudover benytter lærerne hen over skoleåret en række elektroniske evalueringsredskaber indenfor det
enkelte fag. Med implementeringen af de nationale tests overvejes det til stadighed, hvilke og hvor mange
øvrige tests, der skal anvendes i løbet af skoleåret.
Mellemtrin

SKOLE/HJEM SAMARBEJDE
Skole/hjem-samarbejdet
Beskrivelse af de væsentligste elementer i skole/hjem samarbejdet:
Forældremøde og skole/hjemsamtaler to gange årligt eller efter behov. På 0. – 3. årgang afholdes fælles
samtaler skole/sfo og forældre. Meget væsentlige elementer er også skole-hjem samarbejdsaftner på 0. og
6. årgang (ved klassesammenlægninger på dette trin) med fokus på samarbejde og kommunikation samt et
velfungerende klasseforældrerådsarbejde i de allerfleste klasser, hvor der arrangeres sociale og kulturelle
aktiviteter hen over skoleåret – med eller uden læreres deltagelse.
Klasseråd/forældreråd
Antal klasser med klasseråd/forældreråd
Antal klasser uden klasseråd/forældreråd
Evt. bemærkninger:
Klasseforældrerådene er velfungerende og aktive langt hen ad
vejen. Forældrene tager også et stort medansvar for en god
afvikling af sidste skoledag på 9. årgang jf. SSPs anbefalinger.
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HOLDDANNELSE
Tilrettelæggelsen af arbejdet med holddannelse
Det fremgår af folkeskolelovens §25, at undervisningen på 1.-10 klassetrin kan organiseres i hold inden for
den enkelte klasse og på tværs af klasser og klassetrin.
Eleverne skal dog undervises i deres stamklasse i den overvejende del af undervisningstiden.
Hvordan bruger skolen holddannelse?
I indskolingen:
Der samarbejdes omkring konkrete undervisningsforløb både lodret og vandret og
klasserne brydes op i hold ud fra kriterier afledt af det faglige indhold og de valgte
pæd. metoder.
På mellemtrinnet:
Samme – fag parallelægges i skemaet og der samarbejdes omkring faglige forløb
med opbrydning af klasser og holddannelse på tværs ud fra valgte kriterier.
I udskolingen: Samme – inkl. brug af fagdage, hvor klasser/årgange arbejder med et
fag i hold på tværs af klasserne.
UNDERVISNINGSMILJØ
Elevernes undervisningsmiljø
Loven om undervisningsmiljø trådte i kraft i august 2001. Det betyder, at skolerne udarbejder en skriftlig
undervisningsmiljøvurdering, som revideres minimum hvert 3. år.

Undervisningsmiljøvurderingen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.
Tidspunkt for seneste UVM?

04-2010

Beskrivelse af de indsatser, som den sidste undervisningsmiljøvurdering har givet anledning til
Beskrivelse:
Beskrivelse:
UVM 2010 viste behov for indsatser på tre hovedområder:
1. Evalueringen viste, at eleverne generelt scorer den gode relation mellem pædagog/lærer og elev
lavt.
2. Eleverne efterlyser større variation i undervisningen og mere elevinddragelse.
3. De fysiske rammer vurderes som meget dårlige for undervisningsmiljøet.
Kommentar: Evalueringen blandt eleverne viste klart, at Hornslet Skole er et sted med en generelt god
klasseledelse, hvor rammer og struktur er på plads. Dette giver ro og tryghed omkring undervisningen.
Prisen herfor kan være en af eleverne oplevet meget lærerstyret skole med tilsvarende svage relationer
mellem pæd./lærer og elev og lav variation og lav inddragelse af eleverne i undervisningen.
Ovenstående indgår derfor i Vision 2016, som sætter mål for arbejdet med eleven som aktør, motivation,
inkluderende organisering, rød tråd i skoleforløbet og den digitale skole. I forbindelse med renoveringen af
udskolingen implementeres en ordning med ”fagenes lokaler” og deraf afledt indretning af gange og
fællesarealer som pauserum/garderobe for de store elever.

DANSK SOM ANDET SPROG
Tilrettelæggelsen af undervisningen i dansk som andet sprog
Byrådet i Syddjurs Kommune har besluttet at der er 3 modtagecentre i Syddjurs Kommune på henholdsvis
Mørke Skole, Rønde Skole og Skelhøjeskolen.
Antal elever der modtager undervisning i dansk som andet sprog i alt:
- i modtageklasse
0
- som helt eller delvist integreret i den alm. undervisning
15
Evt. bemærkninger:
Det er en stor udfordring for os, at forældre i stigende omfang de senere år har ønsket at benytte det frie
skolevalg og dermed har indmeldt deres barn med behov for sprogstøtte/dansk som andet sprog på skolen
på trods af skolens henvisning til Mørke Skole, som har modtageklasser. Mere overordnet kunne vi ønske
beslutningen om ”modtageskoler” revurderet også i lyset af ønsket om inklusion af så mange elever som
muligt på distriktsskolen. Der er efter vores bedste mening opstået et paradoks i forhold til målsætningen om
inklusion og den fortsatte eksklusion af elever med behov for sprogstøtte. Da vi jf. ordning med udvalgte
skoler med modtageklasser ikke får tildelt ressourcer til at kunne undervise/støtte elever med dansk som
andet sprog, har vi kun mulighed for at tildele støtte i endog meget begrænset omfang i forhold til behovet.
Vi ser da også en klar tendens til, at tosprogseleverne skal støttes massivt igennem hele skoleforløbet og for
flere af eleverne i 0. klasse betyder den manglende støtte, at de er to år i børnehaveklassen.

RESULTATER – FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER

FSA : Bundne prøvefag
Dansk

Læsning
Retskrivning
Skriftlig

Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
7,16 69
7,10 69
7,09 69
7,83 69
6,07 69
6,04 69

Engelsk
Matematik

Fysik/kemi
Naturfag

Orden
7,43
Mundtlig
6,25
Mundtlig
6,77
Mundtlig
6,24
Færdighedsregning 7,97
Problemløsning
7,37
Praktisk/mundtlig 6,59
Praktisk/mundtlig

FSA : Frivillige prøvefag
Tysk valgfag
Fransk valgfag
Håndarbejde
Sløjd
Hjemkundskab

Skriftlig
Mundtlig
Skriftlig
Mundtlig
Praktisk/mundtlig
Praktisk/mundtlig
Praktisk/mundtlig

FSA : Prøvefag til udtræk
Engelsk
Tysk tilbudsfag
Fransk tilbudsfag

Skriftlig
Skriftlig
Mundtlig
Skriftlig
Mundtlig

Kristendomskundskab
Mundtlig
Historie
Mundtlig
Samfundsfag
Fysik/kemi
Geografi

Mundtlig
Skriftlig
Skriftlig

Biologi
Skriftlig

FSA : Vurderinger og evalueringer
Obligatorisk projektopgave
Fri selvvalgt opgave

69
69
69
68
68
68
69

5,43 69
6,96 69
7,39 69
7,50
6,26
6,81
-

68
68
69
0

Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
7,33 69
0
6,16 50
0
6,00 50
6,00 21
7,44 16
0
7,31 16
2,00 1
6,00 69
9,83 23
6,68 69
0
6,70 69
6,58 24
0
6,81 69
6,95 22
6,91 69
7,21 47
Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
7,54 67
0

Skolelederens vurdering af årsresultaterne
I forhold til skolens karaktergennemsnit fra foregåede år, er der mindre udsving både op og ned. Et sted,
der skiller sig markant ud, er standpunktet i læsning og retstavning. At især standpunktet i læsning er
forbedret, ser vi som et resultat af skolens aktive indsats omkring læsning på alle klassetrin, idet skoledagen
på Hornslet Skole hver dag starter med 20 minutters læsning samt en aktiv indsats fra skolens
læsevejledere. Derudover afholdes systematisk testning med efterfølgende klassekonferencer. Mundtlig
engelsk, fysik/kemi og kristendom ligger også fint – mindre godt gik det i dansk skriftlig og orden,
samfundsfag, biologi og geografi. Fremadrettet – og i lyset af evidens i forhold til sammenfald mellem et
godt afgangsresultat fra folkeskolen og sandsynligheden for, at man gennemfører en ungdomsuddannelse,
er det et meget vigtigt fokus at afklare og blive tydelig på et ambitionsniveau i forhold til elevernes/alle
elevers afgangsresultat.
SFO
SFO-personale
Antal fuldtidsstillinger (pr. 1. september 2011)

(*) 18,10 (fordelt på 22
stillinger – 4
fuldtidsstillinger og 18
deltidsstillinger)

Heraf uddannede pædagoger
Heraf andet personale
Beskrivelse af det andet personales uddannelse/kvalifikationer og lign.:
• 3 lærere (2 på 30 timer og 1 på 27 timer)
• 4 pædagogmedhjælpere (2 på 34 timer, 1 på 32 timer og 1 på 30 timer)
• 1 pædagogstuderende
• 1 sekretær (på 5 timer)
• 2 dispensation for uddannelseskravene (1 på 34 timer og 1 på 30 timer) - 1 plejeuddannelse og 1
mange års erfaring indenfor det pædagogiske område – aftale der blev indgået mellem Rosenholm
Kommune og BUPL.
(*) 1 af fuldtidsstillingerne er en støttepædagogstillinger, som anvendes i både skole og SFO – 17 timers
støtte i undervisningsdelen og 17 timers støtte i SFO samt 3 timer til andet arbejde.

Afrapportering vedr. aftalestyring
Fælles kommunale mål
ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS
Trivsel og sygefravær på medarbejderniveau
Trivsel på arbejdspladsen og nedbringelse af sygefraværet er udpeget som et fokuspunkt i hele Syddjurs
Kommunes organisation. I Aftalestyring 2008 er det medtaget som et overordnet, kommunalt mål med
overskriften : "Attraktiv arbejdsplads - bedre trivsel - mindre sygefravær" til bearbejdelse i både 2008 og
2009.
Sygefravær
2010/11 2011/12
Sygefraværsprocent lærere
4,11
2,4
Sygefraværsprocent pædagoger
8,64
4,66
Sygefraværsprocent øvrigt personale
0,65
1,26
Evt. bemærkninger: Sygefraværsprocenterne er med det
forbehold, at de er trukket i den nye ”Rollebaserede tilgang”, der
desværre ikke umiddelbart giver mulighed for at gennemskue
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11

tallene, som vi tidligere har kunnet.

Trivsel
Skolens vurdering af medarbejdernes trivsel og sygefraværets indflydelse på den pædagogiske hverdag:
I SFO´en har der været et forholdsvis højt sygefravær, der bl.a. skyldes at enkelte medarbejdere oplevede,
der ikke var et godt psykisk arbejdsmiljø. Det blev der efterfølgende taget hånd om – læs venligst
”Iværksatte tiltag til fremme af medarbejdernes trivsel i skoleåret 2011/12”. Endvidere er de pågældende
medarbejdere ikke længere ansat på skolen / i SFO´en. Det forholdsvis høje sygefravær har naturligvis haft
en negativ indvirkning på den pædagogiske hverdag i SFO´en samt i forhold til samarbejdet mellem lærere
og pædagoger. Det har i perioder været svært for medarbejderne ”at få enderne til at nå sammen”, hvilket i
nogle tilfælde har betydet aflysning af aktiviteter, men langt de fleste medarbejdere har ydet en fremragende
indsats og været med til at få tingene til at fungere og hænge sammen.
Generelt: Renoveringen af dele af skolen samt implementering af helhedsplan for trafik (adfærd og fysiske
tiltag) har kostet mange kræfter og medført mange gener i dagligdagen. Det er alt sammen gået, takket
være stor hjælpsomhed og overbærenhed blandt alle medarbejdere. Efter næsten et år i byggerod og
trafikrod mærkes dog tydeligt en stor træthed og alle ser frem til at komme tilbage til mere dagligdags
tilstande både inde og ude.
Iværksatte tiltag til fremme af medarbejdernes trivsel i skoleåret 2011/12:
I SFO´en har der været et forløb i forhold til det psykiske arbejdsmiljø, hvor kommunens
arbejdsmiljøkonsulent samt en erhvervspsykolog har været inddraget. Det har været et godt forløb, som har
været med til at højne trivslen blandt medarbejderne. På et personalemøde i maj 2012 gav alle
tilstedeværende medarbejdere udtryk for, at de er glade for at møde på arbejde, og de har en god
arbejdsplads, hvor der bliver taget hånd om problemerne.
I både skole og SFO har der været en ”Lederevaluering”, hvor trivsel blandt medarbejderne var et af
elementerne. Alle medarbejdere svarede via et spørgeskema skriftligt tilbage til HR-afdelingen. HRafdelingen samlede besvarelserne og iværksatte sammen med ledelsen en opfølgning. Der blev nedsat
dialoggrupper, der i dialog med lederne udpegede bevarings- og udviklingspunkter, hvorefter der blev
udarbejdet handleplaner, som har været fremlagt for personalegrupperne og efterfølgende godkendt i
skolens MED-udvalg. SL og AMR sørger for opfølgning på handleplanerne.
Skolens vurdering, på en skala* fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
1

2

3
x

4

*

1 = Ikke påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
2 = Påbegyndte aktiviteter for målopfyldelse
3 = Godt på vej mod målopfyldelse
4 = Målet er fuldt ud nået

MEDARBEJDERDREVET UDVIKLING OG INNOVATION/CIVILSAMFUNDSSTRATEGI
Medarbejderdrevet udvikling og innovation/Civilsamfundsstrategi
I Syddjurs Kommune skal ledelsen i dialog med medarbejdere og brugere løbende indsamle, bearbejde og
beskrive mulighederne for at skabe bedre service, øge produktiviteten og rationalisere i alle kommunens
enheder.
Målet er, at udvikling og innovation øges i den kommunale organisation til gavn for både borgere, brugere og
medarbejderne i kommunen.

I alle afdelinger/institutioner indgår medarbejderdrevet udvikling og innovation som et fokusområde. Det
betyder, at der skal igangsættes initiativer, hvor medarbejdere er centrale i udviklingen af områdets
kerneydelser.
Der skal vises konkrete effekter som f.eks. nedsat sagsbehandlingstid, øget kvalitet og øget bruger- og
medarbejdertilfredshed.
Konkrete tiltag og resultater
Beskrivelse:
Sagt med den brede pensel er det nærmest et vilkår i dagligdagen, at man som medarbejder og ledelse
konstant innoverer = gør det vi gør på en smartere, bedre og så billigt som muligt måde.
Når det er sagt, er det et fokus-område at udnytte potentialet i IT mest muligt. Det gælder eks. skoleintra
som platform for kommunikation og redskab i undervisningen sammen med alskens andre IT-baserede
uv.midler. I administrationen er der ligeledes fokus på at udnytte IT så meget som muligt eks. de muligheder
for forenkling og bedre styring som Tabulex-platformen giver, elektronisk kørselsindberetning og alt til
fremme af afvikling af papir- og blanketforbrug.
Civilsamfundsstrategi: Har vi ikke arbejdet specifikt med – konsekvens af renovering og helhedsplan for
trafik blandt andet. I skolen har vi jo tradition for at inddrage forældrene rigtigt meget i forhold til at
understøtte trivsel i klasserne via sociale arrangementer og i dagligdagen hjælper forældre også ofte til, når
der skal køres eller bages osv. I det lys kan man sige, at inddragelse af civilsamfundet i løsningen af
skolens opgave allerede er indarbejdet på skoleområdet.
Skolens vurdering, på en skala* fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
1

2

3
x

4

*

1 = Ikke påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
2 = Påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
3 = Godt på vej mod målopfyldelse
4 = Målet er fuldt ud nået

IMPLEMENTERING AF LEDELSESEVALUERING OG TRIVSEL

Områdemål
SPECIALUNDERVISNING
Redegørelse for ny struktur for specialundervisning:
Der er blandt skolens medarbejdere fokus på at skabe en inkluderende undervisning og en positiv forståelse
for at børn lærer af hinandens forskelligheder. Målet er at skabe en inkluderende skole. I den forbindelse
ville det være ønskværdigt om segregeringsgraden kunne aflæses..
På skolen understøttes indsatsen mod en inkluderende undervisning via skolens kompetencecenter og AKT
team. Skolens kompetencecenter består af to læsevejledere, to matematikvejledere, pædagogisk ITvejleder og skolens ledelse. I kompetencecentret koordineres alle faglige indsatser i forhold til enkelte elever
og klasser. AKT teamet hjælper og støtte medarbejdere i arbejdet med at skabe øget inklusion. Indsatsen
koordineres af skolens ledelse og hvert forløb evalueres.
Der samarbejdes tæt med skolens to specialklasser med henblik på at integrere eleverne herfra på bedst
mulig vis gennem kontakt med klasser. Ligeledes forsøges elever med mellemrum inkluderet i en klasse helt
eller delvist. Skolen profiterer af specialklassernes kompetencer i forbindelse med tidsbegrænsede kurser for
enkelte elever, hvor der er fokus på at understøtte elever med særlige udfordringer.
Skolens lektiecafé er også en del af vejen mod en inkluderende skole. To dage om ugen efter skoletid er
skolepædagogen tovholder sammen med SFO-pædagoger/lærere i caféen. Lektiecaféen er vel besøgt.
Skolen har i samarbejde med ungdomsskolen haft lektiecafe for udskolingselever. Begge cafeer har på
bedste vis understøttet elevernes skolegang og skabt bedre rammer for elever med særlige udfordringer.

Udskolingens café er dog lukket ned i maj grundet svigtende tilslutning.
På vej mod en inkluderende skole er viden om, hvordan vi bedst hjælper og støtter udsatte elever helt
afgørende. Skolen har derfor prioriteret faglig videreuddannelse på diplomniveau af fire medarbejdere.
Prioritering og oprettelse af familieklasse på Hornslet Skole påbegyndte i skoleåret 11/12 og indsatsen
fortsætter i 12/13. De foreløbige tilbagemeldinger og evalueringer viser at indsatsen, hvor der arbejdes
intensivt og systematisk har en god effekt i arbejdet mod en inkluderende skole.
Skolens vurdering, på en skala* fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
1

2

3
x

4

*

1 = Ikke påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
2 = Påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
3 = Godt på vej mod målopfyldelse
4 = Målet er fuldt ud nået

SFO SOM INTEGRERET DEL AF SKOLEN
SFO
Har SFO beskrevet pædagogiske mål- og indholdsbeskrivelser for børns trivsel, læring og udvikling?
(Ja/nej)
Tilbyder SFO børnene lektiestøtte? (ja/nej)
Hvis ja: 1. ad hoc når børnene spørger om det
2. på faste tidspunkter på dagen/ugen
Evt. bemærkninger:
* Mål- og indholdsbeskrivelser
Der er udarbejdet mål og indholdsbeskrivelse på følgende områder:
- Overgange fra institutioner
- Samarbejde mellem SFO og undervisning
- Lektiestøtte
- Sundhed, krop og bevægelse
- Udsatte børn og unge

* Ja
Ja
** X

** Lektiestøtte
2 dage om ugen (mandag og onsdag) tilbyder SFO i samarbejde med skolen lektiestøtte til alle elever, der
ønsker at tage imod tilbuddet.
2 dage om ugen (tirsdag og torsdag) tilbyder SFO lektiestøtte til de børn, der er indmeldt i SFO.
Deltager pædagogerne i undervisningen? (ja/nej)
Ja
Beskrivelse af det pædagogiske samarbejde mellem lærere og pædagoger i indskolingen:
I alle klasser fra og med 0. til og med 3. er der etableret K-team (klasseteam), hvor pædagoger og lærere
deltager. Der afholdes møder hver 14 dag. På møderne planlægges og tilrettelægges den fælles tid med
eleverne, der kan udarbejdes en LP på et barn, hvis der er behov for det, der udarbejdes sociale årsplaner,
forældresamtaler (skole- hjemsamtaler) forberedes, klassens trivsel og udvikling diskuteres, og der kan træffes
beslutninger om en fælles pædagogisk indsats.
- 0. kl.: Pædagoger deltager i undervisningen i gennemsnit 3 lektioner pr. uge. Pædagogmedhjælpere deltager
i gennemsnit 1 lektion pr. uge. Endvidere deltager pædagoger og pædagogmedhjælpere i temadage.
- 1. kl.: Pædagoger deltager i undervisningen i gennemsnit 3 lektioner pr. uge. Endvidere deltager
pædagogerne i temadage.
- 2. kl.: Pædagogerne deltager i undervisningen i gennemsnit 2 lektioner pr. uge. Endvidere deltager
pædagogerne i temadage og lejrskole.
- 3. kl.: Pædagogerne deltager i undervisningen i gennemsnit 1 lektion pr. uge. Endvidere deltager
pædagogerne i temadag.
Der afvikles fælles forældresamtaler (skole- hjemsamtaler) i alle klasser fra og med 0. til og med 3.

Pædagogiske fokusområder for SFO i skoleåret 2011/2012
Beskrivelse:
- Udvikling og implementering af LP i tværfaglige grupper, i k-team samt internt i SFO-gruppen.
- Fysiske aktiviteter ved brug af svømmesal og gymnastiksal.
- Gode og vedvarende sociale relationer mellem børnene.
- Etablering af drengeaktiviteter – arbejder bl.a. en del med rollespil.
- Udvikling af samarbejdet mellem lærere og pædagoger.
PÆDAGOGISK IT (2009-2011)
Pædagogisk IT
Angiv i procent hvor stor en del af lærere der har deltaget i kursus/temadage i IT
100 %
Antal kursuslærertimer i alt
825
Antal pædagogiske IT-vejledertimer
340
Giv eksempler på hvordan IT indgår som en naturlig del af undervisningen:
Kommunikation og opgaveaflevering via elevintra, brug af elektroniske ordbøger, skriftlig fremstilling,
skriftlige opgaver, informationssøgning, brug af interaktive tavler
Uddybende bemærkninger:

IT i undervisningen
Antal elever (pr. 5. september)
Antal pc’ere i funktion
Antal elever pr. pc
Indkøb i indeværende skoleår (2011/12)
(alt inden for IT-udstyr)

786
100
7,8
8 stk. Interaktive tavler
Fra centralt hold er indkøbt iPad til alle lærere.
Derudover har skolen investeret i ca. 20 iPad, der
fra april til sommer blev anvendt af skolens
pædagoger.

Planlagte indkøb i kommende skoleår (2012/13)
(alt inden for IT-udstyr)

Projektorer i alle lokaler, der ikke er en del af
ombygningen. I lokaler berørt af ombygning sættes
projektorer op i forbindelse med denne.
I august 2012 blev udleveret IPad til 4-5-6 årgang.
Resten af klasserne følger primo 2013.
Hornslet Skoles egenfinansiering til indkøb af iPads
udgør 296.426 kr. i 2012/13.

Skolens egne visioner for området

Fortsat udbygning jf. ”Vision 2016”
Brug af Ipad i alle fag og på alle klassetrin. Udstrakt
brug af projektorer i undervisningen.
Al skriftlig kommunikation og de fleste
undervisningsmidler vil være elektroniske.

Evt. bemærkninger:
Målopfyldelsesgraden er fastsat i forhold til den nuværende proces med implementering af iPads i
undervisningen.
Skolens vurdering, på en skala fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
1

2

3
x

4

1 = Ikke påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
2 = Påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
3 = Godt på vej mod målopfyldelse
4 = Målet er fuldt ud nået

Institutionsmål
Redegørelse for skolens egne institutionsmål, jvf. Aftalestyring
Skolen bedes nedenfor give en afrapportering på de institutionsmål, der er arbejdet med i skoleåret
2011/2012.
Beskrivelse af mål

Helhedsplan for trafik

Afrapportering på institutionsmål
Statusopgørelse, herunder evaluering, grad af målopfyldelse,
dokumentation af indsats, resultater og effekter.
Vejarbejdet omkring Hornslet Skole er afsluttet i september 2012.
Ballesvej er blevet ensrettet fra Skolevangen til Tendrupvej og Skolevangen
er blevet ensrettet. Endvidere er der indført en hastighedszone på begge
veje på 30 km.
Der er etableret dobbeltrettet cykelsti samt en afsætningslomme til biler på
Ballesvej.
Det er meget nyt men tilsyneladende har det en meget positiv effekt på
trafikken omkring skolen.
På nuværende tidspunkt mangler vi at få etableret de sidste
cykelparkeringspladser. De forventes færdiggjorte omkring uge 42.

Trafikpolitik for Hornslet
Skole

Der er udarbejdet en trafikpolitik for Hornslet skole med følgende indhold:
- Skolens målsætninger
- Det sunde valg
- De bedste forhold
- Den relevante færdselsundervisning
- Det gode samarbejde
- Vejledninger
- De gode råd og anbefalinger
- Anbefalet skolevej
- Hvis du cykler i skole
- Hvis du alligevel kører dit barn til skole eller som ansat kører til
skole
- Hvis du kører med bus til skole
- Ekskursioner til fods
- Ekskursioner på cykel
- Ekskursioner i bil
- Handlingsplaner
- Undersøgelser og dokumenter
Vi synes selv det er en god og gennemarbejdet trafikpolitik. Trafikpolitikken
er tilgængelig på skolens hjemmeside.

Vision 2016

En opfølgning på mål og handlinger i forbindelse med vision 2016 viser, at
vi er på vej i forhold til visionens mål, strategi og handlinger om end den
pågåede renovering af både bygninger og trafikforhold har fyldt meget i
skoleåret og dermed har bevirket, at arbejdet med visionens strategi og
handlinger efter fælles overenskomst er kørt på et lavere blus.
Inkluderende organisering:
Kompetencecentret er omorganiseret ud fra princip om færre personer med
mere tid, der søges løbende om kc-støtte og støtten planlægges uafhængigt
af skemaet.
Grundskema er lavet med parallellægning i udvalgte fag/årgange med

henblik på at fremme muligheden for holddeling.
Forår 2012 startede skolens første Familieklassehold med 6 elever, som i
12 uger var i familieklassen hver torsdag sammen med enten far eller mor.
Evalueringen viste stor tilfredshed med forløbet hos både elever, forældre,
familieklasselærere og stamklasselærere. Næste spændende nedslag bliver
en opfølgende evaluering i forhold til langtidseffekten af forløbet i
familieklassen. Næste hold med 8 elever starter d. 13. september 2012.
Motivation:
I skoleåret 11-12 gennemføres tiltag i sporene omkring elevsamtaler og
eleven med i elevplanen. På lærermøde 3. okt. kommer kolleger fra
naboskole med oplæg til inspiration.
Evaluering: Tiltaget blev nedprioriteret midlertidigt, men genoptages i
skoleåret 2012-13.
Rød tråd:
Fagteamsamarbejdet revitaliseres konkret og som modelforsøg i fagene
matematik, engelsk og historie i skoleåret 11-12. Der er fastlagt 3 møder
indenfor hvert fag og det meningsfulde indhold er i fokus.
Overgangene i skoleforløbet er tema på lærermøde i januar med henblik på.
en konkretisering og prioritering af udvalgte områder til nærmere
beskrivelse.
Evaluering: Fra skoleåret 2012-13 omorganiseres lærernes arbejde, så alle
fremefter er tilknyttet klasseteam, årgangsteam og fagteam. Alle fag er fra
skoleårets start mødeplanlagt med to fagudvalgsmøder i løbet af skoleåret.
Fagene aftaler selv evt. flere fagudvalgsmøder. Ligeså er en procedure for
overgange i skolestarten og overgang fra basisskole til udskoling blevet
vedtaget og implementeres i forbindelse med skoleåret 2012-13.
LP år tre

LP-grupperne fortsætter i skoleåret 11-12 med 15 møder a 1,5 time.
Samtidigt skal LP-modellen begynde at vise sig som et redskab i
dagligdagen, når der drøftes pæd. problemstillinger. LP skal dermed bruges
i klasseteam/k-team/i SFO, som forberedelse til en afklaringskonference
osv.
Evaluering: En status midt i skoleåret betød, at de tværgående LP-grupper
med tovholdere blev opløst. Herefter indgår LP-modellen som et fælles
grundlag, når pædagogiske problemstillinger viser sig i dagligdagen. Ikke
mindst som en fælles referenceramme viser modellen sig stærk.

Udarbejdelse af
værdiregelsæt

Er færdiggjort med værdiregelsæt, princip for samvær og trivselsplan
(antomobbeplan).

IT-strategiplan

Se afsnit om pæd. IT

Skolebestyrelsens udtalelse
Skolebestyrelsens udtalelse

Inklusion rimer dårligt på besparelser:
Hornslet skole har målrettet og i overensstemmelse med Udviklingsaftalen arbejdet intenst med
inklusion. Via forskellige konkrete tiltag, bl.a. implementering af LP modellen og forsøg med
Familieklasser. Det kræver naturligvis en stor indsats fra skolens personale, og effekten kan ikke
nødvendigvis måles i morgen.
Derfor er det tvingende nødvendigt at skolen kan fortsætte arbejdet, hvis inklusionen skal lykkes,
og vi kan kun opfordre politikerne til ikke at skære i undervisningstimerne; ellers kommer

inklusionen i fare.
SFO-strategi:
Der er igangsat et arbejde med at videreudvikle pædagogikken i SFO og med at gøre SFO til en
mere integreret del af skolen. Der har de seneste år været en tendens til at de ”store” børn d.v.s.
3. årgang ret tidligt på året melder sig ud af SFO’en; og vi hilser processen velkommen. Desuden
kan der drages stor nytte af, at lærere og pædagoger arbejder sammen om børnene – også der,
hvor der er problemer.
IT – fra teknik til didaktik:
Det er meget vigtigt, at der er ressourcer til at lærerne udvikler IT-didaktikken, hvis I-pad til alle
skal blive en succes. Det vil naturligvis være en fortløbende proces og muligheden for at udvikle
dette område må ikke bremses af, at driftsmidlerne ikke er til stede.
Elevplaner:
Bestyrelsen vil i efteråret 2012 formulere nye principper om dette på baggrund af input fra såvel
lærere som forældre. Det er vigtigt, at elevplanerne bidrager til at gøre evalueringen af eleverne
både bedre og mere relevant for alle parter i processen.
Fravær – trivsel:
God trivsel er alles ansvar også forældrenes. Under mottoet: ”det er bedst, når alle er her” vil
Hornslet skole arbejde med det stigende fravær hos elever og nok så meget årsagerne til
fraværet. Undtaget er naturligvis almindeligt fravær p.g.a. af sygdom. Der er sket et beklageligt
skred i opfattelsen af, hvornår man lige kan tage en fridag. Mange tænker ikke over, at både
lærerens undervisning og elevernes læring bliver negativt påvirket, hvis 1/3 af klassen er til frisør
eller prøver nye støvler!.- og derfor ikke kan være med i gruppen, hvor alle skal have en plads.
Skolebestyrelsen på Hornslet skole.

Kolind Centralskole

Skolens bidrag til kvalitetsrapporten
for Syddjurs Skolevæsen
Skoleåret 2011 / 2012

Skolebeskrivelse
Skolens profil:

Kolind Centralskole (KC) er en folkeskole med 430 elever fordelt på to, enkelte årgange tre, trin.
Skolens SFO rummer ca. 120 børn. Alle skolens medarbejdere arbejder (lærere og pædagoger samt
ledelse) på et systemisk og anerkendende grundlag.
På KC har vi fokus på både den enkelte elevs læring og elevens læring i fællesskabet. Det er skolens
erklærede mål, at alle børn skal kunne læse med udgangen af tredje klasse. De børn, som ikke har
læsefærdigheder ved udgangen af tredje årgang, er blevet udredt af skolens læsevejleder, af Reding
Recovery-lærere, og i sidste ende af PPR.
På KC arbejder vi med LP-modellen som grundlag for alt arbejde, en model, som er med til at
skærpe medarbejdernes pædagogiske analyser og som derved sætter fokus på læringsmiljøet på
skolen. Skolen har etableret et kompetencecenter, hvor skolens lærere og elever, gennem indstilling
fra en lærer på baggrund af en LP, kan få hjælp til konkrete faglige og/eller pædagogiske forløb samt
AKT forløb.
SFO og indskolingen har et tæt samarbejde. SFO-pædagoger deltager i undervisningen i udvalgte
timer og de samarbejder med lærerne om barnets sociale og personlige trivsel.
Lærernes faglighed er en vigtig forudsætning for elevernes læring. Vi har et ønske om, at alle lærere
har liniefag eller tilsvarende kompetencer i de fag de underviser i. Det betyder, at vi løbende har
medarbejdere på uddannelse.
På KC arbejder vi målrettet og bevidst med IKT i undervisningen. Der er stadig stor forskel på den
enkelte lærers brug af IKT i undervisningen. Skolens IKT-medarbejder faciliteter skolens
medarbejdere med særligt fokus på ”IKT og didaktik”.
Igen i år har vi haft læse-motions-sang bånd 20 min. hver dag i alle klasser. På skolen har vi fokus på
både psykisk og fysisk sundhed. Det kan bl.a. aflæses i vores værdigrundlag, som er implementeret i
alle skolens aktiviteter.
I foråret har skolen, som led i et projekt fra SATS-puljemidlerne, etableret og gennemført
undervisningen i en Familieklasse. Et tiltag, som har positiv afsmitning på den almindelige
undervisning.
Skolen huser en kommunal specialklasse. Et positivt tiltag, som forsøger at skabe sammenhæng
mellem special- og normalundervisningen.
I vores skolebod kan der købes ernæringsrigtigt mad. Derudover har vi en frugtordning på skolen.
I forlængelse af vores skoleudviklingsprojekt LP har vi særligt fokus på professionel kommunikation
på alle niveauer med udgangspunkt i den systemiske forståelse. Vi har fokus på kommunikationens
betydning for et godt læringsmiljø, et godt arbejdsmiljø og den enkeltes gode trivsel.

KC har en god forældreopbakning, og generelt er der på skolen et konstruktivt og fremadrettet
skole/hjemsamarbejde omkring den enkelte elev skolegang.
Skolens fysiske rammer og disses betydning for organisering af undervisningen:

Skolens kommunale specialklasse har til huse i den gamle tandlægeklinik og det gamle familiehus.
Disse lokaler er meget velegnede til netop at gennemføre specialundervisning.
Det er ingen hemmelighed, at de fysiske rammer ville kunne understøtte undervisningen langt bedre,
men da der ingen midler er til at arbejde på udviklingen af de fysiske rammer, forsøger vi at skabe de
bedst mulige betingelser for elevernes læring. Lærere, pædagoger, ledelse samt serviceleder er
innovative ud i tilpasning af fysiske rammer til organiseringen af undervisningen.

Rammebetingelser
KLASSETRIN, SPOR OG ELEVTAL (pr: 5/9 2011)
Klassetrin

Antal spor

Antal elever

0. klasse

2

31

1. klasse

2

36

2. klasse

2

41

3. klasse

2

30

4. klasse

2

43

5. klasse

2

46

6. klasse

2

42

7. klasse

2

50

8. klasse

2

54

9. klasse

3

53

I alt:

21

426

Specialklasser

1

6

Modtageklasser

0

0

10. klasse

I alt:

22

432

Evt. bemærkninger:

Vi har en 21 elever fra andre kommuner
– især Norddjurs Kommune
Klassekvotient
Normalklasser

20,3

Specialklasser

4,0

Modtageklasser

0,0

Evt. bemærkninger:

Antal elever i SFO
Elever i 0. – 3. klasse

150

Tilmeldt SFO

115

Andel af elever i SFO/skole (dækningsgrad)

76,6 %

Evt. bemærkninger:
Inkl. lille Nordlys og flexholdet

Elever pr. normeret lærerstilling i normalklasser 0. – 10. klasse
Antal tildelte fuldtidslærerstillinger, incl. leders evt. uv-tid

34,8

Antal faktisk ansatte fuldtidslærerstillinger, incl. leders evt. uv.-tid

33,0

Antal elever pr. fuldtidslærerstilling i forhold til faktisk lærernormering

13,1

Evt. bemærkninger:

LÆRERNES UNDERVISNINGSTID
Lærernes undervisningstid
Procentandel af lærernes bruttoarbejdstid (1924 timer) der anvendes til undervisning

32,8%

Procentandel af lærernes nettoarbejdstid (1672,4 timer) der anvendes til undervisning

38,1%

Evt. bemærkninger:
Den lidt lave undervisningstid, skyldes uddannelse af læsevejleder, skolebiblioteksvejleder,
Familieklasseuddannelse og fælles pædagogisk døgnarrangement.

ELEVFRAVÆR
Elevfravær – beregnet på det samlede fravær i hele skoleåret
Den samlede fraværsprocent

5,6%

Hvor mange procent af det samlede fravær skyldes sygdom?

66,0%

Andre fraværsårsager:
En del forældre beder deres børn fri til ferie udenfor skolernes ferier.

UNDERVISNINGSMIDLER
Undervisningsmidler *
Antal elever
Afholdte udgifter til uv-midler
Udgift pr. elev

430
788.000
1.830

Evt. bemærkninger:

* Undervisningsmidler defineres som: Skolebiblioteksmaterialer, lærebogssystemer, fagbøger, materialer og
udstyr til eksempelvis fagene sløjd, billedkunst, musik, håndarbejde, natur og teknik, fysik/kemi, idræt osv., ITudstyr/programmer, kort, smartboards, skrivepapir, kladdehæfter, blyanter og andre skrivematerialer m.m.
Bemærk:
1. leasing af kopimaskiner, serviceabonnementer, copy-dan, koda og lign. hører under
adm.udgifter/kontorhold
2. rejse- og opholdsudgifter til lejrskoler/eskskursioner medtages ikke under undervisningsmidler.

UNDERVISNINGSTIMER
Undervisningstimer
Klassetrin

Planlagte uv-timer pr. klasse

Gennemførte uv-timer i %

0. klasse

675

100

1. klasse

750

100

2. klasse

750

100

3. klasse

810

110

4. klasse

810

100

5. klasse

780

100

6. klasse

810

99

7. klasse

870

98

8. klasse

990

98

9. klasse

930

97

750

100

10. klasse
Specialklasser
Modtageklasser
Kriterier for aflysning af timer og evt. øvrige bemærkninger:
De grundlæggende principper for vikardækning er følgende:
0.-6. klasse: Fuld vikardækning – (prioriteret nedefra, hvor der må fraviges).
7.-9. klasse: Vikardækning så vidt muligt. Ved manglende vikardækning
arbejder eleverne så vidt muligt på skolen. Ved længerevarende fravær er der
vikardækning.
o Principperne skal administreres ud fra pædagogiske, praktiske og
økonomiske overvejelser.
o Elevernes læring skal så vidt muligt ikke stoppes ved lærers fravær.
Også i vikarsituationer tager al undervisning og læring
udgangspunkt i den enkelte elev og i, hvad eleven kan.
o Ved planlagt fravær skal der være et undervisningsforløb fra
læreren til vikaren, således at kvalificeret fagligt indhold fastholdes.
o Planlagt fravær dækkes i stor udstrækning af årgangenes team.

LÆRERNES UDDANNELSE
Lærernes linjefagsdækning
Procentdel af undervisningen der varetages af lærere med linjefag eller tilsvarende kompetencer
(f.eks. længerevarende efterudd./årskursus i et fag eller fagkompetencer på bachelorniveau)
Normalundervisning
(linjefag eller efteruddannelse/årskursus/diplomuddannelse)

85-90 %

Specialklasser
(linjefag eller efteruddannelse/årskursus/diplomuddannelse)

100 %

Dansk som 2. sprog
(linjefag eller efteruddannelse/årskursus/diplomuddannelse)
Evt. bemærkninger:

Lærernes efter- og videreuddannelse
Samlede lønudgifter

196.700

Samlede udgifter til deltagergebyr og kørsel

149.000

Udgift pr. fuldtidslærer

10.476

Evt. bemærkninger:
Vi har prioriteret at afvikle et pædagogisk døgnarrangement for det
pædagogiske personale.
Samt uddannelse af læsevejleder og skolebiblioteksvejleder m.v.

De pædagogiske processer
ELEVPLANER
Den løbende evaluering / elevplaner
I Syddjurs Kommune er det besluttet, at elevplanen skal være tilgængelig via Skoleintra/skolens hjemmeside
(adgang via Forældreintra), elevplanen skal bruges i planlægningen af undervisningen for den enkelte elev
og elevplanen bruges som dialogredskab i skole/hjem-samarbejdet om den enkelte elevs udvikling.
Hvordan arbejder skolen/lærerne med elevplaner?
Beskrivelse: Elevplanen udstikker udviklingsmål for eleven, som lærerne, den enkelte elev og gruppen – samt
forældrene arbejder ud fra. Elevplanen er med til at styrke samarbejdet mellem skole og hjem.

Regelmæssige andre anvendte evalueringsredskaber/metoder til løbende evaluering i fagene i
Indskoling

Udover elevplan sættes der individuelle mål for den enkelte elev, som evalueres
dagligt.
LUS, nationale test, LP, SMTTE, dialog
Derudover anvender vi evalueringsmateriale, der er knyttet til lærebøger/materialet

Mellemtrin

Udover elevplan sættes der individuelle mål for den enkelte elev, som evalueres
dagligt.
LUS, nationale test, LP, SMTTE, dialog
Derudover anvender vi evalueringsmateriale, der er knyttet til lærebøger/materialet

Udskoling

Udover elevplan sættes der individuelle mål for den enkelte elev, som evalueres
dagligt.
LUS, nationale test, LP, SMTTE, dialog
Derudover anvender vi evalueringsmateriale, der er knyttet til lærebøger/materialet

Evt. bemærkninger: I 2011/12

har vi, gennem pædagogiske drøftelser, gjort undervisningsdifferentiering
til et bærende princip på KC. Dette har betydning for elevplaner, årsplaner og den systematiske
evaluering.

SKOLE/HJEM SAMARBEJDE
Skole/hjem-samarbejdet
Beskrivelse af de væsentligste elementer i skole/hjem samarbejdet:

På KC siger vi: ”Vi kan godt lave skole uden forældrenes deltagelse, men vi kan ikke lave god skole,
hvis ikke forældrene deltager aktivt i deres barns skolegang”.
På KC er der et tæt samarbejde mellem årgangens lærere og forældrene. Fordi vi arbejder med tidlig
indsats, har vi en del netmøder, hvor både skole, forældre, PPR og socialforvaltningen deltager.
Vi har Familieklassetilbud, hvilket skaber en god kontakt til forældrene.
Forældres tilbagemelding til skolen er, at den gode dialog, hvor respekt og anerkendelse er det
bærende, har betydning for skole/hjemsamarbejdet.
Der afholdes generelt to forældremøder på årgangene, samt to skole/hjemsamtaler pr. klasse pr. år.

Klasseråd/forældreråd
Antal klasser med klasseråd/forældreråd

21

Antal klasser uden klasseråd/forældreråd

1

Evt. bemærkninger:

Specialklassen har ikke et forældreråd grundet en meget tæt
daglig dialog mellem skole og hjem.

HOLDDANNELSE
Tilrettelæggelsen af arbejdet med holddannelse
Det fremgår af folkeskolelovens §25, at undervisningen på 1.-10 klassetrin kan organiseres i hold inden for
den enkelte klasse og på tværs af klasser og klassetrin.
Eleverne skal dog undervises i deres stamklasse i den overvejende del af undervisningstiden.
Hvordan bruger skolen holddannelse?

I indskolingen:
Holddannelsen tager udgangspunkt i didaktiske overvejelser. Holddannelsen kan
vægtes på baggrund af;
- det faglige
- det sociale
- køn
- emner/temaer
- interesser
- fysiske rammer
- osv.
På mellemtrinnet:
Holddannelsen tager udgangspunkt i didaktiske overvejelser. Holddannelsen kan
vægtes på baggrund af;
- det faglige
- det sociale
- køn
- emner/temaer
- interesser
- fysiske rammer
- osv.
I udskolingen:
Holddannelsen tager udgangspunkt i didaktiske overvejelser. Holddannelsen kan
vægtes på baggrund af;
- det faglige
- det sociale
- køn
- emner/temaer
- interesser
- fysiske rammer
- osv.

UNDERVISNINGSMILJØ

Elevernes undervisningsmiljø
Loven om undervisningsmiljø trådte i kraft i august 2001. Det betyder, at skolerne udarbejder en skriftlig
undervisningsmiljøvurdering, som revideres minimum hvert 3. år.
Undervisningsmiljøvurderingen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.
Tidspunkt for seneste UVM?

Skoleåret
2011-12

Beskrivelse af de indsatser, som den sidste undervisningsmiljøvurdering har givet anledning til
Beskrivelse:
UMV gennemføres hvert år i 2 faste årgange (5. og 8. årgang) Undersøgelserne laves i værktøjet
Klassetrivsel.dk
Undersøgelsesresultaterne bearbejdes af AMR, skolens sikkerhedsgruppe og lærerteams på de 2 årgange.
Opfølgninger sker i disse.
Fremover laves UMV på alle mellem- og overbygningsårgange

DANSK SOM ANDET SPROG
Tilrettelæggelsen af undervisningen i dansk som andet sprog
Byrådet i Syddjurs Kommune har besluttet at der er 3 modtagecentre i Syddjurs Kommune på henholdsvis
Mørke Skole, Rønde Skole og Skelhøjeskolen.
Antal elever der modtager undervisning i dansk som andet sprog i alt:
- i modtageklasse
- som helt eller delvist integreret i den alm. undervisning
Evt. bemærkninger:

RESULTATER – FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER
Standpunkts- Prøvekarakter
karakter

FSA : Bundne prøvefag

Gnm. Antal Gnm. Antal
Dansk

Læsning

7,67

48

6,71 48

Retskrivning

7,35

48

6,58 48

Skriftlig

7,02

48

6,25 48

Orden

7,10

48

6,23 48

Mundtlig

6,90

48

7,70 47

Engelsk

Mundtlig

6,71

48

7,40 47

Matematik

Mundtlig

6,55

47

Færdighedsregning

8,40

47

7,98 48

Problemløsning

8,43

47

6,88 48

Fysik/kemi

Praktisk/mundtlig

5,36

50

5,32 47

Naturfag

Praktisk/mundtlig

-

0

Standpunkts- Prøvekarakter
karakter

FSA : Frivillige prøvefag

Gnm. Antal Gnm. Antal
Tysk valgfag

Skriftlig

-

0

-

0

Mundtlig

-

0

-

0

Skriftlig

-

0

-

0

Mundtlig

-

0

-

0

Håndarbejde

Praktisk/mundtlig

-

0

-

0

Sløjd

Praktisk/mundtlig

-

0

-

0

Hjemkundskab

Praktisk/mundtlig

-

0

-

0

Fransk valgfag

Standpunkts- Prøvekarakter
karakter

FSA : Prøvefag til udtræk

Gnm. Antal Gnm. Antal
Engelsk

Skriftlig

7,17

48

7,15 13

Tysk tilbudsfag

Skriftlig

6,71

42

-

0

Mundtlig

6,90

42

-

0

Skriftlig

-

0

-

0

Fransk tilbudsfag

Mundtlig
Kristendomskundskab

-

0

5,45

47

Mundtlig
Historie

7,53

Fysik/kemi

0

-

0

47

Mundtlig
Samfundsfag

-

7,19 16
7,11

47

Mundtlig

6,78 18

Skriftlig

-

Geografi

7,72

47
8,08 13

Skriftlig
Biologi

5,50
Skriftlig

FSA : Vurderinger og evalueringer

0

50
6,53 34

Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal

Obligatorisk projektopgave

8,70 43

Fri selvvalgt opgave

-

0

Skolelederens vurdering af årsresultaterne

Der er en markant stigning i elevernes gennemsnit, både ift. årskarakter og i elevernes
eksamenskarakterer, fra sidste år til i år. Dette kan skyldes flere faktorer. 1)denne årgang er generelt
mere fagligt fokuseret, 2)lærerne stiller flere faglige krav til denne årgang, 3) lærernes arbejde med
klasseledelse og deres arbejde med relationer, tror jeg har betydning for elevernes bedre faglige
udbytte.

SFO
SFO-personale
Antal fuldtidsstillinger (pr. 1. september 2011)

8

Heraf uddannede pædagoger

5

Heraf andet personale

3

Beskrivelse af det andet personales uddannelse/kvalifikationer og lign.:
De 3 Pædagogmedhjælpere er henholdsvis fotograf/projektleder, uddannet pædagog i fleksjob og økonoma.

Afrapportering vedr. aftalestyring
Fælles kommunale mål
ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS
Trivsel og sygefravær på medarbejderniveau
Trivsel på arbejdspladsen og nedbringelse af sygefraværet er udpeget som et fokuspunkt i hele Syddjurs
Kommunes organisation. I Aftalestyring 2008 er det medtaget som et overordnet, kommunalt mål med
overskriften : "Attraktiv arbejdsplads - bedre trivsel - mindre sygefravær" til bearbejdelse i både 2008 og
2009.
Sygefravær

2010/11 2011/12

Sygefraværsprocent lærere

2,41

1,08

Sygefraværsprocent pædagoger

3,60

3,62

Sygefraværsprocent øvrigt personale

5,00

1,00

Evt. bemærkninger:

Trivsel
Skolens vurdering af medarbejdernes trivsel og sygefraværets indflydelse på den pædagogiske hverdag:
Iværksatte tiltag til fremme af medarbejdernes trivsel i skoleåret 2011/12:
Både i lærergruppen og i SFO-gruppen startede skoleåret 2010-11 op med fælles samlende aktiviteter. Dette
havde betydning for medarbejdernes fællesskabsfølelse, som igen betyder en større omsorg fra medarbejder til
medarbejder. Det kan være med til at skaber trivsel på en arbejdsplads.

Skolens vurdering, på en skala* fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
1

2

3

4

x

*

1 = Ikke påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
2 = Påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
3 = Godt på vej mod målopfyldelse
4 = Målet er fuldt ud nået

MEDARBEJDERDREVET UDVIKLING OG INNOVATION

Medarbejderdrevet udvikling og innovation
I Syddjurs Kommune skal ledelsen i dialog med medarbejdere og brugere løbende indsamle, bearbejde og
beskrive mulighederne for at skabe bedre service, øge produktiviteten og rationalisere i alle kommunens
enheder.
Målet er, at udvikling og innovation øges i den kommunale organisation til gavn for både borgere, brugere
og medarbejderne i kommunen.
I alle afdelinger/institutioner indgår medarbejderdrevet udvikling og innovation som et fokusområde. Det
betyder, at der skal igangsættes initiativer, hvor medarbejdere er centrale i udviklingen af områdets
kerneydelser.
Der skal vises konkrete effekter som f.eks. nedsat sagsbehandlingstid, øget kvalitet og øget bruger- og
medarbejdertilfredshed.
Konkrete tiltag og resultater
Beskrivelse: På KC har vi arbejdet med Familieklasse-konceptet. Dette har haft stor betydning både for den
enkelte elev og dennes forældre i Familieklassen, og for elevens klasse, idet lærerne i elevens klasse har
arbejdet med individuelle mål for resten af klassens elever.
Mange klasser som ikke havde elever i Familieklasse, har taget konkrete mål til hvert enkelt elev til dig, og
gjort det eksplicit for eleven. Dette har betydning for elevens forståelse af egen deltagelse i sine læringsmål.
Matematikvejlederen har i samarbejde med en matematiklærer, udviklet et matematikværksted i en af skolens
lokaler. Dette værksted bruges af alle skolens klasser. Her er det muligt at arbejde både konkret og abstrakt
med faget matematik.
I 0. klasse har lærerne haft særligt fokus på skoleparathed for de umodne skoleelever.
Læseløft, VAKS, matematikløft, matematikvejledning til lærerne, læsevejledning til lærerne, AKT-vejledning
til lærere og elever samt forældre og Familieklassen er alle tiltag, som er med til at understøtte skolen vision
om høj faglighed, social og personlig udvikling for alle elever.
Skolens vurdering, på en skala* fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
1

2

3

x

4

*

1 = Ikke påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
2 = Påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
3 = Godt på vej mod målopfyldelse
4 = Målet er fuldt ud nået

Områdemål
Syddjurs Kommune og civilsamfundet:
Vi ansvarliggør forældre i større grad ift. at tage ansvar for deres barns skolegang. Dette gør vi ved at gøre
klart, hvilken opgave skolen har, hvilken opgave forældrene har og hvilken opgave eleverne har.
Implementering af ledelsesevaluering og trivsel:
Ledelsesevalueringen blev gennemført i efteråret 2011 og viste god trivsel mellem ledere og medarbejdere,
der blev derfor ikke udarbejdet konkrete handleplaner. Ledelsesevalueringen understøttede skolens
medarbejdere og ledelses opfattelse af, at vi har et godt, konstruktivt og fremadrettet samarbejde på skolen.
Dette dialogorienterede samarbejde fortsætter. Konflikter forstås på KC, som noget der skal undersøges, og
noget alle kan blive klogere af. Interessekonflikter er vi alle blevet gode til at holde på sagen, og vi inddrager
gerne relevante aktører i sagen for at få sagen belyse mere nuanceret.
SPECIALUNDERVISNING:
Redegørelse for organisering, form og indhold samt iværksatte og påtænkte udviklingstiltag for
specialundervisning på skolen:
På KC har vi to kommunale specialklasser, et kompetencecenter og et Flexhold, som vi deler i to (et for elever
op til 7. klasse og et hold for 9. klasse drengene).
I kompetencecentret er det muligt for lærere at søge om hjælp til en elev eller en gruppe elever på baggrund af
en LP. Det er muligt at få hjælp til:
AKT
Læseløft
Vaks
Matematikløft
Udeskole
Motorikforløb for indskolingen
I kompetencecentret sidder en AKT-lærer, læsevejlederen og en ledelsesrepræsentant. Denne gruppe tager
stilling til ansøgningerne, sætter indhold og tid på opgaven, og fordeler opgaverne mellem de lærere, som har
timer i kompetencecenteret.
Nogle af specialklasseeleverne har en vis tilknytning til normalklassen. Flere elever i specialklassen har for
svært ved at indgå i store normalklasseforløb, hvorfor de ikke har timer i normalklassen.
I året 2011 har vi fremadrettet arbejdet på, at vi i skoleåret 2012-13 skal arbejde med
undervisningsdifferentiering som bærende princip på KC. Undervisningsdifferentiering (og IKKE kun elev-,
materiale-, etc. differentiering) bør styrke skolens mulighed for at inkludere flere elever, som tidligere har brugt
særlige kompetenceforløb.
Vi har også arbejdet på at udarbejde årsplaner, som understøtter undervisningsdifferentieringen.
Undervisningsdifferentiering og evaluering går hånd i hånd, hvorfor vi også har arbejdet på at udvikle
redskaber, som både understøtter den formative og den summative evaluering.

Skolens vurdering, på en skala* fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
1

2

3

4
X

*
1 = Ikke påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
2 = Påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
3 = Godt på vej mod målopfyldelse
4 = Målet er fuldt ud nået

SFO SOM INTEGRERET DEL AF SKOLEN
SFO
Har SFO beskrevet pædagogiske mål- og indholdsbeskrivelser for børns trivsel, læring og udvikling?
(Ja/nej)

ja

Tilbyder SFO børnene lektiestøtte? (ja/nej)

ja

Hvis ja: 1. ad hoc når børnene spørger om det

2

2. på faste tidspunkter på dagen/ugen
Evt. bemærkninger:
Deltager pædagogerne i undervisningen? (ja/nej)

ja

Beskrivelse af det pædagogiske samarbejde mellem lærere og pædagoger i indskolingen:
Pædagogerne er tilknyttet alle årgangene i indskolingen. Her deltager de i 5 lektioner om ugen. Det er optil det
enkelte årgangsteam at tilrettelægge timerne for pædagogen i samarbejde med pædagogen. Alle pædagogerne
deltager i, samarbejdet med lærerne, ved deltagelse i afdelingsmøder, teammøder, forældremøder og div.
samtaler, med børn og forældre.

Pædagogiske fokusområder for SFO i skoleåret 2011/2012
Beskrivelse:
Fokus områder for Kolind SFO
Det hele menneske – sund sjæl, sundt legeme.
Der arbejdes fortsat på at give børn fysiske udfordringer, som inspirerer og motiverer børnene til øget
bevægelse. Samtidig arbejder vi målrettet med børnenes relationer, til hinanden og der igennem skabe
forståelse for forskellighederne hos den enkelte.
Udvikling af skolesamarbejdet – nytænkning af de pædagogiske ressourcer
Vi evaluerer løbene indsatsen i indskolingen, og derudfra bevarer/udvikler de forskellige tiltag.
Tydlige overgange mellem institutionerne i nærområdet.
Der er blevet arbejdet målrettet på, at tidlig SFO børnene oplever en tryg start på deres skoleliv. Dette gøres
bla. ved at inddrage personale fra de to børnehaver, så børnene har en kendt voksen med. Vi oplever at dette
har stor betydning, især for forældrene. Der opstilles samtidig klare rammer og mål for perioden, som
konkretiserer selve indkørings arbejdet.

PÆDAGOGISK IT (2009-2011)
Pædagogisk IT
Angiv i procent hvor stor en del af lærere der har deltaget i kursus/temadage i IT

100 %

Antal kursuslærertimer i alt

120 timer
+ faglig
ajourføring.

Antal pædagogiske IT-vejledertimer

170

Giv eksempler på hvordan IT indgår som en naturlig del af undervisningen:
Der bruges i stigende grad netbaserede undervisningsmaterialer. Informationer fra nettet indgår i højere og
højere grad, som en del af den daglige undervisning.
• Undervisningen anskueliggøres på Activboards i de respektive fag.
• Indscannede tekster danner udgangspunkt for klassens samtale om lektionens undervisning.
• Indscannede tekster understøtter visuelt den audiotive besked.
• Opdaterede informationer hentes ind i undervisningen via ”nettet”.
• Brug af læse- og skrivestøttende programmer.
Uddybende bemærkninger:

IT i undervisningen
Antal elever (pr. 5. september)

430

Antal pc’ere i funktion

85

Antal elever pr. pc

5

Indkøb i indeværende skoleår (2011/12)
(alt inden for IT-udstyr)

Der er I skoleåret indkøbt interaktive tavler til 12
klasse- og faglokaler.
Der er nu interaktive tavler i alle klasselokaler og I de
fleste faglokaler.
Der er desuden indkøbt 4 brugte bærebare pc´ere.
Skolens egenfinansiering I forhold til indkøb af iPads
udgjorde: 163.224 kr.

Planlagte indkøb i kommende skoleår (2012/13)
(alt inden for IT-udstyr)

iPads og apps til alle skolens elever samt til
personalet.

Skolens egne visioner for området

At implementere Syddjurs Kommunes ITmedievision 2.0 i skolens hverdag.
At Undervisningen bliver understøttet af nye digitale
læremidler.
At IKT bliver en naturlig og integreret del af skolens
kultur.
Det kan bl.a ses I:
• Undervisningen
• Skolens kommunikation internt og eksternt

Evt. bemærkninger:

Skolens vurdering, på en skala fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
1

2

3

4
X

1 = Ikke påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
2 = Påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
3 = Godt på vej mod målopfyldelse
4 = Målet er fuldt ud nået

Institutionsmål
Redegørelse for skolens egne institutionsmål, jvf. Aftalestyring
Skolen bedes nedenfor give en afrapportering på de institutionsmål, der er arbejdet med i skoleåret
2011/2012.
Beskrivelse af mål

Afrapportering på institutionsmål
Statusopgørelse, herunder evaluering, grad af målopfyldelse, dokumentation
af indsats, resultater og effekter.

”Hvad er det for en skole, vi I skoleåret 2010-11 og 11-12 har vi med skolebestyrelsen arbejdet med KC´s
ønsker KC skal udvikle sig til” profil, værdier og ønsker for KC´s fremtidige profil.
I 2011 har vi arbejdet på at skærpe den faglige profil. Vi har drøftet, hvordan
årsplaner kan understøtte undervisningsdiffentieringen og hvordan
evalueringen kan tydeliggøre elevens mål og arbejde med sammen. Vi har i
den forbindelse tænkt et mere forpligtende forældresamarbejde ind i
overvejelserne.
. Udvikle samarbejdet ml.
kompetencecentret, D-klasse,
specialklasse og almen
undervisningen.

Vi har i 2011 arbejdet med at bidringe elever faglige-, sociale- og/eller
personlige kompetencer i vores særlige tilrettelagte tilbud OG efterfølgende i
kortere eller længere perioder bringe eleven tilbage til stamklassen. Øvelsen
har også været at overlevere den viden Flex-klassens elever og lærere har
erhvervet sig om den enkelte elev til de lærere, som underviser i
stamklassen. En viden, som skal bruges i det videre arbejde med
undervisningsdifferentiering.
Vurderingen er, at vi er godt på vej i vores bestræbelser på, at styrke den
enkelte elevs faglige-, sociale- og personlige kompetencer.

Skolebestyrelsens udtalelse
Skolebestyrelsens udtalelse
Skolebestyrelsens kommentar til kvalitetsrapport for skoleåret 2011-2012
Kolind Centralskole (KC) arbejder ud fra nogle stærke værdier, som giver en god, udfordrende og
tryg skolegang i et lille lokalsamfund.
Der arbejdes ud fra en systemisk og anerkendende tilgang, hvilket vi mener giver et godt
arbejdsmiljø for alle. Der er plads til forskellighed og der tages hånd om det hele menneske.
Faglighed både faktuelt men også i forhold til det enkelte barn prioriteres og det er glædeligt at se det
fine eksamensresultat for 9. klassernes afgangsprøve. KC prioriterer et stærkt skole/hjem- samarbejde
og anerkender vigtigheden af forældrenes engagement. Intra fungerer godt og der er et højt
informationsniveau.
Det er positivt, at sygefraværsprocenten blandt lærerne er halveret i forhold til året før, hvilket tages
som udtryk for en bedre trivsel.
KC er en skole i konstant udvikling. Selv om der er stærke traditioner og etablerede traditionelle
undervisningsformer, sker der mange nye tiltag, som vi ser udvikle sig og bære frugt. Specialområdet
og familieklassen er et godt eksempel på dette og vi glæder os til, at arbejde videre med det nye
bærende princip om undervisningsdifferentiering. Skolen formår at integrere og prioritere IT i
undervisningen, herunder med efteruddannelse af læregruppen og implementering af disse nye
redskaber i det daglige arbejde.
Trods snævre økonomiske rammer arbejdes der positivt frem med de midler, der er til stede.
Der er et stærkt netværksteam omkring skolen og netværksmøderne virker til, at være en god
samarbejdsform i de situationer hvor, der er et ekstra behov.
SFO og indskolingen har et godt og tæt samarbejde, hvor pædagoger også er synlige i undervisning
og ved forældremøder. Tidlig SFO opleves som en god overgang fra børnehave til skole.
Skolebestyrelsen involveres i arbejdet omkring skolen og der er et godt samarbejde skolebestyrelsen i
mellem, samt i forhold til skolens ledelse og personale.
På skolebestyrelsens vegne
Mette Krogh, Formand



Marienhoffskolen

Skolens bidrag til kvalitetsrapporten
for Syddjurs Skolevæsen
Skoleåret 2011 / 2012

Skolebeskrivelse
Skolens profil:
Vi ønsker, at børn og voksne trives i et godt fællesskab, og sammen skaber en skole, hvor:
• man har ansvar og tager hånd om de mennesker, der færdes her
• der er høj faglighed og et udfordrende og udviklende miljø
• samarbejde og dialog internt og med omverdenen er et vigtigt element
• forskellige synspunkter og holdninger anerkendes og brydes i gensidig respekt

Værdier
•
•
•
•

Gensidig respekt
Engagement
Udvikling
Åbenhed

Skolens fysiske rammer og disses betydning for organisering af undervisningen:
Bygningerne er fra 1970 Klasserum og faglokaler er grupperet omkring lukkede gårdhaver. I kælderen er
der lys fra syd. Skolegården er anlagt i flere plan. Mod vest er store græsarealer med boldbaner
Skolens samlede bygningsmasse:
Stueplan: 4380 m

2

Kælderplan: 2897 m
I alt: 7277 m

2

2

Adgangsforhold:
Der er adgang fra Marienhoffvej til parkeringsarealer mod syd hhv. ved hallen mod nord. Der er stier for
gående, og cykelstier ind på skolens område fra Marienhoffvej. Forholdene omkring busser og i forbindelse
med afhentning og aflevering af elever er udemærkede og trafiksikre. Hovedindgangen er placeret centralt
og midt for skolegården.
I anlægskatalog for 2013 er der afsat midler til at Marienhoffskolen kan få renoveret facadepartier og
vinduer samt renovering og etablering af udearbejdsområder i forbindelse med skolens to atriumgårde.
Dette er yderst påtrængt da det trækker ind af vinduerne. Forholdene har været kritiseret af Arbejdstilsynet
og det har været gennemgående i de seneste arbejdspladsvurderinger for skolen at facader og vinduer
trænger til renovering og udskiftning.
Lokaler på Marienhoffskolen har i øvrigt en størrelse og indretning som muliggør at skolen dels kan
undervise på hold/klasser, mindre hold/grupper. Skolen har også en stor sal hvor vi kan samle alle skolens
elever til samlinger etc.
Generelt trænger Marienhoffskolen til et ”facelift”. Vi prioriterer at skaffe midler til at vi kan male skolen
indvendigt i etaper over de næste 2-3 år. Forhåbentlig lykkes det.

Rammebetingelser
KLASSETRIN, SPOR OG ELEVTAL (pr: 5/9 2011)
Klassetrin
Antal spor
0. klasse
2
1. klasse
2
2. klasse
2
3. klasse
2
4. klasse
2
5. klasse
2
6. klasse
2
7. klasse
2
8. klasse
2
9. klasse
2
10. klasse
I alt:
20
Specialklasser
Modtageklasser
I alt:
20
Evt. bemærkninger:

Antal elever
46
32
49
33
48
34
55
42
31
37
407
407

Klassekvotient
Normalklasser
Specialklasser
Modtageklasser
Evt. bemærkninger:

Antal elever i SFO
Elever i 0. – 3. klasse
Tilmeldt SFO
Andel af elever i SFO/skole (dækningsgrad)
Evt. bemærkninger:

20,4

160
116
72,5%

Elever pr. normeret lærerstilling i normalklasser 0. – 10. klasse
Antal tildelte fuldtidslærerstillinger, incl. leders evt. uv-tid
Antal faktisk ansatte fuldtidslærerstillinger, incl. leders evt. uv.-tid
Antal elever pr. fuldtidslærerstilling i forhold til faktisk lærernormering
Evt. bemærkninger:

31,8
28,7
14,2

LÆRERNES UNDERVISNINGSTID
Lærernes undervisningstid
Procentandel af lærernes bruttoarbejdstid (1924 timer) der anvendes til undervisning

34,0%

Procentandel af lærernes nettoarbejdstid (1672,4 timer) der anvendes til undervisning
Evt. bemærkninger:

39,5%

ELEVFRAVÆR
Elevfravær – beregnet på det samlede fravær i hele skoleåret
Den samlede fraværsprocent
Hvor mange procent af det samlede fravær skyldes sygdom?

5,3
67,66

Andre fraværsårsager:
Forældre tager børnene med på ferie uden for skolernes ferieperioder.

UNDERVISNINGSMIDLER
Undervisningsmidler *
Antal elever
Afholdte udgifter til uv-midler
Udgift pr. elev
Evt. bemærkninger:

407 elever
810.000 kr.
1.990 kr.

* Undervisningsmidler defineres som: Skolebiblioteksmaterialer, lærebogssystemer, fagbøger, materialer og udstyr til eksempelvis
fagene sløjd, billedkunst, musik, håndarbejde, natur og teknik, fysik/kemi, idræt osv., IT-udstyr/programmer, kort, smartboards,
skrivepapir, kladdehæfter, blyanter og andre skrivematerialer m.m.
Bemærk:
1. leasing af kopimaskiner, serviceabonnementer, copy-dan, koda og lign. hører under adm.udgifter/kontorhold
2. rejse- og opholdsudgifter til lejrskoler/eskskursioner medtages ikke under undervisningsmidler.

UNDERVISNINGSTIMER
Undervisningstimer
Klassetrin
Planlagte uv-timer pr. klasse Gennemførte uv-timer i %
0. klasse
840
100
1. klasse
840
100
2. klasse
840
100
3. klasse
840
100
4. klasse
810
99
5. klasse
750
98
6. klasse
840
99
7. klasse
780
100
8. klasse
960
98
9. klasse
990
100
10. klasse
Specialklasser
Modtageklasser
Kriterier for aflysning af timer og evt. øvrige bemærkninger:

LÆRERNES UDDANNELSE
Lærernes linjefagsdækning
Procentdel af undervisningen der varetages af lærere med linjefag eller tilsvarende kompetencer
(f.eks. længerevarende efterudd./årskursus i et fag eller fagkompetencer på bachelorniveau)
Normalundervisning
(linjefag eller efteruddannelse/årskursus/diplomuddannelse)

83%

Specialklasser
(linjefag eller efteruddannelse/årskursus/diplomuddannelse)

X

Dansk som 2. sprog
(linjefag eller efteruddannelse/årskursus/diplomuddannelse)

X

Evt. bemærkninger:
Marienhoffskolen har ikke egen specialklasse eller kommunal specialklasse. Vi har ikke dansk som 2.
Sprog.

Lærernes efter- og videreuddannelse
Samlede lønudgifter
195.300 kr.
Samlede udgifter til deltagergebyr og kørsel
165.600 kr.
Udgift pr. fuldtidslærer
12.575 kr.
Evt. bemærkninger:
Uddannelse af IT-vejledere, AKT-vejleder, pædagogisk weekend og
interne engagementer.

De pædagogiske processer
ELEVPLANER
Den løbende evaluering / elevplaner
I Syddjurs Kommune er det besluttet, at elevplanen skal være tilgængelig via Skoleintra/skolens hjemmeside
(adgang via Forældreintra), elevplanen skal bruges i planlægningen af undervisningen for den enkelte elev
og elevplanen bruges som dialogredskab i skole/hjem-samarbejdet om den enkelte elevs udvikling.
Hvordan arbejder skolen/lærerne med elevplaner?
Beskrivelse:
Hver elev har en elevplan, alle fagene er indeholdt i elevplanen. Elevplanen skal indeholde resultatet af den
løbende evaluering samt hvordan opfølgningen skal ske inden for hvert fag.
Der er krav om høj detaljeringsgrad i fagene dansk og matematik og lav i de øvrige fag (her kan man se
eleverne som grupper).
Elevplanen udleveres til forældrene min. en gang om året, ca. 1-2 uger før første skole-hjemsamtale,
således at forældre, lærere og eleven kan følge op elevplanen ved næste samtale.
Det overordnede mål er, at elevplanerne udvikles som et aktivt og dynamisk redskab, der kan
være med til at styrke dialogen mellem elev, forældre og skole samt at fastholde eventuelle aftaler
mellem parterne
bidrage til den differentierede undervisning, så alle elever udfordres

bidrage til faglig og social udvikling af hver enkelt elev
De overordnede rammer for Marienhoffskolens anvendelse af elevplaner er at:
sikre rationalitet og enkelhed i elevplanen ved hjælp af korte, præcise formuleringer i elektronisk form
med udgangspunkt i trinmålene
sikre elevinddragelse i forhold til alder, så elevplanen bliver en integreret del af undervisningen
indhold er vigtigere end form
være et dynamisk redskab, hvor den aktuelle vurdering af eleven skal ses som en form for milepæl i
stedet for standpunkt

Regelmæssige andre anvendte evalueringsredskaber/metoder til løbende evaluering i fagene i
Indskoling
Se bemærkninger.
Mellemtrin

Se bemærkninger.

Udskoling

Se bemærkninger.

Evt. bemærkninger:
Marienhoffskolen bruger:
• LUS: Læseudviklingsskema (indskolingen & mellemtrin)
• Nationale test
• MG-test
• BRIEF og WISW
SKOLE/HJEM SAMARBEJDE
Skole/hjem-samarbejdet
Beskrivelse af de væsentligste elementer i skole/hjem samarbejdet:
Vigtige kendetegn for skole/hjemsamarbejdet på Marienhoffskolen er:
•
•
•
•
•

en åben, positiv og tillidsfuld atmosfære
at én henvendelse for meget er bedre end én for lidt
at lærere, pædagoger og forældre indgår som ligeværdige parter og udviser
gensidig respekt
at forældre såvel som skolens personale er bevidste om deres respektive betydning for skole-/hjemsamarbejdet
at forældre, lærere og skole har en fælles opgave i at deltage i og opretholde en god dialog mellem
lærer/skole, elev og forældre

Skole-/hjem-samarbejdet er vigtigt i hele skoleforløbet, men især:
• ved start i SFO, børnehaveklassen og ved start i 1. klasse og ved skift af de gennemgående
lærere/pædagoger
• når der kommer nye børn
• når et barn har problemer af faglig og/eller social karakter
• når en børnegruppe ikke fungerer hensigtsmæssigt fagligt og/eller socialt
• når der i barnets familie- og fritidsliv sker væsentlige ændringer
• når der opstår uoverensstemmelser mellem skole og hjem

Klasseråd/forældreråd
Antal klasser med klasseråd/forældreråd
Antal klasser uden klasseråd/forældreråd
Evt. bemærkninger:

20
0

HOLDDANNELSE
Tilrettelæggelsen af arbejdet med holddannelse
Det fremgår af folkeskolelovens §25, at undervisningen på 1.-10 klassetrin kan organiseres i hold inden for
den enkelte klasse og på tværs af klasser og klassetrin.
Eleverne skal dog undervises i deres stamklasse i den overvejende del af undervisningstiden.
Hvordan bruger skolen holddannelse?
I indskolingen:
I indskolingen tilstræber vi at pædagoger arbejder sammen med lærerne omkring
undervisningen. Hver årgang har tilknyttet en pædagog som indgår i samarbejdet og
undervisningen sammen med lærerene. Dette muliggør holddeling i klasser og på
årgangen.
På mellemtrinnet:
Mellemtrinnet er tænkt sammen med udskolingen (se visionsplan for Marienhoffskolen
– og nedenstående pkt.)
I udskolingen:

Marienhoffskolen ønsker at arbejde med holddeling på tværs af klasser og
årgange.
Teams omkring årgangene skal dog sandsynliggøre at der ikke finder
undervisning sted udenfor klassen i “...den overvejende del af
undervisningstiden” (jævnfør Folkeskoleloven §25 stk.6), men ellers er det
sluttrinnet og de enkelte årgangsteam, som beslutter hvilke perioder de vil
holddele på tværs af klasserne.
Primo januar 2012 evalueres de foreløbige erfaringer af den udvidede
holddeling med henblik på, om Marienhoffskolen skal søge dispensation fra
Folkeskoleloven fra og med skoleåret 2012-2013 og hermed kan undervise
holddelt på tværs af klasser i den overvejende del af undervisningstiden.
UNDERVISNINGSMILJØ
Elevernes undervisningsmiljø
Loven om undervisningsmiljø trådte i kraft i august 2001. Det betyder, at skolerne udarbejder en skriftlig
undervisningsmiljøvurdering, som revideres minimum hvert 3. år.
Undervisningsmiljøvurderingen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.
Tidspunkt for seneste UVM?

Januar 2012

Beskrivelse af de indsatser, som den sidste undervisningsmiljøvurdering har givet anledning til
Beskrivelse:
Trivselsgrupper i indskolingen og holddannelse for mellem- og sluttrin.
Samt styrkelse af it i undervisningen for de store elever.

DANSK SOM ANDET SPROG
Tilrettelæggelsen af undervisningen i dansk som andet sprog
Byrådet i Syddjurs Kommune har besluttet at der er 3 modtagecentre i Syddjurs Kommune på henholdsvis
Mørke Skole, Rønde Skole og Skelhøjeskolen.
Antal elever der modtager undervisning i dansk som andet sprog i alt:
- i modtageklasse
- som helt eller delvist integreret i den alm. undervisning
Evt. bemærkninger:

RESULTATER – FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER

FSA : Bundne prøvefag
Dansk

Engelsk
Matematik

Fysik/kemi
Naturfag

Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
Læsning
7,97 36
7,89 36
Retskrivning
8,42 36
8,17 36
Skriftlig
8,97 36
7,11 36
Orden
8,33 36
7,17 36
Mundtlig
8,36 36
10,17 36
Mundtlig
7,39 36
6,94 36
Mundtlig
6,69 36
Færdighedsregning 7,25 36
7,17 36
Problemløsning
7,50 36
7,14 36
Praktisk/mundtlig
7,89 36
5,33 36
Praktisk/mundtlig

FSA : Frivillige prøvefag
Tysk valgfag
Fransk valgfag
Håndarbejde
Sløjd
Hjemkundskab

Skriftlig
Mundtlig
Skriftlig
Mundtlig
Praktisk/mundtlig
Praktisk/mundtlig
Praktisk/mundtlig

FSA : Prøvefag til udtræk
Engelsk
Tysk tilbudsfag
Fransk tilbudsfag
Kristendomskundskab

Skriftlig
Skriftlig
Mundtlig
Skriftlig
Mundtlig

-

0

Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
8,11 35
0
5,40 35
0
4,80 35
0
0
0
0
0
7,81 36

0
0

Mundtlig
Historie

6,69

36

Mundtlig
Samfundsfag
Fysik/kemi
Geografi

5,48 21
7,92

36

Mundtlig
Skriftlig

6,60 15
0
7,14

36

7,64

36

Skriftlig
Biologi
Skriftlig

FSA : Vurderinger og evalueringer
Obligatorisk projektopgave
Fri selvvalgt opgave

0

6,40 15
7,10 21
Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
8,42 36
0

Skolelederens vurdering af årsresultaterne
Hvert år efter at eksamensresultater er kendt for skolen, afholder ledelsen et evalueringsmøde med lærere
på sluttrinnet for at drøfte resultaterne af elevernes prøver. Skolens eksamensresultater fremlægges for
skolebestyrelsen sammen med evaluering fra ledelse og personale.
Umiddelbart er prøveresultaterne tilfredsstillende. Skoleleder vil tage initiativ til at ovenstående evaluering
med lærerne omkring sluttrinnet bliver foretaget sådan som det står formuleret i skolens visionsplan. Der er
ståledes flere spændende spørgsmål som skole og bestyrelse kan forholde sig til. For eksempel:
- hvordan kan de samme elever/klasser klare sig godt i nogle fag og dårligt i andre?
- har det forhold at eleverne i 7.-9. klasse har modtaget undervisning efter vejledende timetal nogen
afsmittende effekt på deres karakter?
- Marienhoffskolen giver ekstra timer til tysk og valgfag – har det nogen effekt på elevernes faglige niveau?
- med undtagelse af dansk mundt. så gives der højere standpunktskarakter set i forhold til elevernes
prøvekarakter. Hvilke forklaringer kan gives på det forhold?
Der er andre spændende spørgsmål som ledelse og personale i en faglig drøftelse kan søge svar på.
SFO
SFO-personale
Antal fuldtidsstillinger (pr. 1. september 2011)
Heraf uddannede pædagoger
Heraf andet personale
Beskrivelse af det andet personales uddannelse/kvalifikationer og lign.:
2 pæd.medhjælper med PGU & 1 pæd.medhjælper ufaglært

6,8
5
3

Afrapportering vedr. aftalestyring
Fælles kommunale mål
ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS
Trivsel og sygefravær på medarbejderniveau
Trivsel på arbejdspladsen og nedbringelse af sygefraværet er udpeget som et fokuspunkt i hele Syddjurs
Kommunes organisation. I Aftalestyring 2008 er det medtaget som et overordnet, kommunalt mål med
overskriften : "Attraktiv arbejdsplads - bedre trivsel - mindre sygefravær" til bearbejdelse i både 2008 og
2009.
Sygefravær
Sygefraværsprocent lærere
Sygefraværsprocent pædagoger
Sygefraværsprocent øvrigt personale
Evt. bemærkninger:

2010/11
4,70
3,37
4,36

2011/12
11,06
22,21
5,06

Trivsel
Skolens vurdering af medarbejdernes trivsel og sygefraværets indflydelse på den pædagogiske hverdag:
Iværksatte tiltag til fremme af medarbejdernes trivsel i skoleåret 2011/12:
Marienhoffskolen er startet på LP projekt i skoleåret 2012-2013
Læringsmiljø og pædagogisk analyse er et af de værktøjer som skal muliggøre at lærere og pædagoger kan
lykkes med inklusionsopgaven. Det at lykkes fagligt med en udfordring vurderes at give trivsel og
tilfredshed.
Marienhoffskolen er aktiv i forhold til Syddjurs kommunes store it-plan. Dette spændende arbejde giver
udfordringer, prestige og faglig tilfredsstillelse.
Marienhoffskolen iværksatte i skoleåret 2011-2012 en ny visionsplan med blandt andet indførsel af
helhedsskole etc. Marienhoffskolen er stadig i gang med at implementere udviklingsmål fra visionen. Derfor
er der ikke programsat nye tiltag i 2012-2013
Marienhoffskolen har en frugtordning hvor alt personale en gang om ugen får frugt. Marienhoffskolen har
også et motionstilbud til alle ansatte på skolen og i SFO.
Skolens vurdering, på en skala* fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
1

2
x

3

4

*

1 = Ikke påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
2 = Påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
3 = Godt på vej mod målopfyldelse
4 = Målet er fuldt ud nået

MEDARBEJDERDREVET UDVIKLING OG INNOVATION
Medarbejderdrevet udvikling og innovation
I Syddjurs Kommune skal ledelsen i dialog med medarbejdere og brugere løbende indsamle, bearbejde og
beskrive mulighederne for at skabe bedre service, øge produktiviteten og rationalisere i alle kommunens
enheder.
Målet er, at udvikling og innovation øges i den kommunale organisation til gavn for både borgere, brugere og
medarbejderne i kommunen.

I alle afdelinger/institutioner indgår medarbejderdrevet udvikling og innovation som et fokusområde. Det
betyder, at der skal igangsættes initiativer, hvor medarbejdere er centrale i udviklingen af områdets
kerneydelser.
Der skal vises konkrete effekter som f.eks. nedsat sagsbehandlingstid, øget kvalitet og øget bruger- og
medarbejdertilfredshed.
Konkrete tiltag og resultater
Beskrivelse:
Her henvises til skolens og SFO LP-projekt hvor netop medarbejdernes tilfredshed er et parameter som vi
kan måle på. Andre målbare parameter i den henseende er i hvor høj grad elever og børn i SFO oplever at
trivslen øges. Altså en øget kvalitet for slutbrugerne.
Da skolen netop er startet på LP vurderes den aktuelle effekt på en skala fra 1-4 ”kun” at være 2 (se
nedenstående).
Skolens vurdering, på en skala* fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
1

2
x

3

4

*

1 = Ikke påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
2 = Påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
3 = Godt på vej mod målopfyldelse
4 = Målet er fuldt ud nået

Områdemål
SPECIALUNDERVISNING
Redegørelse for organisering, form og indhold samt iværksatte og påtænkte udviklingstiltag for
specialundervisning på skolen:
Marienhoffskolen arbejder på at få skrevet en egentlig inklusionspolitik. I skolens inklusionspolitik skal også
formuleres hvilke konkrete tiltag skole og SFO har taget og vil tage i de kommende år i forhold til at styrke
inklusionen på skoleområdet.
Marienhoffskolen har formuleres succeskriterier for inklusionsopgaven. Inklusionsopgaven er lykkes når:
1. barnet er til stede på skolens matrikel (bemærk ikke nødvendigvis i klassen, som eleven går i)
2. deltager meningsfyldt i fællesskabets aktiviteter
3. er i gang med aktivitet der indeholder læring for barnet
For at opnå ovenstående er skolen arbejder skolens specialundervisningskoordinator, læsevejleder og AKTmedarbejder med at:
1. foretager regelmæssige trivselsobservationer
2. rådgiver og vejleder kolleger i indførelse af trivelsesfremmende foranstaltninger i klassen
3. observerer efter anmodning fra en lærer eller leder, det sociale samspil i klasser med efterfølgende
vejledning af læreren og evt. elever.

4. tilbyder supervision til kolleger, som er rådvilde omkring det sociale samspil i klasse, gruppe eller
hos enkeltelever
5. observerer enkeltelever for at afdække undervisningsbehov, rådgiver og vejleder efterfølgende
læreren
6. hjælper lærere i normalundervisningen med at udarbejde individuelle undervisningsplaner for de af
klassens elever, der har problemer med adfærd, kontakt og trivsel. Disse planer omhandler såvel det
traditionelt faglige som det sociale område
7. støtter dialog mellem skole og hjem, når denne er gået i hårdknude
8. forestår socialtræningsforløb for større eller mindre grupper
9. medvirker til, at der stilles høje faglige forventninger også til AKT-børn
10. hjælpe ved konflikter mellem enkelte elever eller grupper
11. etablerer kontakt til ledelse, socialforvaltning og PPR i forløb hvor AKT er iværksat
Marienhoffskolen har et støttecenter som i perioder kan give elever koncentrerede tilbud om faglig støtte. Se
bilag nr. 4 (beskrivelse af støttecentret på Marienhoffskolen).
Skolens vurdering, på en skala* fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
1

2

3
x

4

*

1 = Ikke påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
2 = Påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
3 = Godt på vej mod målopfyldelse
4 = Målet er fuldt ud nået

SFO SOM INTEGRERET DEL AF SKOLEN
SFO
Har SFO beskrevet pædagogiske mål- og indholdsbeskrivelser for børns trivsel, læring og udvikling?
(Ja/nej)
Tilbyder SFO børnene lektiestøtte? (ja/nej)
Hvis ja: 1. ad hoc når børnene spørger om det
2. på faste tidspunkter på dagen/ugen
Evt. bemærkninger:
Deltager pædagogerne i undervisningen? (ja/nej)
Beskrivelse af det pædagogiske samarbejde mellem lærere og pædagoger i indskolingen:

Ja
Ja
x

Ja

Pædagogerne udarbejder sociale elevplaner i samarbejde med lærerne.
Pædagogernes fokus er på trivsel i klasserne, hvor lærernes naturligt er på undervisningen. Dette er når der er
to voksne i klassen.

Pædagogiske fokusområder for SFO i skoleåret 2011/2012
Beskrivelse:
Helhedsskolen er fokusområde. For pædagogerne var det specielt trivsel i det store frikvarter.

Her gav den pædagogiske indsats med aktiviteter et mærkbart resultat i form af stærkt dalende antal
konflikter.

PÆDAGOGISK IT (2009-2011)
Pædagogisk IT
Angiv i procent hvor stor en del af lærere der har deltaget i kursus/temadage i IT
Antal kursuslærertimer i alt
Antal pædagogiske IT-vejledertimer
Giv eksempler på hvordan IT indgår som en naturlig del af undervisningen:

100%
150 timer
240 timer

Eleverne arbejder med projektfremlæggelse, præsentation vha. Præsentationsprogrammer PowerPoint o.a.
programmer.
Eleverne skriver danskafleveringer, artikler etc. Som sendes til lærerne via intra.
Eleverne i indskolingen arbejder med danskprogrammer som for eksempel Alinea Dansklandskabet, ABC
osv.
Uddybende bemærkninger:

IT i undervisningen
Antal elever (pr. 5. september)
Antal pc’ere i funktion
Antal elever pr. pc
Indkøb i indeværende skoleår (2011/12)
(alt inden for IT-udstyr)

407
125
3,3

Planlagte indkøb i kommende skoleår (2012/13)
(alt inden for IT-udstyr)

Skolens egne visioner for området

Marienhoffskolen har indkøbt supplerende it-udstyr
samt i-pad til enkelte elever og alle it-vejleder for
195.000 kr.
Marienhoffskolen er en del af Syddjurs kommunes
it-plan og skal derfor afsætte økonomiske midler
svarende til 153.907 kroner for medfinansiering af
it-planen. Marienhoffskolen investerer i øvrigt i
andet it-udstyr, bærbare GPS’er, programmer,
projektorer mm.
Skolens it-plan lægger sig op af Syddjurs it-plan 2.0

Evt. bemærkninger:

Skolens vurdering, på en skala fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
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1 = Ikke påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
2 = Påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
3 = Godt på vej mod målopfyldelse
4 = Målet er fuldt ud nået

Institutionsmål
Redegørelse for skolens egne institutionsmål, jvf. Aftalestyring
Skolen bedes nedenfor give en afrapportering på de institutionsmål, der er arbejdet med i skoleåret
2011/2012.
Beskrivelse af mål
Højere grad af ”Inklusion på
matriklen” således at
størstedelen af folkeskolens
elever modtager
undervisning på
distriktsskolen/ skole jf. frit
skolevalg.
Segregeringsprocenten
nedbringes fra nuværende
4,6 % til 3,5 % over de
næste 4 år. I 2020 skal 97%
af alle elever være integreret
i folkeskolen, således at
segregeringsprocenten er på
3% ( = regeringens mål).
Børn og unge, der ikke kan
rummes i folkeskolen,
tilbydes specialundervisning i
særligt tilrettelagte og stærke
faglige miljøer, enten i
specialklasser på
distriktsskolen, på
kommunens specialskoler
eller på specialskoler i andre
kommuner.

Afrapportering på institutionsmål
Statusopgørelse, herunder evaluering, grad af målopfyldelse,
dokumentation af indsats, resultater og effekter.
For at skabe gode muligheder for inklusion vil Marienhoffskolen arbejde for:
•
•

at forbedre trivselen for børnene i indskolingen 0.0 (tidlig SFO) til 3.
klasse
at skabe trygge og inspirerende rammer for børnene i
pauser/frikvarterer

Med henblik på at forbedre børnenes trivsel på Marienhoffskolen, vil
skolebestyrelsen fra kommende skoleår arbejde på at inddrage forældre i
0.0 samt 0.klasse, 1.klasse, 2.klasse og 3. klasse i langt højre grad i forhold
til at skabe god trivsel for børnene.
Konkret skal der i alle klasser dannes trivselsgrupper (4-5 stk. i hver klasse).
Disse trivselsgrupper er forældrene ansvarlige for. Målet er at børnene
kommer rundt til de andre i klassen og leger, spiser og får gode oplevelser
sammen. Forældrerådet i klassen koordinerer arbejdet med dannelsen af
trivselsgrupperne. Alle forældre skal bakke op om trivselsgrupperne og alle
børn skal med i en trivselsgruppe.
Skolebestyrelsen har den 17.april 2012 indkaldt forældre samt personale på
skolen og i SFO til et informationsmøde om konceptet som er udviklet af
DCUM, Dansk Center for Undervisningsmiljø.
Charlotte Andersen der er VIP-konsulent for DCUM er tilknyttet
Marienhoffskolen for at udvikle konceptet på skolen sammen med personale
og skolebestyrelsen.
For at give eleverne en tryg skoledag, for at hindre konflikter og mobning,
og for at tilgodese at undervisningen starter hurtigt og at skolens personale
er tilstede sammen med eleverne deltager alt personale sammen med
eleverne i samtlige pauser. Skolen er forpligtet på ”et runderende tilsyn”.
Dette styrkes ved at lærere, assistenter, pædagoger og medhjælpere er
tilstede med fuld styrke i alle pauser. Der skal selvfølgelig tages højde for
personalets overenskomstmæssige ret til personlig tid i forbindelse med
arbejdet.
Skolen er forpligtet til at arbejde med inklusion på matriklen. Det er vores
erfaring at tilstedeværelse af professionelle voksne gør det nemmere for
elever at oprette og fastholde hensigtsmæssige relationer til kammerater og
voksne. Derfor er tilstedeværelsen af voksne i samtlige pauser et vigtigt
tiltag i forbindelse med inklusionsopgaven.
Personalet bliver i pauserne opdelt på forskellige fysiske lokaliteter
(SFO/starttrin og sluttrin). Derfor er det vigtigt at personalet ved forskellige
arrangementer, temamøder, udviklingsarbejder mm. bliver “bundet sammen
som samlet personalegruppe”. Det er ligeledes vigtigt at der på skolen og i
SFO findes et personalerum hvor personalet kan mødes; snakke, drikke
kaffe, læse avis etc.

Skolens vurdering, på en skala fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
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1 = Ikke påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
2 = Påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
3 = Godt på vej mod målopfyldelse
4 = Målet er fuldt ud nået

2. Syddjurs Kommune og
civilsamfundet
– med borgervelfærden i
centrum.
Civilsamfundet – en
væsentlig del af
velfærdssamfundet
Nationalt fokus på
samarbejde mellem
civilsamfundet, det private
erhvervsliv og det offentlige.

Marienhoffskolen har fra uge 38 en ”civilist” på skolen som hjælper enkelte
elever med lektiecafe, samtale og støtte i forhold til faglige udfordringer som
eleverne har i forbindelse med deres skolearbejde. Jobfunktionen er en
funktion som ikke ellers var løst på skolen af lærere eller pædagoger.

Skolens vurdering, på en skala fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
1

2
x

3

4

1 = Ikke påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
2 = Påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
3 = Godt på vej mod målopfyldelse
4 = Målet er fuldt ud nået

3. Implementering af
Ledelsesevaluering og trivsel
Syddjurs Kommune vil være
kendt for at have fokus på
god ledelse. Vi vil også være
kendt for at være en attraktiv
arbejdsplads. Ved at
forholde sig konkret til
spørgsmålene i
evalueringskonceptet, bliver
det tydeligt hvad der
kendetegner god ledelse og
god trivsel for den enkelte.
Hermed skabes
forudsætninger for udvikling
af ledelse, opgaveløsning,
arbejdsmiljø og trivsel.

Marienhoffskolen og SFO har gennemført kommunal ledelsesevaluering.
Efterfølgende har ledelse i SFO samt på skolen i dialog med styregruppen
iværksat handleplaner på baggrund af evalueringsresultater.

Skolens vurdering, på en skala fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
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4

1 = Ikke påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
2 = Påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
3 = Godt på vej mod målopfyldelse
4 = Målet er fuldt ud nået

Skolebestyrelsens udtalelse
Skolebestyrelsens udtalelse
Skolebestyrelsen har gennemlæst nærværende kvalitetsrapport. Bestyrelsen har ikke yderligere
bemærkninger.
Morten Bang Sørensen
Skolebestyrelsesformand



Molsskolen

Skolens bidrag til kvalitetsrapporten
for Syddjurs Skolevæsen
Skoleåret 2011 / 2012

Skolebeskrivelse
Skolens profil:

Molsskolen er en afdelingsopdelt skole med selvstyrende team. Hvert trin har fået udlagt
maksimal kompetence og ansvar for økonomi, pædagogik og vikarer. Hvert trin har en
koordinator, der har den daglige administration med ansvar over for skolens ledelse.
I skoleåret 2010-11 blev skolen organiseret med en ny ledelsesstruktur. Udgangspunktet
for denne ændring var en erkendelsen af en folkeskole, hvor ledelse ikke er en
forvaltnings- og kontrolopgave, men derimod en ledelse, der har sit virke inden for mål og
rammer, og dermed skal sikre, at der sættes retning for skolens opgavevaretagelse og at
medarbejderne får mulighed for at løse denne opgave individuelt og i team.
Skoleledelsens vilkår er derfor ændret fra ydre styring via regler og cirkulærer til indre
styring via udviklingsplaner og samarbejdskultur-/struktur.
I skoleåret 2011-12 er skolen har skolen været opdelt i en afdeling fra 0.-5. klasse og en
afdeling fra 6. – 9. klasse og den koordinerende funktion på hvert trin varetages af 2
afdelingsledere.
Det er utrolig vigtigt, at alle børn får en god skolestart. Derfor lægges der vægt på, at
børnene er glade for at gå i skole, og at de hurtigt får så meget social kompetence, at de
kan begå sig med hinanden og motiveres til at lære noget. Skole og SFO arbejder fuldt
integreret. Skolen har også valgt i 2011-12 at bevare et tilbud om en helhedsskole, hvor
eleverne i 0. – 3. klasse tilbydes en længere skoledag.
Skolen lægger generelt vægt på faglighed og samarbejde mellem klasserne.
Undervisningen organiseres med udgangspunkt i årgangsklasser for at give mulighed for
maksimal anvendelse af lærerressourcer og med stor fleksibilitet i samarbejdet mellem
flere årgange. Der fokuseres på kost og bevægelse, udeskole-aktiviteter, naturvidenskab
og læsning i alle fag.
Målet er at styrke de faglige og sociale kompetencer gennem arbejde i og på tværs af
klasserne. Der arbejdes en del projektorienteret, hvilket styrkes gennem arbejde i flere
faguger i løbet af skoleåret. Disse uger giver mulighed for fordybelse i enkelte fag i
udadvendte aktiviteter.
Der fastholdes en sundhedsprofil og der er arbejdet med at finde ressourcer til at
opretholde et internationalt samarbejde. Støtte- og holdtimer forsøges målrettet til elever
med særlige behov – især elever med faglige problemer, men om muligt også til
udfordring af elever, der har brug for særlige tiltag.
Skolens fysiske rammer og disses betydning for organisering af undervisningen:

Med et stærkere pædagogisk fokus på årgangsundervisning og holddeling er der
forventninger til, at skolen efter kommuneplanen for udbygning og renovering af skolen,
kan blive imødekommet på det foreliggende grundlag.

Rammebetingelser
KLASSETRIN, SPOR OG ELEVTAL (pr: 5/9 2011)
Klassetrin
Antal spor
0. klasse
1
1. klasse
2
2. klasse
2
3. klasse
2
4. klasse
2
5. klasse
2
6. klasse
2
7. klasse
2
8. klasse
2
9. klasse
1
10. klasse
I alt:
18
Specialklasser
1
Modtageklasser
I alt:
19
Evt. bemærkninger:

Antal elever
23
48
43
34
34
43
39
33
57
27
381
4
385

Klassekvotient
Normalklasser
21,2
Specialklasser
4,0
Modtageklasser
Evt. bemærkninger:
I foråret 2012 blev 1 elev overflyttet til specialklassen, så der
ved skoleårets afslutning var 5 elev.

Antal elever i SFO
Elever i 0. – 3. klasse
148
Tilmeldt SFO
78
Andel af elever i SFO/skole (dækningsgrad)
52,7%
Evt. bemærkninger:
Molsskolens helhedsskolemodel medfører helt naturligt et fald
af tilmeldte elever i SFO på grund af den udvidede
undervisningstid. Derfor kan dækningsgraden ikke umiddelbart
sammenlignes med andre skoler, der ikke kører samme model.

Elever pr. normeret lærerstilling i normalklasser 0. – 10. klasse
Antal tildelte fuldtidslærerstillinger, incl. leders evt. uv-tid
34,05
Antal faktisk ansatte fuldtidslærerstillinger, incl. leders evt. uv.-tid
32,15
Antal elever pr. fuldtidslærerstilling i forhold til faktisk lærernormering
12
Evt. bemærkninger:
Skolen har tildelt 1 ekstra lederressource, der tilsammen finansiere vore 2 afdelingsledere,
der hver har ca. ½ ledelsestid. Disse to ledere udgør derfor tilsammen 1 lærerstilling på fuld

tid, der er inkluderet i ovennævnte tal.
LÆRERNES UNDERVISNINGSTID
Lærernes undervisningstid
Procentandel af lærernes bruttoarbejdstid (1924 timer) der anvendes til undervisning
34,1%
Procentandel af lærernes nettoarbejdstid (1672,4 timer) der anvendes til undervisning
38,2%
Evt. bemærkninger:
Skolens helhedsskolemodel gør, at en del undervisningstimer i indskolingen læses af pædagoger.
Derfor er ovennævnte procentandele unøjagtige.
ELEVFRAVÆR
Elevfravær – beregnet på det samlede fravær i hele skoleåret
Den samlede fraværsprocent
Hvor mange procent af det samlede fravær skyldes sygdom?
Andre fraværsårsager:
Total: 3,1 % heraf sygdom 2,0 % - lovligt fravær 1,0 %, ulovligt fravær 0,1 %

3,1
63,9

UNDERVISNINGSMIDLER
Undervisningsmidler *
Antal elever
Afholdte udgifter til uv-midler
Udgift pr. elev
Evt. bemærkninger:

385
388.000
1.008

* Undervisningsmidler defineres som: Skolebiblioteksmaterialer, lærebogssystemer, fagbøger, materialer og udstyr til eksempelvis
fagene sløjd, billedkunst, musik, håndarbejde, natur og teknik, fysik/kemi, idræt osv., IT-udstyr/programmer, kort, smartboards,
skrivepapir, kladdehæfter, blyanter og andre skrivematerialer m.m.
Bemærk:
1. leasing af kopimaskiner, serviceabonnementer, copy-dan, koda og lign. hører under adm.udgifter/kontorhold
2. rejse- og opholdsudgifter til lejrskoler/eskskursioner medtages ikke under undervisningsmidler.

UNDERVISNINGSTIMER
Undervisningstimer
Klassetrin
Planlagte uv-timer pr. klasse Gennemførte uv-timer i %
0. klasse
843,00
100%
1. klasse
733,33
100%
2. klasse
755,83
100%
3. klasse
815,83
100%
4. klasse
853,50
100%
5. klasse
846,83
100%
6. klasse
854,33
100%
7. klasse
883,33
100%
8. klasse
1016,66
100%
9. klasse
956,66
100%
10. klasse
Specialklasser
100%
Modtageklasser
Kriterier for aflysning af timer og evt. øvrige bemærkninger:

Der aflyses aldrig timer, hverken ved kendt eller ikke kendt fravær.

LÆRERNES UDDANNELSE
Lærernes linjefagsdækning
Procentdel af undervisningen der varetages af lærere med linjefag eller tilsvarende kompetencer
(f.eks. længerevarende efterudd./årskursus i et fag eller fagkompetencer på bachelorniveau)
Normalundervisning
(linjefag eller efteruddannelse/årskursus/diplomuddannelse)

I fagene dansk, matematik, engelsk og
natur/teknik er 83% af timerne læst af
lærere med liniefag eller tilsvarende
kvalifikationer.
I de (timemæssigt) mindre fag som
kristendom, idræt, håndarbejde, historie
m.m. er 89% af timerne læst af lærere
med liniefag eller tilsvarende.

Specialklasser
(linjefag eller efteruddannelse/årskursus/diplomuddannelse)

50%

Dansk som 2. sprog
(linjefag eller efteruddannelse/årskursus/diplomuddannelse)
Evt. bemærkninger:

Lærernes efter- og videreuddannelse
Samlede lønudgifter
Samlede udgifter til deltagergebyr og kørsel
200.000
Udgift pr. fuldtidslærer
Evt. bemærkninger: Udover korte kurser er der bevilget penge til bl.a:
Færdiggjorte udd. i læsevejlednin (1), matematikvejledning (1) AKT
vejlednin (2), liniefagsudd. i dansk 1. år.(1).

De pædagogiske processer
ELEVPLANER
Den løbende evaluering / elevplaner
I Syddjurs Kommune er det besluttet, at elevplanen skal være tilgængelig via Skoleintra/skolens hjemmeside
(adgang via Forældreintra), elevplanen skal bruges i planlægningen af undervisningen for den enkelte elev
og elevplanen bruges som dialogredskab i skole/hjem-samarbejdet om den enkelte elevs udvikling.
Hvordan arbejder skolen/lærerne med elevplaner?
Beskrivelse:
Elevplanen er bygget op som en cirkel, der er inddelt i fire rum for hvert fag. I rummene anbringes et tal, der
svarer til elevens standpunkt baseret på fagenes opdeling i slutmål. Disse slutmål har vi omformuleret og
simplificeret, så det er læseligt for alle. Vejledningen til elevplanen, der giver forældre og elever mulighed for

at læse og forstå denne, bliver lagt på elev- og forældreintra fra skoleårets start. Elevplanerne sendes via
intranettet ud til hver enkelt elev og dennes forældre.
Før skole-hjemsamtalerne afholdes, er det almindeligt, at lærerne i den pågældende klasse samles for at
gennemgå hver enkelt elev. På denne måde kender alle lærere, der deltager i samtalerne, klasseteamets
holdning. Disse møder har vist sig at være meget givtige. Møderne er blevet afholdt foran et Smartboard,
hvor tallene for hvert fag fra den ovennævnte cirkel kan trækkes ind på plads i cirklerne.
Enhver kan gratis downloade SmartBoard software på sin computer, så arbejdet kan også laves ved en
computer. Når tallene er anbragt, og der er udformet et mål for hver elev, kopieres elevplanerne til Word,
hvorefter de sendes via intranettet.
Det er vores indtryk, at elevplanerne bliver godt modtaget af elever og forældre og i vores udformning er
blevet et accepteret redskab for lærerne.
Det er målet at samtalen omkring elevplanerne skal finde sted 2 gange årligt.

Regelmæssige andre anvendte evalueringsredskaber/metoder til løbende evaluering i fagene i
Indskoling
Logbog, elevsamtaler, porte folio, LUS, CHIPS, ST prøver, ordblindetest, ord/lyd test
anbefalet af læsekonsulenten, nationale tests
Mellemtrin
Logbog, elevsamtaler, porte folio Test, MG prøver, nationale tests
Udskoling

Logbog, elevsamtaler, porte folio, tests, nationale tests

Evt. bemærkninger:

SKOLE/HJEM SAMARBEJDE
Skole/hjem-samarbejdet
Beskrivelse af de væsentligste elementer i skole/hjem samarbejdet:
Skole-hjemsamarbejde er information, dialog og samarbejde mellem skole og hjemmet
Skole-hjemsamarbejdet udmøntes gennem kontaktbog, via forældreintra, ved personlig kontakt,
forældremøder, samtaler og andre arrangementer på skolen.
Denne kontakt foregår mellem lærere, forældre, forældreråd og skolens ledelse.
I det følgende er der en beskrivelse af, hvordan skole-hjemsamarbejdet realiseres.
1. Skolens hjemmeside www.molsskolen.dk tegner skolen udadtil. Den har en offentlig tilgængelig del
der indeholder alle nødvendige oplysninger om skolen, de ansatte, skolebestyrelsen, skolens politik og
principper og aktuelle nyheder. Desuden giver forældre- og elevintra adgang til flere informationer til klassen
og de enkelte elever.
2. Skolestart
Ved skolestart informerer lærerteamet på forældremøder om praktiske forhold på skolen. Der informeres om
brug af kontaktbog, forældreintra, forældremøder, ordensregler og ansvarsforhold. Forventninger og krav til
elever, forældre og skole skitseres.
3. Forældremøder
Lærerne arrangerer 2 forældremøder om året. Indholdet på disse møder afhænger meget af, hvilket
klassetrin eleverne befinder sig på. Gældende for alle trin vil der være mulighed for fyraftensmøder, hvor
sociale problemer i klassen eller andre aktuelle ting kan blive drøftet.
4. Samtaler
Der vil som regel blive tilbudt 1-2 skole-hjemsamtaler om året, hvor elevens sociale og faglige status bliver

drøftet. Der udleveres en elevplan minimum en gang om året. Hvis hjemmet eller lærere føler behov for
flere samtaler, er der mulighed for det.
5. Den daglige kommunikation.
Forældreintra bruges af lærerne til ugeplaner, beskeder og lektieoversigt for den enkelte klasse og
dokumenter, såsom billeder, elevarbejder, generelle resultater af tests osv. Forældreintra kan desuden
bruges som forum for dialog i forældregruppen.
6. Forældrerådet
Der bør etableres et forældreråd i klassen eller på årgangen. Forældreråd kan stå for at arrangere udflugter,
møder og debat bl.a. på forældreintra. Forældrerådet kan også være kontaktled til skolebestyrelsen.
7. Skolebestyrelsen
Skolebestyrelsen består af skolens ledelse, 2 ansatte, 7 forældrevalgte og 2 elevrepræsentanter. Gennem
skolebestyrelsen får forældrene indflydelse og indsigt i økonomi, pædagogik mm. Skolebestyrelsen er bl.a.
et tilsynsorgan, og det er den man henvender sig til, hvis der er emner man ønsker drøftet.
Skolebestyrelsens beslutningsreferat kan læses på skolens hjemmeside.
Forslag til temaer og debatoplæg til forældremøder
Hvordan har børnene det?
Hvordan definerer klassens lærerteam/forældrene et godt socialt liv?
Hvordan skabes der gode relationer mellem forældrene og til lærerteamet?
Hvorledes kan eleverne drages ind i den fælles holdningsdiskussion?
Hvordan har klassens elever det indbyrdes - og hvordan er forholdet mellem elever og lærerteamet?
Er der kliker og hvordan forholder vi os til dem?
Hvad er ”standarden” for god opførsel?
Hvordan fungerer skole-hjemsamarbejdet?
Kost og motion, - hvad er sundhed?
Hvilken betydning har mobiltelefoner for det sociale miljø i klassen, - og derhjemme?
Forslag til forældrerådets rolle
eksempler på opgaver:
lave sociale arrangementer, f.eks. fællesspisning
arrangere ture, evt. med overnatning
arrangere foredrag om pædagogiske eller andre emner
have fokus på det sociale miljø i klassen
være sparringspartner for lærerne
være kontaktorgan til bestyrelsen
koordinere med andre klasseforældreråd
lave forældrebank over forældrenes kompetencer til brug ved arrangementer, gerne på tværs af klasser og
årgange
Hvordan håndterer man konflikter mellem elever
kontakten mellem forældrene
Klasseråd/forældreråd
Antal klasser med klasseråd/forældreråd
Antal klasser uden klasseråd/forældreråd
Evt. bemærkninger:

18
2

HOLDDANNELSE
Tilrettelæggelsen af arbejdet med holddannelse
Det fremgår af folkeskolelovens §25, at undervisningen på 1.-10 klassetrin kan organiseres i hold inden for
den enkelte klasse og på tværs af klasser og klassetrin.

Eleverne skal dog undervises i deres stamklasse i den overvejende del af undervisningstiden.
Hvordan bruger skolen holddannelse?
I indskolingen:
Der undervises i stor udstrækning på årgangene. Sammen med holddeling er det en
del af skolens muligheder for at undervisningsdifferentiere i en rummelig skole
På mellemtrinnet:
Samme
I udskolingen:
Samme
UNDERVISNINGSMILJØ
Elevernes undervisningsmiljø
Loven om undervisningsmiljø trådte i kraft i august 2001. Det betyder, at skolerne udarbejder en skriftlig
undervisningsmiljøvurdering, som revideres minimum hvert 3. år.
Undervisningsmiljøvurderingen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.
Tidspunkt for seneste UVM?

Foråret 2012

Beskrivelse af de indsatser, som den sidste undervisningsmiljøvurdering har givet anledning til
Beskrivelse:
Skolen har anvendt LP-modellens kortlægningsundersøgelse 0.-9.klasse som
undervisningsmiljøundersøgelse.
Denne undersøgelse har bl.a. givet anledning til at stramme op om tilsyn, møde til tiden, fokus på elevtrivsel
samt indsatsen for de elever, der har det svært såvel fagligt som socialt i klassen.

DANSK SOM ANDET SPROG
Tilrettelæggelsen af undervisningen i dansk som andet sprog
Byrådet i Syddjurs Kommune har besluttet at der er 3 modtagecentre i Syddjurs Kommune på henholdsvis
Mørke Skole, Rønde Skole og Skelhøjeskolen.
Antal elever der modtager undervisning i dansk som andet sprog i alt:
- i modtageklasse
- som helt eller delvist integreret i den alm. undervisning
Evt. bemærkninger:

RESULTATER – FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER

FSA : Bundne prøvefag
Dansk

Læsning
Retskrivning
Skriftlig
Orden

Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
6,59 29
6,19 27
6,59 29
5,96 27
6,55 29
6,19 27
6,00 29
4,70 27

Engelsk
Matematik

Fysik/kemi
Naturfag

Mundtlig
6,97
Mundtlig
7,52
Mundtlig
6,76
Færdighedsregning 8,07
Problemløsning
6,93
Praktisk/mundtlig
5,83
Praktisk/mundtlig

FSA : Frivillige prøvefag
Tysk valgfag
Fransk valgfag
Håndarbejde
Sløjd
Hjemkundskab

Skriftlig
Mundtlig
Skriftlig
Mundtlig
Praktisk/mundtlig
Praktisk/mundtlig
Praktisk/mundtlig

FSA : Prøvefag til udtræk
Engelsk
Tysk tilbudsfag
Fransk tilbudsfag

Skriftlig
Skriftlig
Mundtlig
Skriftlig
Mundtlig

Kristendomskundskab
Mundtlig
Historie
Mundtlig
Samfundsfag
Fysik/kemi
Geografi

Mundtlig
Skriftlig
Skriftlig

Biologi
Skriftlig

FSA : Vurderinger og evalueringer
Obligatorisk projektopgave
Fri selvvalgt opgave

29
29
29
29
29

7,48 29
8,14 29

29

5,52 29

5,28 29
4,76 29

-

0

Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
6,48 29
6,0 29
6,70 27
0
6,89 27
0
0
0
0
0
5,90 29
0
6,10 29
0
5,90 29
0
0
6,79 29
5,24 2
6,66 29
0
Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
9,04 26
-

0

Skolelederens vurdering af årsresultaterne
I dansk og engelsk er der en mærkbar forbedring i forhold til 2009/10.
I science fagene skal indsatsen opprioriteres. Der er i 2012/13 oprettet særlige tilbud til 8. og 9. kl. elever
med ekstra timer til bl.a. sprog, matematik og fysik. Lakmusprøven på disse initiativer kan forhåbentlig
aflæses på afgangsprøverne i 2013.

SFO
SFO-personale
Antal fuldtidsstillinger (pr. 1. september 2011)
Heraf uddannede pædagoger
Heraf andet personale
Beskrivelse af det andet personales uddannelse/kvalifikationer og lign.:

4,68
4,68

Hertil kommer 1 ikke uddannet støttepædagog til fysisk handicappet pige på 4. årgang.

Afrapportering vedr. aftalestyring
Fælles kommunale mål
ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS
Trivsel og sygefravær på medarbejderniveau
Trivsel på arbejdspladsen og nedbringelse af sygefraværet er udpeget som et fokuspunkt i hele Syddjurs
Kommunes organisation. I Aftalestyring 2008 er det medtaget som et overordnet, kommunalt mål med
overskriften: "Attraktiv arbejdsplads - bedre trivsel - mindre sygefravær" til bearbejdelse i både 2008 og
2009.
Sygefravær
2010/11 2011/12
Sygefraværsprocent lærere
2,08
6,54
Sygefraværsprocent pædagoger
3,25
8,37
Sygefraværsprocent øvrigt personale
2,79
5,16
Evt. bemærkninger:
Flere langtidssyge end normalt for alle personalegrupper
Sikkerhedsgruppen har fået til opgave at se nærmere på
årsager.
Trivsel
Skolens vurdering af medarbejdernes trivsel og sygefraværets indflydelse på den pædagogiske hverdag:
Medarbejderne oplever i stigende omfang et pres fra ledelse, forældre og pressen om mere kvalitet og mere
trivsel. Politikernes forventning til mere rummelighed fylder også mere og mere hos medarbejderne. Det kan
medføre et større sygefravær, som selvfølgelig påvirker dagligdagen
Iværksatte tiltag til fremme af medarbejdernes trivsel i skoleåret 2011/12:
Skolen har i skoleåret organiseret undervisningen på alle klassetrin i årgangsundervisning, hvor hver
årgang tildeles tre lærere i fagene dansk, matematik og sprogfagene. Formålet er at kvalitetsløfte
undervisningen og, minimere brugen af vikarer ved sygdom og andet fravær..

Skolens vurdering, på en skala* fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
1

2

3
x

4

*

1 = Ikke påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
2 = Påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
3 = Godt på vej mod målopfyldelse
4 = Målet er fuldt ud nået

MEDARBEJDERDREVET UDVIKLING OG INNOVATION
Medarbejderdrevet udvikling og innovation
I Syddjurs Kommune skal ledelsen i dialog med medarbejdere og brugere løbende indsamle, bearbejde og
beskrive mulighederne for at skabe bedre service, øge produktiviteten og rationalisere i alle kommunens
enheder.
Målet er, at udvikling og innovation øges i den kommunale organisation til gavn for både borgere, brugere og
medarbejderne i kommunen.
I alle afdelinger/institutioner indgår medarbejderdrevet udvikling og innovation som et fokusområde. Det
betyder, at der skal igangsættes initiativer, hvor medarbejdere er centrale i udviklingen af områdets
kerneydelser.
Der skal vises konkrete effekter som f.eks. nedsat sagsbehandlingstid, øget kvalitet og øget bruger- og
medarbejdertilfredshed.
Konkrete tiltag og resultater
Beskrivelse:
Molsmodellen
Molsmodellen er et sammenhængende tilbud til alle børn i dagsinstitutioner og skole og SFO med
pasningstilbud, skoletilbud og et fritidstilbud. Der oprettes et fællessekretariat til at betjene institutionerne
med administrative opgaver, herunder regnskab og budget.
Skolens leder bliver aftaleholder for skole og daginstitutioner på Mols. Det er vigtigt, at der er en daglig leder
i hver børnehaveenhed. Hver afdeling skal have mulighed for at have sin egen selvstændige profil og
beholde sit særkende.
Aftaleholder og de tre pædagogfaglige ledere indgår i et formelt og forpligtende ledelsesteam, der jævnligt
holder møder, hvor både aktuelle og langsigtede problemstillinger drøftes og afklares.
Der samarbejdes med udviklingsplaner for undervisning, pasning og tilbud i fritiden. Der udarbejdes
fællesplaner for uddannelse og efteruddannelse, og for muligheder for frivillig kombinationsbeskæftigelse for
medarbejdere i børnehaver, SFO og medarbejdere i skolen.
Skolens vurdering, på en skala* fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
1
*

2

3
x

4

1 = Ikke påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
2 = Påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
3 = Godt på vej mod målopfyldelse
4 = Målet er fuldt ud nået

Områdemål
SPECIALUNDERVISNING
Redegørelse for organisering, form og indhold samt iværksatte og påtænkte udviklingstiltag for
specialundervisning på skolen:

Specialklassen, Minimols, familieklassen og reading
Mikromols:

Kommunal specialklasse finansieret ud over skolens normale ramme
Indstilling af elever til specialklassen går ALTID over kommunens
visitationsudvalg (skole- og PPR-chef).
Antal lektioner: 28 lektioner - alle med to lærere/pædagoger
Antal lærere/pædagoger: 3
Antal elever: 6

Mini-mols:

AKT- specialtilbud rettet primært mod 2..-6. klasse
Indstilling af elever sørger vi selv for. (AKT-vejlederne)
Antal lektioner: 8
Antal lærere/pædagoger: 4
Antal elever: 6 – 8

Fam. klasse:

Et fælles kommunalt indsatsområde på 5 udvalgte skoler.
Finansieres af skolens ramme dog med tilskud til det udvidede
fælleskommunale samarbejde og kursus.
Vi indstiller selv familier til projektet.
Antal lektioner: 4 i forløb 12 uger i alt 48 lektioner.
Antal elever: 6-8

3-lærerordn.:

I alle dansk-, matematik-, engelsk- og tysktimer, har der været afsat
ekstra lærerressourcer svarende til én ekstra lærer i alle de nævnte fagtimer på ALLE klassetrin.
Hensigten har været forbedret mulighed for undervisningsdifferentiering samt at kunne sætte ind i
forhold til elever med AKT-problematikker og endelig ligeledes forbedrede muligheder for en
indsats i forhold til udredte elever (PPR-børnepsyk. m.v.)

Reading: Læseløft 2.- 6. klasse.: 350 lektioner (á 55 min.)
Skolens vurdering, på en skala* fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
1
*

2

3
x

4

1 = Ikke påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
2 = Påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
3 = Godt på vej mod målopfyldelse
4
= Målet er fuldt ud nået
5

SFO SOM INTEGRERET DEL AF SKOLEN
SFO
Har SFO beskrevet pædagogiske mål- og indholdsbeskrivelser for børns trivsel, læring og udvikling?
(Ja/nej)
Tilbyder SFO børnene lektiestøtte? (ja/nej)
Hvis ja: 1. ad hoc når børnene spørger om det
2. på faste tidspunkter på dagen/ugen
Evt. bemærkninger:
Deltager pædagogerne i undervisningen? (ja/nej)
Beskrivelse af det pædagogiske samarbejde mellem lærere og pædagoger i indskolingen:

ja
x

ja

Helhedsskolemodellen i indeværende år adskiller sig på mange måder fra ordningen fra 1996 – 2007. Det
vejledende timetal i indskolingen er hævet, så udvidelsen af skoledagen fra kl. 08.30 – 14.30 kun giver et
forøget ugentlig timetal på fire i forhold til tidligere 8 timer. Det har betydet at antallet af værkstedstimer er
minimeret. Til gengæld har vi efterkommet et politisk ønske om mere bevægelse og motion i løbet af
skoledagen.
Hver morgen begynder for alle elever i 0. – 3. klasse med morgensang udenfor. I meget dårligt vejr foregår
morgensangen i festsalen.
Umiddelbart efter introduceres forskellige motions - og aktivitetslege i ca. 30 minutter. I resten af lektionen ca.
25 min., har vi lagt et læsebånd for alle elever i 0. – 3. klasse.
Alle pædagoger i SFO er ansat med halvdelen af arbejdstiden i SFO og halvdelen i skoledelen, hvor de i kraft
af erhvervede kvalifikationen som fx liniefag i dansk, billedkunst, håndarbejde, AKT uddannelse, Reading
Recovery m.v. kan indgå i undervisningsdelen på lige fod med lærerne.
Med det udvidede samarbejde mellem lærere og pædagoger har vi fået kvalificeret drøftelserne om, hvordan vi
får fremmet elevernes alsidige udvikling og elevernes sociale kompetence, og hvordan vi praktisk muliggør
denne udvikling i et samarbejde mellem lærere og pædagoger.
Pædagogiske fokusområder for SFO i skoleåret 2011/2012
Beskrivelse:

Vi bestræber, at børnene i vores SFO udvikler sig til ansvarlige, sociale og tolerante
børn, der kender deres eget værd, og som er i stand til at indgå i lege og aktiviteter
med andre børn.
Vi bestræber os på at arbejde ud fra følgende værdier.
• Ansvarlighed for sig selv og andre
• Tolerance
• Handlekompetence
• Kreativitet
Disse værdier søger vi indarbejdet ved at tilbyde børnene udfordringer, aktiviteter, samspil og den
frie leg, hvorigennem de kan afprøve egen viden, færdigheder og grænser i en udviklende proces.
Vi lægger endvidere vægt på samhørigheden i kammeratskabsgruppen, friheden til at foretage valg
af værksteder og samvær, samt muligheden for at udvikle sig i egen rytme og retning. Vi bestræber
os på at skabe et miljø, hvor barnet har ”fri” til at lege. Herudover lægger vi vægt på omsorgen,
barnets ret til at få hjælp, når det har behov for det.

Børn og voksne skal have mulighed for at indgå i nære, anerkendende relationer. Disse er
forudsætningen for at børn føler tryghed, får lyst til at lære mere og derved komme ind i en positiv
udvikling.
Alt dette muliggøres gennem personalets faglige fundament og personlighed, viden om, hvad der
er godt for børn samt gennem vores grundlæggende respekt for det enkelte barns
selvbestemmelsesret.
Ansvarlighed for sig selv og andre.
• Lægger vægt på, at barnet tager et medansvar overfor stedet, og det der foregår der
• Skaber – sammen med børnene- regler for samværet på stedet. Disse regler indeholder foruden
adfærd også konkrete ”arbejdsopgaver” som oprydning m.m.
• Sørger for at forældrene er orienterede og trygge ved det, der foregår i SFOèn.
Tolerance.
• Er gode rollemodeller for rummelighed ved at vise i praksis, at der er plads til – og brug for os
alle
• Husker, at kropssprog og stemmeføring opfattes meget hurtigere og tydeligere end selve ordene
• Er bevidste om den måde børnene omtaler andre mennesker på
• Støtter børnene i selv at løse konflikter
• Er meget opmærksom på mobning og intolerance – og griber ind straks
Handlekompetence.
• Giver børnene mulighed for medindflydelse, medbestemmelse og medansvar
• Støtter barnet, så beslutninger følges op af handling
• Støtter barnet i at holde ud, selvom tingene er vanskelige
• Udfordrer barnet til at overskride og udvide egne grænser og derved udvikle sig
Kreativitet.
• Skaber tid og rum til leg
• Opretter værksteder og udstiller børnenes arbejder
• Udviser deltagelse og engagement i aktiviteterne
• Arrangementer efter den almindelige åbningstid
• Sommerlejr
• Weekendture
• Ture ud af huset
• Motion, bevægelse og udeliv er højt prioriteret
Vores mål med idrætten er bl.a. at medvirke til at forbedre børns motoriske færdigheder, give
dem indsigt i sportens glæder og værdier samt give dem lyst til at dyrke sport sideløbende med
SFO

PÆDAGOGISK IT (2009-2011)
Pædagogisk IT
Angiv i procent hvor stor en del af lærere der har deltaget i kursus/temadage i IT
Antal kursuslærertimer i alt

100%

Antal pædagogiske IT-vejledertimer
Giv eksempler på hvordan IT indgår som en naturlig del af undervisningen:

2 x 120 timer

Uddybende bemærkninger:

IT i undervisningen
Antal elever (pr. 5. september)
Antal pc’ere i funktion
Antal elever pr. pc
Indkøb i indeværende skoleår (2011/12)
(alt inden for IT-udstyr)

385
3,0

Planlagte indkøb i kommende skoleår (2012/13)
(alt inden for IT-udstyr)

Skolens egenfinansiering i forhold til indkøb af
iPads udgør 147.005 kr.

Skolens egne visioner for området
Evt. bemærkninger:
Vurderes ikke at være relevant i forhold til det kvantespring, der nu er vedtaget for 2012/13
Skolens vurdering, på en skala fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
1

2

3
x

4

1 = Ikke påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
2 = Påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
3 = Godt på vej mod målopfyldelse
4 = Målet er fuldt ud nået

Institutionsmål
Redegørelse for skolens egne institutionsmål, jvf. Aftalestyring
Skolen bedes nedenfor give en afrapportering på de institutionsmål, der er arbejdet med i skoleåret
2011/2012.
Beskrivelse af mål
Molsmodellen, en ny
samarbejdsstruktur for
institutionerne på Mols.

Afrapportering på institutionsmål
Statusopgørelse, herunder evaluering, grad af målopfyldelse,
dokumentation af indsats, resultater og effekter.
Samarbejdsprojektet skal ses som en model for områdeledelse, hvor et tættere
samarbejde mellem institutionerne skal give en synergieffekt, der kan omsættes til
mere kvalitet for pengene.

Udgangspunktet er ønsket om et
bedre sammenhængende tilbud
for alle børn mellem 0 og 18 år
på Mols. Forudsætningen er et
bedre samarbejde mellem
institutionerne, bedre overblik
over fælles muligheder, mere

Aftaleholder for skolen bliver aftaleholder for de nuværende tre børnehaver på
Mols.
Det er aftaleholderen, der er øverst ansvarlig for modellens samlede økonomi,
budget og ressourcer.
Der beskrives et sammenhængende tilbud til alle børn mellem 0 og 18 år med
pasningstilbud, skoletilbud og fritidstilbud. Der oprettes et fællessekretariat til at
betjene institutionerne med administrative opgaver, herunder regnskab og budget.

rationel drift af de økonomiske
ressourcer, mere fleksibilitet i
anvendelsen af medarbejdernes
faglighed og kompetence.
Bedre udnyttelse af fælles
lokaliteter og lokaler. Kort sagt:
et forsøg på udvikling,
forandring og innovation i et
lokalområde.
Forsøges tænkes startet den 1.
august 2011 med
samarbejdsdrøftelser mellem
skole og daginstitutioner og de
to bestyrelser og endeligt
udfoldet og praktiseret fra den
1. januar 2012.

Lederne fra alle institutioner indgår i et formelt og forpligtende netværk.
Der samarbejdes om udviklingsplaner for undervisning, pasning og tilbud i fritiden.
Der udarbejdes fællesplaner for uddannelse og efteruddannelse, for frivillig
kombinationsbeskæftigelse for medarbejdere i børnehaver, og SFO.
Ansættelse, afskedigelser, større anlægsinvesteringer, LUS samtaler evt. MUS
samtaler, Sekretær for fællesbestyrelsen.
Det er aftaleholderens kompetence i samarbejde med de pædagogfaglige ledere at
uddelegere særlige koordinerende opgaver.
Der er udarbejdet i efteråret 2011
Et kompetencekatalog for aftaleholder og de pædagogfaglige ledere. Der udarbejdes
præmisser for en fællesbestyrelse, MED-udvalgsstruktur etc ligeledes i efteråret
2011.
Der aftales for hvert af projektårene 2011 – 2013 hvilke mål og vilkår, der skal
arbejdes med.
I 2012 er der etableret fælles bestyrelse, fælles administration og sekretariat ,
fælles MED-udvalg og der er aftalt kompetencefordeling mellem lederne samt
forslag til pædagogiske indsatsområder.

LP modellen
En analysemodel der bygger
på systemteoretisk forståelse.

Projektet er et 3 årigt udviklingsprojekt, hvor lærerne bliver opdateret og trænet i
brug af modellen med ekstern vejledning, tær kontakt til skoleforskere,
ressourcepersoner og kompetencenetværk.

LP modellen er en pædagogisk
analysemodel baseret på
forskning i systemteori og
forståelse af læringsmiljøets
betydning for elevernes sociale
og faglige læring.

Projektet bringer den pædagogiske debat og vidensdeling tilbage til
lærersamarbejdet.
Skolens ønske og tidligere erfaringer fra andre skoler giver også en positiv effekt på
minimeringen af SPU behovet og kan blive en vigtig markør i
rummelighedsmuligheden for skolen.
I aftalen om LP modellen er der indbygget evalueringsformer og metoder.
Første år skrives kladden til den store bog.
1. 2009/10: Forpligtelse og lokal tilpasning:
2. Implementeringsplan og uddannelse af lærere og pædagoger.
Andet år tilpasses indholdet til den store bog:
3. 2010/11: refleksion, dialog/vejledning og mere uddannelse.
Tredje år bindes den store bog ind:
4. 2011/12: Integritet og evaluering. Arbejdet med modellen i det daglige.
I overgangen fra andet til tredje år sættes ekstra turbo på med uddannelse og
præcisering af projektets muligheder.
Evaluering: LP arbejdsformen fortsætter i de kommende skoleår og
gøres til en integreret del af teamsamarbejdet og organiseres trinvis
med ressourcepersonerne som tovholdere.

Helhedsskolen på Mols
Molsskolens
helhedsskolemodel har i
skoleåret 2010-2011 givet
eleverne et forøget ugentligt
timetal på 4 timer pr. uge i
forhold til UVM’s vejledende
timetal. Helhedsskolemodellen

Skolen vurderer, at det udvidede samarbejde mellem lærere og pædagoger vil
kvalificere arbejdet med at fremme elevernes alsidige udvikling og deres sociale
kompetencer, og samtidig har den forlængede skoledag givet mulighed for at
afsætte god tid til forskellige motions- og aktivitetslege for alle børn i 0. -3. klasse.
I skoleåret 2011 har pædagogerne medvirket ved motions- og aktivitetslege i
indskolingen.
Pædagoger med liniefagskvalifikationer har undervist i billedkunst, håndarbejde og
sløjd i indskoling og på mellemtrin samt som støttelærer på samme klassetrin.

er en del af et projekt, hvor
skolen søger at skabe en mere
rummelig skole for så mange af
skoledistriktets elever som
muligt, hvor der er mere tid til
at få alle elever med i
indlæringsprocessen, og hvor
skolehverdagen er præget af tid
til faglig fordybelse og tid til
idræt og motion.

I skoleåret 2011-12 uddannes en af pædagogerne yderligere som AKT
funktionslærer med særligt ansvar for skoletrætte elever i udskolingen.
Evaluering:
Helhedsmodellen er så en så integreret del af skolens virksomhed, at
vi ikke kan forestille os uden den. Samarbejdet mellem skole og SFO
og medarbejderne er en del af forudsætningen for dens
selvfølgelighed.
Det er et naturligt ønske til budget 2013 og fremover, at
forudsætningerne for dens bevarelse styrkes.

Derfor har skolebestyrelsen
ansøgt om at forlænge
forsøgsperioden til skoleåret
2011-12 med henblik på en
efterfølgende forventet
permanent ordning.

Skolebestyrelsens udtalelse
Skolebestyrelsens udtalelse

Bestyrelsen startede ud med et formandsskifte i skoleåret 2011/12. Der er brugt en del af vores tid i
bestyrelsen på at få defineret bestyrelsens opgaver og beføjelser. Dette har medført mange
spændende og nødvendige diskussioner i løbet af skoleåret og arbejdet har betydet en større
afklaring af hvad bestyrelsen skal arbejde med, hvordan vi skal arbejde og hvorfor.
Diskussioner har ikke været mindre væsentlige i og med vi blev konstitueret som fællesbestyrelse i
starten af 2012. Fra at være en skolebestyrelse er vi nu blevet en fællesbestyrelse bestående af
forældre- og personalerepræsentanter fra såvel skole, som fra de 3 daginstitutioner i området. At få
den store fællesbestyrelse til at arbejde under hensyntagen til såvel fælles anliggende, som til
anliggende, der vedrører hhv. skoleområdet og daginstitutionsområdet bliver et spændende arbejde
i det kommende skoleår.
Vi har fået påbegyndt vores arbejde med at få formuleret de principper, som skal være
retningsanvisende for, hvor Molsskolen skal bevæge sig hen. Vi startede ud med principper for
inklusion og specialundervisning i foråret, som er 2 indsatsområder, der såvel nationalt, som
kommunalt er højt prioriterede område på skoleområdet.
Et styrket forældresamarbejde er ikke blevet mindre væsentlig, når skolen står overfor at skulle
være mere inkluderende i tiden fremover. Forældrene er vigtige inklusionspartnere og har en
afgørende betydning for, hvorvidt skolen kommer til at lykkes med opgaven. I foråret inviterede vi
samtlige forældreråd til en aften med bestyrelsen, hvor vi satte fokus på forældresamarbejdet.
Spørgsmål som: ”hvorfor skal forældrene samarbejde med hinanden, hvad skal de samarbejde om,
hvordan skal de samarbejde, hvordan får man samarbejdet op at stå, hvad er forældrerådenes
opgave, hvilke udfordringer oplever forældrerådene” var nogle af de spørgsmål, som var på
dagsordenen. Der skal ikke herske tvivl om, at der blandt forældrene er stor opbakning og enighed
om, at forældresamarbejdet er af overordentlig vigtighed for vores børns trivsel og udvikling og at
etableringen og opretholdelsen af det gode forældresamarbejde både er en vigtig, som udfordrende

opgave. For at hjælpe forældresamarbejdet i gang i de enkelte klasser har bestyrelsen deltaget til
det første forældremøde i samtlige klasser, hvor vi fortæller om betydningen af
forældresamarbejdet ift. skolens bestræbelser for at håndtere inklusionsopgaverne, ligesom vi giver
nogle bud og anvisninger til, hvordan forældrene kan komme godt fra start i deres
forældresamarbejde i det, som skolen fremover kalder for trivselsudvalg.
Skolen har arbejdet med en særlig indsats ift. 0 årgang og vi håber den styrkede indsats for at
hjælpe forældrene godt i gang fra start vil være med til, at forældre får skabt sig et tillidsfuldt og
solidt forældresamarbejde, som får positiv betydning for børnenes trivsel og velfindende i
fællesskaber på såvel Molsskolen, som udenfor skolen.



Mørke Skole
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Skolebeskrivelse
Skolens profil:

Mørke Skole er distriktsskole for Mørke og omegn. Vi har derudover 4 kommunale specialklasser
for børn der på samme tid har brug for overskuelige rammer i en klasse med få elever, men også de
påvirkninger og det samvær en normalskole kan give. Derudover har vi én af tre modtageklasser i
kommunen, hvor vi giver undervisning til et skiftende antal tilflytter- og flygtningebørn uden
tilstrækkelige danskkundskaber. Skolen er meget opmærksom på de fordele vi på denne måde har,
med en dagligdag med stor mangfoldighed af børn med forskellige herkomst og kompetencer.
Pædagogisk har skolen og skolebestyrelsen valgt at lægge vægt på alsidighedsbegrebet. Det gør vi
blandt andet ved at arbejde med fleksible skemaer, som giver mulighed for at den enkelte afdeling
kan skifte mellem tema- og fordybelsesarbejde og mere traditionelle skemaer. Lærerne er
organiseret i selvstyrende team og har derfor mulighed for løbende at indrette tiden til
undervisningens indhold og organisation, så det passer til elevernes niveau og undervisningens
indhold.
Skolen har afsluttet den direkte deltagelse i LP-projektet, men lærerne arbejder fortsat aktivt med
modellen, da vi på skolen lægger stor vægt på fortsat at udvikle læringsmiljøet og den pædagogiske
kompetence. Vi har også afsluttet vores projekt om Cooperative Learning og metodens bidrag til
inklusion, og det er nu en del af de metoder lærerne har til rådighed i dagligdagen. Vores nye
pædagogiske tiltag i skoleåret 11-12 var opbygningen af ”Famileklasse”konceptet, som vi med stor
spænding satte i gang i februar 12. Det blev et meget vellykket forløb for de 6 børn og deres
forældre, og vi fortsætter også dette skoleår.
I efteråret 11 indviede vi det spændende byggeri på sydsiden af skolen, som huser basislokaler
vores SFO. Vi har været meget opmærksomme på og glade for den udvikling af samarbejdet
mellem indskolingen og SFO, som (sam)bygningen indbyder til, og arbejder fortsat på det. I Mørke
har der igennem godt 15 år eksisteret et velfungerende og givende tværfagligt samarbejde, som
bl.a. er udmøntet i et velbeskrevet arbejde med overgange mellem institutioner fra
sundhedsplejersken, over dagpleje og børnehave, til skole, SFO og klubtilbud. Vi har en godt og
gensidigt givende samarbejde med Folkebiblioteket, og vi deles om bogsamling, IT, kontor og
depot. Vi ser gerne samarbejdet udvidet.
Vi driver fortsat en ”Skolebod”, hvor eleverne dagligt kan købe grovboller, frugt og snackgrønt, og
én gang om ugen varm mad med salatbuffet. Den hænger næsten sammen økonomisk.
Skolens fysiske rammer og disses betydning for organisering af undervisningen:

Skolen har lyse, velholdte og nyere lokaler og rigtigt gode og grønne udenomsarealer, med bl.a.
motorikbane og skoleskov. Efter SFO’en er flyttet ind, er legeområdet blevet suppleret med
gynger, svævebane og en multibane – og så medbragte de legehuse og ”snittehytte” fra Solgården.
Skolens opbygning som huse med ”halvåbenplan” giver mulighed for en afdelingsopdeling af
eleverne i tre selvstædige huse, og lærerne er i deres team tilknyttet ét af husene. Dette giver en
vigtig nærhed og overskuelighed for eleverne, og lærerne har mulighed for stor fleksibilitet i deres
arbejde. Samtidig giver de store fællesrum både mulighed for at samle afdelingens elever og til at
så at sige udvide klasserummet. Både opdelingen og indretningen udnyttes af lærerne via fleksible
skemaer. Afdelingerne har selvstædige årsplaner for fællesuger, fagblokke, fagbånd, temadage
mv., og koordinerer bl.a. af hensyn til faglokaler med ledelse og andre afdelinger via
koordinatorer. Der foregår et stort teamarbejde blandt lærerne både i afdelingen og på
klasseniveau.

Rammebetingelser
KLASSETRIN, SPOR OG ELEVTAL (pr: 5/9 2011)
Klassetrin
Antal spor
Antal elever
0. klasse
1
30
1. klasse
1
17
2. klasse
1
22
3. klasse
1
18
4. klasse
1
22
5. klasse
1
23
6. klasse
1
26
7. klasse
2
33
8. klasse
1
16
9. klasse
1
26
10. klasse
I alt:
11
233
Specialklasser
4
31
Modtageklasser
1
7*
I alt:
15
264
Evt. bemærkninger:
*Elever i modtageklassen tælles med under deres respektive klassetrin.

Klassekvotient
Normalklasser
Specialklasser
Modtageklasser
Evt. bemærkninger:

21,2
7,8
7

Antal elever i SFO
Elever i 0. – 3. klasse
Tilmeldt SFO
Andel af elever i SFO/skole (dækningsgrad)
Evt. bemærkninger:

87
82
94,2%

Elever pr. normeret lærerstilling i normalklasser 0. – 10. klasse
Antal tildelte fuldtidslærerstillinger, incl. leders evt. uv-tid
Antal faktisk ansatte fuldtidslærerstillinger, incl. leders evt. uv.-tid
Antal elever pr. fuldtidslærerstilling i forhold til faktisk lærernormering
Evt. bemærkninger:

19,95
19,75
11,79

LÆRERNES UNDERVISNINGSTID
Lærernes undervisningstid
Procentandel af lærernes bruttoarbejdstid (1924 timer) der anvendes til undervisning
Procentandel af lærernes nettoarbejdstid (1672,4 timer) der anvendes til undervisning
Evt. bemærkninger:

33,7%
39,4%

ELEVFRAVÆR
Elevfravær – beregnet på det samlede fravær i hele skoleåret
Den samlede fraværsprocent
Hvor mange procent af det samlede fravær skyldes sygdom?

6%

63,3%
Andre fraværsårsager:
Fraværsprocenter forhøjes af få børn med en del fravær. Vi er i dialog med forældrene og
for en enkelt med PPR og familieafdelingen herom.

UNDERVISNINGSMIDLER
Undervisningsmidler *
Antal elever
Afholdte udgifter til uv-midler
Udgift pr. elev
Evt. bemærkninger:
Incl bus til 4.klasses svømning
Excl. specialklasser.

233
283.607
1.217

* Undervisningsmidler defineres som: Skolebiblioteksmaterialer, lærebogssystemer, fagbøger, materialer og udstyr til eksempelvis
fagene sløjd, billedkunst, musik, håndarbejde, natur og teknik, fysik/kemi, idræt osv., IT-udstyr/programmer, kort, smartboards,
skrivepapir, kladdehæfter, blyanter og andre skrivematerialer m.m.
Bemærk:
1. leasing af kopimaskiner, serviceabonnementer, copy-dan, koda og lign. hører under adm.udgifter/kontorhold
2. rejse- og opholdsudgifter til lejrskoler/eskskursioner medtages ikke under undervisningsmidler.

UNDERVISNINGSTIMER
Undervisningstimer
Klassetrin
0. klasse
1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse
Specialklasse (1.kl.)
Specialklasse (2. kl.)

Planlagte uv-timer pr. klasse
600
690
683
833
793
773
774
810
960
925
690
690

Gennemførte uv-timer i %
100
100
100
99,8
100
100
100
99,8
99,8
99,8
98
98

Specialklasse (4. kl.)
800
98
Specialklasse (8. kl.)
960
98
Modtageklasser
800
92
Vi sender generelt ikke klasser hjem ved lærers sygdom eller andet fravær, og gennemfører således alle
timer, dog:
3. klasse har undtagelsesvis været sendt i SFO i dagens sidste lektion.
Svømning i 4. kl., MEC og STC har få gange været konverteret til idræt i forbindelse med lærers sygdom.
Valgfag i 7., 8., 9. kl. har været aflyst (børnene sendt hjem) enkelte gange ved lærers sygdom..
Ved lærerfravær foregår dansk som andetsprog undtagelsesvis på klassen
Vi kan ikke altid få vikarer og så er det deletimer og specialundervisningstimer, der må bidrage med
vikartimer, og som ikke læses 100% efter planen.
LÆRERNES UDDANNELSE
Lærernes linjefagsdækning
Procentdel af undervisningen der varetages af lærere med linjefag eller tilsvarende kompetencer
(f.eks. længerevarende efterudd./årskursus i et fag eller fagkompetencer på bachelorniveau)
Normalundervisning
(linjefag eller efteruddannelse/årskursus/diplomuddannelse)

93

Specialklasser
(linjefag eller efteruddannelse/årskursus/diplomuddannelse)

84

Dansk som 2. sprog
(linjefag eller efteruddannelse/årskursus/diplomuddannelse)

100

Vi havde i skoleåret 2 lærere på orlov, og kunne ikke opnå fuld linjefagsdækning ved vikarer.

Lærernes efter- og videreuddannelse
Samlede lønudgifter

287.190
Samlede udgifter til deltagergebyr og kørsel
Udgift pr. fuldtidslærer

115.695*

*Beløbet inkluderer 73.90 kr., - som vi har fået i tilskud i
forbindelse med CL. Tilskuddet vedrører skoleåret 10/11,
men kom til udbetaling i dec. 11
Kørselsudgifter er ikke medtaget da de ikke kan specificeres i
bogføringssystemet.
Evt. bemærkninger:
Kursudgifter til:
En lærer på matematikvejederuddannelse
En lærer på læsevejlederuddannelse
To lærere på familieklassekursus
En lærer på diplomudd.
Herudover div. korte kurser

De pædagogiske processer
ELEVPLANER
Den løbende evaluering / elevplaner
I Syddjurs Kommune er det besluttet, at elevplanen skal være tilgængelig via Skoleintra/skolens hjemmeside
(adgang via Forældreintra), elevplanen skal bruges i planlægningen af undervisningen for den enkelte elev
og elevplanen bruges som dialogredskab i skole/hjem-samarbejdet om den enkelte elevs udvikling.
Hvordan arbejder skolen/lærerne med elevplaner?
Mørke Skole har søgt og fået bevilget en reduceret elevplan (som led i regeringens afbureaukratisering). Vi
laver derfor ikke elevplan i alle fag hvert år. Efter aftale med skolebestyrelsen er de store fag på hvert år,
mens de mindre fag er med på skift 1-2 gange indenfor hver afdeling (0.-3., 4.-6., 7.-9.). Der er udarbejdet
plan for dette, så alle ved, hvornår de enkelte fag skal være med. Elevplanerne indeholder både sociale og
faglige mål. De faglige mål holder det enkelte fag op mod ministeriets mål og vurderer elevens kompetencer
og potentiale, hvorefter der opstilles pædagogisk handleplan. Elevplanerne udleveres til forældrene (og kan
ses via forældreintra)i god tid før skole-hjem-samtalen i efteråret og er baggrund for drøftelsen ved
samtalen. Aftaler mellem skole og hjem skrives efterfølgende (eller under samtalen) ind i planen.
Regelmæssige andre anvendte evalueringsredskaber/metoder til løbende evaluering i fagene i
Indskoling Sprogtest i børnehaveklassen, LUS og div. matematik diagnosticerende opgaver fra
systemerne
Mat- prøverne fra Dansk psykologisk forlag 3. årg.
Nationale tests
Mellemtrin LUS. Matematik fra systemerne
Mat- prøverne fra Dansk psykologisk forlag 5. årg.
Nationale tests
Udskoling LUS. Matematik, engelsk og tysk fra systemerne
Nationale tests
Evt. bemærkninger:
Vi finder god hjælp i de boglige systemer vi anvender i forskellige fag. Vi er samtidig opmærksomme på at få
så meget som muligt ud af de nationale test, så de får en virkning tilbage på hverdagen.

SKOLE/HJEM SAMARBEJDE
Skole/hjem-samarbejdet
Beskrivelse af de væsentligste elementer i skole/hjem samarbejdet:
I det daglige samarbejde er forældreintra blevet det vigtigste enkeltelement. De fleste klasser bruger intra til
al daglig kommunikation og tilmeldinger til møder, samtaler, ture mv., ligesom lektiemodulet anvendes af
mange klasser.
I samarbejde med klasseforældrerådet planlægger klassens lærere det enkelte års samarbejde, med antal
møder, samtaler og sociale arrangementer. I indskolingen er også SFO en del af planlægning og
deltagelse.
I børnehaveklassen er det skoleleder, der sammen med børnehaveklasseleder, lærere i klassen og SFO
planlægger og gennemfører første møde, som blandt andet bruges til afstemning af forventninger.
Klasseråd/forældreråd
Antal klasser med klasseråd/forældreråd
14
Antal klasser uden klasseråd/forældreråd
1
Evt. bemærkninger:en enkelt specialklasse havde ikke forældreråd,
da de alle bare gerne ville deltage.

Modtageklassen har ikke etableret klasseforældreråd, da de
deltager i de almen-klasser, som eleverne også går i.
HOLDDANNELSE
Tilrettelæggelsen af arbejdet med holddannelse
Det fremgår af folkeskolelovens §25, at undervisningen på 1.-10 klassetrin kan organiseres i hold inden for
den enkelte klasse og på tværs af klasser og klassetrin.
Eleverne skal dog undervises i deres stamklasse i den overvejende del af undervisningstiden.
Hvordan bruger skolen holddannelse?
I indskolingen:
Der organiseres ”stjernehold” i læsning (primært 2. klasse) i en periode i efteråret.
Hele foråret arbejdes med ”Tidlig læsehjælp” for en lille gruppe elever i 1. klasse.
Ellers kun fast 2-lærer i idræt.
På mellemtrinnet:
To store klasser på mellemtrinnet har faste deletimer i dansk, matematik og engelsk
samt de kreative fag (håndarbejde, sløjd og hjemkundskab). I dansk, matematik og
engelsk varieres sammensætningen af holdene henover året, så eleverne kan være
opdelt efter kompetence, interesse, køn, antal eller andet.
I udskolingen:
Som på mellemtrinnet har en enkelt stor klasse faste deletimer og en anden klasse
deletimer fordi elever fra den ældste specialklasse er integreret. Timerne anvendes på
samme måde som beskrevet for mellemtrinnet.
UNDERVISNINGSMILJØ
Elevernes undervisningsmiljø
Loven om undervisningsmiljø trådte i kraft i august 2001. Det betyder, at skolerne udarbejder en skriftlig
undervisningsmiljøvurdering, som revideres minimum hvert 3. år.
Undervisningsmiljøvurderingen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.
Tidspunkt for seneste UVM?

2010

Beskrivelse af de indsatser, som den sidste undervisningsmiljøvurdering har givet anledning til
Beskrivelse:
Ved den senest gennemførte undersøgelse har vi brugt DCUMs spørgeskemaer.
I efteråret 12 vil vi bruge klassetrivsel.dk.
Undersøgelsen fra 10 pegede på flg. som væsentlige i opretholdelse af god trivsel :
CL, LP, morgenflex, Classroom Management, trivselsdage, temauge på tværs af årgange, årlig
evakueringsøvelse, legepatruljen, fokus på rengøring samt årstidstilpasset regulering af varme og
udluftning.

DANSK SOM ANDET SPROG
Tilrettelæggelsen af undervisningen i dansk som andet sprog
Byrådet i Syddjurs Kommune har besluttet at der er 3 modtagecentre i Syddjurs Kommune på henholdsvis
Mørke Skole, Rønde Skole og Skelhøjeskolen.
Antal elever der modtager undervisning i dansk som andet sprog i alt:
- i modtageklasse
- som helt eller delvist integreret i den alm. undervisning
Vi har ingen elever som udelukkende går i modtageklasse, da de er alt for aldersmæssigt spredt til at kunne
få noget socialt (og dermed sprogligt) ud af kun at være i en modtageklasse. Alt efter behov får eleverne
intensiv undervisning, dvs. omkring 2 lektioner dagligt og kan derudover have støtte på klassen. Når de kan
klare sig fortsætter vi med sprogstøtte 2-3 gange om ugen, oftest med udgangspunkt i den aktuelle
undervisning i klassen

RESULTATER – FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER

FSA: Bundne prøvefag
Dansk

Engelsk
Matematik

Fysik/kemi
Naturfag

Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
Læsning
6,46 26
6,69 26
Retskrivning
6,27 26
5,15 26
Skriftlig
5,19 26
6,19 26
Orden
4,96 26
5,50 26
Mundtlig
5,81 26
6,96 26
Mundtlig
5,27 26
8,15 26
Mundtlig
4,85 26
Færdighedsregning 7,50 26
6,96 26
Problemløsning
5,46 26
5,96 26
Praktisk/mundtlig 6,31 26
5,42 26
Praktisk/mundtlig
0

Skriftlig
Mundtlig
Skriftlig
Mundtlig
Praktisk/mundtlig
Praktisk/mundtlig
Praktisk/mundtlig

Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Skriftlig
Skriftlig
Mundtlig

Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
5,96 26
0
5,17 24
0
4,79 24
0

FSA : Frivillige prøvefag
Tysk valgfag
Fransk valgfag
Håndarbejde
Sløjd
Hjemkundskab

FSA : Prøvefag til udtræk
Engelsk
Tysk tilbudsfag

Fransk tilbudsfag

Skriftlig
Mundtlig

Kristendomskundskab

6,00

0
0
26

5,58

26

6,35

26

Mundtlig
Historie

Fysik/kemi

Mundtlig
Skriftlig

Geografi

6,88

26

7,58

26

Skriftlig
Biologi
Skriftlig

FSA : Vurderinger og evalueringer
Obligatorisk projektopgave
Fri selvvalgt opgave

0
0

5,42 26

Mundtlig
Samfundsfag

-

-

0

-

0

-

0

7,54 26
-

0

Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
7,25 12
0

Skolelederens vurdering af årsresultaterne
Vi arbejder stadig på at få bedre overensstemmelse mellem årskarakterer og prøveresultater. Igen i år er
der flere steder ret store forskelle – og det er til begge sider. Vi brugte for første gang prøveform B til
afgangsprøven i dansk, og det var både vi og eleverne godt tilfredse med. Dog med en enkelt undtagelse,
idet en elev brugte muligheden for at klage over sin karakter. Efter høring har ledelsen imidlertid besluttet
ikke at give eleven med hold.
Vores overbygningslærere tager opgaven alvorligt, men oplever store udsving i prøveoplæggene. Der
lægges nu igen op til en ændring af prøveformen i naturfagene. Forslaget er spændende og krævende, bl.a.
fordi de forskellige naturfagslærere skal lave fælles temaer i undervisningen. Lærerne er opmærksomme på
det.
SFO
SFO-personale
Antal fuldtidsstillinger (pr. 1. september 2011)
Heraf uddannede pædagoger
Heraf andet personale
Beskrivelse af det andet personales uddannelse/kvalifikationer og lign.:

4,5 stilling ( incl. leder)
5 personer. / 4,2 stilling
1 person. / 0,3 stilling

Tidligere SOSU hjælper nu i en 2/3-fleksjobstilling som pædagogmedhjælper med fast morgenåbning i SFO

ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS
Trivsel og sygefravær på medarbejderniveau
Trivsel på arbejdspladsen og nedbringelse af sygefraværet er udpeget som et fokuspunkt i hele Syddjurs
Kommunes organisation. I Aftalestyring 2008 er det medtaget som et overordnet, kommunalt mål med
overskriften : "Attraktiv arbejdsplads - bedre trivsel - mindre sygefravær" til bearbejdelse i både 2008 og
2009.

Sygefravær
Sygefraværsprocent lærere
Sygefraværsprocent pædagoger

2010/11
5,12
4,12

Sygefraværsprocent øvrigt personale
2,75
Evt. bemærkninger:
*Incl pædagoger i SFO og skolepædagoger

2011/12
2,73
5,0*
5,8

En pædagog og en blandt det øvrige personale har været
langtidssyge.
Vi er blevet opmærksomme på at tallene fra juni og juli ikke indgår
i statistikken. pga. overgang til ny lønberegner
Trivsel
Skolens vurdering af medarbejdernes trivsel og sygefraværets indflydelse på den pædagogiske hverdag:
Generelt er det vores opfattelse, at medarbejderne trives på skolen. Det er det de giver udtryk for ved MUS
samtaler og i andre mindre formelle sammenhænge. Vi har i år ikke haft egentlig langtidssygdom blandt
lærerne på skolen og det har i høj grad medvirket til at overskuddet er blevet større.
I den gennemførte lederevaluering var der god fælles forståelse om de problemfelter, der skal arbejdes
med. Det handler primært om at håndtere de vilkår der er i kommunen i en krise-spare tid og den omstilling,
der skal foregå, når der løbende kommer ny lovgivning – og hvordan det italesættes.
Iværksatte tiltag til fremme af medarbejdernes trivsel i skoleåret 2011/12:
Vores MUS samtaler blev gennemført som en forlængelse af lederevalueringen, idet ledelse og MED
udvalg udvalgte nogle af områderne som samtalerne så fokuserede på. Det var spændende samtaler, som
nuancerede evalueringen.
Som led i handleplanen efter evalueringen blev nedsat et udvalg til planlægning af pæd.weekend i efteråret
12. temaet er ’Trivsel i hverdagen’ og er for alle personalegrupper, med oplæg til alle og enkeltgrupper af en
arbejdsmiljøpsykolog.

Skolens vurdering, på en skala* fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
1
*

2

3
x

4

1 = Ikke påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
2 = Påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
3 = Godt på vej mod målopfyldelse
4 = Målet er fuldt ud nået

Afrapportering vedr. aftalestyring
Fælles kommunale mål
Tema

Mål /effekt

1. Innovation i Syddjurs Kommune

-

Vi skal udføre vores opgaver nemmere,
bedre og billigere.
Fremtiden vil bringe øget efterspørgsel og
forventning til kvaliteten i de kommunale
ydelser, en strammere samfundsøkonomi
og en udfordring i fht. nedgang i den
tilgængelige arbejdskraft

-

Derfor skal vi styrke innovation og
udvikling i den kommunale opgaveløsning
med henblik på både øget kvalitet og
effektivitet.

Oprettelse af familieklasse på
Mørke Skole
Skolens vurdering, på en skala* fra 14, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
1
*

2

3
X

4

1 = Ikke påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
2 = Påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
3 = Godt på vej mod målopfyldelse
4 = Målet er fuldt ud nået

-

-

-

Det er målet at der på alle chefområder etableres
mindst et innovationsprojekt i 2011
Styrke medarbejdere og borgeres mulighed for
inddragelse bl.a. i udviklingen af hvordan vi løser
kerneopgaverne. Det er målet at der indmeldes flere
forandringsforslag på den kommunale
innovationshjemmeside
Styrke det tværgående samarbejde, vidensdelingen
og tværgående kompetencer i organisationen. Det
tværfaglig samarbejde er en udfordring og en
forudsætning for at sikre innovation og nytænkning
Styrke udviklingen af både små og store skridt.
Målet er, at der formuleres mindst to eksempler på
radikal innovation i løbet af 2011, der kan
forelægges i forbindelse med byrådets budgetproces
for 2012.
styrke innovation og udvikling med nye
perspektiver for den sociale indsats
Fremme aktivt medborgerskab og frivillighedskultur
Styrke frivillighedskulturen, for bl.a. at skabe større
sammenhængskraft i samfundet
Styrke de frivillige organisationers virke
Samarbejde med de frivillige organisationer styrker
organisationerne.
Styrke det tværgående samarbejde for at opdyrke
nye områder hvor frivillige fortsat kan spille en rolle
for innovation og udvikling i eks. det sociale
område.

-

-

-

-

Der forudsættes, at der i
alle områder, indgår
elementer indenfor de 4
delmål.
Der udarbejdes
resultatbeskrivelse for hvert
chefområde, med en
delrapportering juni.
Der forudsættes, at der i
alle områder, der ikke
udelukkende arbejder med
myndighed, indgår
elementer indenfor de 4
delmål.
Der udarbejdes
resultatbeskrivelse for hvert
chefområde, med en
delrapportering juni.

Tema

Mål /effekt

2. Syddjurs Kommune og
civilsamfundet
– med borgervelfærden i centrum.
Civilsamfundet – en væsentlig del af
velfærdssamfundet
Nationalt fokus på samarbejde mellem
civilsamfundet, det private erhvervsliv og
det offentlige.
Skolens vurdering, på en skala* fra 14, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
1

2

3
X

4

*

1 = Ikke påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
2 = Påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
3 = Godt på vej mod målopfyldelse
4 = Målet er fuldt ud nået

Under overskriften: ”Helhed i hverdagen-bevægelse i
alt”, har skolebestyrelsen levet en handleplan for
visionens første år. Ét af punkterne er at organisere
oprettelsen af en såkaldt ’forældrebank’. På skolens
intranet kan forældre (og andre familiemedlemmer og
borgere i øvrigt) melde sig med tilbud om f.eks. :
- oplæg i et interesse-eller fagområde
- en praktikplads eller et besøg på en arbejdsplads
- at give hånd med ved et arrangement eller et læsekursus
i klassen
Lærerne kan så ’gå i banken’ og blive inspirerede til at
inddrage forældre, eller finde ud af, om der aktuelt er
hjælp at hente.

3. Implementering af
Ledelsesevaluering og trivsel
Syddjurs Kommune vil være kendt for at
have fokus på god ledelse. Vi vil også
være kendt for at være en attraktiv
arbejdsplads. Ved at forholde sig konkret
til spørgsmålene i evalueringskonceptet,
bliver det tydeligt hvad der kendetegner
god ledelse og god trivsel for den enkelte.
Hermed skabes forudsætninger for
udvikling af ledelse, opgaveløsning,
arbejdsmiljø og trivsel.

Gennem implementering af ledelsesevalueringskonceptet bl.a.. med feedback til lederen og afholdelse af
dialogmøder oplever medarbejderen:

Senest november 2011 er der
gennemført proces med
implementering af
ledelsesevalueringskonceptet.

at være en del af en kultur, hvor det er legitimt at man
med kan tale om hvad der er god ledelse og god trivsel

Der sker en tilbagemelding

at der sættes handling bag værdierne åbenhed, kvalitet,
udvikling og respekt samt kommunens reviderede
ledelsesgrundlag
at alle ser, at de har et medansvar for at god ledelse og
god trivsel finder sted

-

til den enkelte chef
igennem LUS-samtalen
for det samlede
administrative område
til direktionen i form af
en opsamling af de
gennemgående

Tema

Mål /effekt

Skolens vurdering, på en skala* fra 14, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
1

2

3
X

4

*

1 = Ikke påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
2 = Påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
3 = Godt på vej mod målopfyldelse
4 = Målet er fuldt ud nået

Se ovenfor under fravær og
trivsel

mønstre/træk i
spørgeskemaerne

Områdemål:
Tema

Mål/effekt

Veje til målet

Bemærkninger

1. Ny struktur for
specialundervisningsområdet
:
Implementering af ny struktur
for kommunens specialundervisningstilbud for
folkeskoleelever.

Højere grad af ”Inklusion på matriklen”
således at størstedelen af folkeskolens
elever modtager undervisning på
distriktsskolen/ skole jf. frit skolevalg.

Kompetenceløft for lærere og pædagoger i
folkeskolerne ved temadage, efteruddannelse,
videndeling mellem skolerne om ”best practise”:

Segregeringsgraden
opgøres ved afslutningen af
hvert skoleår.

Målet er afledt af
”Kvalitetsrapport for folkeskolen”
for hhv. 2007/08 og 2008/09.
Målet gælder for 2010 til 2013.

Skolens vurdering, på en skala*
fra 1-4, af i hvor høj grad målet
er opfyldt.
1
*

2

3
X

4

1 = Ikke påbegyndt aktiviteter for
målopfyldelse
2 = Påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
3 = Godt på vej mod målopfyldelse
4 = Målet er fuldt ud nået

Segregeringsprocenten nedbringes fra
nuværende 4,6 % til 3,5 % over de
næste 4 år. I 2020 skal 97 % af alle
elever være integreret i folkeskolen
(regeringens mål).
Børn og unge, der ikke kan rummes i
folkeskolen, tilbydes
specialundervisning i særligt
tilrettelagte og stærke faglige miljøer,
enten i specialklasser på
distriktsskolen eller specialskoler.

•

Uge 32, august 2011 (inden elevernes
skolestart): Fælles kommunal
temadag/kursusdag med oplæg af eksterne
eksperter samt workshops med interne
instruktører 8 lærere med specielle spec.pæd.
kompetencer og erfaringer).

•

Specialskolerne som lokalt videncenter: I løbet
af foråret 2011 udarbejder specialskolerne
(Pindstrupskolen og Ådalsskolens
specialklasser) ”tilbudskatalog” for konsultativ
bistand til lærere og pædagoger i
normalundervisningen.

Strammere visitationspraksis:
• Alle børn inkl. skolestartere henvises via den
lokale skoleleder til visitationsudvalget og ikke
direkte via PPR
• Flest mulige elever visiteres til lokale tilbud
Udvidelse af egen specialtilbudskapacitet:
• Oprettelse af specialklasser lokalt på
distriktsskolerne
Opbygning af lokal pæd. ekspertise vedr. autisme og
ADHD

SPECIALUNDERVISNING
Redegørelse for organisering, form og indhold samt iværksatte og påtænkte udviklingstiltag for specialundervisning på skolen:
STATUS: Skolens samlede resurser til specialundervisning er delt i 3:
A: de (få) timer, der er lagt for et helt år som støtte i klassen til enkeltelever med store (læse)vanskeligheder og som læses af teamets faglærere indenfor fagene –
med støtte fra læsevejleder.
B: de timer, der er udmøntet som faste holddelingstimer til meget store klasser, hvor vi vurderer, at deletimeresursen ikke er tilstrækkelig til at lave undervisning af go
kvalitet, og som imødekommer eleverne. Desuden de timer, vi giver til den lærer, der er med i børnehaveklassen, fordi vedkommende skal have klassen året efter.
Vi vil undgå at børnene starter i skole to gange, med til-læring, af-læring til følge. Endelig ligger her timer til vores ”lektiecafé”. Den har åbent 4 dage om ugen,
tidsmæssigt placeret så alle klasser i indskoling og på mellemtrin har mindst én ugentlig mulighed for at komme der.
C: de timer, der er samlet i ”Kridthuset”. Her samles alle former for indsats af skiftende omfang og karakter. Lærerne i ”Kridthuset” har forskellige ”ekstrakompetenc
Her er: læsevejledere, AKT-lærere (som også varetager observation og kollegavejledning), resursepersoner i forhold til sorg/krise, skilsmisse og omsorgssvigt og
lærere, der underviser i dansk som andetsprog. Indenfor dette område undervises typisk i kursusform for klasser (f.eks. læsekursus i 3. klasse), hold (f.eks. opsaml
på læseindsats i begyndelsen af 2. klasse) eller enkelte elever (f.eks. tidlig læsehjælp i 1. klasse).
Hvis lærerne har brug for indsats fra Kridthuset henvender man sig til koordinatoren, som vil vurdere om ønsket umiddelbart kan efterkommes og hvis det kan,
iværksættes det. Hvis det ikke er umiddelbart muligt, tages ønsket op på kvartalsmødet i Kridthuset. Her evalueres alle opgaver løbende, og der diskuteres
omplacering ag resurser og opgaver. Skoleleder deltager i disse møder.
Alle dansklærere vurderer deres klasser i forhold til LUS 2 gange årligt, november og marts. LUS resultaterne og den øvrige indsats der evt. har været i klassen
drøftes og evalueres på en såkaldt klassekonference mellem klassens lærere, læsevejleder og skolelederen hvert år i marts måned. Her drøftes også ønsker i
forhold til eventuel støtte i kommende skoleår.
IVÆRKSATTE TILTAG:
Skolen deltog i et nyt projekt med en familieklasse på skolen. To lærere har kørt et 12 ugers ’kursus’ for 6 elever og deres forældre. Det er sket i samarbejde med
PPR og familieværket.Både skolen og forældrene har været meget tilfredse med forløbet, og planlægger et nyt forløb i efteråret 12.
Vores fokus på læsning blev udbygget gennem et kursus og arbejde med ”Faglig læsning”. Det er fulgt op med aftaler i klasseteam om, hvordan man får støttet
hinandens fag – og dermed elevernes udbytte af læsning i alle fag – ved at aftale forskellige læse- og notestrategier indlagt i fagene.
PÅTÆNKTE TILTAG:
Muligheden for at oprette lektiecafé for de ældste elever arbejdes der med igen i år. Vi har nu lavet en aftale med Ungdomsskolen, som vil indgå i et samarbejde,
når der er et tilstrækkeligt elevtal.
Desværre kan det ’regelteknisk’ ikke lade sig gøre i valgfagsmodulet, idet det skal ligge efter elevernes sidste lektion.

Tema

Mål/effekt

Veje til målet

Bemærkninger

Der er tæt samarbejde mellem skole og SFO, så
lærer- og pædagogkompetencer udnyttes bedst
muligt både i undervisnings- og fritidspædagogisk
sammen-hæng.

Samarbejdet mellem undervisning og
fritidstilbud på såvel medarbejder- som
ledelsesniveau intensiveres.

Byggeprojekter
er iværksat i
2010 og
færdiggøres i
2011, så SFO
både i Mørke og
på Ådalsskolen
er integreret
fuldt ud i
skolernes
bygninger ved
skolestart
august 2011.

2. SFO som integreret del af
folkeskolens virksomhed
Målet er afledt af Kvalitetsrapport for
folkeskolen 2008/09.

Alle SFO’er tilbyder lektiehjælp.
SFO er på alle skoler integreret i skolens bygninger
Målet gælder for 2010 og 2011.
Skolens vurdering, på en skala* fra 14, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
1
*

2

3
X

4

1 = Ikke påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
2 = Påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
3 = Godt på vej mod målopfyldelse
4 = Målet er fuldt ud nået

Alle skoler afprøver nye veje med henblik på at
opdyrke uudnyttet pædagogisk potentiale i
lærer-/pædagogsamarbejdet.
Der etableres de fornødne fysiske rammer til
fuld integration af SFO på Mørke Skole og
Ådalsskolen

SFO SOM INTEGRERET DEL AF SKOLEN
SFO
Har SFO beskrevet pædagogiske mål- og indholdsbeskrivelser for børns trivsel, læring og udvikling?
(Ja/nej)
Tilbyder SFO børnene lektiestøtte? (ja/nej)
Hvis ja: 1. ad hoc når børnene spørger om det
2. på faste tidspunkter på dagen/ugen
Evt. bemærkninger:
Deltager pædagogerne i undervisningen? (ja/nej)
Beskrivelse af det pædagogiske samarbejde mellem lærere og pædagoger i indskolingen:

nej
ja
ja
nej
nej

Enkelte fælles arrangementer f.eks. Fastelavn
Udveksling omkring hvordan vi oplever de enkelte børn i undervisning og i fritiden.
Forberedelse og afholdelse af fælles skole-hjem samtaler i de fleste klasser.
Begyndende udvikling af et tættere samarbejde mellem lærere og pædagoger efter flytningen af SFO til de nye lokaler på Mørke skole
I tidlig SFO introduceres børnene til delelementer (tegn og talemåder) fra CL, som børnene fremover vil møde i undervisningen.
Pædagogiske fokusområder for SFO i skoleåret 2011/2012
Beskrivelse:
Stadig udvikling af det tætte samarbejde mellem børnehave/SFO/skole i forbindelse med tidlig SFO.
At udvikle nye arbejds- og samarbejdsrutiner i de nye fysiske rammer på Mørke skole.
Afsøge mulighederne for et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger til igangsættelse i skoleåret 12/13
- som et led i udvikling af samarbejdet mellem lærer og pædagoger i indskolingen – er der afsat en pulje af timer pr. pæd. i SFO til at kunne indgå i
undervisningstiden. Udviklingsarbejdet vil blive evalueret løbende gennem skoleåret
Børnenes medansvarlighed og respekt overfor hinanden, vores materialer og de rammer vi er i.

PÆDAGOGISK IT (2009-2011)
Pædagogisk IT
Angiv i procent hvor stor en del af lærere der har deltaget i kursus/temadage i IT
Antal kursuslærertimer i alt
Antal pædagogiske IT-vejledertimer
Giv eksempler på hvordan IT indgår som en naturlig del af undervisningen:

100 %
125
170

Uddybende bemærkninger:

IT i undervisningen
Antal elever (pr. 5. september)
Antal pc’ere i funktion
Antal elever pr. pc
Indkøb i indeværende skoleår (2011/12)
(alt inden for IT-udstyr)

264
55
4,8

Planlagte indkøb i kommende skoleår (2012/13)
(alt inden for IT-udstyr)

Vi har kun brugt midler på det allermest nødvendige
indenfor reparation og vedligeholdelse. Spændt
afventende it-vision 2.0
Ud over investeringen som følger af it- medievision
2.0, køber vi projektorer, så klasseværelserne, i takt
med at eleverne får iPads, også er udstyret med en
projektor.
Vi påregner at indkøbe. et ekstra antal iPads, så vi
får mulighed for at stille dem til rådighed for
eksterne vikarer og lærerstuderende.
Mørke Skoles egenfinansiering af iPads udgør
104.560 kr. i skoleår 2012/13.

Skolens egne visioner for området

Evt. bemærkninger:

Jnf. Visioner og pejlemærker for Mørke Skole:
Helhed i hverdagen – bevægelse i alt,
skal vores it- handleplan udvikles i
overensstemmelse med it-medievision 2.0.

Skolens vurdering, på en skala fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
1

2

3

4
x

1 = Ikke påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
2 = Påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
3 = Godt på vej mod målopfyldelse
4 = Målet er fuldt ud nået

Institutionsmål
Redegørelse for skolens egne institutionsmål, jvf. Aftalestyring
Skolen bedes nedenfor give en afrapportering på de institutionsmål, der er arbejdet med i skoleåret 2011/2012.

Institutionsmål:
Tema

Effekt / resultat

Veje til målet

Der er udarbejdet en vision, som indeholder de ønsker og
mål for fremtiden, som forældre og ansatte finder vigtige
for Mørke Skole. Den ligger på skolens hjemmeside, og
indeholder foruden visionen også en overordnet strategi
for, hvordan arbejdet frem mod visionen tilrettelægges.

I foråret 2011 afholdes fælles opstartsmøde for
bestyrelse og ansatte. Bestyrelsen udarbejder
forslag, som drøftes i flere fora. Efterfølgende
laves en implementeringsplan.

Bemærkninger

1. Visioner for Mørke Skole
Den nyvalgte skolebestyrelse (tiltrådt sommer
2010) har sat et visionsarbejde i gang med
både forældre og ansatte. Man ønsker at tegne
en tydelig profil for skolen, og vil bruge 2011
til at beslutte retning(er).

Afrapportering på institutionsmål
Dette mål er fuldt opfyldt. Bestyrelsen har under overskriften: ”Helhed i hverdagen – bevægelse i alt” valgt fire områder ud, som er på dagsordenen jævnlit til opfølgning.
De fire punkter er: it, helhed (evt. heldagsskole,,den internationale dimension og oprettelse og brug af en ” forældrebank”.
Der arbejdes med disse områder i hele denne bestyrelsesperiode.

Tema

Effekt / resultat

Veje til målet

Der er dannet en ny fælles kultur af de forskellige
personalegrupper. Fællesskabet giver sig udtryk i at mål og
visioner er samarbejdet og fremtræder som fællesplatform
for det pædagogiske arbejde, i både ord og handling.

Personalegrupperne er sammen i det
visionsarbejde, der er sat i gang af
skolebestyrelsen.
Lokalefællesskaber aftales i god tid. Der afsættes
tid til fælles pædagogiske dage, hvor indskoling
og SFO er sammen, og hvor hele den nye
personalegruppe er sammen.

2. SFO på Mørke Skole
Fra omkring august 2011 skal vi for første
gang have SFO på samme matrikel som
skolen. Det glæder vi os til, og er samtidig
opmærksomme på, at vi indleder en proces,
hvor forskellige kulturer skal samarbejde

Der igangsættes fælles projekter for indskoling og
SFO løbende hen over skoleåret.

Se under områdemål

3. Cooperative Learning
I skoleåret 10-11 har CL aktiviteterne været
styret af 3 fælles kursusdage, med
afprøvningspraksis i mellemperioderne. I juni
skal vi evaluere projektet og foreløbig regner
vi med, at vi fra sommeren 11 skal
implementere CL som en fast del af
undervisningen.

Samarbejde med skolebestyrelsen
om visioner for skolen, bl.a. om at
”åbne” skolen

Både lærere og elever er bekendt med de mest almindelige
strukturer i CL, og kan bruge dem - også selvom egen lærer
ikke er i klassen. Trivslen i klasserne er høj, og der er høj
grad af inklusion.

Dette skoleårs arbejde færdiggøres med de interne
og eksterne evalueringer, der er aftalt. Det drøftes
i relevante fora, hvordan fortsættelsen skal være,
og om vi f.eks. skal uddanne en lærer til særlig
CL-coach.

Bemærkninger

Skolebestyrelsens udtalelse
Skolebestyrelsens udtalelse

Skolebestyrelsen har behandlet kvalitetrapporten på mødet den 3. august 2012.
Skolebestyrelsen tilslutter sig ledelsens sammenfattende helhedsvurdering med hensyn til skolens
udviklingsområder i skoleåret 2011 - 2012.
Vi kan endnu engang konstatere, at den gennemførte undervisningsprocent er meget
tilfredsstillende.
Lige som undervisningen foretages af lærere med linjefagsuddannelse eller lign. Er tilfredsstillende
for en skole på størrelse med Mørke skole.
Der er fortsat stor opbakning skoleboden.
Det er en stor gevinst for skole at sfo'en er flyttet op på skolen. Dette har bl.a. Medført at
indskolingen har endnu mere at tilbyde eleverne på udearealet.
Skolen har ligeledes oprettet en familieklasse i skoleåret 2011-2012 til stor glæde for både forældre
og elever.
Skolebestyrelsen har i skoleåret arbejdet med visioner for Mørke skole. Et af tiltagene er at få skabt
en forældrebank.



Rosmus Skole

Skolens bidrag til kvalitetsrapporten
for Syddjurs Skolevæsen
Skoleåret 2011 / 2012

Skolebeskrivelse
Skolens profil:

Rosmus Skole er beliggende i et meget stort distrikt i den østlige del af Syddjurs Kommune nord
for Ebeltoft. Skoledistriktets nordlige del gennemskærer byområdet Balle-Hoed, og vi har derfor
også mange elever fra Norddjurs Kommune.
Skolen har 273 elever på 0. – 9. årgang (en lille stigning).
Vi har fokus på at skabe helhed i børne-/ungdomslivet fra 0 – 18 år. Vi er derfor også et samlet
institutionsmæssigt fælleskab mellem dagtilbud og skole. Fra 30/7 – 2012 endda på samme
matrikel. Vi lægger også stor vægt på samarbejde med Juniorklub og Ungdomsklub
Vores værdier er tryghed, faglighed og styrke. Det betyder, at vi i vores dagligdag særlig vægter
disse elementer:
• at børn og voksne trives på skolen
• at fagligheden er i fokus – vi går i skole for at lære
• at vi arbejder målrettet på at udvikle robuste unge, der lægger vægt på fællesskabets styrke
Der er særlig fokus på sammenhængen mellem sundhed og indlæring. Derfor er der f.eks. etableret
en velfungerende skolebod med frisk hjemmelavet mad, og vi har fokus på at give børnene de
bedste muligheder for fysisk aktivitet.
Ny teknologi i form af computere, netværk, internetadgang og interaktive tavler er en veletableret
del af skolens hverdag.
Skolen er præget af fleksibilitet og en løsningsorienteret hverdag, hvor lærerne arbejder i
selvstyrende årgangsteam.
Der er 29 lærere/pædagoger i skoledelen, 5 pædagoger i SFO, 13 pædagoger/medhjælpere i
Børnehuset og 10 TAP’er ansat i fællesskabet..
På skolen er en afdeling af Syddjurs Ungdomsskole. Der er mellem skole og ungdomsskole et godt
og veletableret samarbejde om bl.a. børnenes sociale kompetencer, valgfag, undervisning og
arrangementer.
Yderligere oplysninger findes på skolens hjemmeside; www.rosmusskole.dk
Skolens fysiske rammer og disses betydning for organisering af undervisningen:

Skolen har som helhed forholdsvis gode og velholdte fysiske rammer.
Skolen ligger placeret i det åbne land med skov og strand i den umiddelbare nærhed.
Skolens indskolingsafd. lever op til kravene i tidssvarende undervisning, mens resten af skolen er
traditionelt opbygget med små klasselokaler og meget gangareal, som vi forsøger at udnytte bedst
muligt.
Vi laver løbende indvendig vedligeholdelse, men i takt med forringelse af budgetterne, må vi
konstatere, at det pt. ikke er muligt at følge med.
Ligeså er den udvendige vedligeholdelsesstandard for nedadgående.
Flere af skolens faglokaler fremstår slidte og trænger til opdatering.
Vi har på skolen udmærkede vilkår for holddeling

Rammebetingelser
KLASSETRIN, SPOR OG ELEVTAL (pr: 5/9 2011)
Klassetrin
Antal spor
0. klasse
1
1. klasse
1
2. klasse
2
3. klasse
2
4. klasse
2
5. klasse
2
6. klasse
1
7. klasse
1
8. klasse
2
9. klasse
1
10. klasse
I alt:
15
Specialklasser
1
Modtageklasser
I alt:
16
Evt. bemærkninger:

Antal elever
24
16
32
27
30
31
20
22
42
23
267
6
273

Klassekvotient
Normalklasser
Specialklasser
Modtageklasser
Evt. bemærkninger:

Antal elever i SFO
Elever i 0. – 3. klasse
Tilmeldt SFO
Andel af elever i SFO/skole (dækningsgrad)
Evt. bemærkninger:

17,8
6,0

99
86
86,7%

Elever pr. normeret lærerstilling i normalklasser 0. – 10. klasse
Antal tildelte fuldtidslærerstillinger, incl. leders evt. uv-tid
Antal faktisk ansatte fuldtidslærerstillinger, incl. leders evt. uv.-tid
Antal elever pr. fuldtidslærerstilling i forhold til faktisk lærernormering
Evt. bemærkninger:

25,49
24,8
10,71

LÆRERNES UNDERVISNINGSTID
Lærernes undervisningstid
Procentandel af lærernes bruttoarbejdstid (1924 timer) der anvendes til undervisning
33,1%
Procentandel af lærernes nettoarbejdstid (1672,4 timer) der anvendes til undervisning
39,2%
Evt. bemærkninger:
Det lille fald i undervisningstid ift. sidste skoleår skyldes en prioritering, hvor vi i skoleåret 2011-12
har brugt forholdsvis mere tid på fælles pædagogiske arrangementer – herunder en pæd.
weekend.
ELEVFRAVÆR
Elevfravær – beregnet på det samlede fravær i hele skoleåret
Den samlede fraværsprocent
4,6
Hvor mange procent af det samlede fravær skyldes sygdom?
78
Andre fraværsårsager:
Den resterende fravær skyldes for det meste frihed til ferierejser uden for skolernes ferier.

UNDERVISNINGSMIDLER
Undervisningsmidler *
Antal elever
Afholdte udgifter til uv-midler
Udgift pr. elev
Evt. bemærkninger:

273
376.941
1.381

* Undervisningsmidler defineres som: Skolebiblioteksmaterialer, lærebogssystemer, fagbøger, materialer og udstyr til eksempelvis
fagene sløjd, billedkunst, musik, håndarbejde, natur og teknik, fysik/kemi, idræt osv., IT-udstyr/programmer, kort, smartboards,
skrivepapir, kladdehæfter, blyanter og andre skrivematerialer m.m.
Bemærk:
1. leasing af kopimaskiner, serviceabonnementer, copy-dan, koda og lign. hører under adm.udgifter/kontorhold
2. rejse- og opholdsudgifter til lejrskoler/eskskursioner medtages ikke under undervisningsmidler.

UNDERVISNINGSTIMER
Undervisningstimer
Klassetrin
Planlagte uv-timer pr. klasse
Gennemførte uv-timer i %
0. klasse
690
100
1. klasse
690
100
2. klasse
712,5
100
3. klasse
862,5
100
4. klasse
802,5
100
5. klasse
832,5
99,4
6. klasse
840
99,5
7. klasse
840
99,9
8. klasse
960
99,8
9. klasse
960
99,1
10. klasse
Specialklasser
750
99,9
Modtageklasser
Kriterier for aflysning af timer og evt. øvrige bemærkninger:
Der aflyses ikke timer for 0.-4. kl. Fra 5. til 9. aflyses når der ikke kan skaffes kvalificeret vikar

LÆRERNES UDDANNELSE
Lærernes linjefagsdækning
Procentdel af undervisningen der varetages af lærere med linjefag eller tilsvarende kompetencer
(f.eks. længerevarende efterudd./årskursus i et fag eller fagkompetencer på bachelorniveau)
Normalundervisning
(linjefag eller efteruddannelse/årskursus/diplomuddannelse)

79,9

Specialklasser
(linjefag eller efteruddannelse/årskursus/diplomuddannelse)

100

Dansk som 2. sprog
(linjefag eller efteruddannelse/årskursus/diplomuddannelse)

Ikke aktuelt

Evt. bemærkninger:

Lærernes efter- og videreuddannelse
Samlede lønudgifter
59.600
Samlede udgifter til deltagergebyr og kørsel
93.702
Udgift pr. fuldtidslærer
6.182
Evt. bemærkninger:
Fraværet ved korte kurser kan ikke vurderes lønmæssigt, da læreren
bytter og flytter og evt. aflyser timer.

De pædagogiske processer
ELEVPLANER
Den løbende evaluering / elevplaner
I Syddjurs Kommune er det besluttet, at elevplanen skal være tilgængelig via Skoleintra/skolens hjemmeside
(adgang via Forældreintra), elevplanen skal bruges i planlægningen af undervisningen for den enkelte elev
og elevplanen bruges som dialogredskab i skole/hjem-samarbejdet om den enkelte elevs udvikling.
Hvordan arbejder skolen/lærerne med elevplaner?
Beskrivelse:
I elevplanen vægter vi beskrivelsen af elevens faglige udvikling med første prioritet i de store fag, samt hvor
der er særlige forhold at bemærke.
Elevplanerne udleveres i god tid inden skole-hjem samtaler, så disse kan bruges til uddybning og supplering
af planerne.
Regelmæssige andre anvendte evalueringsredskaber/metoder til løbende evaluering i fagene i
Indskoling
Elevsamtaler, diverse faglige test, nationale test, LUS, SUS og logbog/dagbog
Mellemtrin

Elevsamtaler, diverse faglige test, nationale test, LUS, logbog/dagbog

Udskoling

Elevsamtaler, diverse faglige test, nationale test, LUS (elever med faglige problemer),
logbog/dagbog

Evt. bemærkninger:

SKOLE/HJEM SAMARBEJDE
Skole/hjem-samarbejdet
Beskrivelse af de væsentligste elementer i skole/hjem samarbejdet:
Løbende kontakt foregår primært via skoleintra.
Der tilbydes normalt 2 årlige skole-hjem samtaler med klassens primære lærere. I udskolingen alle
faglærere jævnligt. Efter behov holdes yderligere samtaler og møder med eksterne samarbejdspartnere.
Forældremøder, arrangementer afholdes løbende og åbent-hus 2 gange årligt.
Vi bruger også forlagt undervisning i bestræbelserne på, at involvere børn og forældre sammen om
undervisningen.
Klasseråd/forældreråd
Antal klasser med klasseråd/forældreråd
Antal klasser uden klasseråd/forældreråd
Evt. bemærkninger:

Alle

HOLDDANNELSE
Tilrettelæggelsen af arbejdet med holddannelse
Det fremgår af folkeskolelovens §25, at undervisningen på 1.-10 klassetrin kan organiseres i hold inden for
den enkelte klasse og på tværs af klasser og klassetrin.
Eleverne skal dog undervises i deres stamklasse i den overvejende del af undervisningstiden.
Hvordan bruger skolen holddannelse?
I indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen:
Der er ikke nogle principielle forskelle i vores måde at bruge holddeling på.
Vi arbejder primært med holddannelse på årgangen, hvor formålet primært er mere
homogene elevgrupper med henblik på undervisningsdifferentiering.
I forskellige perioder af året prioriteres forskellige fag via parallellægning af timerne,
således at holddeling mellem klasserne fremmes.
Der er afsat ressourcer til at udvalgte fag/klasser har mulighed for at trække på ekstra
lærer i disse perioder, til at forbedre mulighederne for opdeling/inddeling af holdene.
Vi har enkelte forsøg på holddeling på tværs af årgange. Dette område arbejder vi
med at udvikle.
UNDERVISNINGSMILJØ
Elevernes undervisningsmiljø
Loven om undervisningsmiljø trådte i kraft i august 2001. Det betyder, at skolerne udarbejder en skriftlig
undervisningsmiljøvurdering, som revideres minimum hvert 3. år.
Undervisningsmiljøvurderingen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.
Tidspunkt for seneste UVM?

2012

Beskrivelse af de indsatser, som den sidste undervisningsmiljøvurdering har givet anledning til
Beskrivelse:
UVM 2012 har været til drøftelse både blandt børn og voksne på skolen.
I elevrådet er holdningen, at Rosmus Skole er en rigtig god skole med meget lidt mobning. Elevrådet
vægter, at skolens størrelse gør at alle kender hinanden godt. Det betyder større tryghed, at mobning etc.
bliver opdaget tidligt og at der handles hurtigt og effektivt på mistrivsel.

Konkrete fokuspunkter:
- at eleverne får kompetence i at løse flere konflikter selv og kunne gribe ind overfor evt. mobning
- at undervisningen bliver mere varieret og aktiverende
- at ALLE trives på skolen
- at eleverne møder friske og veloplagte til undervisningen

DANSK SOM ANDET SPROG
Tilrettelæggelsen af undervisningen i dansk som andet sprog
Byrådet i Syddjurs Kommune har besluttet at der er 3 modtagecentre i Syddjurs Kommune på henholdsvis
Mørke Skole, Rønde Skole og Skelhøjeskolen.
Antal elever der modtager undervisning i dansk som andet sprog i alt:
- i modtageklasse
- som helt eller delvist integreret i den alm. undervisning
Evt. bemærkninger:

RESULTATER – FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER

Karaktergennemsnit

Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
FSA : Bundne prøvefag
Gnm. Antal Gnm. Antal
Dansk
Læsning
7,43 23
6,55 22
Retskrivning
6,43 23
6,86 22
Skriftlig
6,52 23
5,95 22
Orden
5,30 23
5,55 22
Mundtlig
7,65 23
7,61 23
Engelsk
Mundtlig
6,74 23
6,65 23
Matematik
Mundtlig
7,04 23
Færdighedsregning 7,61 23
7,41 22
Problemløsning
6,30 23
6,95 22
Fysik/kemi
Praktisk/mundtlig 6,13 23
5,55 22
Naturfag
Praktisk/mundtlig
0

FSA : Frivillige prøvefag
Tysk valgfag
Fransk valgfag
Håndarbejde
Sløjd
Hjemkundskab

FSA : Prøvefag til udtræk

Skriftlig
Mundtlig
Skriftlig
Mundtlig
Praktisk/mundtlig
Praktisk/mundtlig
Praktisk/mundtlig

Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Standpunkts- Prøvekarakter
karakter

0

Engelsk
Tysk tilbudsfag
Fransk tilbudsfag

Skriftlig
Skriftlig
Mundtlig
Skriftlig
Mundtlig

Kristendomskundskab

Gnm.
6,74
5,72
6,33
6,87

Antal
23
18
18
0
0
23

6,65

23

Mundtlig
Historie
Mundtlig
Samfundsfag
Fysik/kemi
Geografi

5,82

7,26

23

6,35

23

Skriftlig

Obligatorisk projektopgave
Fri selvvalgt opgave

0

-

0

-

0
0

7,43 23

Skriftlig

FSA : Vurderinger og evalueringer

-

22

Mundtlig
Skriftlig

Biologi

Gnm. Antal
7,33 21
0
0
0
0

-

0

Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
8,04 23
0

Skolelederens vurdering af årsresultaterne
I forhold til niveauet sidste år er det lykkedes os at hæve snittet med op mod 1 point i de fleste fag. Det er
selvfølgelig en god udvikling.
Jeg vil stræbe efter, at vi kan tage endnu et skridt opad de næste år, men vi må også acceptere, at der er
udsving når antallet af elever, i vores 9. kl., ikke er højere.
Inklusionsindsatsen gør det generelt ikke nemmere at øge karakterniveauet.
De elever, der ikke har taget prøven har været syge.
SFO
SFO-personale
Antal fuldtidsstillinger (pr. 1. september 2011)
Heraf uddannede pædagoger
Heraf andet personale
Beskrivelse af det andet personales uddannelse/kvalifikationer og lign.:
Tidligere arbejdet som dagplejemor.

4,6
4,3
0,3

Afrapportering vedr. aftalestyring
Fælles kommunale mål
ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS
Trivsel og sygefravær på medarbejderniveau
Trivsel på arbejdspladsen og nedbringelse af sygefraværet er udpeget som et fokuspunkt i hele Syddjurs
Kommunes organisation. I Aftalestyring 2008 er det medtaget som et overordnet, kommunalt mål med
overskriften: "Attraktiv arbejdsplads - bedre trivsel - mindre sygefravær" til bearbejdelse i både 2008 og
2009.
Sygefravær
2010/11 2011/12
Sygefraværsprocent lærere
4,9
2,3
Sygefraværsprocent pædagoger
1,7
1,8
Sygefraværsprocent øvrigt personale
6,7
2,0
Evt. bemærkninger:
Vi har i skoleåret ikke været ramt af ret meget langtidsfravær.
Trivsel
Skolens vurdering af medarbejdernes trivsel og sygefraværets indflydelse på den pædagogiske hverdag:
Det er vores vurdering, at den gode stemning og trivsel på skolen har positiv indvirkning på skolens
hverdag.
Iværksatte tiltag til fremme af medarbejdernes trivsel i skoleåret 2011/12:
Vedvarende og løbende dialog med alle medarbejdergrupper.
Afholdelse af samlende personalemæssige arrangementer.
Skolens vurdering, på en skala* fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
1
2
3
4
x
*

1 = Ikke påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
2 = Påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
3 = Godt på vej mod målopfyldelse
4 = Målet er fuldt ud nået

MEDARBEJDERDREVET UDVIKLING OG INNOVATION
Medarbejderdrevet udvikling og innovation
I Syddjurs Kommune skal ledelsen i dialog med medarbejdere og brugere løbende indsamle, bearbejde og
beskrive mulighederne for at skabe bedre service, øge produktiviteten og rationalisere i alle kommunens
enheder.
Målet er, at udvikling og innovation øges i den kommunale organisation til gavn for både borgere, brugere og
medarbejderne i kommunen.
I alle afdelinger/institutioner indgår medarbejderdrevet udvikling og innovation som et fokusområde. Det
betyder, at der skal igangsættes initiativer, hvor medarbejdere er centrale i udviklingen af områdets
kerneydelser.
Der skal vises konkrete effekter som f.eks. nedsat sagsbehandlingstid, øget kvalitet og øget bruger- og
medarbejdertilfredshed.

Konkrete tiltag og resultater
Beskrivelse/eksempler:
Fælles lederteam i skole/SFO og dagtilbud.
Skolens vejelederteam samlet i udviklingsgruppe, der skal styrke lærerne på det didaktiske felt.
Skolebod omstruktureret og gået bort fra engangsservice.
Rengøring omstruktureret således, at større område rengøres indenfor samme ressource.
Hal opført så der spares tid og penge til bustransport.
Samarbejde om udvidet undervisningstilbud til udskolingselever m. Ungdomsskole.
Gæstedagpleje etableret i Børnehus.
Skolens vurdering, på en skala* fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
1
2
3
4
X
*

1 = Ikke påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
2 = Påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
3 = Godt på vej mod målopfyldelse
4 = Målet er fuldt ud nået

Syddjurs Kommune og civilsamfundet
Fokus på samarbejde mellem civilsamfundet, det private erhvervsliv og det offentlige
Konkrete effekter er at fremme frivillighedskultur og det tværgående samarbejde.
Konkrete tiltag og resultater
Beskrivelse/eksempler:
Forældre bidrager i alle klasser med at arrangere sociale arrangementer etc.
Efterlønner har arbejdet frivilligt på skolen.
Fælles projekt med lokalområdets foreninger omkring etablering af aktivitetsanlæg ved skolen. Der
samarbejdes også med lokalerhvervsliv vedr. sponsorering.
Skolens vurdering, på en skala* fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
1
2
3
4
X
*

1 = Ikke påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
2 = Påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
3 = Godt på vej mod målopfyldelse
4 = Målet er fuldt ud nået

Implementering af Ledelsesevaluering og trivsel
Gennemførsel af forløb.
Konkrete tiltag og resultater
Beskrivelse/eksempler:
Rosmus Skole og Børnehus har deltaget i pilotprojektet.
Skolens vurdering, på en skala* fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
1
2
3
4
X
*

1 = Ikke påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
2 = Påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
3 = Godt på vej mod målopfyldelse
4 = Målet er fuldt ud nået

Områdemål
SPECIALUNDERVISNING
Redegørelse for organisering, form og indhold samt iværksatte og påtænkte udviklingstiltag for
specialundervisning på skolen:
Specialundervisningen tilrettelægges i intensive perioder tilrettet den enkelte elevs behov. Det prioriteres
højt, at specialundervisningen tilrettelægges, så eleven ikke mister anden undervisning i klassen.
Nogle forløb kan dog ikke altid planlægges uden for undervisningen, hvorfor eleven, med accept fra
forældrene, mister enkelte lektioner i klassen.
Skolen er med i pilotprojektet SUS med andre skoler i Syddjurs. Målet er at forbedre læringsmiljøet for alle
elever og klasser.
Vi har ansat en pædagog som undervisningsassistent. Hans rolle er både som indgribende og forebyggende
indsats primært overfor elever/klasser med særlige adfærdsmæssige og/eller sociale behov.
Skolens nye specialklasse styrker elevernes muligheder for både at få særlig specialpædagogisk støtte i
beskyttet miljø samt fortsat mulighed for tilknytning til stamklasse. Specialklassen skal også på sigt medvirke
til at styrke fagligheden på specialundervisningsområdet.
Det er vores erfaring, at eleverne visiteret til specialklassen har rigtig godt udbytte af at deltage i
normalklasser i enkelte fag.
Skolens vurdering, på en skala* fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
1
2
3
4
x
*

1 = Ikke påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
2 = Påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
3 = Godt på vej mod målopfyldelse
4 = Målet er fuldt ud nået

SFO SOM INTEGRERET DEL AF SKOLEN
SFO
Har SFO beskrevet pædagogiske mål- og indholdsbeskrivelser for børns trivsel, læring og udvikling?
(Ja/nej)
Tilbyder SFO børnene lektiestøtte? (ja/nej)
Hvis ja: 1. ad hoc når børnene spørger om det
2. på faste tidspunkter på dagen/ugen
Evt. bemærkninger:
2 gange om ugen er der fast lektiehjælp. Derudover når eleverne spørger.

Ja
Ja
Ja
Ja

Deltager pædagogerne i undervisningen? (ja/nej)
Ja
Beskrivelse af det pædagogiske samarbejde mellem lærere og pædagoger i indskolingen:
Pædagogerne har en pulje på ca. 75 lektioner pr. år som teamet omkring årgangen selv planlægger til fx
temauger og projekter. Desuden afholdes fælles møder og samarbejde med forældre PPR mm.
Pædagogiske fokusområder for SFO i skoleåret 2011/2012
Beskrivelse:
Inklusion, anerkendende pædagogik, ICDP i forlængelse af SUS projektet.

PÆDAGOGISK IT (2009-2011)
Pædagogisk IT
Angiv i procent hvor stor en del af lærere der har deltaget i kursus/temadage i IT
Antal kursuslærertimer i alt
Antal pædagogiske IT-vejledertimer
Giv eksempler på hvordan IT indgår som en naturlig del af undervisningen:

100
117
140

Andelen af digitale undervisningsmidler stiger.
Uddybende bemærkninger:

IT i undervisningen
Antal elever (pr. 5. september)
Antal pc’ere i funktion
Antal elever pr. pc
Indkøb i indeværende skoleår (2011/12)
(alt inden for IT-udstyr)

273
110
2,5

Planlagte indkøb i kommende skoleår (2012/13)
(alt inden for IT-udstyr)

3 Smartboards
Skyprinter
3 iPads
Skolens egenfinansiering til indkøb af iPads var
106.631 kr.

Skolens egne visioner for området

Jf. IT plan 2.0

Evt. bemærkninger:
Vi har ca. 90 stationære pc´ere i alderen fra 5 til 7 år – man må forvente at deres levetid er begrænset.
Skolens vurdering, på en skala fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
1
2
3
4
x
1 = Ikke påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
2 = Påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
3 = Godt på vej mod målopfyldelse
4 = Målet er fuldt ud nået

Institutionsmål for Rosmus Skole
Redegørelse for skolens egne institutionsmål, jvf. Aftalestyring
Skolen bedes nedenfor give en afrapportering på de institutionsmål, der er arbejdet med i skoleåret
2011/2012.
Beskrivelse af mål

Undervisningsassistent i skolen
Forsøg med pædagog som assistent med AKTopgaver igangsættes.
Målet er afledt områdemål om ny struktur på
specialuv.-området.
Målet videreført fra skoleåret 2010-11

Afrapportering på institutionsmål
Statusopgørelse, herunder evaluering, grad af
målopfyldelse, dokumentation af indsats, resultater og
effekter.
Evaluering på skolen viser, at både trivsel og læring
styrkes.
Læreren kan i højere grad koncentrere sig om
undervisningen.
Assistenten er fleksibel i indsatsen.

SUS – kompetenceløft for lærere og pæd.
Fokus på trivsel og læringsmiljø i klasserne.
Igangsætning af SUS, der består af kursus,
tiltag og konference for alle lærere på hver
årgang.
Målet er afledt af områdemål om ny struktur på
specialundervisningsområdet og SFO som
integreret del af skolen.
Målet gælder 2010-2014
Indskolingen i gang 2010-11.
Mellemtrin i gang 2011-12.
Mere bevægelse i skoledagen
Etablering af forbedrede fysiske rammer til
aktivitet.
Forsøg med mere bevægelse/aktivitet i
skoledagen.

2. år gennemført af fælles projekt med Ådalsskolen,
Marienhoff og Rosmus Skole.
Evaluering viser:
- at samarbejdet i team er styrket
- at der er bedre samarbejde mellem SFO og
undervisningsdel
- at medarbejdere føler sig bedre klædt på til
opgaven
Indtil videre er mellemtrinnets deltagelse sat i bero. Det
skyldes bl.a. iPad satsningen.
Idræt er styrket i de valgfag vi tilbyder fra 5.-9.kl.
Mange elever er meget glade for mere bevægelse, og vi
tror derfor også, at læringsmiljøet generelt styrkes.

Målet er delvist videreført fra 2009-10
Fra skolebibliotek til læringscenter
Skolebibliotekets rolle har ændret sig
gennemgribende de senere år. Vi ser fortsat
"biblioteket" i en helt central rolle i skolens
læringsmiljø. Vi vil have fokus på, hvordan vi
udvikler skolebiblioteket til et læringscenter på
skolen.

Vores vejlederteam er blevet styrket og mere synligt på
skolen.
Det er også lykkedes at styrke vores fokus på
pædagogik og didaktik på vores fælles møder.

Målet gælder 2011-12 og forventes udbygget
kommende år.

Skolebestyrelsens udtalelse
Skolebestyrelsens udtalelse

Rosmus skole har igennem det seneste år fortsat udbygningen af det tætte samarbejde mellem
Børnehaver, SFO, skole og Ungdomsskole. Dette samarbejde er medvirkende til at gøre skolen til
et vigtigt samlingspunkt for alle børn og unge i distriktet og dermed også afgørende i forhold til at
sikre et fortsat sammenhængende og integreret forløb fra 0 til 18 år.
Det er meget glædeligt, at dette samarbejde er blevet yderligere forstærket i det seneste skoleår.
Med opførelse af børnehus og træningshal i tilknytning til Rosmus skole, er der skabt grundlag for
et endnu bedre tilbud til alle aldersklasser. Det tætte samarbejde mellem de forskellige områder
begynder at vise sin værdi og udbygges til stadighed, f.eks. i form af nye tilbud omkring valgfag
m.m. til de ældste klassetrin.
Skolens store fokus på værdierne ”tryghed, faglighed og styrke” giver i dagligdagen et godt og
positivt miljø for både elever, lærere og andre ansatte. Skolen er generelt i stand til at inkludere
elever med meget forskellige baggrunde, og det opleves at nye elever tiltrækkes til skolen på grund
af en tryg og god stemning, samt et højt fagligt niveau. De positive forhold kan også direkte

aflæses af de ansattes sygdomsprocent, som ligger på et flot lavt niveau.
Fællesbestyrelsen oplever, at skolens medarbejdere deltager meget aktivt i forhold til en fortsat
udvikling af den daglige drift. Der opleves stor åbenhed i forhold til nye tiltag, som kan være med
til at sikre en fortsat effektiv drift af skolen. De stramme økonomiske forhold gør det dog
problematisk at gennemføre den nødvendige vedligeholdelse af skolen, og der opleves derfor en
tiltagende slitage af bygningerne.
Årsresultaterne for det seneste år har vist en klar positiv tendens. Dette flotte resultat skal i det
kommende år fastholdes og gerne yderligere hæves, hvilket dog kræver, at det faglige niveau på
skolen kan fastholdes og fortsat udbygges. Det er dog i denne sammenhæng afgørende, at der ikke
skæres i timetallet i den daglige undervisning, da en nedskæring på dette område vil have en
direkte konsekvens på skolens mulighed for at inkludere alle og dermed fastholde det nuværende
kvalitetsniveau.

På Fællesbestyrelsens vegne
Hans-Jørgen Degn, Formand



Rønde Skole

Skolens bidrag til kvalitetsrapporten
for Syddjurs Skolevæsen
Skoleåret 2011 / 2012

Skolebeskrivelse
Skolens profil:

Rønde Skole skal være et sted, hvor den enkelte kan og tør:
- være sig selv
- udvikle sig
og samtidig bidrager ansvarligt til fællesskabet.
Indledningen er taget fra Rønde Skoles udskolingsprofil, men er gældende for, hvordan det skal
være at være elev på Rønde Skole.
Rønde Skole er en 0.-10. klasses skole med ca. 583 elever (31. august 2011) og en SFO med ca.
150 børn. Skolen modtager hvert år elever til 7. årgang fra Thorsager. Skolen har også 2
specialklasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder; de fleste af disse elever har også
timer i deres alderssvarende klasse. Et af Syddjurs 3 modtagecentre er placeret på Rønde Skole
med 11 elever indskrevet i modtagerklasse pr. 31.08.2011. Desuden er vi også praktiskskole og
modtager således løbende praktikanter.
Skolen er afdelingsopdelt i indskoling, mellemtrin og udskoling.
Denne struktur er blevet evalueret nov. 2008 og med det resultat, at Rønde skole fortsat er
afdelingsopdelt dog sådan, at lærere på lige fod med andre ønsker til fagfordeling kan ønske at
skifte afdeling. Profilerne for afdelingerne justeres løbende, så de er afstemt med virkeligheden.
Dette arbejde finder sted både i PU og på afdelingsmøderne.
I foråret 2008 blev det besluttet, at skolen i en periode på tre år skulle deltage i et
skoleudviklingsprojekt, LP modellen (læringsmiljø og pædagogisk analyse) under ledelse af
JCVU- Nordjylland. Denne periode er nu slut, hvorfor vi nu kalder os en LP-skole, hvor LP indgår
som en naturlig del af skolens arbejde. Derudover har skolen følgende indsatsområder:
Inklusion/Optimering af specialområdet, trivsel, fordybelse, sundhed og bevægelse og kreative,
fleksible læringsmiljøer, biblioteket som læringscenter og udeskole. Sammen med
spejderbevægelsen bruger vi ’multihytten’. Vi benytter den som et undervisningslokale i naturen. I
skoleåret 2011-2012 fik vi at få oprettet et kompetencecenter, der har følgende formål:
Rønde skoles kompetencecenter – KC er et forum på skolen, hvorfra initiativer og handlinger
igangsættes med det særlige formål, at den enkelte elev tilbydes den nødvendige
specialpædagogiske bistand hurtigst muligt. Samtidig agerer KC refleksionsrum for, hvordan vi
bedst muligt arbejder med inklusion og herigennem gør brug af de mange ressourcer, der er på
Rønde skole.
Rønde skole har nemt ved at rekruttere medarbejdere. Til ledige stillinger er der stor søgning, og
der gøres en bevidst indsats for at nye medarbejdere tages godt imod og hurtigt føler sig som en del
af den fasttømrede medarbejdergruppe. På skolen har vi en infopjece, der har til hensigt at besvare
de spørgsmål, man typisk gør sig som nyansat. Desuden opfordres nyansatte til at nedskrive
undringer, ting de studser over, når de starter hos os. Disse undringer taler vi om på et
’lagkagemøde’, hvor alle nye kommer og fortæller om deres opstart, og det det har været udfordret
på/undret sig over. De ting, der kommer med fra mødet bruger vi/ledelsen til at gøre det at blive
ansat og være på Rønde skole endnu bedre.
Rønde Skole har et tæt samarbejde med Thorsager skole omkring udskolingen med henblik på at

forberede både elever og forældre til skoleskiftet. Der er også et veludbygget samarbejde mellem
lærerne på de to skoler omkring fælles idrætsdage og udskolingsdage. Udover dette ser det også ud
til at Rønde Skole er en skole, som aktivt vælges til af elever (og forældre) uden for skoledistriktet.
Skolens fysiske rammer og disses betydning for organisering af undervisningen:

Vi har det sidste års tid gennemgået en betydelig renovering af eksisterende klasselokaler og
faglokaler samt nybygning, hvilket betyder, at vi har fået nogle fine fysiske rammer til at
gennemføre undervisning i. Heriblandt har vi indrettet et fleksibelt kreativt læringsmiljø i
sløjd/billedkunst. Det er vores forventning, at den gennemførte opgradering af faglokalerne også
vil afspejle sig i undervisningen og udbyttet heraf.

Rammebetingelser
KLASSETRIN, SPOR OG ELEVTAL (pr: 5/9 2011)
Klassetrin
Antal spor
0. klasse
2
1. klasse
2
2. klasse
2
3. klasse
2
4. klasse
3
5. klasse
2
6. klasse
2
7. klasse
3
8. klasse
3
9. klasse
3
10. klasse
2
I alt:
26
Specialklasser
2
Modtageklasser
1
I alt:
29
Evt. bemærkninger:

Antal elever
35
48
48
37
40
67
45
56
66
58
73
573
10
11
594

Klassekvotient
Normalklasser
Specialklasser
Modtageklasser
Evt. bemærkninger:

Antal elever i SFO (5. september 2011)
Elever i 0. – 3. klasse
Tilmeldt SFO
Andel af elever i SFO/skole (dækningsgrad)
Evt. bemærkninger:

21,2
5,0
11

168
154
91,7%

Elever pr. normeret lærerstilling i normalklasser 0. – 10. klasse
Antal tildelte fuldtidslærerstillinger, incl. leders evt. uv-tid
Antal faktisk ansatte fuldtidslærerstillinger, incl. leders evt. uv.-tid
Antal elever pr. fuldtidslærerstilling i forhold til faktisk lærernormering

37,74
41
13,24

Evt. bemærkninger:S1+S2+Modt+ 10.kl er ikke med i beregningen

LÆRERNES UNDERVISNINGSTID
Lærernes undervisningstid
Procentandel af lærernes bruttoarbejdstid (1924 timer) der anvendes til undervisning
Procentandel af lærernes nettoarbejdstid (1672,4 timer) der anvendes til undervisning
Evt. bemærkninger:

33,35
38,32

ELEVFRAVÆR
Elevfravær – beregnet på det samlede fravær i hele skoleåret
Den samlede fraværsprocent
Hvor mange procent af det samlede fravær skyldes sygdom?
Andre fraværsårsager:
Ferie uden for skolens ferie er opgjort til 34,1%.

4,4
54,5

UNDERVISNINGSMIDLER
Undervisningsmidler *
Antal elever
Afholdte udgifter til uv-midler
Udgift pr. elev
Evt. bemærkninger:

583
710.926
1.219

* Undervisningsmidler defineres som: Skolebiblioteksmaterialer, lærebogssystemer, fagbøger, materialer og udstyr til eksempelvis
fagene sløjd, billedkunst, musik, håndarbejde, natur og teknik, fysik/kemi, idræt osv., IT-udstyr/programmer, kort, smartboards,
skrivepapir, kladdehæfter, blyanter og andre skrivematerialer m.m.
Bemærk:
1. leasing af kopimaskiner, serviceabonnementer, copy-dan, koda og lign. hører under adm.udgifter/kontorhold
2. rejse- og opholdsudgifter til lejrskoler/eskskursioner medtages ikke under undervisningsmidler.

UNDERVISNINGSTIMER
Undervisningstimer
Klassetrin
0. klasse
1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse

Planlagte uv-timer pr. klasse
660
685
695
835
805
895
685

Gennemførte uv-timer i %
100
100
100
100
100
100
99,3

7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse
Specialklasser

745
99,2
955
99,2
985
98,9
951
98,3
S1 720
S2 990
Modtageklasser
1050
Kriterier for aflysning af timer og evt. øvrige bemærkninger:
Principielt søger vi ikke at aflyse nogle timer, men det kan ske, der hvor vi enten ikke selv kan dække, eller
finde egnede vikarer og endelig ved akut opstået sygdom.
S1: 720 og S2: 990 (timer aflyses aldrig)

LÆRERNES UDDANNELSE
Lærernes linjefagsdækning
Procentdel af undervisningen der varetages af lærere med linjefag eller tilsvarende kompetencer
(f.eks. længerevarende efterudd./årskursus i et fag eller fagkompetencer på bachelorniveau)
Normalundervisning
(linjefag eller efteruddannelse/årskursus/diplomuddannelse)

88

Specialklasser
(linjefag eller efteruddannelse/årskursus/diplomuddannelse)

100

Dansk som 2. sprog
(linjefag eller efteruddannelse/årskursus/diplomuddannelse)

50

Evt. bemærkninger:

Lærernes efter- og videreuddannelse
Samlede lønudgifter
Samlede udgifter til deltagergebyr og kørsel
Udgift pr. fuldtidslærer
Evt. bemærkninger:

160.000
174.769
8.162

De pædagogiske processer
ELEVPLANER
Den løbende evaluering / elevplaner
I Syddjurs Kommune er det besluttet, at elevplanen skal være tilgængelig via Skoleintra/skolens hjemmeside
(adgang via Forældreintra), elevplanen skal bruges i planlægningen af undervisningen for den enkelte elev
og elevplanen bruges som dialogredskab i skole/hjem-samarbejdet om den enkelte elevs udvikling.
Hvordan arbejder skolen/lærerne med elevplaner?
Beskrivelse:
På Rønde skole har vi en fælles skabelon til arbejdet med elevplaner, der nærmere fastsætter de
retningslinjer og rammer, vi arbejder ud fra. Elevplanerne indgår som et evalueringsværktøj, vi gør brug af i

skole-hjemsamarbejdet. Vi laver elevplaner hvert år i dansk, matematik og engelsk. De andre fag tilgodeses
over en årrække. Derudover har vi på de forskellige årgange fastsat, hvornår elevplanerne skal være klar.
Fx på 8. og 9. årgang skal de være klar i efteråret til forældresamtalerne, og på 7. årgang er det til 2.
samtale, da vores 7. klasser dannes hvert år.

Regelmæssige andre anvendte evalueringsredskaber/metoder til løbende evaluering i fagene i
Indskoling
LP, SMTTE, LUS
Mellemtrin

--”--

Udskoling

--”--

Evt. bemærkninger:

SKOLE/HJEM SAMARBEJDE
Skole/hjem-samarbejdet
Vægtes højt af ansatte og forældre, som værende en væsentlig faktor i at sikre den enkelte elevs udvikling
og læring samt i at styrke fællesskabet. Vi har en lille folder herom, hvori i principperne for skole-hjem
samarbejdet præsenteres. Samarbejdet bygger på loyalitet, gensidig tillid, åbenhed og samarbejde.
Forældrenes og elevers medindflydelse og medansvar for bl.a. den pædagogiske linje søges styrket i et
gensidigt og tillidsfuldt fællesskab omkring skolen og dens virksomhed.
Endvidere iværksatte vi i skoleåret 2010-2011 et tværkulturelt samarbejde med vores to-kulturelle forældre i
indskolingen. Dette samarbejde var møntet på gensidigt at blive klogere på vores forskellige værdier og
holdninger til skolen mhp. både at tydeliggøre vores forventninger og krav til forældrene, men også for selv
at få støtte indsigt i, hvad de to-kulturelle forældre er udfordret på og hvorfor. Det har været til stor
inspiration for skolen.

Klasseråd/forældreråd
Antal klasser med klasseråd/forældreråd
Antal klasser uden klasseråd/forældreråd
Evt. bemærkninger:

Alle
-

HOLDDANNELSE
Tilrettelæggelsen af arbejdet med holddannelse
Det fremgår af folkeskolelovens §25, at undervisningen på 1.-10 klassetrin kan organiseres i hold inden for
den enkelte klasse og på tværs af klasser og klassetrin.
Eleverne skal dog undervises i deres stamklasse i den overvejende del af undervisningstiden.
Hvordan bruger skolen holddannelse?
I indskolingen:
I indskolingen bliver der dannet hold i den enkelte klasse
I de tilfælde, hvor der er to lærere.
Der er også holddannelse i de 6 flexuger
På mellemtrinnet:
På mellemtrinnet er der holddannelser på grundlag af LUS-tal. Altså i

danskundervisningen.
I udskolingen:
I udskolingen har vi parallellagt timer for at give grundlag for holddannelser i dansk og
matematik. Der er konkrete holddannelser på 7. årgang matematik.
I 10.klasse har vi holddannelse det meste af tiden.
UNDERVISNINGSMILJØ
Elevernes undervisningsmiljø
Loven om undervisningsmiljø trådte i kraft i august 2001. Det betyder, at skolerne udarbejder en skriftlig
undervisningsmiljøvurdering, som revideres minimum hvert 3. år.
Undervisningsmiljøvurderingen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.
Tidspunkt for seneste UVM?
Elevernes arbejdsmiljø/trivsel

OKT 2010

Beskrivelse af de indsatser, som den sidste undervisningsmiljøvurdering har givet anledning til
Beskrivelse:
Variation i undervisningen blev drøftet i PU under elevens alsidige udvikling og præsenteret på et
skolebestyrelsesmøde
Struktur/arbejdsmiljø omkring undervisning – opmuntring, kedsomhed, ikke at kunne sidde stille. Disse
punkterne blev taget videre i afdelingerne, men der har ikke været iværksat et målrettet arbejde med på
hele skolen. Dog arbejder vi med klasseledelse og LP
Adfærd: specialelever i klasserne. Dette er en del af vores inklusionsindsats.
Relationsarbejde. Dette arbejdes der videre med i LP-regi

DANSK SOM ANDET SPROG
Tilrettelæggelsen af undervisningen i dansk som andet sprog
Byrådet i Syddjurs Kommune har besluttet at der er 3 modtagecentre i Syddjurs Kommune på henholdsvis
Mørke Skole, Rønde Skole og Skelhøjeskolen.
Antal elever der modtager undervisning i dansk som andet sprog i alt:
- i modtageklasse
- som helt eller delvist integreret i den alm. undervisning
Evt. bemærkninger:
Alle modtageklasseelever modtager også almindelig undervisning i stamklasserne – delvist, ikke fuldt.
Derudover er der 8 elever, der modtager støtte enten i timerne eller efter skoletid.

19
11
8

RESULTATER – FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER

Karaktergennemsnit
Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
FSA : Bundne prøvefag
Gnm. Antal Gnm. Antal
Dansk
Læsning
7,07 57
6,40 58
Retskrivning
6,25 56
6,03 58
Skriftlig
6,26 57
6,21 58
Orden
6,11 57
6,50 58
Mundtlig
6,93 57
7,76 58
Engelsk
Mundtlig
6,74 57
7,98 56
Matematik
Mundtlig
6,84 57
Færdighedsregning 7,39 57
6,93 57
Problemløsning
7,18 57
6,05 57
Fysik/kemi
Praktisk/mundtlig 6,91 57
6,39 57
Naturfag
Praktisk/mundtlig
0

FSA : Frivillige prøvefag
Tysk valgfag
Fransk valgfag
Håndarbejde
Sløjd
Hjemkundskab

Skriftlig
Mundtlig
Skriftlig
Mundtlig
Praktisk/mundtlig
Praktisk/mundtlig
Praktisk/mundtlig

FSA : Prøvefag til udtræk
Engelsk
Tysk tilbudsfag
Fransk tilbudsfag

Skriftlig
Skriftlig
Mundtlig
Skriftlig
Mundtlig

Kristendomskundskab
Mundtlig
Historie
Mundtlig
Samfundsfag
Fysik/kemi
Geografi

Mundtlig
Skriftlig
Skriftlig

Biologi
Skriftlig

Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
7,00 57
0
6,81 48
0
5,98 48
0
0
0
0
0
6,67 57
9,05 20
6,68 57
7,18 17
6,95 57
7,10 20
0
7,21 57
6,12 17
7,09 57
6,68 40

FSA : Vurderinger og evalueringer
Obligatorisk projektopgave
Fri selvvalgt opgave

Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
8,75 53
0

Skolelederens vurdering af årsresultaterne
Prøveresultaterne på FSA er blevet forbedret i forhold til skoleåret 10/11.
Det er højere gennemsnit i dansk, engelsk , mat og fysik. Det er tilfredsstillende, men vi har i indeværende
skoleår fokus på fagudvalgenes arbejde. Ledelse deltager i fagudvalgsmøder.
SFO
SFO-personale
Antal fuldtidsstillinger (pr. 1. september 2011)
Heraf uddannede pædagoger
Heraf andet personale
Beskrivelse af det andet personales uddannelse/kvalifikationer og lign.:
1 pædagogstuderende
1 pædagogmedhjælper uddannet friluftsvejleder
2 pædagogmedhjælpere med kurser af mindre varighed

9,4
7
4

Afrapportering vedr. aftalestyring
Fælles kommunale mål
ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS
Trivsel og sygefravær på medarbejderniveau
Trivsel på arbejdspladsen og nedbringelse af sygefraværet er udpeget som et fokuspunkt i hele Syddjurs
Kommunes organisation. I Aftalestyring 2008 er det medtaget som et overordnet, kommunalt mål med
overskriften: "Attraktiv arbejdsplads - bedre trivsel - mindre sygefravær" til bearbejdelse i både 2008 og
2009.
Sygefravær
Sygefraværsprocent lærere
Sygefraværsprocent pædagoger
Sygefraværsprocent øvrigt personale
Evt. bemærkninger:
Lærere= lærere+tap

2010/11
9,66
2,51
-

2011/12
1,78
1,42

Trivsel
Skolens vurdering af medarbejdernes trivsel og sygefraværets indflydelse på den pædagogiske hverdag:
Det er vores oplevelse, at Rønde skoles medarbejdere trives godt. Det er et rart sted at komme, og det
bliver vi bekræftet i, når vi evaluerer med praktikanter, der er på skolen i kortere eller længere perioder, men
også har de eksterne vikarer, der kommer på skolen. Kulturen bærer præg af åbenhed, respekt, omsorg og
hjælpsomhed. I perioder oplever vi mere sygefravær, men ved kendt fravær forsøger vi at imødekommen

det ved at finde en vikar, der har de faglige kompetencer, der matcher den fraværende. Det gør vi også i det
omfang det er muligt ved akut opstået fravær, sådan at det får mindst mulig indflydelse på den. I skoleåret
2011-2012 har vi været gennem en større byggeproces, hvilket til tider har været hårdt for personalet. I
skoelåret 2012-2013 laver vi APV med afsæt heri.
Iværksatte tiltag til fremme af medarbejdernes trivsel i skoleåret 2011/12:
Vi har indført salatbar i spisepauserne i personalestuen. Tiltaget er selvfølgelig tænkt som en hjælp til alle
medarbejdere på skolen med et udbud af sunde og varierede salater, men også myntet på, at give lidt mere
ro til familierne om morgenen ved, at der herved er mulighed for at skulle smøre en madpakke mindre.
Skolens vurdering, på en skala* fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
1

2

3

4
x

*

1 = Ikke påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
2 = Påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
3 = Godt på vej mod målopfyldelse
4 = Målet er fuldt ud nået

MEDARBEJDERDREVET UDVIKLING OG INNOVATION
Medarbejderdrevet udvikling og innovation
I Syddjurs Kommune skal ledelsen i dialog med medarbejdere og brugere løbende indsamle, bearbejde og
beskrive mulighederne for at skabe bedre service, øge produktiviteten og rationalisere i alle kommunens
enheder.
Målet er, at udvikling og innovation øges i den kommunale organisation til gavn for både borgere, brugere og
medarbejderne i kommunen.
I alle afdelinger/institutioner indgår medarbejderdrevet udvikling og innovation som et fokusområde. Det
betyder, at der skal igangsættes initiativer, hvor medarbejdere er centrale i udviklingen af områdets
kerneydelser.
Der skal vises konkrete effekter som f.eks. nedsat sagsbehandlingstid, øget kvalitet og øget bruger- og
medarbejdertilfredshed.
Konkrete tiltag og resultater
Beskrivelse:
Med afsæt i PU’s (pædagogisk udvalg)arbejde afviklede vi et pædagogisk arrangement for lærer og
pædagoger med overskriften Rønde skole anno 2017, hvor vi drøftede visioner for Rønde skolens udvikling
både internt og i fht. vores brugere. Medarbejderne var denne aften primusmotor i forhold til skolens
udviklingsområder/indsatsområder samt visioner. Punkterne blev samlet i følgende overordnede
overskrifter: Læringsmiljø, it/iPad, LP, integration af SFO, fokus på trivsel/Inklusion. Aftenens arbejde blev
yderligere samlet og viderebehandlet i PU. Med afsæt i det, der nu forelægger, kommer PU atter med en
’viderebehandlings del’ i forhold til konkrete strategier for det videre arbejde, som på ny tages op på
pædagogisk arrangement i skoleåret 02.10.2012.
Skolens vurdering, på en skala* fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
1
*

2
x

3
x

4

1 = Ikke påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
2 = Påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
3 = Godt på vej mod målopfyldelse
4 = Målet er fuldt ud nået

Syddjurs Kommune og civilsamfundet- med borgervelfærden i centrum
På Rønde Skole har vi et samarbejde med byens erhvervsliv og UU- Grenaa om praktik pladser for 8. og 9.
årgang.

Implementering af Ledelsesevaluering og trivsel:
Efter gennemførelsen af Ledelsesevaluering og trivsel på Rønde Skole blev denne efterfølgende evalueret
I MED- udvalget på Rønde Skole. Denne evaluering resulterede i handleplaner på udvalgte fokus områder.
Den næste Lederevaluering og trivselsundersøgelse vil i højere grad være tilpasset de ønsker og behov som
den efterfølgende evaluering resulterede i.

Områdemål
SPECIALUNDERVISNING
Redegørelse for organisering, form og indhold samt iværksatte og påtænkte udviklingstiltag for
specialundervisning på skolen:
Rønde skoles kompetencecenter – KC er et forum på skolen, hvorfra initiativer og handlinger igangsættes
med det særlige formål, at den enkelte elev tilbydes den nødvendige specialpædagogiske bistand hurtigst
muligt. Samtidig agerer KC refleksionsrum for, hvordan vi bedst muligt arbejder med inklusion og
herigennem gør brug af de mange ressourcer, der er på Rønde skole.
Kompetencecentret består af medarbejdere med særlige kompetencer inden for eksempelvis faglig
specialundervisning, adfærd, kontakt og trivsel (AKT), støttelærere, specialpædagogisk uddannet personale,
læsevejledere, fagvejledere - herunder en vejleder med særlig viden om dansk som andetsprog, itvejlederne, skolepædagoger og viceskoleleder. Teamet har til formål at formidle og gøre den relevante viden
tilgængelig og handlingsrettet mod konkret hverdagspraksis. Kompetencecentret kan yde konkret støtte på
fagspecifikke som sociale udfordringer personalet møder i undervisningen, i frikvartererne og i SFO.
Formålet med Rønde skoles kompetencecenter er, at skolen kan sætte ind omgående og koordineret i
forhold til elever i vanskeligheder. Det gælder uanset, hvad der er behov for. Centret skal sikre hurtige
udredninger og beslutninger om indsatser, kvalificeret vejledning til lærere og opsøgende indsatser i forhold
til forældre, kontakt til sociale myndigheder mv. Centret skal endvidere have et tæt samarbejde med
dagtilbuddene i førskoletiden og ungdomsuddannelserne i området. Det vil sikre et kvalificeret og effektivt
samarbejde om udsatte børn og unge mellem forskellige institutioner i kommunen. Personalet kan ansøge
skriftligt efter behov. Personalet skal lave ansøgninger med afsæt i det udarbejdede LP-arbejde, der fordrer,
at personalet gør sig refleksioner for herigennem at blive opmærksomme på, hvor de særligt har brug for
støtte og sparring. Endvidere besluttede vi, at forud for at kunne modtage hjælp fra KC skulle der været lavet
en LP på den pædagogiske udfordring. Det for også at undersøtte arbejdet med LP. Derudover lavede vi et
særlige støtte – ansøgningsskema, der fremhæver en tovholderfunktion, der har til formål at sikre at den
specialviden vi får omkring elever med særlige behov ikke går tabt, men følger eleven på tværs af de faglige
og sociale sammenhænge, eleven indgår i.
Skolens vurdering, på en skala* fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
1
*

2

3

4

1 = Ikke påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
2 = Påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
3 = Godt på vej mod målopfyldelse
4 = Målet er fuldt ud nået

SFO SOM INTEGRERET DEL AF SKOLEN
SFO
Har SFO beskrevet pædagogiske mål- og indholdsbeskrivelser for børns trivsel, læring og udvikling?
(Ja/nej)
Tilbyder SFO børnene lektiestøtte? (ja/nej)
Hvis ja: 1. ad hoc når børnene spørger om det
2. på faste tidspunkter på dagen/ugen
Evt. bemærkninger: Lektiecafe mandag til torsdag fra kl. 15 til 16

JA
JA
X

Deltager pædagogerne i undervisningen? (ja/nej)
Ja
Beskrivelse af det pædagogiske samarbejde mellem lærere og pædagoger i indskolingen:
Personalet i SFO har afsat en pulje timer til fælles aktiviteter med klassen. Der afholdes fælles
forældresamtaler og forældremøder. Kontaktpersonen i SFO og klasselærer har 8 fælles årlige møder, hvor
fælles aktiviteter planlægges og børnenes trivsel drøftes. Indstilling til PPR og udarbejdelse af handleplaner for
børnene sker i et samarbejde. Der afholdes fælles indskolingsmøder, hvor udviklingen af samarbejde drøftes.
LP grupperne i indskolingen består både af lærere og SFO-personale.
Pædagogiske fokusområder for SFO i skoleåret 2011/2012
Beskrivelse: Udover de fælles fokuspunkter med resten af skolen har SFO arbejdet med:
- Indretning af de nye fysiske rammer i SFO/ indskoling
- Udvikling af samarbejdet med vores 2 sprogede familier
- Vores struktur i SFO, med henblik på optimal udnyttelse af ressourcerne

PÆDAGOGISK IT (2009-2011)
Pædagogisk IT
Angiv i procent hvor stor en del af lærere der har deltaget i kursus/temadage i IT
Antal kursuslærertimer i alt
Antal pædagogiske IT-vejledertimer
Giv eksempler på hvordan IT indgår som en naturlig del af undervisningen:

100
156
-

Vi har IT i klasserne. Det er en naturlig del af undervisningen i alle fag.
Uddybende bemærkninger:
Indførelse af iPads giver selvfølgelig nye og bedre mulighed for it i undervisningen. Vi er fra ledelsen
opmærksom på vigtigheden af at støtte op om implementeringen i forhold til efteruddannelse og
materialeindkøb.

IT i undervisningen
Antal elever (pr. 5. september)
Antal pc’ere i funktion
Antal elever pr. pc
Indkøb i indeværende skoleår (2011/12)
(alt inden for IT-udstyr)

583
120
5

Planlagte indkøb i kommende skoleår (2012/13)
(alt inden for IT-udstyr)

94.640 kr. til smartboards og vedligeholdelse af
nuværende IT-udstyr, samt nogle iPads.
iPads og software.
Rønde Skoles medfinansiering af IT-medievision
2.0 udgør 222.579 kr.

Skolens egne visioner for området
Vi får i skoleåret 2012/13 iPads til alle. Dette nye
undervisningsmiddel byder på nye muligheder for
undervisning både didaktisk og pædagogisk.
Evt. bemærkninger:

Skolens vurdering, på en skala fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
1

2

3
x

4

1 = Ikke påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
2 = Påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
3 = Godt på vej mod målopfyldelse
4 = Målet er fuldt ud nået

Institutionsmål
Redegørelse for skolens egne institutionsmål, jvf. Aftalestyring
Skolen bedes nedenfor give en afrapportering på de institutionsmål, der er arbejdet med i skoleåret
2011/2012.
Beskrivelse af mål

Afrapportering på institutionsmål
Statusopgørelse, herunder evaluering, grad af målopfyldelse,
dokumentation af indsats, resultater og effekter.

LP

LP arbejdet er nu integreret i skolens hverdag. Vi har stadig et
”Tovholderforum”.

Bibliotek som læringscenter

Vi er undervejs med justeringer af indretningen på biblioteket

Trivsel, Udeskole

Der er foretaget en kortlægningsundersøgelse vedrørende elevernes
undervisningsmiljø i 2010 i LP regi. En ny undersøgelse påbegyndes i dette
skoleår.

Skolebestyrelsens udtalelse
Skolebestyrelsens udtalelse

Det er dejligt at se, at der er flere tegn på trivsel og god læring på skolen. Byggeriet er overstået,
og de nye rammer bliver fyldt godt ud, sygefraværet er faldet og det faglige niveau er for
opadgående både over året og ved afgangsprøverne. Vi følger spændt arbejdet med at integrere de
herlige iPads i undervisningen og håber, de fremover vil bidrage til at nuancere og raffinere
undervisningen til glæde for både elever og lærere. Alene det, at IT nu indgår knastfrit i
undervisningen, må give ny luft under vingerne.



Skelhøjeskolen

Skolens bidrag til kvalitetsrapporten
for Syddjurs Skolevæsen
Skoleåret 2011 / 2012

Skolebeskrivelse
Skolens profil:

Skelhøjeskolen er delt ind i to trin, lilletrinnet og storetrinnet. Begge tre trin arbejder som
selvstyrende team. Inden for hvert trin arbejder de enkelte klasser og årgange ligeledes som
selvstyrende team.
At de enkelte klasser og årgange arbejder som selvstyrende team giver en høj grad af fleksibilitet i
forhold til organiseringen af undervisningen. Der er således mulighed for at arbejde som klasse,
som årgang/på tværs af en årgang, benytte sig af holddeling i klassen eller på årgangen.
I den daglige undervisning benytter vi os naturligvis af gruppearbejde, ligesom vi forsøger at
tilrettelægge undervisningen, så den tilgodeser den enkelte elev bedst muligt. Dette sidste er vel
nok skolens fornemste opgave, men også langt den sværeste!
Vi forsøger i tilrettelæggelsen af undervisningen at indlægge tværfaglige forløb, så både faglighed
og tværfaglighed tilgodeses. Dette gøres blandt andet ved hjælp af projektarbejdsformen.
Skolens fysiske rammer og disses betydning for organisering af undervisningen:

Skolens fysiske rammer har i mange år været et institutionsmål i Aftalestyringen. Med ibrugtagningen af skolens nye fysiklokale forrige skoleår har vi næsten nået vores mål. Skolens har således
igennem flere år oplevet at få renoveret indskolingsområdet, få etableret et nyt datalokale, få
renoveret og nytilbygget afdelingen med sløjd-, håndarbejds- og billedkunstlokaler samt altså det
nye fysiklokale.
Da elevtallet har været faldende, har vi kunnet anvende ledige lokaler til grupperum, som er
påkrævet i dag i forhold til holddeling i undervisningen. Desværre er grupperummene ikke altid i
nærhed af klassens stamlokale.
Vi har modtageklasser på skolen, og det er muligt, og meget nødvendigt, at bruge to lokaler til
dette formål, et for de yngste elever og et for de ældste elever.

Rammebetingelser
KLASSETRIN, SPOR OG ELEVTAL (pr: 5/9 2011)
Klassetrin
Antal spor
0. klasse
1
1. klasse
1
2. klasse
2
3. klasse
2
4. klasse
2
5. klasse
2
6. klasse
2
7. klasse
1
8. klasse
1
9. klasse
2
10. klasse
I alt:
15
Specialklasser
2
Modtageklasser
2
I alt:
19
Evt. bemærkninger:

Antal elever
26
26
24
41
33
42
42
37
21
23
315
7
14
336

Klassekvotient
Normalklasser
Specialklasser
Modtageklasser
Evt. bemærkninger:

Antal elever i SFO
Elever i 0. – 3. klasse
Tilmeldt SFO
Andel af elever i SFO/skole (dækningsgrad)
Evt. bemærkninger:

21,0
3,5
7,0

117
103
88,0%

Elever pr. normeret lærerstilling i normalklasser 0. – 10. klasse
Antal tildelte fuldtidslærerstillinger, incl. leders evt. uv-tid
Antal faktisk ansatte fuldtidslærerstillinger, incl. leders evt. uv.-tid
Antal elever pr. fuldtidslærerstilling i forhold til faktisk lærernormering
Evt. bemærkninger:

28,31
25
13

LÆRERNES UNDERVISNINGSTID
Lærernes undervisningstid
Procentandel af lærernes bruttoarbejdstid (1924 timer) der anvendes til undervisning
Procentandel af lærernes nettoarbejdstid (1672,4 timer) der anvendes til undervisning
Evt. bemærkninger:
Har uddannet læsevejledere.

32,1%
38,0%

ELEVFRAVÆR
Elevfravær – beregnet på det samlede fravær i hele skoleåret
Den samlede fraværsprocent
Hvor mange procent af det samlede fravær skyldes sygdom?
Andre fraværsårsager:

7,5
47,5

UNDERVISNINGSMIDLER
Undervisningsmidler *
Antal elever
Afholdte udgifter til uv-midler
Udgift pr. elev
Evt. bemærkninger:

322
428.127
1.329

* Undervisningsmidler defineres som: Skolebiblioteksmaterialer, lærebogssystemer, fagbøger, materialer og udstyr til eksempelvis
fagene sløjd, billedkunst, musik, håndarbejde, natur og teknik, fysik/kemi, idræt osv., IT-udstyr/programmer, kort, smartboards,
skrivepapir, kladdehæfter, blyanter og andre skrivematerialer m.m.
Bemærk:
1. leasing af kopimaskiner, serviceabonnementer, copy-dan, koda og lign. hører under adm.udgifter/kontorhold
2. rejse- og opholdsudgifter til lejrskoler/eskskursioner medtages ikke under undervisningsmidler.

UNDERVISNINGSTIMER
Undervisningstimer
Klassetrin
Planlagte uv-timer pr. klasse Gennemførte uv-timer i %
0. klasse
600
100
1. klasse
690
100
2. klasse
720
100
3. klasse
810
100
4. klasse
750
100
5. klasse
840
100
6. klasse
810
100
7. klasse
840
99,5
8. klasse
990
99,6
9. klasse
930
100
10. klasse
Specialklasser
600
100
Modtageklasser
705
99
Kriterier for aflysning af timer og evt. øvrige bemærkninger:
Timer aflyses kun på 7. – 9. klassetrin og kun i 6. og 7. lektion.
LÆRERNES UDDANNELSE
Lærernes linjefagsdækning
Procentdel af undervisningen der varetages af lærere med linjefag eller tilsvarende kompetencer
(f.eks. længerevarende efterudd./årskursus i et fag eller fagkompetencer på bachelorniveau)
Normalundervisning
(linjefag eller efteruddannelse/årskursus/diplomuddannelse)

75%

Specialklasser
(linjefag eller efteruddannelse/årskursus/diplomuddannelse)

100%

Dansk som 2. sprog
(linjefag eller efteruddannelse/årskursus/diplomuddannelse)

64%

Evt. bemærkninger:

Lærernes efter- og videreuddannelse
Samlede lønudgifter
45.000
Samlede udgifter til deltagergebyr og kørsel
72.704
Udgift pr. fuldtidslærer
4.708
Evt. bemærkninger:
Samlede lønudgifter dækker kun over længerevarende
kurser/uddannelser, der udløser ekstra tid iflg. arbejdstidsaftalen,
Kursustiden har i dette skoleår været begrænset, idet tiden er brugt i
f.b.m. skolesammenlægningen.

De pædagogiske processer
ELEVPLANER
Den løbende evaluering / elevplaner
I Syddjurs Kommune er det besluttet, at elevplanen skal være tilgængelig via Skoleintra/skolens hjemmeside
(adgang via Forældreintra), elevplanen skal bruges i planlægningen af undervisningen for den enkelte elev
og elevplanen bruges som dialogredskab i skole/hjem-samarbejdet om den enkelte elevs udvikling.
Hvordan arbejder skolen/lærerne med elevplaner?
Beskrivelse:
Skolen har for tre år siden søgt om at bruge udfordringsretten i forhold til elevplanarbejdet. Det har betydet
et mere kvalitativt arbejde med elevplanen. Skabelonen er indrettet således, at hver elev får en
tilbagemelding/status inden for de tre fagrækker bestående af de humanistiske fag, naturfagene og de
praktisk/musiske fag.
Elevplanen udleveres til hjemmet 1 gang om året.

Regelmæssige andre anvendte evalueringsredskaber/metoder til løbende evaluering i fagene i
Indskoling
Sprogtest, LUS, IL-gr.prøve, læseprøver, matematikprøver, elevsamtaler
Mellemtrin

Læseprøver, staveprøver, matematikprøver, elevsamtaler

Udskoling

Aflev. opgaver, terminsprøver, elevsamtaler, projektuger

Evt. bemærkninger:
Flere af lærerne har brugt frivillige nationale tests i deres evaluering.

SKOLE/HJEM SAMARBEJDE
Skole/hjem-samarbejdet
Beskrivelse af de væsentligste elementer i skole/hjem samarbejdet:
De væsentligste elementer i skole/hjemsamarbejdet er skole/hjemsamtalen, forældremøderne,
klasseforældrerådsopgaverne, informationsbrevene fra klasseteamet samt det vi kalder ”dag til dag”
information.
Klasseforældrerådene har fået en vigtig opgave i forhold til, sammen med klassens lærere og pædagoger,
at sikre trivsel for eleverne.
Det skal også nævnes, at skolebestyrelsen indkalder repræsentanter fra klasseforældrerådene mindst èn
gang om året. Her diskuteres aktuelle sager, der har betydning for skolens elever.
Klasseråd/forældreråd
Antal klasser med klasseråd/forældreråd
15
Antal klasser uden klasseråd/forældreråd
0
Evt. bemærkninger:
Retningslinierne for klasseforældrerådene er en del af skolens
Trivselshandleplan.

HOLDDANNELSE
Tilrettelæggelsen af arbejdet med holddannelse
Det fremgår af folkeskolelovens §25, at undervisningen på 1.-10 klassetrin kan organiseres i hold inden for
den enkelte klasse og på tværs af klasser og klassetrin.
Eleverne skal dog undervises i deres stamklasse i den overvejende del af undervisningstiden.
Hvordan bruger skolen holddannelse?
I indskolingen:
Primært i temauger, projektarbejde, praktisk/musiske fag.
På mellemtrinnet:
Primært i temauger, projektarbejde, praktisk/musiske fag.
I udskolingen:
Primært i temauger, projektarbejde, praktisk/musiske fag.

UNDERVISNINGSMILJØ
Elevernes undervisningsmiljø
Loven om undervisningsmiljø trådte i kraft i august 2001. Det betyder, at skolerne udarbejder en skriftlig
undervisningsmiljøvurdering, som revideres minimum hvert 3. år.
Undervisningsmiljøvurderingen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.
Tidspunkt for seneste UVM?

2008

Beskrivelse af de indsatser, som den sidste undervisningsmiljøvurdering har givet anledning til
Beskrivelse:
Komplet udskiftning af skolemøbler, nye gardiner, renovering af skolens toiletter samt en revidering af
skolens trivselshandleplan.
Der er ikke lavet en ny UMV p.g.a. skolesammenlægningen. En ny UMV ville kun skulle gælde for ½ år!

DANSK SOM ANDET SPROG
Tilrettelæggelsen af undervisningen i dansk som andet sprog
Byrådet i Syddjurs Kommune har besluttet at der er 3 modtagecentre i Syddjurs Kommune på henholdsvis
Mørke Skole, Rønde Skole og Skelhøjeskolen.
Antal elever der modtager undervisning i dansk som andet sprog i alt:
- i modtageklasse
- som helt eller delvist integreret i den alm. undervisning
Evt. bemærkninger:
Skolen oplever en stigning af elever med behov for et modtageklassetilbud.

RESULTATER – FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER

FSA : Bundne prøvefag
Dansk

Engelsk
Matematik

Fysik/kemi
Naturfag

Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
Læsning
6,75
24 6,55 22
Retskrivning
7,71
24 8,14 22
Skriftlig
6,17
24 6,36 22
Orden
6,45
22 5,36 22
Mundtlig
6,50
24 6,67 21
Mundtlig
7,29
24 7,71 21
Mundtlig
6,68
22
Færdighedsregning 6,67
24 7,55 22
Problemløsning
6,21
24 6,32 22
Praktisk/mundtlig
Praktisk/mundtlig

Fransk valgfag
Håndarbejde
Sløjd
Hjemkundskab

22

4,05
-

21
0

Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal

FSA : Frivillige prøvefag
Tysk valgfag

7,32

Skriftlig

-

0

-

0

Mundtlig

-

0

-

0

Skriftlig
Mundtlig
Praktisk/mundtlig
Praktisk/mundtlig
Praktisk/mundtlig

-

0
0
0
0
0

-

0
0
0
0
0

FSA : Prøvefag til udtræk
Engelsk
Tysk tilbudsfag

Skriftlig
Skriftlig
Mundtlig

Fransk tilbudsfag

Skriftlig
Mundtlig

Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
7,63
24
0
5,61
18
0
6,56
18
0
0
0
0
0

14
37

Kristendomskundskab

6,17

24

Mundtlig
Historie

6,67

24

7,21

24

Mundtlig
Samfundsfag
Fysik/kemi
Geografi

Mundtlig
Skriftlig
6,21
6,58
Skriftlig

FSA : Vurderinger og evalueringer
Obligatorisk projektopgave
Fri selvvalgt opgave

0

7,09

22

-

0
0

6,22

23

-

0

24

Skriftlig
Biologi

-

24

Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
8,33 21
0

Skolelederens vurdering af årsresultaterne
Resultaterne af Folkeskolens afgangsprøver skal ses i relation til de forudsætninger og det potentiale, som
de pågældende elever besidder samt lærernes kompetencer i de pågældende fag. På denne baggrund kan
skolelederen, og især lærerne selv, vurdere eksamensresultatet.
Jeg bedømmer resultaterne, som værende retvisende i forhold til såvel elevernes som lærernes arbejde for
at opnå disse, og vil også sige, at jeg synes, at der er opnået flotte resultater.
SFO
SFO-personale
Antal fuldtidsstillinger (pr. 1. september 2011)
Heraf uddannede pædagoger
Heraf andet personale
Beskrivelse af det andet personales uddannelse/kvalifikationer og lign.:

6,17
5,65
0,52

Èn pædagogmedhjælper ansat i flexjobstilling, oprindeligt handelsuddannet.
* Tallene er incl. SFO-leder.

Afrapportering vedr. aftalestyring
Fælles kommunale mål
ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS
Trivsel og sygefravær på medarbejderniveau
Trivsel på arbejdspladsen og nedbringelse af sygefraværet er udpeget som et fokuspunkt i hele Syddjurs
Kommunes organisation. I Aftalestyring 2008 er det medtaget som et overordnet, kommunalt mål med
overskriften : "Attraktiv arbejdsplads - bedre trivsel - mindre sygefravær" til bearbejdelse i både 2008 og
2009.

Sygefravær
2010/11
2011/12
Sygefraværsprocent lærere
2,70
6,03
Sygefraværsprocent pædagoger
4,53
2,53
Sygefraværsprocent øvrigt personale
1,44
4,24
Evt. bemærkninger:
Der har været en langtidssygemeldt lærer. Uden denne lærer er tallet for lærere 3,31%.
Skolens vurdering af medarbejdernes trivsel og sygefraværets indflydelse på den pædagogiske hverdag:
Skolens vurdering af medarbejdernes trivsel og sygefraværets indflydelse på den pædagogiske hverdag:
APV-trivselsundersøgelsen er fra 2008/09 og viser generel god trivsel for lærere og TAP, mens billedet er
mere sammensat i SFO.
Der er gennemført handleplaner i forlængelse af APV. Generelt er sygefraværet faldet væsentligt de sidste
5 år.
Det er sikkerhedsgruppens vurdering, at debatten om den forestående skolesammenlægning generelt ikke
har givet anledning til trivselsproblemer blandt personalet på Skelhøjeskolen.
Iværksatte tiltag til fremme af medarbejdernes trivsel i skoleåret 2011/12:
Udarbejdelse af fælles retningslinjer mod Arbejdsbetinget stress for Ebeltoft Skole.
Fælles temadag med fokus på arbejdsmiljø og trivsel.
Fælles trivselsdag med fokus på samarbejde mellem nye samarbejdskolleger.
Sikkerhedsmøde hver 2. måned med gennemgang af psykisk og fysisk APV og verserende/nye sager.
Skolens vurdering, på en skala* fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
1

2

3
x

4

*

1 = Ikke påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
2 = Påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
3 = Godt på vej mod målopfyldelse
4 = Målet er fuldt ud nået

MEDARBEJDERDREVET UDVIKLING OG INNOVATION
Medarbejderdrevet udvikling og innovation
I Syddjurs Kommune skal ledelsen i dialog med medarbejdere og brugere løbende indsamle, bearbejde og
beskrive mulighederne for at skabe bedre service, øge produktiviteten og rationalisere i alle kommunens
enheder.
Målet er, at udvikling og innovation øges i den kommunale organisation til gavn for både borgere, brugere og
medarbejderne i kommunen.
I alle afdelinger/institutioner indgår medarbejderdrevet udvikling og innovation som et fokusområde. Det
betyder, at der skal igangsættes initiativer, hvor medarbejdere er centrale i udviklingen af områdets
kerneydelser.
Der skal vises konkrete effekter som f.eks. nedsat sagsbehandlingstid, øget kvalitet og øget bruger- og
medarbejdertilfredshed.
Konkrete tiltag og resultater
Beskrivelse:
Skolen arbejder for tredje år i træk med elevplanerne ud fra en anden skabelon, der giver mere mening og
en mere kvalitativ tilbagemelding til hjemmet. Skolen har fået dispensation efter ”Udfordringsretten”.

Skolens vurdering, på en skala* fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
1

2

3
X

4

*

1 = Ikke påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
2 = Påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
3 = Godt på vej mod målopfyldelse
4 = Målet er fuldt ud nået

SYDDJURS KOMMUNE OG CIVILSAMFUNDET – MED BORGERVELFÆRDEN I CENTRUM
Der er ikke iværksat særlige tiltag i 2011/12

IMPLEMENTERING AF LEDELSESEVALUERING OG TRIVSEL
P.g.a. skolesammenlægningen har Skelhøjeskolen ikke deltaget i ledelsesevalueringen i 2011.

Områdemål
SPECIALUNDERVISNING
Redegørelse for organisering, form og indhold samt iværksatte og påtænkte udviklingstiltag for
specialundervisning på skolen:

Organisering af specialundervisningen
Der tages udgangspunkt i følgende:
• En forebyggende og så tidlig indsats som muligt.
• At sikre klassen som det vigtigste fællesskab.
Der arbejdes ud fra tanken om inklusion. D.v.s., at udgangspunktet er en støtte
i det lokale miljø, en påvirkning til at kunne begå sig der, hvor barnet
umiddelbart oplever at høre til. En eventuel segregering iværksættes først,
når der har været forsøgt forskellige alternativer i det almindelige miljø.
Lærerteamet omkring klassen/eleven starter indsatsen.
Forebyggende arbejde:
• Flg. prøver tages:
0. – 9. kl.:
Dansklærerne bruger LUS
Bh.kl.:
Læseevaluering på begyndertrinnet/sprogtest -påbegynde ILBasis gruppeprøven
1. kl.:
IL-basis gruppeprøve
2. kl.:
National test i læsning
4. kl.:
National test i læsning
6. kl.:
National test i læsning
8. kl.:
National test i læsning

•

Derudover suppleres med andre prøver efter behov og ønske.

Der er også elever, der er vanskelige at rumme i almindelig undervisning, fagligt og
socialt. Her træder specialundervisningen, evt. i form af AKT, ind.
Nedenstående principper følges:
• Rådgivning og vejledning til læreren vedr. eleverne.
• Observation af klassen og undervisningen med efterfølgende vejledning.
• Observation af den enkelte elev og overvejelser om, hvilke initiativer, der skal
tages i klassen og i undervisningen. Dette kræver forældreinddragelse.
• Overvejelser om, hvorvidt eleven skal have et tilbud uden for klassen. Dette
kræver forældreinddragelse.
Hvilke muligheder er der så?
• Afklaringskonference:
Konferencen afholdes ca. hver 3 uge.
Lærer/lærerteam/SFO har på konferencen mulighed for at få råd og
vejledning i forhold til enkeltelever eller klasser.
Såfremt problematikken udelukkende omhandler læseindlæring eller
tale/sprog, henvises direkte til PPR.
Støttecenter:
Støttecenteret varetager i samarbejde med læsevejleder flg. opgaver:
• Faglig specialundervisning
• Læse/stavekurser
• Støtte på klassen (råd/vejl/obs)
• Prøvetagning
• Lektiecafe´
Kompetencecenter:
Kompetencecenteret består af personer, der er involveret i en speciel indsats:
• Specialundervisningslærere
• AKT-team
• Specialklasse lærere
• Støttepædagoger
• Modtageklasselærere
Der holdes møder, hvor temaet/emnet er meldt ud, og relevante personer fra
kompetencecenteret deltager.
Der er også mulighed for at inddrage personer fra PPR, Familieafdelingen og
Sundhedsplejen.

Specialundervisningstimer bruges først og fremmest som indsats i indskolingen og på
mellemtrinnet.
Skolens vurdering, på en skala* fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
1

2

3
X

4

*

1 = Ikke påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
2 = Påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
3 = Godt på vej mod målopfyldelse
4 = Målet er fuldt ud nået

SFO SOM INTEGRERET DEL AF SKOLEN
SFO
Har SFO beskrevet pædagogiske mål- og indholdsbeskrivelser for børns trivsel, læring og udvikling?
(Ja/nej)
Tilbyder SFO børnene lektiestøtte? (ja/nej)
Hvis ja: 1. ad hoc når børnene spørger om det
2. på faste tidspunkter på dagen/ugen
Evt. bemærkninger:

Ja
Ja
X

Deltager pædagogerne i undervisningen? (ja/nej)
Ja
Beskrivelse af det pædagogiske samarbejde mellem lærere og pædagoger i indskolingen:
Pædagogerne er med i de enkelte klasseteam på skolen, hvor de deltager i planlægningen af klassens aktiviteter.
Alle pædagoger har et antal skoletimer, hvor de kan være med i undervisningen, temauger m.m. Brugen af
skoletimerne aftales i de enkelte klasseteam.
Faste fælles aktiviteter:
- klasseteamets årsplanlægning inden skolestart i august
- introdagen i aug/sep
- skole/hjemsamtaler 1 gang årligt
- temauger
- teamsamtaler med ledelsen
- trinmøder 2 gange årligt (SFO-leder deltager fast)
Pædagogiske fokusområder for SFO i skoleåret 2011/2012
Beskrivelse:
a) Fortsætte institutionsmål nr. 2 i Aftalestyringen: Internt samarbejde
b) Deltage i institutionsmål nr. 3 i Aftalestyringen: Det fremtidige skoletilbud i Ebeltoft

PÆDAGOGISK IT (2009-2011)
Pædagogisk IT
Angiv i procent hvor stor en del af lærere der har deltaget i kursus/temadage i IT
Antal kursuslærertimer i alt
Antal pædagogiske IT-vejledertimer
Giv eksempler på hvordan IT indgår som en naturlig del af undervisningen:

100
210
70

Brug af træningsprogrammer til læsning/retskrivning, fysik/kemi m.fl. er steget betydeligt de senere
år.
Generel brug af office-programmer til præsentationer, afleveringsopgaver, regneark m.m.
Informationssøgning via nettet og diverse skoletjenester
Læse-skrivestøtte til læsesvage elever
11 interaktive tavler i daglig brug
Øget brug af elevintra, ligesom smartphones og elevernes egne computere integreres mere i
undervisningsmæssige sammenhænge.

•
•
•
•
•
•

Uddybende bemærkninger:
Antal kursustimer i alt dækker kun kurser specifikt målrettet IT. Derudover deltager mange lærere i
kursusforløb, hvor IT inddrages naturligt i større eller mindre omfang.

IT i undervisningen
Antal elever (pr. 5. september)
Antal pc’ere i funktion
Antal elever pr. pc
Indkøb i indeværende skoleår (2011/12)
(alt inden for IT-udstyr)
Planlagte indkøb i kommende skoleår (2012/13)
(alt inden for IT-udstyr)
Skolens egne visioner for området

322
105
3,06
5 interaktive tavler
5 projektorer
Opgradering af de interaktive tavler til brug for
Ipads.
Skolens egenfinansiering af iPads udgør 122.850
kr.
Skolen følger kommunens IT plan med Ipads til alle
elever.

Evt. bemærkninger:

Skolens vurdering, på en skala fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
1

2

3
x

4

1 = Ikke påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
2 = Påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
3 = Godt på vej mod målopfyldelse
4 = Målet er fuldt ud nået

Institutionsmål
Redegørelse for skolens egne institutionsmål, jvf. Aftalestyring
Skolen bedes nedenfor give en afrapportering på de institutionsmål, der er arbejdet med i skoleåret
2011/2012.
Beskrivelse af mål

Afrapportering på institutionsmål
Statusopgørelse, herunder evaluering, grad af målopfyldelse,
dokumentation af indsats, resultater og effekter.

1. LÆSEVEJLEDER
Læsevejlederen er
inspirator, vejleder og
koordinator for arbejdet
med at udvikle og styrke
elevernes læselyst, læseog skrivekompetencer.
Blandt læsevejlederens
arbejdsopgaver er:
• støtte med
evaluering af
klassens læsning
(indarbejde LUS)
• afholde kurser for
kolleger
• arbejde
forebyggende i
samarbejde med
specialundervisnin
gen (bl.a. reading
recovery)
• sammen med
ledelse og
støtteteam at
udarbejde
læsepolitik og
strategi for skolen.

Punktet har været institutionsmål gennem en årrække. Dette skyldes
primært, at vi har skullet uddanne en ny læsevejleder. Færdiguddannelsen
af læsevejlederen skete i efteråret.
Læseindsatsen har gennem de sidste år været et fokusområde som nu er
en indarbejdet del af dansklærerens opgave. Dansklæreren lærer børnene
at læse og får råd og vejledning til denne opgave af læsevejlederen samt
gennem de årlige LUS konferencer.
Selve LUS skemaerne er et godt evalueringsredskab for den enkelte lærer i
forhold til at løse opgaven optimalt.
Effekten er, som i resten af kommunen, at børnene læser tidligere.
En anden effekt er, at de børn der har brug for ekstra hjælp til at blive gode
læsere får hurtigere hjælp end tidligere.
Målet, som er en kontinuerlig måde at arbejde med læseudvikling af den
enkelte elev, anses som opfyldt.
Da vi nu har fået uddannet en læsevejleder er dette institutionsmål fuldt ud
opfyldt.

(Målet er videreført fra
2011)
2. INTERNT SAMARBEJDE.
Målet er følgende:
Udvikle
teamsamarbejdet
• Udvikle
samarbejdet
mellem lærere og
pædagoger
Udvikle samarbejdet
blandt skolens personale
generelt
•

(Målet er videreført fra
2011)

I sidste skoleår startede vi med at sætte nyt fokus på teamsamarbejdet.
Med hjælp fra HR-afdelingen er der afprøvet øvelser og modeller til
optimering af teamsamarbejdet. Disse modeller har især bygget på en
afklaring af hinandens styrkesider og forventninger til hinanden i
teamsamarbejdet.
Samarbejdet mellem lærere og pædagoger har været et naturligt element af
optimeringen af teamsamarbejdet generelt.
Præmisserne for samarbejdet mellem lærere og pædagoger er beskrevet i
”Mål- og indholdsbeskrivelserne for SFO”.
Fokus på teamsamarbejdet har fået ny aktualitet i forbindelse med starten af
Ebeltoft Skole.
Effekten har været et øget fokus på teamsamarbejdet generelt samt en
større åbenhed om forventninger til hinanden i samarbejdet.
Der er stadig et stykke vej før målet er nået.

3. DET FREMTIDIGE
SKOLETILBUD I
EBELTOFT.
Grundet
elevtalsudviklingen og
udviklingen i forhold til
benyttelse af det frie
skolevalg fik de to skoler i
Ebeltoft til opgave at
udarbejde et forslag til det
fremtidige skoletilbud i
Ebeltoft.
I skoleåret 2011/12 har
fokus været på
planlægning og etablering
af Ebeltoft Skole til start i
aug. 2012.

Målet var at udarbejde et forslag til det fremtidige skoletilbud i Ebeltoft, som
giver mulighed for at styre såvel antallet som sammensætningen af klasser,
som sikrer en skoleudvikling med bedre lærings- og studiemiljøer for
eleverne og som skaber en attraktiv arbejdsplads for medarbejderne.
Forslaget blev sendt til forvaltning og politikere i januar 2011 og byrådet tog
endelig beslutning d. 26. maj 2011.
Arbejdet og processen omkring etableringen af Ebeltoft Skole har været det
altovervejende fokusområde i dette skoleår.
Ebeltoft Skole er en realitet fra 1. aug. 2012, og som sådan er målet nået,
men der er ”fast arbejde” mange år frem når to kulturer skal smelte
sammen.
Nævnes skal også, at der har været afholdt skolebestyrelsesvalg i dette
skoleår.

Skolebestyrelsens udtalelse
Skolebestyrelsens udtalelse

M.h.t. rammebetingelserne glæder vi os over procentdelen af gennemførte timer og lærernes
linjefagsdækning.
Under de pædagogiske processer er vi specielt glade for vores skole/hjemsamarbejde, som vi
igennem flere år har prioriteret gennem skolens trivselshandleplan og nye principper for klasseforældrerådene.
Vi lægger også mærke til et øget elevtal inden for modtageklasseområdet.
Vi har naturligvis også bemærket resultaterne af årets afgangsprøver. Vi håber og tror på, at
karaktererne er et resultat af årets arbejde, hvor dygtige lærere har leveret en god undervisning til
undervisningsparate elever.
Omkring afrapporteringen vedrørende aftalestyringen kan vi tilslutte os områdemålene.
Organiseringen af specialundervisningen er en vigtig brik i den store inklusionsopgave, som er
blevet aktualiseret af den nye lovgivning på området.
Vi ser også frem til at følge kommunens nye IT-strategi plan.
Af skolens egne institutionsmål er det naturligvis Det fremtidige skoletilbud i Ebeltoft, der har haft
den altovervejende interesse. Vi er glade for beslutningen om at etablere Ebeltoft Skole, og ser
frem til at sætte skub i skoleudviklingen med initiativer for både store og små elever.



Thorsager Skole

Skolens bidrag til kvalitetsrapporten
for Syddjurs Skolevæsen
Skoleåret 2011 / 2012

Skolebeskrivelse
Skolens profil:

På Thorsager Skole tror vi på, at forudsætningerne for en levende og overskuelig skole, er dialog,
korte kommandoveje og samarbejde. Derfor kendetegner det Thorsager Skole at have en tæt
kontakt mellem elever, personale og forældre.
På Thorsager Skole vil du blive mødt af meget engagerede ansatte, der i det daglige gør deres for
at bakke op og værne om de værdier og den kultur, der kendetegner stedet.
Vores pædagogiske ståsted er:
-

Barnets selvværd og selvtillid skal næres og styrkes

Vi ønsker at:
- lære børnene at blive selvstændige og gode samarbejdspartnere
- give børne et højt fagligt niveau med fortsat lyst til at lære
- styrke børnenes kreative og kropslige evner
- skabe et trygt miljø for alle
- have et godt samarbejde mellem forældre og skole til fordel for det enkelte barn
Læs om hvordan ovennævnte udmøntes på www.thorsager-skole.dk /Om skolen/Skolens
målsætning.
Skolens fysiske rammer og disses betydning for organisering af undervisningen:

Thorsager Skole har generelt gode fysiske rammer - omend de er sammensat af meget forskellige
bygninger:
Hovedparten af skolen er fra 1982-83: Undervisningslokalerne er samlet omkring et fællesrum,
hvor der også er bibliotek. Der er klasselokaler i den ene side og faglokaler i den anden. Vi har et
hjemkundskabslokale, et kombineret musik- og håndarbejdslokale og et kombineret billedkunstog sløjdlokale. De kombinerede faglokaler indebærer, at vi har nogle meget store faglokaler med
en høj udnyttelsesgrad.
I forbindelse med hovedbygningen har vi en nyere tilbygning som primært rummer skolens SFO kaldet Valhalla og børnehaveklassen. Lokalerne benyttes også i skoledelen. Der er også i denne
tilbygning tale om nogle rigtig gode lokaler med god akustik og masser af lys.
Resterne af den gamle skole fra 1910 står stadig flot med fine murstensmosaikker udvendig.
Indvendig er der nogle meget gode og hyggelige lokaler, som rummer klasselokaler og it-lokale.
Ud mod Kløvervangen har vi en velholdt pavillonbygning fra 1972. Her har vi samlet den særligt
tilrettelagte undervisning og der er et N&T- og et klasselokale. En nyere pavillonbygning rummer 2
klasselokaler.
Til idræt har vi en hal fra 1977. Hallen blev bygget som en ½ hal med en midlertidig gavl. I 2006
blev hallen udvidet til ¾ hal med multirum, 2 ekstra omklædningsrum samt forbedrede
depotforhold. Hallen bliver brugt rigtig meget af lokale idrætsforeninger, aftenskoler etc. og der
er 6 omklædningsrum tilknyttet. Juniorklubbens lokaler ligger i forbindelse med hallen.
Vi har på de fleste årgange en høj klassekvotient, men har pt. også gode rammer til at kunne
arbejde med holddeling, gruppearbejde og projekter.
Vi har meget fine udendørs faciliteter med masser af plads til leg og boldspil. De benyttes flittigt i
både undervisningssammenhænge og i pauserne.

Rammebetingelser
KLASSETRIN, SPOR OG ELEVTAL (pr: 5/9 2011)
Klassetrin
Antal spor
0. klasse
1
1. klasse
1
2. klasse
1
3. klasse
1
4. klasse
1
5. klasse
1
6. klasse
1
7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse
I alt:
7
Specialklasser
Modtageklasser
I alt:
7
Evt. bemærkninger:

Antal elever
20
21
27
29
28
25
24

174
174

Klassekvotient
Normalklasser
Specialklasser
Modtageklasser
Evt. bemærkninger:

Antal elever i SFO
Elever i 0. – 3. klasse
Tilmeldt SFO
Andel af elever i SFO/skole (dækningsgrad)

24,9

97
94
96,9%

Evt. bemærkninger:

Elever pr. normeret lærerstilling i normalklasser 0. – 10. klasse
Antal tildelte fuldtidslærerstillinger, incl. leders evt. uv-tid
Antal faktisk ansatte fuldtidslærerstillinger, incl. leders evt. uv.-tid
Antal elever pr. fuldtidslærerstilling i forhold til faktisk lærernormering
Evt. bemærkninger:
Vi har lagt vikarpuljen ud i normalundervisningen.

14,57
14,28
12,18

LÆRERNES UNDERVISNINGSTID
Lærernes undervisningstid
Procentandel af lærernes bruttoarbejdstid (1924 timer) der anvendes til undervisning
Procentandel af lærernes nettoarbejdstid (1672,4 timer) der anvendes til undervisning
Evt. bemærkninger:

35,5%
40,8%

ELEVFRAVÆR
Elevfravær – beregnet på det samlede fravær i hele skoleåret
Den samlede fraværsprocent
Hvor mange procent af det samlede fravær skyldes sygdom?
Andre fraværsårsager:

4,9%
75,5%

Det resterende fravær skyldes forældre, der tager deres børn med på ferie uden for
skolernes ferie.
UNDERVISNINGSMIDLER
Undervisningsmidler *
Antal elever
Afholdte udgifter til uv-midler
Udgift pr. elev
Evt. bemærkninger:

174
300.642
1.728

* Undervisningsmidler defineres som: Skolebiblioteksmaterialer, lærebogssystemer, fagbøger, materialer og udstyr til eksempelvis
fagene sløjd, billedkunst, musik, håndarbejde, natur og teknik, fysik/kemi, idræt osv., IT-udstyr/programmer, kort, smartboards,
skrivepapir, kladdehæfter, blyanter og andre skrivematerialer m.m.
Bemærk:
1. leasing af kopimaskiner, serviceabonnementer, copy-dan, koda og lign. hører under adm.udgifter/kontorhold
2. rejse- og opholdsudgifter til lejrskoler/ekskursioner medtages ikke under undervisningsmidler.

UNDERVISNINGSTIMER
Undervisningstimer
Klassetrin
Planlagte uv-timer pr. klasse Gennemførte uv-timer i %
0. klasse
600
100
1. klasse
713
100
2. klasse
743
99,6
3. klasse
803
99,1
4. klasse
833
99,2
5. klasse
863
99,0
6. klasse
863
98,4
7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse
Specialklasser
Modtageklasser
Kriterier for aflysning af timer og evt. øvrige bemærkninger:
Vi aflyser kun undervisning i meget begrænset omfang.
På 0.-3. årgang passes eleverne i SFO, hvis undervisningen aflyses.

LÆRERNES UDDANNELSE
Lærernes linjefagsdækning
Procentdel af undervisningen der varetages af lærere med linjefag eller tilsvarende kompetencer
(f.eks. længerevarende efterudd./årskursus i et fag eller fagkompetencer på bachelorniveau)
Normalundervisning
(linjefag eller efteruddannelse/årskursus/diplomuddannelse)

85

Specialklasser
(linjefag eller efteruddannelse/årskursus/diplomuddannelse)
Dansk som 2. sprog
(linjefag eller efteruddannelse/årskursus/diplomuddannelse)
Evt. bemærkninger:

Lærernes efter- og videreuddannelse
Samlede lønudgifter
Samlede udgifter til deltagergebyr og kørsel
Udgift pr. fuldtidslærer
Evt. bemærkninger:
Beløbet indeholder ikke udgifter til vikar og kørsel

41.453
2.903

De pædagogiske processer
ELEVPLANER
Den løbende evaluering / elevplaner
I Syddjurs Kommune er det besluttet, at elevplanen skal være tilgængelig via Skoleintra/skolens hjemmeside
(adgang via Forældreintra), elevplanen skal bruges i planlægningen af undervisningen for den enkelte elev
og elevplanen bruges som dialogredskab i skole/hjem-samarbejdet om den enkelte elevs udvikling.
Hvordan arbejder skolen/lærerne med elevplaner?
Beskrivelse:
Lærerne udarbejder elevplan en gang årligt i alle fag, typisk i foråret. Lærerne samarbejder i høj grad om
elevplanerne. Elevplanen formidles elektronisk til forældre og elever og følges op af forældresamtale efter
behov.

Regelmæssige andre anvendte evalueringsredskaber/metoder til løbende evaluering i fagene i
Indskoling Alle årgange: Læseevaluering på begyndertrinnet, MG
0. årgang: Mini Chips. Sprogscreening
1. årgang: Chips, LUS og MG.
2. og 3. årgang: Chips, LUS, ST, Læsehastighedsmåling, læsemåleren og Nationale tests. MG
Mellemtrin Alle årgange:
Chips, LUS, ST, Læsehastighedsmåling, læsemåleren og MG og Nationale tests
5. årgang: Hertil kommer Læs 5
Udskoling
Evt. bemærkninger:

SKOLE/HJEM SAMARBEJDE
Skole/hjem-samarbejdet
Beskrivelse af de væsentligste elementer i skole/hjem samarbejdet:
Der afholdes minimum et forældremøde pr. klasse årligt. Der er forældreråd i alle klasser. Der afholdes
typisk 1-2 forældrearrangementer pr. klasse. Der holdes skolefest for hele skolen.
Der afholdes minimum en forældresamtale om året, og derudover efter behov. Der gennemføres
hjemmebesøg på 1. årgang.
I indskolingen samarbejder lærere og pædagoger om forældresamarbejdet.
For elever med særlige behov afholdes løbende netværksmøder, og handleplanerne indgår som element i
samarbejdet.
Forældreintra bruges i høj grad til løbende information og kommunikation mellem skole og hjem
Klasseråd/forældreråd
Antal klasser med klasseråd/forældreråd
Antal klasser uden klasseråd/forældreråd
Evt. bemærkninger:

7
0

HOLDDANNELSE
Tilrettelæggelsen af arbejdet med holddannelse
Det fremgår af folkeskolelovens §25, at undervisningen på 1.-10 klassetrin kan organiseres i hold inden for
den enkelte klasse og på tværs af klasser og klassetrin.
Eleverne skal dog undervises i deres stamklasse i den overvejende del af undervisningstiden.
Hvordan bruger skolen holddannelse?
I indskolingen:
Vi har meget høje klassekvotienter. Vi har lagt vikarressourcer ud i
normalundervisningen og vi arbejder med inklusion af vores elever med særlige
behov. Der er derfor gode muligheder for løbende at arbejde med holddeling efter
forskellige principper og det bruges flittigt, primært inden for de enkelte klasser, i
mindre omfang på tværs af klasser.
På mellemtrinnet:
Vi har meget høje klassekvotienter. Vi har lagt vikarressourcer ud i
normalundervisningen og vi arbejder med inklusion af vores elever med særlige
behov. Der er derfor gode muligheder for løbende at arbejde med holddeling efter
forskellige principper og det bruges flittigt, primært inden for de enkelte klasser, i
mindre omfang på tværs af klasser
I udskolingen:
UNDERVISNINGSMILJØ
Elevernes undervisningsmiljø
Loven om undervisningsmiljø trådte i kraft i august 2001. Det betyder, at skolerne udarbejder en skriftlig
undervisningsmiljøvurdering, som revideres minimum hvert 3. år.
Undervisningsmiljøvurderingen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.
Tidspunkt for seneste UVM?

November
2010

Beskrivelse af de indsatser, som den sidste undervisningsmiljøvurdering har givet anledning til
Beskrivelse:
Undersøgelsen viste et behov for at arbejde med elev/elevrelationer. Det er taget op i forbindelse med LParbejdet på alle årgange.
Konkret har vi i det forløbne skoleår samarbejdet med PPR på enkelte årgange, arbejdet med
frikvartersaftaler, drenge/pigesnakke, elevrådet har afholdt talentkonkurrence på tværs af alle årgange,
elever har arrangeret fodboldturnering på tværs af alle årgange i pauserne, der har været forløb med
venskabsklasser mellem ældre og yngre årgange, elever fra de ældste årgange har dannet legepatruljer
m.m.

DANSK SOM ANDET SPROG
Tilrettelæggelsen af undervisningen i dansk som andet sprog
Byrådet i Syddjurs Kommune har besluttet at der er 3 modtagecentre i Syddjurs Kommune på henholdsvis
Mørke Skole, Rønde Skole og Skelhøjeskolen.
Antal elever der modtager undervisning i dansk som andet sprog i alt:
- i modtageklasse
- som helt eller delvist integreret i den alm. undervisning
Evt. bemærkninger:

0
0

SFO
SFO-personale
Antal fuldtidsstillinger (pr. 1. september 2011)
Heraf uddannede pædagoger
Heraf andet personale
Beskrivelse af det andet personales uddannelse/kvalifikationer og lign.:

5,3
4,85
0,45

Pædagogstuderende i praktik.

Afrapportering vedr. aftalestyring
Fælles kommunale mål
ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS
Trivsel og sygefravær på medarbejderniveau
Trivsel på arbejdspladsen og nedbringelse af sygefraværet er udpeget som et fokuspunkt i hele Syddjurs
Kommunes organisation. I Aftalestyring 2008 er det medtaget som et overordnet, kommunalt mål med
overskriften : "Attraktiv arbejdsplads - bedre trivsel - mindre sygefravær" til bearbejdelse i både 2008 og
2009.
Sygefravær
Sygefraværsprocent lærere
Sygefraværsprocent pædagoger
Sygefraværsprocent øvrigt personale
Evt. bemærkninger:

2010/11
2,74
8,17
19,50

2011/12
3,94
3,36
2,99

Vi har i det forløbne skoleår haft en langtidssygemeldt lærer.

Sygemeldingen var delvist begrundet i arbejdsmæssige forhold i
forbindelse med inklusion af ny elev. Vedkommende har i den
sidste halvdel af sygeforløbet været på arbejde i et jævnt stigende
timetal, men figurerer som fuldtidssygemeldt gennem hele
forløbet.

Trivsel
Skolens vurdering af medarbejdernes trivsel og sygefraværets indflydelse på den pædagogiske hverdag:
Sygefraværet i SFO har været lavt, og har ikke haft indflydelse på den pædagogiske hverdag.
I undervisningsdelen betyder et længerevarende fravær alt andet lige, at andre kolleger får flere opgaver.
Eleverne har ikke mærket så meget til det, i og med klassens øvrige lærere har taget over, og da det ikke
kunne lade sig gøre, blev der ansat en dygtig vikar, som gik ind i skemaet.
Iværksatte tiltag til fremme af medarbejdernes trivsel i skoleåret 2011/12:
Vi gennemførte i november 2011 Syddjurs Kommunes ledelses- og trivselsevaluering og var overordnet
tilfredse med resultatet. Vi oplever en høj grad af trivsel og kan gennem trivselsundersøgelser og MUSsamtaler se, at medarbejderne oplever Thorsager Skole som en attraktiv arbejdsplads.
Vores væsentligste udviklingspunkt er udfordringen for alle medarbejdere i forbindelse med det øgede fokus
på inklusion. Der er stor opbakning, men også ønske om og behov for tydelige fælles retningslinjer og
kompetenceudvikling for alle medarbejdere. Vi evaluerer/udvikler derfor løbende vores handleplan for den
særligt tilrettelagte undervisning. Som ledelse bestræber vi os på at give medarbejderne den fornødne
opmærksomhed og de fornødne ressourcer til at løse opgaverne.
Vi ser arbejdet med LP som en vigtigt del af kompetenceudviklingen for den enkelte medarbejder og
teamene i forhold til inklusion.
Skolens vurdering, på en skala* fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
1

2

3
X

4

*

1 = Ikke påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
2 = Påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
3 = Godt på vej mod målopfyldelse
4 = Målet er fuldt ud nået

MEDARBEJDERDREVET UDVIKLING OG INNOVATION
Medarbejderdrevet udvikling og innovation
I Syddjurs Kommune skal ledelsen i dialog med medarbejdere og brugere løbende indsamle, bearbejde og
beskrive mulighederne for at skabe bedre service, øge produktiviteten og rationalisere i alle kommunens
enheder.
Målet er, at udvikling og innovation øges i den kommunale organisation til gavn for både borgere, brugere og
medarbejderne i kommunen.
I alle afdelinger/institutioner indgår medarbejderdrevet udvikling og innovation som et fokusområde. Det
betyder, at der skal igangsættes initiativer, hvor medarbejdere er centrale i udviklingen af områdets
kerneydelser.
Der skal vises konkrete effekter som f.eks. nedsat sagsbehandlingstid, øget kvalitet og øget bruger- og
medarbejdertilfredshed.

Konkrete tiltag og resultater
Beskrivelse:
Trivsel er et fast punkt på MED-møderne.
Vi har indført månedligt kontormøde, bl.a. med henblik på større fokus på fordelingen og løsningen af de
forskellige arbejdsgruppers opgaver.
Vi har indført en ny ringeordning. Klokken ringer 3 minutter før undervisningen starter, og igen når lektionen
skal gå i gang. Målet er, at både medarbejdere og elever er undervisningsklar ved lektionernes start. Det
har betydet op til 9 minutters ekstra, effektiv undervisningstid pr. klasse om dagen.
Et samarbejde med Syddjurs Kommunes innovationsmedarbejdere og skolens MED-udvalg resulterede i en
omlægning af rammerne for samarbejdet mellem lærere og pædagoger. Teamsamarbejde og LPsamarbejde mellem lærere og pædagoger er blevet afviklet indenfor ”normal” arbejdstid, typisk mellem 1216, hvilket har betydet en væsentlig højnelse af kvaliteten af og glæden ved samarbejdet.
Vi oplever, at skolens arbejde med LP giver et generelt løft til elevernes læringsmiljø, læring og trivsel, og et
generelt kompetenceløft til medarbejderne, som også betyder bedre arbejdsmiljø.

Skolens vurdering, på en skala* fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
1

2

3
x

4

*

1 = Ikke påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
2 = Påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
3 = Godt på vej mod målopfyldelse
4 = Målet er fuldt ud nået

SYDDJURS KOMMUNE OG CIVILSAMFUNDET – MED BORGERVELFÆRDEN I CENTRUM
Syddjurs Kommune og civilsamfundet – med borgervelfærden i centrum
Civilsamfundet – en væsentlig del af velfærdssamfundet
Nationalt fokus på samarbejde mellem civilsamfundet, det private erhvervsliv og det offentlige.
Skolebestyrelsen har haft udvikling af Thorsager by som indsatsområde i 2011-2012. Det har bl.a. resulteret
i, at skolebestyrelsen nu er repræsenteret i distriktsrådet, hvor der arbejdes for nye udstykninger i Thorsager.
Skolens ledelse har i samarbejde med byens daginstitutioner arbejdet tæt sammen om udvikling af en fælles
børneinstitution i Thorsager, et projekt som skal være med til at bevare Thorsager som et attraktivt
bosætningssted for børnefamilier og bevare et dynamisk og udviklingsorienteret pædagogisk miljø i byen.
IMPLEMENTERING AF LEDELSE OG TRIVSEL
Implementering af Ledelsesevaluering og trivsel
Syddjurs Kommune vil være kendt for at have fokus på god ledelse. Vi vil også være kendt for at være en
attraktiv arbejdsplads. Ved at forholde sig konkret til spørgsmålene i evalueringskonceptet, bliver det tydeligt
hvad der kendetegner god ledelse og god trivsel for den enkelte. Hermed skabes forudsætninger for
udvikling af ledelse, opgaveløsning, arbejdsmiljø og trivsel.
Vi gennemførte ledelses- og trivselsevalueringen i november 2011 i tæt samarbejde med HR-afdelingen. Det
var en god proces, som bekræftede os i at Thorsager Skole er en attraktiv arbejdsplads. Der er for alle
områder udarbejdet handleplaner for bevarings- og udviklingspunkter, og der bliver løbende fulgt op på det i
MED-udvalget.
Skolens viceskoleleder har involveret sig i ledelses- og trivselsevalueringsprocesserne på kommunens
øvrige arbejdspladser via uddannelse som procesleder og deltagelse i procesledernetværket.

Områdemål
SPECIALUNDERVISNING
Redegørelse for organisering, form og indhold samt iværksatte og påtænkte udviklingstiltag for
specialundervisning på skolen:
Undervisningens tilrettelæggelse:
• Det tilstræbes, at STU-ressourcerne anvendes så fleksibelt som muligt
• Det tilstræbes, at STU tilbud skal være korte tidsbegrænsede fokuserede kursustilbud.
• Hver STU tildeling skal målsættes og evalueres med en individuel handleplan efter SMTTE model.
• STU kan tildeles flere gange til en elev, dog skal hver periode målsættes og evalueres.
• Hvert STU tilbud skal evalueres og evt. re-visiteres senest hver 3. måned, eller når et specifikt
kursus er afsluttet
På Thorsager Skole kan vi tilbyde en bred vifter af tilbud til elever med behov for særligt tilrettelagt
undervisning.
Specialundervisning tilbydes som korterevarende, intensiv undervisning på mindre hold eller på
klassen. Timerne læses af specialundervisningslærere. Specialundervisningen kan tilbyde læseløft
(f.eks. Reading Recovery, VAKS) stavekurser og TIM (tidlig indsats i matematik). Undervisningen
kan tilrettelægges som holddelt undervisning eller individuel træning.
Elever med dysleksi tilbydes kurser i brug af kompenserende it.
HOT, som er individuelt tilrettelagt hukommelses- og opmærksomhedstræning.
Støttetimer til enkelte elever eller til grupper i en klasse eller på en årgang. Støttetimerne kan læses
af en pædagog og/eller en lærer. Støttetimer ligger ofte i klassen, men kan også indgå som en del af
holddelt undervisning. Støttetimer kan også gives som individuel undervisning f.eks. i social træning,
coaching, arbejde med sociale historier eller lektiehjælp.

•

•
•
•

Udviklingstiltag
• LP-modellen i sammenhæng med STU-arbejde og forældresamarbejde
• LP-modellen i samarbejdet med PPR
• Fokus på IT i undervisningen
• Hukommelsestræning

Skolens vurdering, på en skala* fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
1

2

3
x

4

*

1 = Ikke påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
2 = Påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
3 = Godt på vej mod målopfyldelse
4 = Målet er fuldt ud nået

SFO SOM INTEGRERET DEL AF SKOLEN
SFO
Har SFO beskrevet pædagogiske mål- og indholdsbeskrivelser for børns trivsel, læring og udvikling?
(Ja/nej)
Tilbyder SFO børnene lektiestøtte? (ja/nej)
Hvis ja: 1. ad hoc når børnene spørger om det
2. på faste tidspunkter på dagen/ugen
Evt. bemærkninger:
Vi har dagligt stillet et lokale til rådighed, hvis det er blevet efterspurgt.

Ja
Ja
x
x

En gang om ugen har elevrådet arrangeret lektiecafe, med støtte fra SFO
Deltager pædagogerne i undervisningen? (ja/nej)
Beskrivelse af det pædagogiske samarbejde mellem lærere og pædagoger i indskolingen:

Ja

SFO pædagogerne deltager i:
• LP(blandede grupper af sfo-pædagoger og undervisere)
• Klasse-teamsamarbejde
• Deltagelse i undervisningen
• Forældresamarbejde(forældremøder, forældresamarbejde o.l.)
• Fælles personalerum og sociale aktiviteter
Pædagogiske fokusområder for SFO i skoleåret 2011/2012
Beskrivelse:
LP
Udeliv (vi er ude hver dag efter skoletid)
PÆDAGOGISK IT (2009-2011)
Pædagogisk IT
Angiv i procent hvor stor en del af lærere der har deltaget i kursus/temadage i IT
Antal kursuslærertimer i alt
Antal pædagogiske IT-vejledertimer
Giv eksempler på hvordan IT indgår som en naturlig del af undervisningen:

100
12
150

Giv eksempler på hvordan IT indgår som en naturlig del af undervisningen:
• CD-ord
• Filmproduktion
• Smartboard i alle klasser og enkelte faglokaler
• Brug af Afleveringsmapper o.l. i elevintra
• Regneark i matematikundervisningen
• Notebook til elevpræsentationer
Uddybende bemærkninger:
Vi valgte at lægge den største del af it-skoleudviklingen i foråret. Vi havde dermed mulighed for at holde 4
kursuseftermiddage for alle lærere i forbindelse med udleveringen af iPads inden sommerferien. Alle lærere
har deltaget, også lærerne i indskolingen, selv om deres elever først kommer med om et halvt år. Vi oplever
vores medarbejdere som engagerede. De føler sig klædt på til og glæder sig til at komme i gang med at
bruge iPad i undervisningen i alle fag.
Vi valgte at give pædagogerne iPads samtidig med lærerne, og de blev undervist i forbindelse med
personalemøderne i foråret.

IT i undervisningen
Antal elever (pr. 5. september)
Antal pc’ere i funktion
Antal elever pr. pc
Indkøb i indeværende skoleår (2011/12)
(alt inden for IT-udstyr)

174
104
1,7

Planlagte indkøb i kommende skoleår (2012/13)
(alt inden for IT-udstyr)

Udskiftet et stk. Interaktiv tavle
iPads til alle elever.
Skolens medfinansiering udgør 67.291 kr.

Skolens egne visioner for området

Vi vil være førende i kommunen indenfor it og
implementering af iPad i undervisningen på vores
årgange.

Evt. bemærkninger:
Skolens vurdering, på en skala fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
1

2

3
x

4

1 = Ikke påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
2 = Påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
3 = Godt på vej mod målopfyldelse
4 = Målet er fuldt ud nået

Institutionsmål
Redegørelse for skolens egne institutionsmål, jvf. Aftalestyring
Skolen bedes nedenfor give en afrapportering på de institutionsmål, der er arbejdet med i skoleåret
2011/2012.
Beskrivelse af mål

Afrapportering på institutionsmål
Statusopgørelse, herunder evaluering, grad af
målopfyldelse, dokumentation af indsats, resultater og
effekter.

Thorsager Skole som LP-skole
Sammenhæng
•
•

•

•

•
•
•
•
•

Det pædagogiske personale arbejder ud
fra en anerkendende tilgang til eleverne
Lærerne samarbejder i klasseteams og LPteams om elevernes personlige og faglige
udvikling. SFO og klub er en del af
samarbejdet på de relevante årgange.
Skolen har gennem en årrække arbejdet
med at udvikle en bred vifte af målrettede
tilbud indenfor den særligt tilrettelagte
undervisning.
Der udarbejdes/evalueres løbende
individuelle handleplaner for alle elever
tilknyttet den særligt tilrettelagte
undervisning
Der er i perioder arbejdet med refleksion i
teamsamarbejdet
”Trivsel for alle” har været skolens
indsatsområde 2008-2010
Der arbejdes med klasseledelse på alle
årgange
Der arbejdes med Cooperative Learning på
alle årgange
Alle skolens lærere og pædagoger har
gennemført e-læringsmodulet i LP

Evaluering
•

•
•

Der gennemføres kortlægnings- og
evalueringsarbejde i samarbejde med
University College Nordjylland.
Løbende evaluering på PR møder
Implementeringsplanen evalueres og justeres
løbende i LP-arbejdsgruppen

LP i skoleåret 2011-2012 blev evalueret på
Pædagogisk Rådsmøde 28.03.12:
• LP-møderne sikrer tid til at snakke pædagogik
og det er en stor tilfredsstillelse
• LP-møderne sikrer, at der ikke kun bliver
snakket om tingene, men at det også bliver
omsat til handling og der bliver evalueret på
tiltagene.
• Grupperne synes, at det giver mening at
arbejde med modellen. Det er nødvendigt at
hjælpe hinanden med at holde fokus på det.
Tovholderne er dygtige til at holde den røde
tråd
• Grupperne har udviklet modellen og bruger tid
på også at fokusere på de fremmende
faktorer. Det giver i høj grad mening og gør
det lettere at finde frem til tiltag.

•
•

•
•

•
•
•

•

Skolens ledelse har gennemført elæringsforløbet i LP
Tovholdergruppen har gennemført elæringsforløb og efterfølgende arbejdet
som erfarings- og refleksionsgruppe.
Der er afholdt 8 LP-møder i hver LPgruppe i løbet af foråret 2011
Der er gennemført
kortlægningsundersøgelse på 4-6. årgang
og resultatet er baggrund for nye LP-tiltag i
LP-grupperne.
LP-implementeringen er fulgt tæt i
pædagogisk udvalg/arbejdsgruppen.
Der er indkøbt relevant litteratur til LPgrupperne, tovholderne og ledelsen.
Der er taget hul på at anvende LPmodellen i forbindelse med vejlednings- og
arbejdsmøder med PPR
Det er aftalt at tænke LP-modellen ind i
afklaringskonferencerne

•
•

•
•

•

•
•

Mål

•
•

•
•
•

•
•

Skabe et endnu bedre læringsmiljø med
gode betingelser for personlig, social og
faglig læring hos alle elever
Styrke den inkluderende skole
Skabe helhed og sammenhæng i indsatsen
for børn med særlige vanskeligheder
Styrke Thorsager Skoles samarbejdende
skolekultur for at øge medarbejdernes
professionalitet og arbejdsglæde
Fælles pædagogisk sprog og
begrebsverden
Trivsel for alle

Tiltag
•

•

•

Skolen har indgået samarbejdsaftale med
University College Nordjylland om
anvendelse af LP-modellen over et 3-årigt
forløb.
År 1: Skolens udviklingstid anvendes til
uddannelse i LP-modellen
År 2: Der afsættes fortsat udviklingstid til
uddannelse/implementering af LP, samtidig
med at teamene arbejder efter LPmodellen
År 3: Teamene arbejder efter LP
Der etableres 3 LP-grupper med lærere,
pædagoger og klubpædagog med
udgangspunkt i årgangsteams.
Alle lærere og pædagoger arbejder i
grupper med valgte problemstillinger fra
egen praksis efter principperne i LPmodellen

•

•

•

Grupperne har arbejdet på at blive dygtigere til
at adskille mål og problem
Grupperne arbejder også med det teoretiske
grundlag, f.eks. med udgangspunkt i LPbøgerne
Der er også blevet arbejdet med
klasseproblematikker
Nogle af grupperne har valgt samme
klassetema, og har arbejdet sammen om de
første faser og derefter splittet op i
klasseteams for at lave tiltag
Det har fungeret godt med teams baseret på
årgange. Giver sammenhæng og mening, at
man arbejder med samme børnegruppe.
Betyder, at man har kunnet lægge noget af
teamsamarbejdet over i LP-arbejdet. En risiko,
at det bliver sværere at komme op i
”helikopterperspektiv”.
Lærer-pædagogsamarbejdet fungerer godt og
lever op til de opstillede mål i handleplanen
Vi udvikler stadig det fælles sprog, og det er
godt
Det er godt med den eksterne vejledning. I år
har en af grupperne også haft en ny vejleder,
og det gav nye, spændende vinkler på
arbejdet
Møderne har ligget i to ugers intervaller. Det
har knebet med at nå de aftaler om
observationer og tiltag, som er opstillet på LPmøderne
Vi kan bliver bedre til at bruge hinanden som
observatører. Vi skal være opmærksomme på,
at den der har problemet skal hjælpes med at
observere.
UC-Nordjylland gennemførte
fokusgruppeinterview som led i evalueringen i
april måned. Der blev fra interviewerens
efterfølgende givet udtryk for, at vi er kommet
meget langt med arbejdet på Thorsager Skole.

•
•
•
•
•
•

Der planlægges 12 møder i LP-grupperne i
skoleåret 2011-2012
Der afholdes fælles pædagogisk
arrangement for lærere og pædagoger
Tovholderne videreuddannes på kursus
”Tovholder 2”
Der afsættes tid til evaluering og sparring i
tovholdergruppen
Det pædagogiske personale forpligter sig
på loyalt at følge modellen
Der udarbejdes implementeringsplan

Tegn
•
•
•

•
•
•

Vi har et fælles sprog
Vi analyserer på, hvordan vi kan forstå, at
elevers adfærd opstår
Vi har fokus på opretholdende faktorer i
læringsmiljøet og elevens
virkelighedsopfattelse
Vi analyserer, før vi sætter tiltag i gang
Det er tydeligt, hvem der gør hvad
Vi snakker pædagogik og undervisning

Læsning på Thorsager Skole
Sammenhæng
•
•

•

•

•

•
•

•

•

Alle børn læser 20 minutter hver morgen
0.-3. klasse er læsestunden en del af
danskundervisningen. 4.-6. klasse
tillægges tiden.
Dansklærerne følger børnenes
læseudvikling nøje ved hjælp af LUS
og hastighedsmåling
Der afholdes læsekonference med
læsevejleder og skoleleder med alle
dansklærere. Resultaterne evalueres og
læsevejlederen rådgiver om det videre
forløb for klassen og enkelte elever
Der er etableret læsefagteams for 0.-3.
klasse og 4.-6. klasse. Der afholdes 2
møder årligt i læsefagteamet.
Læsevejlederen er ansvarlig for indhold.
Læsefagteamene udvikler og evaluerer
læsning og LUS og udveksler erfaringer.
Klasseteamene planlægger og evaluerer
læsning i alle fag
På forældremøder og på hjemmesiden
informeres der om læsning i skolen og i
hjemmet.
Der sættes tidligt ind med læseløft og
Reading Recovery, hvis elevernes
læseudvikling ikke forløber tilfredsstillende.
Læsestunden er blevet en integreret og
velfungerende del af hverdagen på
Thorsager Skole. Den giver en rolig og tryg

Evaluering
I perioden fra efterårsferien til vinterferien har vi
afprøvet en ny model for vores læsestund i de yngste
årgange.
Vi etablerede 4 læsegrupper, som hver især rettede
sig mod nogle bestemte trin i børnenes læseudvikling,
således at børnene ikke læste i deres stamklasse,
men i den læsegruppe, som svarer til deres LUS-trin.
Forsøget har været evalueret i læsefagteamet og vi
har foretaget nogle justeringer undervejs. I slutningen
af januar blev forsøget evalueret på pædagogisk råd.
Vi havde især to væsentlige mål med at lade børnene
læse i læsegrupper i stedet for i klassen:
•

•

Vi ville gerne have mere tid til den enkelte elev
i den fase, hvor barnet går fra primært at få
læst højt til primært at læse indenad. Vi ville
gerne sikre, at barnet får udfordringer på det
rigtige niveau.
Vi vil gerne give de elever, som tidligt er
parate til at begynde at læse selvstændigt,
mulighed for det, når de er klar – også selv om
de evt. stadig går i børnehaveklasse.

Vi oplevede dog ikke, at holddelingen gav mere tid til
den enkelte elev. Det blev vanskeligere for den
enkelte lærer at følge elevernes læseudvikling og de

•
•

•

•

start på dagen.
Vores elever er generelt dygtige læsere
Vores læsetilbud til eleverne er udvidet
med mulighed for elektronisk læsning –
”Superbog”.
Det er en udfordring at imødekomme
behovet for undervisningsdifferentiering i
indskolingen – især på det trin, hvor
børnene skal til at læse mere individuelt og
selvstændigt.
Det går godt med at imødekomme behovet
for undervisningsdifferentiering på
mellemtrinnet.

Mål
•
•
•
•
•

Sikre tid til læsning og dermed øge
børnenes hastighed og sikkerhed
Give alle børn mulighed for læseoplevelser
og læseudvikling på eget niveau
Gøre læsning til en brugbar færdighed for
alle børn - i alle fag.
Bedre indholdsforståelse - i alle fag
Mindske usikkerhed om
læseundervisningen/materialevalg på 0.-2.
årgang

Tiltag
Læsning er fælles indsatsområde i Syddjurs
Kommune. På Thorsager Skole betyder det at:
• Der afholdes læsekonference to gange om
året årgangsvis, 1 med læsevejleder
og ekstern læsevejleder og en med
læsevejleder og viceskoleleder.
Resultaterne evalueres og læsevejlederen
rådgiver om det videre forløb for klassen
og enkelte elever.
• LUS-skemaerne registreres elektronisk
• Der arbejdes i perioder med holddeling på
tværs af klasser for 0.-3. årgang i
læsestunden.
• Vi vil se på at uddanne elever fra 3. årgang
til læsemakkere
• Læsevejlederen tildeles en dansktime
sammen med dansklæreren på 0.-2.
årgang
Tegn
•
•
•
•

•
•

Forbedrede klasseprofiler ved test.
Øget læselyst og læseglæde
Stigning i udlånstallet
Færre ”bogdroppere” (Børn som har
knækket læsekoden, men ikke fortsætter
træningen)
Hurtig reaktion, når børn ikke udvikler
deres læsefærdigheder
Børnene får mulighed for at lære at læse
allerede fra børnehaveklassen, hvis de er

følte, at de mistede den tætte opfølgning på den
enkelte elev i deres egen klasse. Det giver mere
mening for lærerne at differentiere
læseundervisningen i stamklassen og dermed også
have muligheden for at ”LUS”e eleverne løbende.
Samtidig viste det sig, at det kun var ganske få elever,
som reelt skiftede hold i perioden.
Vi har derfor besluttet at vende tilbage til den
oprindelige ordning efter vinterferien.
Vi har stadig en udfordring i forhold til overgangen til
individuel læsning. Det vil vi arbejde videre med på
anden vis.
Overvejelse omkring læsemakkere vil blive taget op i
fagteamet.

parate til det.

Tid til skole – skole til tiden
Sammenhæng
For at forstyrre undervisningen mindst muligt ringer
klokken ikke ud til frikvarterer. Der ringes ind kl.
08:00 til læsestund, kl. 10:20 og 12:25 efter de
lange frikvarterer. Først når klokken ringer, begiver
elever og til dels også lærerne sig på vej til
undervisning, som derved bliver forsinket og
undervisningstid går til spilde.
Stor forskel på, hvor hurtige eleverne er. De
hurtigste venter på de langsomste.
Lærere og elever bliver irriterede på forsinkede
elever og lærere.
Børnene bruger tid til f.eks. at drikke vand, inden
timen kan starte
Mål
Vi vil være tydelige omkring, at vi tager
undervisning og faglighed alvorligt på Thorsager
Skole.
Vi vil have mere tid til undervisning og dermed nå
mere i timerne.
Børnene skal blive mere parate, og lærerne skal
være klar ved timens start.
Vi vil lære eleverne vigtigheden af at møde til tiden
i respekt for andres tid.
Vi vil have en positiv og tydeligere overgang fra
frikvarter til undervisning for bedre trivsel i forhold til
lærer-elev relationer.
Tiltag
Vi vil ringe en ekstra gang med klokken 3 min før
de nuværende ringninger.
Første ringning betyder, at elever og lærere begiver
sig af sted til undervisningslokalet.
Anden ringning betyder, at elever og lærere er på
plads i undervisningslokalet.
De nye ringetider introduceres ved morgensamling.
Team og klasser laver tydelig definition af, hvad det
betyder at være klar.
Vi vil lave et belønningsbarometer, som viser
udviklingen i forbindelse med morgensamling.
Første mål er 5 dage, hvor alle er kommet ind til
tiden. 2. mål er 15 dage, hvor alle er kommet ind til
tiden.
Vi vil fokusere på at rose.
Vi vil arbejde på, at alle hjælper hinanden med at
komme ind til tiden.
Vi sætter bedre klokker op.
Slogan: Det ringer – vi springer
Tegn
Elever og lærere begiver sig af sted til
undervisningslokalet ved første ringning
Elever og lærere er i undervisningslokalet, når

Evaluering
Vi evaluerer løbende.
Der blev lavet en sammenfattende evaluering inden
sommerferien.
Teaterringningen er blevet en integreret del af skolens
hverdag og fungerer godt.

undervisningen skal begynde.
Vi får længere effektiv undervisningstid.
Vi vurderer, at der bliver færre irritationsmomenter.
Vi vurderer en positiv effekt på relationen mellem
elever og lærere

Skolebestyrelsens udtalelse
Skolebestyrelsens udtalelse
Skolebestyrelsen ønsker som kommentar til kvalitetsrapporten at udtale, at den betragter Thorsager Skole
som en særdeles velfungerende skole med god trivsel og læring.
Det kommer blandt andet til udtryk gennem et meget aktivt og ansvarligt elevråd, med børn, som med mod
og engagement kaster sig ud i store og små projekter for alle elever på skolen, og som i høj grad formår at
deltage i de demokratiske processer på skolen, herunder skolebestyrelsesarbejdet.
Skolebestyrelsen glæder sig over Syddjurs Kommunes satsning på skoleområdet i form af udlevering af
iPad’s til alle elever. Vi glæder os især over at følge, at alle medarbejdere på Thorsager Skole har taget
iPad til sig og lagt masser af engagement og tid i at forberede sig på at inddrage det nye undervisningsmiddel i skolens hverdag – på alle fronter. Vi ved, at lærerne er optagede af, at iPad’en skal være med til at
bane vejen for nye læringsformer, og det bliver spændende at følge.
Skolebestyrelsen har i det forgangne år fortsat arbejdet med at Thorsager skal være et attraktivt sted for
børnefamilier at bosætte sig. Vi ser det foreliggende forslag om en samling af byens institutioner som et
projekt, der vil kunne skabe grundlaget for en rød tråd i børnenes liv med udgangspunkt i et fælles værdigrundlag og en fælles pædagogik. Det vil betyde, at vi vil kunne bevare et kvalitativt pasnings- og undervisningstilbud, hvor kvalitet for os betyder rammer med tryghed og nærvær samtidig med udfordringer og
udvikling for både børn og voksne.



Toftevangskolen

Skolens bidrag til kvalitetsrapporten
for Syddjurs Skolevæsen
Skoleåret 2011 / 2012

Skolebeskrivelse
Skolens profil:

Toftevangskolen er en fuldt udbygget 2-3 sporet skole med elever fra 0.-9. klassetrin med ca. 470
elever og en SFO på ca. 160 elever fra 0.–3. klassetrin. Herudover har skolen en læseklasse med 6
elever fra Syddjurs Kommunes øvrige skoler. Skolen er kendetegnet ved et trygt læringsmiljø og
en åben samværsform mellem børn og voksne. Der er de senere år brugt store ressourcer på at
skabe et aktivt og udfordrende udemiljø for eleverne tilknyttet SFO i tråd med skolens kost og
sundhedspolitik. Skolen har et godt arbejdsmiljø for de ansatte, hvilket fremgår af EVAs
undersøgelse, hvor de udtrykker stor tilfredshed og glæde ved deres arbejdsplads.
Målsætning
Toftevangskolens mål er:
• At være et sted for faglig fordybelse, hvor viden og dygtiggørelse er helt centralt.
• At være eksperimenterende og nyskabende
• At skabe glade og nysgerrige elever med selvværd, gåpåmod og tolerance over for
andre.
• At skabe et kreativt og udviklende arbejdsklima for elever og medarbejdere i
harmoniske rammer
• At elever, forældre og medarbejdere alle har medansvar for skolens dagligdag.
• At eleverne værner om natur og miljø og bliver ansvarlige over for de værdier, der
omgiver dem.
Toftevangskolen er en folkeskole, som bygger på dansk tradition og værner om dansk
kultur, samt bidrager til forståelse for andre kulturer

Skolens fysiske rammer og disses betydning for organisering af undervisningen:

Skolen er bygget som en aldersopdelt klyngeskole med 4 centrale fællesrum, som de enkelte
klasseværelser er placeret omkring.
Det betyder at fællesrummene bruges aktivt som en del af klasselokalet i undervisningen. Eleverne
har mulighed for at organisere sig ved gruppeborde og indgå i aktiviteter der er mere
pladskrævende, end de enkelte klasselokaler giver mulighed for at gennemføre. I skolens
emne/skemafrie uger er fællesrummene ofte omdrejningspunkt for de planlagte aktiviteter.
Fællesrummene bruges også til samarbejde på tværs af klasser og trin, ligesom de ofte er rammen
for gæstelærere og sociale arrangementer.
Skolens udearealer er ikke af en størrelse der giver de bedste muligheder for fysisk udfoldelse. De
mindste elever har gode rammer, da de har adgang til SFOs legearealer og grønne områder. For de
ældste klasse arbejdes der på fremadrettet at lave en helhedsløsning, der tilbyder
aktivitetsmuligheder/rum til brug i deres pauser. Fra hvert stamlokale er der adgang til udearealer,
ligesom der er bord/bænkesæt til elevbrug placeret udenfor hvert lokale.

Rammebetingelser
KLASSETRIN, SPOR OG ELEVTAL (pr: 5/9 2011)
Klassetrin
Antal spor
0. klasse
2
1. klasse
2
2. klasse
2
3. klasse
2
4. klasse
2
5. klasse
2
6. klasse
2
7. klasse
3
8. klasse
3
9. klasse
2
10. klasse
I alt:
22
Specialklasser
1
Modtageklasser
I alt:
23
Evt. bemærkninger:

Antal elever
46
37
39
38
53
44
44
63
62
41
467
7
474

Klassekvotient
Normalklasser
Specialklasser
Modtageklasser
Evt. bemærkninger:

Antal elever i SFO
Elever i 0. – 3. klasse
Tilmeldt SFO
Andel af elever i SFO/skole (dækningsgrad)
Evt. bemærkninger:

21,2
7,0

160
147
91,9%

Elever pr. normeret lærerstilling i normalklasser 0. – 10. klasse
Antal tildelte fuldtidslærerstillinger, incl. leders evt. uv-tid
Antal faktisk ansatte fuldtidslærerstillinger, incl. leders evt. uv.-tid
Antal elever pr. fuldtidslærerstilling i forhold til faktisk lærernormering
Evt. bemærkninger:

36,20
33,56
14

LÆRERNES UNDERVISNINGSTID
Lærernes undervisningstid
Procentandel af lærernes bruttoarbejdstid (1924 timer) der anvendes til undervisning
Procentandel af lærernes nettoarbejdstid (1672,4 timer) der anvendes til undervisning
Evt. bemærkninger:

33,3%
39,1%

ELEVFRAVÆR
Elevfravær – beregnet på det samlede fravær i hele skoleåret
Den samlede fraværsprocent
Hvor mange procent af det samlede fravær skyldes sygdom?
Andre fraværsårsager:
Lovligt fravær hvor forældrene beder børnene fri uden for skolernes ferie.

6,7
61,6

UNDERVISNINGSMIDLER
Undervisningsmidler *
Antal elever
Afholdte udgifter til uv-midler
Udgift pr. elev
Evt. bemærkninger:

474
529.877
1.118

* Undervisningsmidler defineres som: Skolebiblioteksmaterialer, lærebogssystemer, fagbøger, materialer og udstyr til eksempelvis
fagene sløjd, billedkunst, musik, håndarbejde, natur og teknik, fysik/kemi, idræt osv., IT-udstyr/programmer, kort, smartboards,
skrivepapir, kladdehæfter, blyanter og andre skrivematerialer m.m.
Bemærk:
1. leasing af kopimaskiner, serviceabonnementer, copy-dan, koda og lign. hører under adm.udgifter/kontorhold
2. rejse- og opholdsudgifter til lejrskoler/eskskursioner medtages ikke under undervisningsmidler.

UNDERVISNINGSTIMER
Undervisningstimer
Klassetrin
Planlagte uv-timer pr. klasse
Gennemførte uv-timer i %
0. klasse
600
100
1. klasse
720
100
2. klasse
690
100
3. klasse
810
100
4. klasse
810
100
5. klasse
840
100
6. klasse
780
100
7. klasse
810
100
8. klasse
960
99
9. klasse
930
99
10. klasse
Specialklasser
720
100
Modtageklasser
Kriterier for aflysning af timer og evt. øvrige bemærkninger:
Undervisningen har på de ældste klassetrin i sjældne tilfælde været aflyst i yderpositioner.

LÆRERNES UDDANNELSE
Lærernes linjefagsdækning
Procentdel af undervisningen der varetages af lærere med linjefag eller tilsvarende kompetencer
(f.eks. længerevarende efterudd./årskursus i et fag eller fagkompetencer på bachelorniveau)
Normalundervisning
(linjefag eller efteruddannelse/årskursus/diplomuddannelse)

85%

Specialklasser
(linjefag eller efteruddannelse/årskursus/diplomuddannelse)

87%

Dansk som 2. sprog
(linjefag eller efteruddannelse/årskursus/diplomuddannelse)
Evt. bemærkninger:

Lærernes efter- og videreuddannelse
Samlede lønudgifter
Samlede udgifter til deltagergebyr og kørsel
Udgift pr. fuldtidslærer
Evt. bemærkninger:
AKT-vejleder, korte kurser og faglig ajourføring.

9.000
44.300
1.666

De pædagogiske processer
ELEVPLANER
Den løbende evaluering / elevplaner
I Syddjurs Kommune er det besluttet, at elevplanen skal være tilgængelig via Skoleintra/skolens hjemmeside
(adgang via Forældreintra), elevplanen skal bruges i planlægningen af undervisningen for den enkelte elev
og elevplanen bruges som dialogredskab i skole/hjem-samarbejdet om den enkelte elevs udvikling.
Hvordan arbejder skolen/lærerne med elevplaner?
Beskrivelse:
Skolen har for tre år siden søgt om at bruge udfordringsretten i forhold til elevplanarbejdet. Det har betydet
et mere kvalitativt arbejde med elevplanen. Skabelonen er indrettet således, at hver elev får en
tilbagemelding/status inden for de tre fagrækker bestående af de humanistiske fag, naturfagene og de
praktisk/musiske fag.
Elevplanen udleveres til hjemmet 1 gang om året.

Regelmæssige andre anvendte evalueringsredskaber/metoder til løbende evaluering i fagene i
Indskoling
LUS, elevsamtaler, portofolio, MG test
Mellemtrin

Elevsamtaler, MG test, løbende faglige tests

Udskoling

Elevsamtaler, terminsprøver, løbende faglige tests

Evt. bemærkninger:

SKOLE/HJEM SAMARBEJDE
Skole/hjem-samarbejdet
Beskrivelse af de væsentligste elementer i skole/hjem samarbejdet:
De væsentligste elementer i skole/hjemsamarbejdet er skole/hjemsamtalen, forældremøderne,
klasseforældrerådsopgaverne, informationsbrevene fra klasseteamet samt det vi kalder ”dag til dag”
information.
Skolen anser det for vigtigt, at forældrene inddrages i klassens arrangementer og almene trivsel. Derfor
informerer klasselærerne i indskolingen om betydningen af et velfungerende forældre/klasseråd og kommer
med forslag til relevante arbejdsopgaver.
Klasseråd/forældreråd
Antal klasser med klasseråd/forældreråd
Antal klasser uden klasseråd/forældreråd
Evt. bemærkninger:

22
0

HOLDDANNELSE
Tilrettelæggelsen af arbejdet med holddannelse
Det fremgår af folkeskolelovens §25, at undervisningen på 1.-10 klassetrin kan organiseres i hold inden for
den enkelte klasse og på tværs af klasser og klassetrin.
Eleverne skal dog undervises i deres stamklasse i den overvejende del af undervisningstiden.
Hvordan bruger skolen holddannelse?
I indskolingen:
Primært i temauger, projektarbejde, praktisk/musiske fag
På mellemtrinnet:
Primært i temauger, projektarbejde, praktisk/musiske fag
I udskolingen:
Primært i temauger, projektarbejde, praktisk/musiske fag
UNDERVISNINGSMILJØ
Elevernes undervisningsmiljø
Loven om undervisningsmiljø trådte i kraft i august 2001. Det betyder, at skolerne udarbejder en skriftlig
undervisningsmiljøvurdering, som revideres minimum hvert 3. år.
Undervisningsmiljøvurderingen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.
Tidspunkt for seneste UVM?

2007

Beskrivelse af de indsatser, som den sidste undervisningsmiljøvurdering har givet anledning til
Beskrivelse:
Den seneste UVM viste en høj grad af brugertilfredshed. Der var ankepunkter i forbindelse med
rengøringen, hvilket har foranlediget i en vejledning af især de mindre elever omkring toiletbrug, ændring af
rengøringsintervallerne og en komplet renovering af skolens toiletter.
For at forbedre trivselen i pauserne er der for skolens mindste elever etableret Legepatrulje bestående af
elever fra 5. og 6. årgang.

DANSK SOM ANDET SPROG
Tilrettelæggelsen af undervisningen i dansk som andet sprog
Byrådet i Syddjurs Kommune har besluttet at der er 3 modtagecentre i Syddjurs Kommune på henholdsvis
Mørke Skole, Rønde Skole og Skelhøjeskolen.
Antal elever der modtager undervisning i dansk som andet sprog i alt:
- i modtageklasse
- som helt eller delvist integreret i den alm. undervisning
Evt. bemærkninger:

RESULTATER – FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER

FSA : Bundne prøvefag
Dansk

Engelsk
Matematik

Fysik/kemi
Naturfag

Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
Læsning
6,44 41
5,76 41
Retskrivning
6,00 41
6,32 41
Skriftlig
6,07 41
5,56 41
Orden
5,88 41
6,41 41
Mundtlig
5,51 41
7,27 41
Mundtlig
5,93 41
7,03 40
Mundtlig
4,44 41
Færdighedsregning 6,29 41
6,46 41
Problemløsning
5,85 41
6,63 41
Praktisk/mundtlig 5,41 41
4,56 41
Praktisk/mundtlig
0

FSA : Frivillige prøvefag
Tysk valgfag
Fransk valgfag
Håndarbejde
Sløjd
Hjemkundskab

Skriftlig
Mundtlig
Skriftlig
Mundtlig
Praktisk/mundtlig
Praktisk/mundtlig
Praktisk/mundtlig

FSA : Prøvefag til udtræk
Engelsk
Tysk tilbudsfag
Fransk tilbudsfag

Skriftlig
Skriftlig
Mundtlig
Skriftlig
Mundtlig

Kristendomskundskab
Mundtlig
Historie

Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,20 10
10,86 7
Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
7,10 41
6,73 26
6,26 31
9,07 15
5,58 31
0
0
0
0
0
5,13 40
0
6,41 41

Mundtlig
Samfundsfag
Fysik/kemi
Geografi

5,59

6,56

41

6,85

41

Skriftlig
Skriftlig

FSA : Vurderinger og evalueringer
Obligatorisk projektopgave
Fri selvvalgt opgave

0

-

0
0

41

Mundtlig
Skriftlig

Biologi

-

7,94 17
6,42 24
Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
7,07 29
0

Skolelederens vurdering af årsresultaterne
Resultaterne af Folkeskolens afgangsprøver skal ses i relation til de forudsætninger og det potentiale, som
de pågældende elever besidder samt lærernes kompetencer i de pågældende fag. På denne baggrund kan
skolelederen, og især lærerne selv, vurdere eksamensresultatet.
Jeg bedømmer resultaterne, som værende retvisende i forhold til såvel elevernes som lærernes arbejde for
at opnå disse, og vil også sige, at jeg synes, at der er opnået flotte resultater.
SFO
SFO-personale
Antal fuldtidsstillinger (pr. 1. september 2011)
Heraf uddannede pædagoger
Heraf andet personale
Beskrivelse af det andet personales uddannelse/kvalifikationer og lign.:
1 pædagogstuderende i 6. mdr. praktik
1 keramiker med 2 liniefag fra seminariet
1 pædagogmedhjælper – udd. sygehjælper

9,86
10
3

Afrapportering vedr. aftalestyring
Fælles kommunale mål
ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS
Trivsel og sygefravær på medarbejderniveau
Trivsel på arbejdspladsen og nedbringelse af sygefraværet er udpeget som et fokuspunkt i hele Syddjurs
Kommunes organisation. I Aftalestyring 2008 er det medtaget som et overordnet, kommunalt mål med
overskriften: "Attraktiv arbejdsplads - bedre trivsel - mindre sygefravær" til bearbejdelse i både 2008 og
2009.
Sygefravær
Sygefraværsprocent lærere
Sygefraværsprocent pædagoger
Sygefraværsprocent øvrigt personale

2010/11
7,9
8,3
3,1

2011/12
7,3
7,4
2,8

Evt. bemærkninger:
Skolens vurdering af medarbejdernes trivsel og sygefraværets indflydelse på den pædagogiske
hverdag:
Der har fra ledelse og medarbejdere været særlig fokus og opmærksomhed omkring den generelle
trivsel og sygefraværet i f.b.m. sammenlægningsprocessen af de to skoler i Ebeltoft.
Heldigvis kan det konstateres, at processen ikke har haft en negativ indflydelse på fraværsprocenten.
Der er blevet taget hånd om de kolleger, der har haft det svært i f.b.m. at skulle skifte arbejdssted fra
skoleåret 2012/13.
Det sygefravær, som har været relateret til stress/trivselsproblemer har ikke haft udspring i forhold på
arbejdspladsen, men til de enkelte medarbejderes private forhold.
Iværksatte tiltag til fremme af medarbejdernes trivsel i skoleåret 2011/12:
Syddjurs Kommunes HR afdeling har været tilknyttet processen, ligesom en ekstern erhvervspsykolog
har haft sparring med ledelsen og afholdt fællesmøde for det samlede personale.
Der har været afholdt en fælles trivselsdag for det kommende personale på Ebeltoft Skole i foråret 2012.
Indholdet af dagen var baseret på teambuildingsprocesser og kollegialt samvær.
Ledelsen har koordineret begge afdelingers mødekalender, således at der har været muligt for
fagudvalgene at mødes og starte samarbejde allerede i foråret 2012.
Skolens vurdering, på en skala* fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
1

2

3
x

4

*

1 = Ikke påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
2 = Påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
3 = Godt på vej mod målopfyldelse
4 = Målet er fuldt ud nået

MEDARBEJDERDREVET UDVIKLING OG INNOVATION
Medarbejderdrevet udvikling og innovation
I Syddjurs Kommune skal ledelsen i dialog med medarbejdere og brugere løbende indsamle, bearbejde og
beskrive mulighederne for at skabe bedre service, øge produktiviteten og rationalisere i alle kommunens
enheder.
Målet er, at udvikling og innovation øges i den kommunale organisation til gavn for både borgere, brugere og
medarbejderne i kommunen.
I alle afdelinger/institutioner indgår medarbejderdrevet udvikling og innovation som et fokusområde. Det
betyder, at der skal igangsættes initiativer, hvor medarbejdere er centrale i udviklingen af områdets
kerneydelser.
Der skal vises konkrete effekter som f.eks. nedsat sagsbehandlingstid, øget kvalitet og øget bruger- og
medarbejdertilfredshed.
Konkrete tiltag og resultater
Beskrivelse:
Skolen arbejder for tredje år i træk med elevplanerne ud fra en anden skabelon, der giver mere mening og
en mere kvalitativ tilbagemelding til hjemmet. Skolen har fået dispensation efter ”Udfordringsretten”.
Skolens vurdering, på en skala* fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
1

2

3
X

4

*

1 = Ikke påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
2 = Påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
3 = Godt på vej mod målopfyldelse
4 = Målet er fuldt ud nået

SYDDJURS KOMMUNE OG CIVILSAMFUNDET – MED BORGERVELFÆRDEN I CENTRUM
Der er ikke iværksat særlige tiltag i 2011/2012.
IMPLEMENTERING AF LEDELSESEVALUERING OG TRIVSEL
På grund af sammenlægningsprocessen har Toftevangsskolen ikke deltaget i ledelsesevalueringen i 2011.

Områdemål
SPECIALUNDERVISNING
Redegørelse for organisering, form og indhold samt iværksatte og påtænkte udviklingstiltag for
specialundervisning på skolen:
Specialundervisningens tilrettelæggelse på Toftevangskolen baserer sig på en så tidlig indsats som muligt.
Der er således ”tidlig læsehjælp” på 1. årgang.
Der er deleholdstimer på 1. – 2. årgang.
LUS anvendes i alle klasser på 0. – 6. årgang
Støttecenterkoordinatoren administrerer timerne til faglig specialundervisning, der primært læses på klassen,
men også udenfor klassen.
Lektiecafe er også en del af ressourcerne til specialundervisning.
Skolen anvender også afklaringskonferencerne til råd og vejledning til det pædagogiske personale ang.
enkeltelever eller klasser.

Skolens vurdering, på en skala* fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
1

2

3
X

4

*

1 = Ikke påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
2 = Påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
3 = Godt på vej mod målopfyldelse
4 = Målet er fuldt ud nået

SFO SOM INTEGRERET DEL AF SKOLEN
SFO
Har SFO beskrevet pædagogiske mål- og indholdsbeskrivelser for børns trivsel, læring og udvikling?
(Ja/nej)
Tilbyder SFO børnene lektiestøtte? (ja/nej)
Hvis ja: 1. ad hoc når børnene spørger om det
2. på faste tidspunkter på dagen/ugen
Evt. bemærkninger:
Deltager pædagogerne i undervisningen? (ja/nej)

Ja
Ja
X

Beskrivelse af det pædagogiske samarbejde mellem lærere og pædagoger i indskolingen:
Pædagogerne er med i de enkelte klasseteam på skolen, hvor de deltager i planlægningen af klassens aktiviteter.
Følgende fælles aftaler gælder:
- Pædagoger og lærere/bh.kl.leder afholder mindst èn fælles forældresamtale om året
- Pædagoger og lærere/bh.kl.leder gennemgår alle fælles børn mindst èn gang om året
- Pædagog og lærer/bh.kl.leder skal indkalde sammen, så man i fællesskab kan aftale tid og sted
- Forældresamtaler afholdes efter kl. 15.00 for fælles børn
- Det er op til pædagog og lærere/bh.kl.leder, om de vil afvikle samtalen samlet eller hver for sig. Det
behøver ikke at være ens hver gang.
Pædagogiske fokusområder for SFO i skoleåret 2011/2012
Beskrivelse:
c) Fortsætte institutionsmål nr. 4 i Aftalestyringen: Formidling af ”Udeliv” i SFO
d) Deltage i institutionsmål nr. 1 i Aftalestyringen: Det fremtidige skoletilbud i Ebeltoft
e) Fortsætte institutionsmål nr. 5 i Aftalestyringen: Æstetiske læreprocesser i SFO

PÆDAGOGISK IT (2009-2011)
Pædagogisk IT
Angiv i procent hvor stor en del af lærere der har deltaget i kursus/temadage i IT
Antal kursuslærertimer i alt
Antal pædagogiske IT-vejledertimer

100
259
200
(350
totalt)

Giv eksempler på hvordan IT indgår som en naturlig del af undervisningen:
Skolen oplever at underviserne i højere grad end tidligere anvender IT som en integreret del af
undervisningen.
Indførelsen af Ipads til alle elever kan være det tiltag, der skal til, for at integrationen af IT i undervisningen
kan betragtes som veludført.
De pc`er der findes på skolen er ved at være nedslidte, der er problemer omkring batterilevetid og andre
tekniske problemstillinger, der kræves en uforholdsmæssig stor indsats fra skolens side for at blive løst.
Dette påvirker den daglige drift og brugertilfredsheden.
Skolen har i dette skoleår haft 4 lærere, der har varetaget driften af IT – herunder en uddannet IT-vejleder
og en lærer med en master i IT og pædagogisk læring.
Skolen har også en nyuddannet skolebibliotekar som afholder kurser for elever omkring IT, mobiltelefoni og
elektroniske medier.
Uddybende bemærkninger:

IT i undervisningen
Antal elever (pr. 5. september)
Antal pc’ere i funktion
Antal elever pr. pc
Indkøb i indeværende skoleår (2011/12)
(alt inden for IT-udstyr)

474
117
4,05
Gennem centralpuljen for anlægsmidler har skolen
fået tildelt 88.076,-kr, som er blevet anvendt til at
udstyre yderligere klasselokaler med smartboards.
Derudover er der indkøbt projektorer til renovering
af eksisterende smartboards.
Herudover har skolen anvendt ca. 6.500,-kr til

Planlagte indkøb i kommende skoleår (2012/13)
(alt inden for IT-udstyr)

reparation og vedligehold af eksisterende
maskinpark.
Opgradering af eksisterende anlæg til brug for
anvendelsen af Ipads.
Skolens egenfinansiering af iPads udgør 179.788
kr.

Skolens egne visioner for området

Skolen følger kommunens IT plan for brug af IPads.

Evt. bemærkninger:

Skolens vurdering, på en skala fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
1

2

3
x

4

1 = Ikke påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
2 = Påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
3 = Godt på vej mod målopfyldelse
4 = Målet er fuldt ud nået

Institutionsmål
Redegørelse for skolens egne institutionsmål, jvf. Aftalestyring
Skolen bedes nedenfor give en afrapportering på de institutionsmål, der er arbejdet med i skoleåret
2011/2012.
Beskrivelse af mål

1. Det fremtidige skoletilbud i Ebeltoft.
Grundet
elevtalsudviklingen og
udviklingen i forhold til
benyttelse af det frie
skolevalg fik de to skoler i
Ebeltoft til opgave at
udarbejde et forslag til det
fremtidige skoletilbud i
Ebeltoft.

Afrapportering på institutionsmål
Statusopgørelse, herunder evaluering, grad af målopfyldelse,
dokumentation af indsats, resultater og effekter.
Målet var at udarbejde et forslag til det fremtidige skoletilbud i Ebeltoft, som
giver mulighed for at styre såvel antallet som sammensætningen af klasser,
som sikrer en skoleudvikling med bedre lærings- og studiemiljøer for
eleverne og som skaber en attraktiv arbejdsplads for medarbejderne.
Forslaget blev sendt til forvaltning og politikere i januar 2011 og byrådet tog
endelig beslutning d. 26. maj 2011.
Arbejdet og processen omkring etableringen af Ebeltoft Skole har været det
altovervejende fokusområde i dette skoleår.
Ebeltoft Skole er en realitet fra 1. aug. 2012, og som sådan er målet nået,
men der er ”fast arbejde” mange år frem når to kulturer skal smelte
sammen.
Nævnes skal også, at der har været afholdt skolebestyrelsesvalg i dette
skoleår.

3. Formidling af ”Udeliv
” i SFO
SFO har i en årrække
arbejdet på at aktiviteterne
som udgangspunkt foregår

Personalet bliver løbende uddannet i aktiviteter og får på den måde
redskaber til at aktivere børnene. De fysiske rammer forbedres og udbygges
løbende så de indbyder til leg og fordybelse i læringsprocesser.

ude i SFO tiden

Effekten/resultatet/hensigten er, at eleverne aktiveres på en anden måde
end i undervisningstiden. De får kompetencer til at orientere sig i retning af
udendørs fysiske og læringsrelevante aktiviteter. Glæde ved udelivet!

Skolebestyrelsens udtalelse
Skolebestyrelsens udtalelse

M.h.t. rammebetingelserne glæder vi os over procentdelen af gennemførte timer og lærernes
linjefagsdækning.
Vi har naturligvis også bemærket resultaterne af årets afgangsprøver. Vi håber og tror på, at
karaktererne er et resultat af årets arbejde, hvor dygtige lærere har leveret en god undervisning til
undervisningsparate elever.
Omkring afrapporteringen vedrørende aftalestyringen kan vi tilslutte os områdemålene.
Organiseringen af specialundervisningen er en vigtig brik i den store inklusionsopgave, som er
blevet aktualiseret af den nye lovgivning på området.
Vi ser også frem til at følge kommunens nye IT-strategi plan.
Af skolens egne institutionsmål er det naturligvis Det fremtidige skoletilbud i Ebeltoft, der har haft
den altovervejende interesse. Vi er glade for beslutningen om at etablere Ebeltoft Skole, og ser
frem til at sætte skub i skoleudviklingen med initiativer for både store og små elever.



Ådalsskolen

Skolens bidrag til kvalitetsrapporten
for Syddjurs Skolevæsen
Skoleåret 2011 / 2012

Skolebeskrivelse
Skolens profil:

Ådalssskolen er en lys og indbydende skole. Eleverne kommer fra et stort opland og bliver kørt til
og fra skole med bus. Skolen er beliggende i et naturskønt område med adgang til skoleskov og å.
Skolen er tosporet på 7 årgange, og vi rummer fra 0. til 9. klasse, og derudover 42 børn fordelt over
hele skoleforløbet i 6 klasser.En del af disse elever kommer fra forskellige steder på hele Djursland
og bliver kørt til skolen i taxa. Denne del af skolen vil blive beskrevet i en særskilt kvalitetsrapport.
Vi har i alt 310 elever i folkeskolen og 42 i specialklasserne.
Ådalsskolens virke bygger på fem grundlæggende værdier, som er frem kommet i en debat blandt
lærere, pædagoger og skolebestyrelsesmedlemmer. Det handler om faglighed, tryghed, dialog,
respekt samt tradition og fornyelse.
Vi er en udviklingsorienteret skole, som blandt andet i vores stillingsopslag fremhæver, at vi i
dagligdagen værdsætter aktiv holdningstilkendegivelse og finder det vigtigt at forholde sig
professionelt og uden selvhøjtidelighed til hverdagen.
Ud over fortsat at arbejde ud fra LP-modellen, have fokus på læseindlæring via LUS og læseløft,
være med i SUS-projektet, er vi i skoleåret startet med Familieklasser på skolen. En måde at få et
tæt og konstruktivt samarbejde med forældrene om enkelte børns udfordringer. Vi arbejder
ligeledes målrettet med at inkludere en stadig større andel af elever med særlige behov. Dette gøres
bl.a. ved brug af CL og ved at trække på de ressourcer og den viden, der er blandt personalet i
specialklasserne. Her har én af pædagogerne en ekstra uddannelse indenfor motorik, og en anden
fungerer som vores AKT-lærer.
Der udarbejdes en selvstændig kvalitetsrapport for specialklasserne på Ådalsskolen.
Skolens fysiske rammer og disses betydning for organisering af undervisningen:

Vi fik i løbet af skoleåret 2011-2012 indviet vores nye SFO – og derudover også ombygningen af
dele af indskolingen. Det hele stod næsten klar til brug, da vi startede skoleåret 2011-12 den 15.
august. Til- og ombygningen er til stor glæde og gavn for såvel SFO som indskoling. Fysiske
rammer som lægger op til stor fleksibilitet og samarbejde på tværs af indskoling og SFO. Vi venter
os meget af disse nye rammer, og kan allerede nu glæde os over, at samarbejdet har fået et stort
skub fremad.
På mellemtrinnet er der ligeledes gode fysiske rammer, som blev indviet tilbage i 2003.
Fleksibiliteten bliver udnyttet hver dag på den måde, at foldevæggene mellem parallelklasserne
foldes til side, og der praktiseres årgangs- og holdundervisning.
I udskolingen er der mere traditionelle rammer for undervisningen. De benytter dog i vid
udstrækning skolens PSC og aulaen til arbejde i grupper. De hører hjemme i den ældste del af
skolen, som er tættest på faglokalerne.
Specialklasserne har en gang for sig selv til de yngste. Ellers er klasserne placeret, hvor de hører til
aldersmæssigt, så de kan have aktiviteter sammen med deres jævnaldrende.

Rammebetingelser
KLASSETRIN, SPOR OG ELEVTAL (pr: 5/9 2011)
Klassetrin
Antal spor
0. klasse
2
1. klasse
2
2. klasse
2
3. klasse
1
4. klasse
1
5. klasse
2
6. klasse
1
7. klasse
2
8. klasse
2
9. klasse
2
10. klasse
I alt:
17
Specialklasser
Modtageklasser
I alt:
17
Evt. bemærkninger:

Antal elever
36
29
39
23
23
35
25
40
29
31
310
310

Klassekvotient
Normalklasser
Specialklasser
Modtageklasser
Evt. bemærkninger:

Antal elever i SFO
Elever i 0. – 3. klasse
Tilmeldt SFO
Andel af elever i SFO/skole (dækningsgrad)
Evt. bemærkninger:

19,4

127
116
91,3%

Elever pr. normeret lærerstilling i normalklasser 0. – 10. klasse
Antal tildelte fuldtidslærerstillinger, incl. leders evt. uv-tid
Antal faktisk ansatte fuldtidslærerstillinger, incl. leders evt. uv.-tid
Antal elever pr. fuldtidslærerstilling i forhold til faktisk lærernormering
Evt. bemærkninger:

30,54
27,64
11,22

LÆRERNES UNDERVISNINGSTID
Lærernes undervisningstid
Procentandel af lærernes bruttoarbejdstid (1924 timer) der anvendes til undervisning
Procentandel af lærernes nettoarbejdstid (1672,4 timer) der anvendes til undervisning
Evt. bemærkninger:

33,4%
38,7%

ELEVFRAVÆR
Elevfravær – beregnet på det samlede fravær i hele skoleåret
Den samlede fraværsprocent
4,2%
Hvor mange procent af det samlede fravær skyldes sygdom?
61,3%
Andre fraværsårsager:
Resten skyldes lovligt fravær, hvor forældrene tager børnene med på ferie uden for
skolernes ferieperioder.

UNDERVISNINGSMIDLER
Undervisningsmidler *
Antal elever
Afholdte udgifter til uv-midler
Udgift pr. elev
Evt. bemærkninger:

310
504.819
1.628

* Undervisningsmidler defineres som: Skolebiblioteksmaterialer, lærebogssystemer, fagbøger, materialer og udstyr til eksempelvis
fagene sløjd, billedkunst, musik, håndarbejde, natur og teknik, fysik/kemi, idræt osv., IT-udstyr/programmer, kort, smartboards,
skrivepapir, kladdehæfter, blyanter og andre skrivematerialer m.m.
Bemærk:
1. leasing af kopimaskiner, serviceabonnementer, copy-dan, koda og lign. hører under adm.udgifter/kontorhold
2. rejse- og opholdsudgifter til lejrskoler/eskskursioner medtages ikke under undervisningsmidler.

UNDERVISNINGSTIMER
Undervisningstimer
Klassetrin
Planlagte uv-timer pr. klasse Gennemførte uv-timer i %
0. klasse
600
100
1. klasse
690
100
2. klasse
720
100
3. klasse
802,5
100
4. klasse
772,5
100
5. klasse
832,5
100
6. klasse
810
99,5
7. klasse
870
98
8. klasse
945
98
9. klasse
960
97
10. klasse
Specialklasser
Modtageklasser
Kriterier for aflysning af timer og evt. øvrige bemærkninger:

LÆRERNES UDDANNELSE
Lærernes linjefagsdækning
Procentdel af undervisningen der varetages af lærere med linjefag eller tilsvarende kompetencer
(f.eks. længerevarende efterudd./årskursus i et fag eller fagkompetencer på bachelorniveau)
Normalundervisning
(linjefag eller efteruddannelse/årskursus/diplomuddannelse)

96%

Specialklasser
(linjefag eller efteruddannelse/årskursus/diplomuddannelse)

-

Dansk som 2. sprog
(linjefag eller efteruddannelse/årskursus/diplomuddannelse)

-

Evt. bemærkninger:

Lærernes efter- og videreuddannelse
Samlede lønudgifter
Samlede udgifter til deltagergebyr og kørsel
Udgift pr. fuldtidslærer
Evt. bemærkninger:
Primært brugt til:
IT-efteruddannelse
1. modul AKT-vejleder
Oplægsholdere ved pædagogiske arrangementer

111.155
69.623
2.519

Deltagergebyr/kørsel er ekskl. kørsel

De pædagogiske processer
ELEVPLANER
Den løbende evaluering / elevplaner
I Syddjurs Kommune er det besluttet, at elevplanen skal være tilgængelig via Skoleintra/skolens hjemmeside
(adgang via Forældreintra), elevplanen skal bruges i planlægningen af undervisningen for den enkelte elev
og elevplanen bruges som dialogredskab i skole/hjem-samarbejdet om den enkelte elevs udvikling.
Hvordan arbejder skolen/lærerne med elevplaner?
Beskrivelse:
Elevplanerne udarbejdes inden 1. skole-hjemsamtale, så forældrene har haft mulighed for at læse dem via
intra. De danner udgangspunkt for snakken på samtalen. Om foråret tilføjes / justeres, så forældrene kan se
status, og hvilke mål der er nået.
På mellemtrinnet anvender lærerne portofolio til hvert fag. Alt samles i en mappe, som forældrene får hjem
inden samtalen. Her kan de følge de faglige mål og evalueringer. Dette suppleres af en elevplan med fokus
på det sociale og personlige, som ligger elektronisk på intra.
I indskolingen arbejdes der også med at implementere portofolien.

Regelmæssige andre anvendte evalueringsredskaber/metoder til løbende evaluering i fagene i
Indskoling Elevsamtaler, portofolie, skydeskive, tests i dansk og matematik – herunder nationale tests,
LUS, SUS
Mellemtrin Elevsamtaler, portofolie, klassemøder, tests og LUS
Udskoling

Elevsamtaler, logbog tests, terminsprøve i 9. klasse, LUS i 7. klasse, klassemøder og
klassekonferencer,
Evt. bemærkninger: Der gennemføres hvert år teamsamtaler med alle teams bl.a. med fokus på den
løbende evaluering.

SKOLE/HJEM SAMARBEJDE
Skole/hjem-samarbejdet
Beskrivelse af de væsentligste elementer i skole/hjem samarbejdet:
Der afholdes mindst ét forældremøde ved skoleårets start i alle klasser. På 9. årgang deltager UU-vejleder
Hanne Sørensen. Derudover gennemføres 2 skole-hjemsamtaler om året. I indskolingen deltager
pædagogerne fra SFO. Alle klasser har et klasseforældreråd, som arrangerer forskellige arrangementer i
løbet af året.
Vi tilbyder møder i 0.kl. sammen med AKT-lærerne, hvor forældre og lærere får afstemt forventningerne til
hinanden, og hvor forældrene lærer hinanden godt at kende, så det bliver nemmere at lave aftaler og
henvende sig til hinanden ved behov. Vi skaber mulighed for netværksdannelse.
Vi er undervejs med at indføre trivselsgrupper i de klasser, hvor vi kan se, det kan give bonus.
Der er social pejling på 5 årgang, hvor forældrene er inviteret ned på skolen. Det forestås af
ungdomskonsulenterne.
SSP har udfærdiget en læseplan, som giver ideer til indhold på forældremøderne, ideer til hvem man kan
invitere med til møderne, og hvilke aftaler det vil være godt at få lavet i forældregruppen.
Vi har på skolen en formuleret antimobbestrategi, som har bilag der sætter fokus på forældrenes ansvar og
andel i arbejdet med trivsel for børnene i klassen.
Derudover er der en løbende kontakt via forældreintra, hvor der bliver lagt uge- eller månedsbreve ud, og
hvor lærere og forældre kommunikerer bl.a. via mailsystemet.
Skolebestyrelsen har på intra oprettet et debatforum for at give forældrene mulighed for at give deres
meninger til kende. De lægger hver måned et oplæg ud til debat. Derudover deltager
forældrerepræsentanter på alle forældremøder i starten af skoleåret for på den måde at videreformidle,
hvad skolebestyrelsen er optaget af og for at få evt. meldinger med tilbage til bestyrelsen.
Klasseråd/forældreråd
Antal klasser med klasseråd/forældreråd
Antal klasser uden klasseråd/forældreråd
Evt. bemærkninger:

17
0

HOLDDANNELSE
Tilrettelæggelsen af arbejdet med holddannelse
Det fremgår af folkeskolelovens §25, at undervisningen på 1.-10 klassetrin kan organiseres i hold inden for
den enkelte klasse og på tværs af klasser og klassetrin.
Eleverne skal dog undervises i deres stamklasse i den overvejende del af undervisningstiden.
Hvordan bruger skolen holddannelse?
I indskolingen:
Støtteressourcen bruges ofte til at lave holddannelse, så eleverne kan blive udfordret
på deres eget niveau. Klassernes timer er parallellagte, så lærerne og eleverne kan
arbejde tæt sammen i de store fag.
Vi har i børnehaveklassen en foldevæg, som bliver foldet til side, når der skal
arbejdes med hele årgangen. Det giver gode muligheder for fleksibilitet.
På mellemtrinnet:
I mellemgruppen er de fysiske rammer helt optimale, fordi der mellem klasserne er
foldevægge, så der er en god tradition for at arbejde sammen hele årgangen. Det
giver mulighed for stor grad af fleksibilitet og holddannelse, og i særlig grad når der er
ekstra ressourcer tilknyttet årgangen.
I udskolingen:
I udskolingen er det hovedsageligt i de store fag som dansk, matematik og engelsk, at
der praktiseres parallellægning af timerne og dermed mulighed for holddeling.
Eleverne arbejder ofte på tværs af klasserne

UNDERVISNINGSMILJØ
Elevernes undervisningsmiljø
Loven om undervisningsmiljø trådte i kraft i august 2001. Det betyder, at skolerne udarbejder en skriftlig
undervisningsmiljøvurdering, som revideres minimum hvert 3. år.
Undervisningsmiljøvurderingen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.
Tidspunkt for seneste UVM?

19.11.2010

Beskrivelse af de indsatser, som den sidste undervisningsmiljøvurdering har givet anledning til
Beskrivelse:
Handleplanen beskriver følgende områder, der skal arbejdes med:
• Sprogbrug
• Mobning
• Forskellen på mobning og drilleri
• Fællesskab
• Fokus på de fysiske rammer
• Elevernes medindflydelse
• Interessante timer
Ovenstående arbejdes der med i afdelingerne og afspejles i deres sociale årsplaner, ligesom elevrådet har
fokus på indsatsområderne. AKT-medarbejderne er ligeledes en vigtig brik i arbejdet med elevernes trivsel..
Vi har derudover indført en fast trivselsdag hvert år.

DANSK SOM ANDET SPROG
Tilrettelæggelsen af undervisningen i dansk som andet sprog
Byrådet i Syddjurs Kommune har besluttet at der er 3 modtagecentre i Syddjurs Kommune på henholdsvis
Mørke Skole, Rønde Skole og Skelhøjeskolen.
Antal elever der modtager undervisning i dansk som andet sprog i alt:
- i modtageklasse
- som helt eller delvist integreret i den alm. undervisning
Evt. bemærkninger:

RESULTATER – FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER

FSA : Bundne prøvefag
Dansk

Engelsk
Matematik

Fysik/kemi
Naturfag

Standpunktskarakter
Gnm. Antal
Læsning
6,23
35
Retskrivning
5,60
35
Skriftlig
6,69
35
Orden
6,34
35
Mundtlig
7,00
32
Mundtlig
7,17
35
Mundtlig
4,85
33
Færdighedsregning 6,48
33
Problemløsning
5,85
33
Praktisk/mundtlig
6,00
32
Praktisk/mundtlig

Prøvekarakter
Gnm. Antal
6,00 34
5,58 33
6,88 33
7,06 33
7,55 31
6,89 35
5,88
5,09
2,91
-

33
33
32
0

0

FSA : Frivillige prøvefag
Tysk valgfag
Fransk valgfag
Håndarbejde
Sløjd
Hjemkundskab

Skriftlig
Mundtlig
Skriftlig
Mundtlig
Praktisk/mundtlig
Praktisk/mundtlig
Praktisk/mundtlig

FSA : Prøvefag til udtræk
Engelsk
Tysk tilbudsfag
Fransk tilbudsfag

Skriftlig
Skriftlig
Mundtlig
Skriftlig
Mundtlig

Kristendomskundskab

Standpunktskarakter
Gnm. Antal
0
0
0
0
9,25
4
0
0

Prøvekarakter
Gnm. Antal
0
0
0
0
0
0
0

Standpunktskarakter
Gnm. Antal
7,29
34
6,27
30
6,43
30
0
0
6,16
32

Prøvekarakter
Gnm. Antal
7,75 4
5,17 12
0
0
0

Mundtlig
Historie

6,09
Mundtlig

Samfundsfag
Fysik/kemi
Geografi

5,81

6,75

32

7,03

32

Skriftlig
Skriftlig

FSA : Vurderinger og evalueringer
Obligatorisk projektopgave
Fri selvvalgt opgave

0

7,21

19

-

0
0

5,21

14

7,61

18

32

Mundtlig
Skriftlig

Biologi

32

Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
6,00 35
0

Skolelederens vurdering af årsresultaterne
Karaktererne er på denne årgang noget blandede, og det har selvfølgelig givet anledning til refleksion og en
særlig bevågenhed fra flere sider især på fagene indenfor det naturfaglige område. Det har også givet
tanker om at sætte særligt fokus på disse fag.
SFO
SFO-personale
Antal fuldtidsstillinger (pr. 1. september 2011)
Heraf uddannede pædagoger

6,1
4,9

Heraf andet personale
Beskrivelse af det andet personales uddannelse/kvalifikationer og lign.:

1,2

Medhjælpere.

Afrapportering vedr. aftalestyring
Fælles kommunale mål
ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS
Trivsel og sygefravær på medarbejderniveau
Trivsel på arbejdspladsen og nedbringelse af sygefraværet er udpeget som et fokuspunkt i hele Syddjurs
Kommunes organisation. I Aftalestyring 2008 er det medtaget som et overordnet, kommunalt mål med
overskriften : "Attraktiv arbejdsplads - bedre trivsel - mindre sygefravær" til bearbejdelse i både 2008 og
2009.
Sygefravær
2010/11 2011/12
Sygefraværsprocent lærere
5,43
8,12
Sygefraværsprocent pædagoger
6,11
3,16
Sygefraværsprocent øvrigt personale
3,46
4,59
Evt. bemærkninger: En enkelt lærer har været sygemeldt i hele
skoleåret pga. brækket ryg, men er nu raskmeldt. En anden lærer
har været sygemeldt med stress, men er vendt tilbage i nedsat
tjeneste og senere tilbage i fuld tid. Begge dele forhøjer
fraværsprocenten en del.
Ved længerevarende fravær arbejder vi målrettet på at få
medarbejderne tilbage i det omfang, det er muligt. Det betyder
f.eks. at medarbejdere vender tilbage i en del af deres arbejdstid
eller en del af deres funktioner, men trods alt er på arbejde. Vi har
haft god erfaring med at én af medarbejderne tilbage i en slags
virksomhedspraktik.

Trivsel
Skolens vurdering af medarbejdernes trivsel og sygefraværets indflydelse på den pædagogiske hverdag:
Vi oplever generelt at medarbejderne trives godt på skolen og har stor gavn af kolleger, der hjælper og
tager hånd om hinanden.
Iværksatte tiltag til fremme af medarbejdernes trivsel i skoleåret 2011/12:
Vi har gennemført ”ledelses- og trivselsevalueringen” i løbet af skoleåret og fået fundet både bevarings- og
udviklingspunkter, som vi har fokus på. I vores AMG arbejder vi løbende med at tage hånd om bekymrende
fravær og forebyggelse af fravær til gavn for både medarbejdere og elever.
Den forestående energirenovering af skolen bidrager til at mindske og forhåbentligt fjerne de varme/kuldeog træk-problemer, der har været gennem mange i år i den ældste og næstældste del af skolen. Vi
forventer, at det vil nedbringe sygefraværet i disse afdelinger fremover.
Skolens vurdering, på en skala* fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
1
*

2

3
x

4
x

1 = Ikke påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
2 = Påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
3 = Godt på vej mod målopfyldelse
4 = Målet er fuldt ud nået

Tema

Mål /effekt

1. Innovation i
Syddjurs Kommune
Vi skal udføre vores
opgaver nemmere,
bedre og billigere.
Fremtiden vil bringe
øget efterspørgsel og
forventning til
kvaliteten i de
kommunale ydelser,
en strammere
samfundsøkonomi og
en udfordring i fht.
nedgang i den
tilgængelige
arbejdskraft
Derfor skal vi styrke
innovation og
udvikling i den
kommunale
opgaveløsning med
henblik på både øget
kvalitet og effektivitet.

-

-

-

Det er målet at der på alle
chefområder etableres mindst
et innovationsprojekt i 2011
Styrke medarbejdere og
borgeres mulighed for
inddragelse bl.a. i udviklingen
af hvordan vi løser
kerneopgaverne. Det er målet
at der indmeldes flere
forandringsforslag på den
kommunale
innovationshjemmeside
Styrke det tværgående
samarbejde, vidensdelingen
og tværgående kompetencer i
organisationen. Det
tværfaglige samarbejde er en
udfordring og en
forudsætning for at sikre
innovation og nytænkning
Styrke udviklingen af både
små og store skridt. Målet er,
at der formuleres mindst to
eksempler på radikal
innovation i løbet af 2011, der
kan forelægges i forbindelse
med byrådets budgetproces
for 2012.

Konkrete tiltag og resultater
-

Der forudsættes, at der i alle områder,
indgår elementer indenfor de 4 delmål.
Der udarbejdes resultatbeskrivelse for
hvert chefområde, med en
delrapportering juni.

Vi har et fortsat fokus omkring optimal
udnyttelse af ressourcerne, som har betydet,
at vi stort set ikke har et vikarbudget. Vi har
planlagt med alle ressourcer og aftalt, hvilke
timer der bedst kan stå for skud i forbindelse
med fravær. Lærerne – og især
vikarlæggerne går loyalt ind i prioritering af,
hvordan udfordringen skal løses. Vi arbejder
med fleksible skemaer, som løser flere af de
længerevarende fraværsperioder f.eks.
kurser for enkelte lærere, barsel etc.
Vi har et stadigt fokus på at udnytte vores
ressourcer bedst muligt til gavn for
inklusionen. Det betyder bl.a., at vi har
udviklet omfanget af integration mellem
folkeskole og specialklasser. Vi er også
lykkedes med at få elever tilbage i
normalforløbet, hvilket i høj grad nedsætter
udgiften til specialområdet.
Vi har med udsigt til indførelse af Ipads valgt
en ny måde at lægge økonomien ud på.
Tidligere fik hvert fag til supplement af bøger
samt til indkøb af nye systemer. Det er skåret
væk, så vi bliver tvunget til en ny tænkning
og til at udnytte Ipadens muligheder fuldt ud.
Dette er også sat i værk, for at vi kan
indhente et rationale til finansiering af indkøb
af apps.
V har udskiftet vores printere og minimeret
antallet. De nye printere printer jobbet ud, når
den enkelte medarbejder logger sig på og
bekræfter udskriftsjobbet. Det har
formindsket antallet af print – især fejlprint
betydeligt.
Til nytår udskrev Team Ejendomme en

Tema

Mål /effekt

Konkrete tiltag og resultater
konkurrence, hvor den skole i kommunen,
der sparede mest på el, ville kunne vinde en
pæn præmie. Det bevirkede, at især skolens
servicemedarbejdere var yderst kreative og
vedholdende i forhold til at få slukket lyset og
isat tænd- og sluk-ure på strategiske steder.
Vi satser meget på, at vi er én af de vindende
skoler, for vi har sparet en ret stor procentdel
af vores forbrug.

2. Syddjurs
Kommune og
civilsamfundet
– med
borgervelfærden i
centrum.
Civilsamfundet – en
væsentlig del af
velfærdssamfundet
Nationalt fokus på
samarbejde mellem
civilsamfundet, det
private erhvervsliv og
det offentlige.

3. Implementering af
Ledelsesevaluering
og trivsel
Syddjurs Kommune
vil være kendt for at
have fokus på god
ledelse. Vi vil også

-

-

-

Styrke innovation og udvikling
med nye perspektiver for den
sociale indsats
Fremme aktivt
medborgerskab og
frivillighedskultur
Styrke frivillighedskulturen, for
bl.a. at skabe større
sammenhængskraft i
samfundet
Styrke de frivillige
organisationers virke
Samarbejde med de frivillige
organisationer styrker
organisationerne.
Styrke det tværgående
samarbejde for at opdyrke
nye områder hvor frivillige
fortsat kan spille en rolle for
innovation og udvikling i eks.
det sociale område.

Gennem implementering af
ledelsesevaluerings-konceptet
bl.a.. med feedback til lederen og
afholdelse af dialogmøder oplever
medarbejderen:
at være en del af en kultur, hvor
det er legitimt at man med kan

-

-

Der forudsættes, at der i alle områder,
der ikke udelukkende arbejder med
myndighed, indgår elementer indenfor de
4 delmål.
Der udarbejdes resultatbeskrivelse for
hvert chefområde, med en
delrapportering juni.

Senest november 2011 er der gennemført
proces med implementering af
ledelsesevalueringskonceptet.
Der sker en tilbagemelding
-

til den enkelte chef igennem LUS-

Vi har et fint samarbejde med de øvrige
lokale aktører som idrætsforeningen (IFÅ),
lokalrådet, Børnehuset, Ådalshallen m.fl. til
gensidig gavn og glæde og som et led i at
fastholde og udvikle de gode initiativer, der er
i lokalområdet.
Vi har gennem skoleåret haft et øget fokus
på at skabe synlighed om de aktiviteter, der
foregår på skolen og i lokalområdet. Vi
bruger såvel vores hjemmeside,
ForældreIntra som de lokale medier til at
fortælle de gode historier om skolen og
hverdagen for eleverne.

Vi har som aftalt gennemført ledelses- og
trivselsevalueringen blandt vores forskellige
personalegrupper på skolen. Det har i store
træk været en god proces, der har givet både
ledelse og medarbejdere ny indsigt og fokus
på de områder, der fungerer godt, og på der
hvor der har været plads til forbedringer.

Tema

Mål /effekt

være kendt for at
være en attraktiv
arbejdsplads. Ved at
forholde sig konkret til
spørgsmålene i
evalueringskonceptet,
bliver det tydeligt
hvad der kendetegner
god ledelse og god
trivsel for den
enkelte. Hermed
skabes
forudsætninger for
udvikling af ledelse,
opgaveløsning,
arbejdsmiljø og
trivsel.

tale om hvad der er god ledelse
og god trivsel
at der sættes handling bag
værdierne åbenhed, kvalitet,
udvikling og respekt samt
kommunens reviderede
ledelsesgrundlag

Konkrete tiltag og resultater
samtalen
-

for det samlede administrative
område til direktionen i form af en
opsamling af de gennemgående
mønstre/træk i spørgeskemaerne

Vi er også blevet klogere på processen og
vælger at gribe denne an lidt anderledes
næste gang, så ledelsesteamet ikke
evalueres samlet igen, og så vi vælger at
inddrage hele personalegruppen frem for en
repræsentativ model til dialogmøderne.
Vores samarbejde med skolens AMR har
været forbilledligt.

at alle ser, at de har et
medansvar for at god ledelse og
god trivsel finder sted

Skolens vurdering, på en skala* fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt (gældende for de tre ovenstående mål).
1
*

2

3
x

4
x

1 = Ikke påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
2 = Påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
3 = Godt på vej mod målopfyldelse
4 = Målet er fuldt ud nået
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Områdemål
SPECIALUNDERVISNING
Redegørelse for organisering, form og indhold samt iværksatte og påtænkte udviklingstiltag for
specialundervisning på skolen:
Vi har organiseret os med en læsevejleder og en koordinator i hver afdeling. Altså 3 små kompetencecentre.
Derudover har vi en overordnet koordinator, der kan være med til at have overblikket og flytte ressourcer fra
én afdeling til en anden, hvis behovet ændrer sig. Der finder en løbende evaluering og justering sted.
Vi har fokus på tidlig indsats og det forebyggende f.eks. læseløft og VAKS samt motorik for de yngste. Vi har
indført læsebånd for alle elever på hele skolen og har fået sat fokus på faglig læsning via oplæg fra Søren
Axel Sørensen. Der afsættes ressourcer til AKT, som arbejder meget med trivsel og adfærd hos eleverne. Vi
har LUS fuldt implementeret fra 0. – 7. klasse og SUS i indskolingen.
Vi har de fleste ressourcer placeret i klasserne, hvor de udmøntes som holddeling til gavn for en årgang ad
gangen. Vi har et udpræget samarbejde med specialklasserne og får sparring og supervision ad den vej,
samtidig med at vi også får det fra PPR. – Især på afklaringskonferencerne.

Skolens vurdering, på en skala* fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
1

2

3
x

4
x

*

1 = Ikke påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
2 = Påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
3 = Godt på vej mod målopfyldelse
4 = Målet er fuldt ud nået

SFO SOM INTEGRERET DEL AF SKOLEN
SFO
Har SFO beskrevet pædagogiske mål- og indholdsbeskrivelser for børns trivsel, læring og udvikling?
(Ja/nej)
Tilbyder SFO børnene lektiestøtte? (ja/nej)
Hvis ja: 1. ad hoc når børnene spørger om det
2. på faste tidspunkter på dagen/ugen
Evt. bemærkninger:
Deltager pædagogerne i undervisningen? (ja/nej)
Beskrivelse af det pædagogiske samarbejde mellem lærere og pædagoger i indskolingen:

Ja
Ja
X

Ja

Teammøder, skole/hjem samtaler og forældremøder holdes fælles.
Der er stor fokus på hvordan det enkelte barn/gruppen trives og udvikles. Som metode bruger vi LP og
SUS modellerne.
Samarbejdet går begge veje, med stort fokus på barnets hele dag.
Ved skole arrangementer deltager både lærer og pædagoger.

214

01.11.2012 / Skoleafdelingen

Pædagogiske fokusområder for SFO i skoleåret 2011/2012
Beskrivelse:
Tryghed.
Respekt.
Sociale kompetencer / relationer igennem legen.
Aktiviteter.
Sproglig udvikling
Samt samarbejde med skole, forældre og andre, som er omkring det enkelte barn.

PÆDAGOGISK IT (2009-2011)
Pædagogisk IT
Angiv i procent hvor stor en del af lærere der har deltaget i kursus/temadage i IT
60%
Antal kursuslærertimer i alt
180
Antal pædagogiske IT-vejledertimer
260
Giv eksempler på hvordan IT indgår som en naturlig del af undervisningen:
Typisk bruges IT til at bearbejde, præsentere og formidle elevernes viden og læring. Der er i stigende grad
blevet brugt film, lyd og billeder i elevernes arbejde, men der bruges stadig en del tid på lidt for tilfældig
surfen rundt på nettet efter viden og svar.
Interaktive tavler har fyldt mere i lærernes undervisning og betragtes efterhånden som et uundværligt
redskab i både undervisningen og i forberedelsen.
Antallet af brugbare computere på skolen er dog dalende, da en stor del af skolens computere er af ældre
dato og vi ikke investerer i nye computere pt. med udsigten til iPads.
Særligt i udskolingen medbringer en stor del af eleverne egen computer, hvilket hjælper på tilgængeligheden
af IT-værktøjer.
Uddybende bemærkninger:
Vores IT-vejledere har brugt en del mere af deres arbejdstid på pædagogisk vejledning af kolleger end
tidligere skoleår og i mindre grad på det tekniske.
Vi har siden nytår, og særligt fra april, brugt en del energi på at forholde os til iPads, og hvordan disse
kommer til at få indflydelse på lærernes undervisningspraksis. Generelt har lærerne taget godt imod deres
iPads og er begyndt at bruge dem, dele viden om brugen og hvordan de kan tænkes anvendt i
undervisningen. Der har dog også været enkelte bekymringer – særligt i forhold til fildeling og SkoleIntra.
SkoleIntra bruges i stort omfang til vidensdeling, kommunikation og samarbejde blandt alle
personalegrupper på skolen. Stort set al skriftlig kommunikation mellem forældre og skole går gennem
SkoleIntra.

IT i undervisningen
Antal elever (pr. 5. september)
Antal pc’ere i funktion
Antal elever pr. pc
Indkøb i indeværende skoleår (2011/12)
(alt inden for IT-udstyr)

310
80
3,86

Planlagte indkøb i kommende skoleår (2012/13)
(alt inden for IT-udstyr)

102.205 kr. Dækker reparationer, projektorpærer,
fladskærme, kabler, pc´er m.m.
iPads og udstyr til disse anslået til ca. 200.000 kr.
inkl. medfinansiering af IT- og MedieVision 2
Medfinansieringen udgør: 116.93 kr.

Skolens egne visioner for området
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Vi tror på, at iPads vil komme til at gøre en positiv
forskel i undervisningen fremover.
Tilgængeligheden, den hurtige opstart, den intuitive
brugerflade og det faktum, at alle elever (fra 2013)
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har en enhed gør, at eleverne får adgang til at
udnytte mulighederne i IT og medier i de forskellige
fag i et væsentligt større omfang end tidligere. Vi
tror på, at eleverne vil få meget ud af at blive
producenter og formidlere af deres læring og viden
og tænker i høj grad projektet med iPads som et
didaktisk projekt frem for et IT-projekt. Projektet vil
give os lejlighed til og mulighed for at gentænke
vores didaktik med udgangspunkt i Fælles Mål for
de forskellige fag. Det betyder også, at vi anvender
IT og medier, der hvor det giver mening i forhold til
elevernes læring. Der hvor det ikke giver mening,
bruger vi stadig den viden og de teknologier, vi har
fra tidligere.
Vi forventer også at skulle bruge væsentligt mindre
tid på tekniske problemer og reparationer.
Evt. bemærkninger:
Skolens vurdering, på en skala fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
1

2

3
X

4

1 = Ikke påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
2 = Påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
3 = Godt på vej mod målopfyldelse
4 = Målet er fuldt ud nået

Institutionsmål
Redegørelse for skolens egne institutionsmål, jvf. Aftalestyring
Skolen bedes nedenfor give en afrapportering på de institutionsmål, der er arbejdet med i skoleåret
2011/2012.
Beskrivelse af mål

LP:

Vi har som mål at holde fast i en
arbejdsform, vi har gode
erfaringer med.

CL:

Målet med at arbejde med CL er
at reducere mobning og sætte
fokus på den faglige indlæring
gennem høj grad af
kommunikation, højt
aktivitetsniveau, øget selvværd,
trivsel og samarbejde.
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Afrapportering på institutionsmål
Statusopgørelse, herunder evaluering, grad af målopfyldelse,
dokumentation af indsats, resultater og effekter.
Vi har tidligere i detaljer beskrevet, hvad LP går ud på. For os er det
vigtigt, at vi holder fast i grundtænkningen, og derfor kommer der
løbende oplæg om måden at arbejde, ligesom vi i grupper fortsat har
afsat tid af til at arbejde på tværs af de normale teamstrukturer, fordi vi
ved, at det giver nye vinkler på de problematikker, der arbejdes med og
dermed ofte nye handlemuligheder.
Skoleåret startede med et oplæg fra 2 engagerede lærere fra Mørke
Skole, som har brugt CL meget i deres undervisning især i
udskolingen. Det gav ny energi og inspiration til lærerne, som har brugt
det med stor succes på alle klassetrin.
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Faglig læsning:

Vi vil sætte fokus på faglig
læsning og de forskellige
læsestrategier, der knytter sig til
fagene.

Samarbejde mellem skole og
SFO:
Målet skal være, at der skabes en
helhed for børnene, både i
forhold til personale, lokaler og
aktiviteter.
Vi skal supplere hinanden og
udnytte de forskellige
faggruppers styrker til gavn for
børnenes læring og trivsel.

SUS-projekt:

Af få værktøjer, der udvikler
elevernes sociale kompetencer
og lærernes
relationskompetencer.
Målet er en øget og bedre
inklusion.
Tænkningen tager – som i vores
andre projekter – udgangspunkt i
den systemiske og anerkendende
tilgang.

Inklusion:

Målet har været at øge
samarbejdet mellem
specialklasserne og resten af
skolen, udbrede holddannelse og
årgangsundervisning samt
udnytte ressourcerne fleksibelt og
optimalt.

Brug af portofolio i
indskolingen:

Målet med portofolio i
indskolingen har været at skabe
en tydeligere kontinuitet for det
enkelte barn. Tydelighed omkring
den faglige progression til brug
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Ved skoleårets start fik alle lærere et oplæg ved Søren Axel Sørensen
om emnet. Han berørte både læsning i alle fag, læseteknik,
læseforståelsesstrategier og genrepædagogik. Med dette har lærerne
haft endnu et redskab i deres forberedelse og gennemførelse af deres
undervisning i læsning.

Der skal fortsat være fællesmøder, hvor de gensidige forventninger
bliver tydelige. Pædagogerne fra SFO-en deltager i skolen i 3 timer om
ugen, deltager i teamsamarbejdet og forældresamarbejdet samt på LPmøder.
Der arrangeres fællesarrangementer, temadage og emneuger, hvor
både lærere og pædagoger kan deltage.
Det prioriteres højt, at der er en repræsentant fra SFO med til
indskolingens gruppemøder.
Der er et samarbejdsudvalg med repræsentanter fra begge afdelinger,
som diskuterer sig frem til fælles fodslag og regler.
Der er etableret en lektiecafé, som bemandes af enten en lærer
og/eller en pædagog.
SFO’en har fået en størrelse, der gør, at vi har kunnet ansætte flere
uddannede pædagoger. En klar forbedring på vejen mod et ligeværdigt
og fagligt stærkt fællesskab.
SUS-konferencerne, hvor lærere og pædagoger i teamet har lavet et
forarbejde omkring relationen til børnene og om enkelte børns styrker,
svagheder og udfordringer, er noget, der på en god måde kobler teori
og praksis. Øjnene udefra og den fagligt kompetente sparring fra
kommunens pædagogiske konsulent giver gode resultater.
Det giver større viden og indsigt omkring det, der foregår i
læringsrummet og dermed bedre handlemuligheder for de voksne til
gavn for børnenes trivsel og inklusion.

Vi har opnået at integrere et stadigt stigende antal elever fra
specialklasserne ud i den almene undervisning. Vi har på samme tid
elever, der i et vist omfang er tilknyttet en specialklasse i en periode for
at skabe ro og overskuelighed.
Lærerene samarbejder fortsat på tværs af specialklasser og
normalskole i bl.a. LP-arbejdet, og dette har været befordrende for den
pædagogiske udveksling af viden og kompetencer.
Inklusionsarbejdet er svært og optager os rigtig meget. Det er et
område, hvor det er vigtigt, at der er tæt samarbejde og en god dialog
internt på skolen, mellem skole og hjem samt med forvaltningsdelen.

Efter oplæg fra kompetent forfatter til et system om portofolio gik de i
gang med arbejdet. Der er nu beskrevet overskuelige elevmål til mange
emner, og eleverne udvælger produkter til portofolien. Nogle har en
mappe, andre arbejder med en elektronisk portofolio.
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for skole-hjemsamarbejdet.

IT og cloud computing:

Målet er at give eleverne de
bedst mulige forudsætninger for
at kunne integrere IT i deres
læreprocesser. Indsatsen vil give
eleverne mulighed for i større
omfang at samarbejde og udnytte
de ressourcer, lærerne
planlægger undervisningen ud
fra, da programmer og
dokumenter altid vil være
tilgængelige på nettet – også
hjemmefra.
Samtidig vil det give lærerne
større muligheder at tænke IT ind
som et fagdidaktisk redskab, frem
for en selvstændig disciplin.

Cloud computing er en del af undervisningen på de fleste årgange i
større eller mindre omfang. Særligt bruges netbaserede
fildelingsplatforme mellem lærere og elever. Flere klasser har arbejdet
med netbaserede ressourcer som f.eks. Google Docs, og stort set alle
lærere og elever benytter sig af online tjenester og services.
Dog har tiden og teknologien overhalet vores tanker om cloud
computing, og vi har gennem sidste halvdel af skoleåret forberedt os
på, at lærere og elever får stillet iPads til rådighed. Dette virkeliggør
mange af vores oprindelige tanker og ideer – blot i noget større skala!!

Skolebestyrelsens udtalelse
Skolebestyrelsen oplever fortsat Ådalsskolen som en dynamisk og udviklingsorienteret skole med
engagerede medarbejdere. Vi har et godt samarbejde med såvel ledelse som medarbejdere.
Vi ser med glæde på det store arbejde, der lægges i at inkludere børn med særlige behov, og
oplever at flere og flere børn fra specialklasserne deltager i undervisningen i normalskolen, og at
børn fra normalskolen kan få ”en pause” i specialklasserne, hvor der er behov for dette. Vi
oplever, at flere og flere elever fra specialklasserne, afslutter deres skolegang på Ådalsskolen
med folkeskolens afgangseksamen. Vi kan dog være bekymrede for, om der er ressourcer nok til
de børn, som ikke visiteres til specialklasserne, men forbliver i normalskolen evt. med støtte.
Der er på skolen et fortsat godt og velfungerende skole/hjem-samarbejde, hvor såvel elevplaner
som brug af portfolio er gode redskaber i dialogen mellem hjem og skole, og et godt
udgangspunkt for gode skole/hjem-samtaler.
Skolens brug af LUS, SUS, LP og CL ser vi som interessante værktøjer i arbejdet med vore børn
og lærerne imellem.
Vi følger med stor interesse implementeringen af iPads i kommende skoleår.
Vi har på Ådalsskolen en velfungerende frugt- og mælkeordning, men ser med bekymring på den
ikke eksisterende madordning. Det er til stadighed et stort ønske, at få etableret en
kantine/fungerende madordning, så vi undgår de perioder, hvor vi ikke har mulighed for at tilbyde
børn og medarbejdere muligheden for at købe et sundt måltid mad til en rimelig pris. Dette kan
dog ikke lade sig gøre uden hjælp fra politisk side, idet der er brug for en investering, som skolens
budget ikke kan bære.
Vi har i det forgangne skoleår taget den nye SFO i brug, og oplever, at der er et godt og integreret
samarbejde lærere og pædagoger imellem. Vi ser dog med bekymring på, at der er forslag om at
skære i tilskuddet til SFO’en og sætte forældrebetalingen op. Herved kan vi frygte, at flere børn
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tages ud af SFO’en og bliver overladt til at være alene hjemme om eftermiddagen. Vi er en skole i
et landdistrikt, hvor stort set alle børn køres med skolebus til skolen, og dermed også bor meget
spredt.
Sluttelig vil vi på det kraftigste opfordre til, at der ved det kommende budgetforlig ikke røres ved
skolernes mulighed for at opretholde det vejledende timetal, da det er det vejledende timetal der
tages udgangspunkt i ved fælles mål og eksamenskrav. Det er vigtigt, at have for øje at det er i
folkeskolen grundstenen for de unges videre uddannelse lægges.
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Ådalsskolen - specialklasserne

Skolens bidrag til kvalitetsrapporten
for Syddjurs Skolevæsen
Skoleåret 2011 / 2012

220

01.11.2012 / Skoleafdelingen

Skolebeskrivelse
Skolens profil:

Selvstændig kvalitetsrapport for specialklasserne.
I skoleåret 2011-12 var der indskrevet 41 elever fordelt på 6 klasser. I alle klasser er der en
aldersspredning på 2 -3 år.
Skoleåret 2011 -12 har været et skoleår med mange omstillinger i specialklasserne. I januar 2011
besluttede byrådet en harmonisering af specialtilbuddene i skoleregi i kommunen, således at der
skete en opdeling af undervisningstid og fritidstilbud. Undervisningstiden blev for alle elever fra
8.00 – 14.20 hver dag, og undervisningstiden indeholder et integreret forløb af undervisning og
socialpædagogiske aktiviteter. Der er både lærere og pædagoger i det udvidede
undervisningstilbud på 35 timer pr. uge.
Vi ønskede at sikre at det bedste fra det gamle tilbud blev ført videre. Det betød, at vi gerne ville
have muligheder for at blande eleverne på tværs af klasserne nogle timer om ugen. Vi ville sikre,
at børnenes forskellige resurser og behov blev tilgodeset kreativt og fysisk, vi ønskede at børnene
mødte flere forskellige lærere og pædagoger end dem, der er fast tilknyttet klassen. Vi ville
arbejde med konkret læring. Personalegruppen planlagde derfor 11 timer om ugen i
undervisningstiden med tværshold – intensiv fysisk dansk, matematik i køkkenet, værkstedslære i
sløjd, pulsen op, oplev verden, fotolære, design, dans og historie og engelsk. Eleverne er på
tværshold i et halv år ad gangen, hver elev har 3 – 4 tværshold om ugen. Samtidig sikrer vi, at
elever får de obligatoriske fag efter folkeskoleloven.
Fokus på inklusion – der foretages en individuel vurdering af hver enkelt elev – er der fag og
aktiviteter som den enkelte elev har personlige, sociale og faglige resurser til at kunne få udbytte
af at være med i det almene tilbud. Der tages kontakt den pågældende lærer og det vurderes om
den modtagende klasse er parat til at kunne rumme flere elever, som kræver et vist hensyn. Der
udarbejdes en inklusionsaftale, hvor det fremgår hvad de primære mål med inklusionen er og
hvordan udbyttet løbende evalueres. Ca. en tredjedel af specialklasseelever er med i fag i
undervisningen i folkeskolen. De ældste elever er med i flest fag. Sidste år blev en enkelt elev
fuldt integreret i 8. klasse. Flere afgangselever deltog i afgangsprøverne i folkeskolens 9. klasser
med et fint resultat.
Da en del store elever afsluttede deres undervisningstilbud sommeren 2012, og der skulle
modtages en gruppe fra Hornslet Skoles specialtilbud blev der i foråret aftalt besøg i Hornslet og
besøg flere gange fra Hornslet her på skolen.
Fritidstilbuddet blev et betalingstilbud. Det betød, at andel af børn og unge i fritidstilbuddet faldt fra
at omfatte ca. 90% af børnene til at omfatte ca. 35%.
Fritidstilbuddet for de SFO og juniorklubbørn blev udvidet, så der åbnes kl. 6.30 og lukkes kl.
16.30 ( fredag dog 15.30). Der er flere åbningsdage, den svarer til den ordinære SFO’ lukkedage
på skolen.
For de ældste elever er der en ungdomsskolelignende tilbud med ungeklub hver torsdag fra 14.30
– 18.30 plus ture ud af huset fra fredag til lørdag et par gange om året. I de undervisningsfri uger
er der ungetilbud en – to dage pr. uge. Det betyder, at behovet for pædagoger på trods af færre
børn i tilbuddet er uændret i forhold til tidligere, da arbejdstiden er fordelt på flere og længere
dage.
Skolens fysiske rammer og disses betydning for organisering af undervisningen:

De yngste elever har klasselokaler ved siden af faglokalerne, så der er ro omkring dem.
Mellemtrinnet – 5 klasserne er placeret sammen med folkeskolens mellemtrin og de ældste elever
7. og 9. klasse er sammen med folkeskolens ældste klasser. Til de enkelte specialklasser er der
et lille rum, som bruges til elever som er meget støjfølsomme eller som let bliver afledt af andre,
når de skal arbejde. Rummet bruges også til elevsamtaler om den enkelte elevs mål og udvikling.
Der er indrettet er rum til motorik, som både bruges til specialklasseelever og elever fra
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folkeskolen. En af specialpædagogerne har en tillægsuddannelse inden for motorik og hun træner
koordination, balance og kropsfornemmelse med børn fra folkeskolen og specialklasserne.

Rammebetingelser
KLASSETRIN, SPOR OG ELEVTAL (pr: 5/9 2011)
Klassetrin
Antal spor
0. klasse
1. klasse
1
2. klasse
3. klasse
4. klasse
1
5. klasse
2
6. klasse
7. klasse
1
8. klasse
9. klasse
1
10. klasse
I alt:
Specialklasser
6
Modtageklasser
I alt:
Evt. bemærkninger:

Antal elever
6
8
14
7
7
42
42

Klassekvotient
Normalklasser
Specialklasser
6
Modtageklasser
Evt. bemærkninger:
Eleverne har brug for en skærmet arbejdsplads og et
fællesbord hvor der kan foregå undervisningen for hele klassen.
Hvis der er mere end 7 elever i et almindeligt klasseværelse er
det svært at tilgodese de særlige behov som eleverne har.

Antal elever i SFO
Elever i 0. – 3. klasse
Tilmeldt SFO
Andel af elever i SFO/skole (dækningsgrad)
Evt. bemærkninger:
Ungeklub 7. – 9. klasse med deltagelse af 12 unge.

6
4
67%

Elever pr. normeret lærerstilling i specialklasserne 0. – 10. klasse
Antal tildelte fuldtidslærerstillinger, incl. leders evt. uv-tid
Antal faktisk ansatte fuldtidslærerstillinger, incl. leders evt. uv.-tid
Antal elever pr. fuldtidslærerstilling i forhold til faktisk lærernormering
Evt. bemærkninger: der gives en samlet bevilling til specialklasserne, der omfatter de
samlede lønudgifter og øvrige udgifter.
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LÆRERNES UNDERVISNINGSTID
Lærernes undervisningstid
Procentandel af lærernes bruttoarbejdstid (1924 timer) der anvendes til undervisning
34,3
Procentandel af lærernes nettoarbejdstid (1672,4 timer) der anvendes til undervisning 39,5
Evt. bemærkninger: der er et særlig omregningsfaktor for lærere i specialklasserne – den er 2,35
Der er sket en harmonisering af tillæg til lærere i specialklasserne, hvilket har medført en
merudgift for specialklasserne.

ELEVFRAVÆR
Elevfravær – beregnet på det samlede fravær i hele skoleåret
Den samlede fraværsprocent
Hvor mange procent af det samlede fravær skyldes sygdom?
Andre fraværsårsager:
Hvis en elev ikke møder op (ulovligt fravær) hentes eleven.

8,2%
59,8%

UNDERVISNINGSMIDLER
Undervisningsmidler *
Antal elever
42
Afholdte udgifter til uv-midler
137.666
Udgift pr. elev
3.277
Evt. bemærkninger:
I beløbet er medregnet indkøb af smart boards og
projektere til klasserne

* Undervisningsmidler defineres som: Skolebiblioteksmaterialer, lærebogssystemer, fagbøger, materialer og udstyr til eksempelvis
fagene sløjd, billedkunst, musik, håndarbejde, natur og teknik, fysik/kemi, idræt osv., IT-udstyr/programmer, kort, smartboards,
skrivepapir, kladdehæfter, blyanter og andre skrivematerialer m.m.
Bemærk:
1. leasing af kopimaskiner, serviceabonnementer, copy-dan, koda og lign. hører under adm.udgifter/kontorhold
2. rejse- og opholdsudgifter til lejrskoler/eskskursioner medtages ikke under undervisningsmidler.

UNDERVISNINGSTIMER
Undervisningstimer
Klassetrin
0. klasse
1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse
Specialklasser
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Planlagte uv-timer pr. klasse

Gennemførte uv-timer i %

690

100%

750
780

100 %
100 %

810

100 %

840

100 %
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Kriterier for aflysning af timer og evt. øvrige bemærkninger:
Der aflyses ikke timer i specialklasserne, da eleverne ikke kan sendes hjem, nogle kører med taxa og andre
med bus.
LÆRERNES UDDANNELSE
Lærernes linjefagsdækning
Procentdel af undervisningen der varetages af lærere med linjefag eller tilsvarende kompetencer
(f.eks. længerevarende efterudd./årskursus i et fag eller fagkompetencer på bachelorniveau)
Normalundervisning
(linjefag eller efteruddannelse/årskursus/diplomuddannelse)
Specialklasser
(linjefag eller efteruddannelse/årskursus/diplomuddannelse)

100 %

Dansk som 2. sprog
(linjefag eller efteruddannelse/årskursus/diplomuddannelse)
Evt. bemærkninger:
Lærerne i specialklasserne har mange års erfaring med specialpædagogik. Der sker en løbende en
opkvalificering af personalegruppen

Lærernes efter- og videreuddannelse
Samlede lønudgifter
Samlede udgifter til deltagergebyr og kørsel
Udgift pr. fuldtidslærer
Evt. bemærkninger:
Opgjort sammen med Ådalsskolen og skrevet i kvalitetsrapporten der.

De pædagogiske processer
ELEVPLANER
Den løbende evaluering / elevplaner
I Syddjurs Kommune er det besluttet, at elevplanen skal være tilgængelig via Skoleintra/skolens hjemmeside
(adgang via Forældreintra), elevplanen skal bruges i planlægningen af undervisningen for den enkelte elev
og elevplanen bruges som dialogredskab i skole/hjem-samarbejdet om den enkelte elevs udvikling.
Hvordan arbejder skolen/lærerne med elevplaner?
Beskrivelse:
Der udarbejdes en meget udførlig elevplan i september – i november for nye elever af klasseteamet med
både lærere og pædagoger. Denne sendes til kommentering hos forældrene. Elevplanen danner grundlag
for elevkonferencen og for revisitation for fortsat specialklassetilbud. Elevplanen justeres i april og bruges i
dialog ved skolehjemsamtaler i foråret.
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Regelmæssige andre anvendte evalueringsredskaber/metoder til løbende evaluering i fagene i
Indskoling
Alle elever deltager i nationale tests og alle elever luses to gange årligt, der holdes
lussamtaler med læsevejleder og med ekstern speciallæsekonsulent en gang om året.
Mellemtrin
Alle elever deltager i nationale tests og alle elever luses to gange årligt, der holdes
lussamtaler med læsevejleder og med ekstern speciallæsekonsulent en gang om året.
Udskoling
Alle elever deltager i nationale tests og alle elever luses to gange årligt, der holdes
lussamtaler med læsevejleder og med ekstern speciallæsekonsulent en gang om året.
Nogle af de ældste elever deltager i terminsprøver og afgangsprøver enten i egen
specialklasse eller i folkeskolens almene klasser. Andre elever fritages for afgangsprøver go
der laves alternativ evaluering i fagene.
Evt. bemærkninger: Den udvidede elevplan danner grundlag for den samlede pædagogiske indsats i forhold
elevernes faglige, sociale og emotionelle udvikling.
De elever, der deltager i afgangsprøverne, klarer sig rigtigt godt og får fine karakterer.

SKOLE/HJEM SAMARBEJDE
Skole/hjem-samarbejdet
Beskrivelse af de væsentligste elementer i skole/hjem samarbejdet: Skole- hjemsamarbejdet er meget
centralt i forhold til arbejdet med eleverne i specialklasserne. Hver enkelt elev har tilknyttet både en lærer og
en pædagog der i samarbejde er ansvarlige for udarbejdelse af elevplan og kontinuerlig kontakt med
hjemmet, dette sker telefonisk for nogle og skriftligt for alle. Der sendes ugebreve- månedsbreve, og der
bruges dagligt kontaktbøger som det faste bindeled mellem skole og hjem. Der kommunikeres via breve og
forældreintra, der er stadig forældre, der ikke magter at bruge forældreintra trods stor indsats fra skolen
side.
Der holdes et enkelt forældremøde fælles for alle forældre. Der holdes formøder for nye børn og
opstartsmøder ca. en måned efter et nyt barn er startet i specialklasse.
Der holdes elevkonference med deltage af relevante aktører, der ud over forældrene kan være PPRpsykolog, familiebehandler, UU- vejleder til de ældste elever.
Der holdes ekstra netværksmøder og samtaler med forældrene efter behov. Desuden deltager
kontaktlærere og kontaktpædagoger i møder med børnepsykiatrisk hospital.
Klasseråd/forældreråd
Antal klasser med klasseråd/forældreråd
2
Antal klasser uden klasseråd/forældreråd
Evt. bemærkninger:
Forældregruppen er ikke så stor i den enkelte klasse. Børnene bor
spredt men vi har i år forsøgt at etablere et forældreråd, der har
planlagt aktiviteter for børnene med begrænset tilslutning.
HOLDDANNELSE
Tilrettelæggelsen af arbejdet med holddannelse
Det fremgår af folkeskolelovens §25, at undervisningen på 1.-10 klassetrin kan organiseres i hold inden for
den enkelte klasse og på tværs af klasser og klassetrin.
Eleverne skal dog undervises i deres stamklasse i den overvejende del af undervisningstiden.
Hvordan bruger skolen holddannelse?
I indskolingen: Fælles for alle 6 klasser
I alle specialklasser arbejdes der med individuelt, i små grupper og med nogen fælles
undervisning. Der laves hold på tværs af klasserne i læringsaktiviteter 11 timer om
ugen.
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På mellemtrinnet:
I udskolingen:
UNDERVISNINGSMILJØ
Elevernes undervisningsmiljø
Loven om undervisningsmiljø trådte i kraft i august 2001. Det betyder, at skolerne udarbejder en skriftlig
undervisningsmiljøvurdering, som revideres minimum hvert 3. år.
Undervisningsmiljøvurderingen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.
Tidspunkt for seneste UVM?

19.11.2010

Beskrivelse af de indsatser, som den sidste undervisningsmiljøvurdering har givet anledning til
Beskrivelse:
Der er en –to lektioner hver uge med fokus på elevernes trivsel og træning i sociale kompetencer. En del
elever i specialklasserne har svært ved at navigere i sociale sammenhænge og skal vejledes i disse
processer. Der er elevsamtaler med hver elev ca. en gang om ugen om deres trivsel, læring, adfærd og
udvikling.

DANSK SOM ANDET SPROG
Tilrettelæggelsen af undervisningen i dansk som andet sprog
Byrådet i Syddjurs Kommune har besluttet at der er 3 modtagecentre i Syddjurs Kommune på henholdsvis
Mørke Skole, Rønde Skole og Skelhøjeskolen.
Antal elever der modtager undervisning i dansk som andet sprog i alt:
- i modtageklasse
- som helt eller delvist integreret i den alm. undervisning
Evt. bemærkninger:

RESULTATER – FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER
Karakterer – prøveresultater og standpunktskarakterer
9. klasse
ST
FSA
Dansk, læsning
1
10
12
Dansk, retskrivning
2
2
7
Dansk, skr. fremstilling 2
2
4
Dansk, orden
2
4
4
Dansk, mundtlig
2
4
12
Matematik, færdighed 2
7 -10
10-12
Matematik, problem
Matematik, mundtlig
Engelsk, skriftlig
gennemsnit
Engelsk, mundtlig
gennemsnit
Tysk, skriftlig
Tysk, mundtlig
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2

4-7
7
6

7 – 12
7
7

3

4,3

7
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Fransk, skriftlig
Fransk, mundtlig
Fysik/kemi
2
Biologi
Geografi
1
Historie
Samfundsfag
1
Kristendomskundskab 1
Håndarbejde
Sløjd
Hjemkundskab
Obligatorisk projektopg.
Fri selvvalgt opgave 4

7

00 – 12
4
4
4
7
7

5,8

Skolelederens vurdering af årsresultaterne
Det er succes for elever og forældre at opleve, at undervisningen i specialklasserne også kan kvalificere
nogle unge til at aflægge afgangsprøver i udvalgte fag i 9. klasse. En af vore elever fra specialklassen fik
det højeste gennemsnit på skolen i år. Afgangseleverne fra specialklasserne deltager i translokationen
sammen med de øvrige elever på skolen.
Der er ud for fagene skrevet hvor mange elever der har deltaget i prøverne
SFO
SFO-personale
Antal fuldtidsstillinger (pr. 1. september 2011)
14, 5
Heraf uddannede pædagoger
14,5
Heraf andet personale
Beskrivelse af det andet personales uddannelse/kvalifikationer og lign.: Pædagogerne i specialklasserne
har mange års erfaring med specialpædagogik. Der foregår løbende opdatering af ny viden. Flere har været
ude for at holde kurser andre skoler. Der er et tæt og konstruktivt samarbejde mellem lærere og pædagoger. Et par af specialpædagogerne har også særlige opgaver i folkeskolen som motorikvejleder og AKT
vejleder.

Afrapportering vedr. aftalestyring
Fælles kommunale mål
ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS
Trivsel og sygefravær på medarbejderniveau
Trivsel på arbejdspladsen og nedbringelse af sygefraværet er udpeget som et fokuspunkt i hele Syddjurs
Kommunes organisation. I Aftalestyring 2008 er det medtaget som et overordnet, kommunalt mål med
overskriften: "Attraktiv arbejdsplads - bedre trivsel - mindre sygefravær" til bearbejdelse i både 2008 og
2009.
Sygefravær
Sygefraværsprocent lærere
Sygefraværsprocent pædagoger
Sygefraværsprocent øvrigt personale
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folkeskole
Evt. bemærkninger:
Der var to pædagoger på barsel og to langtidssygemeldte
pædagoger en stor del af skoleåret 11-12
Der var ca. 50 % dækning af dette fravær, da der ikke er
tilstrækkelig budgetdækning på personaleudgifterne. En pædagog
har fået andet arbejde fra maj 12 og der er ikke ansat ny
medarbejder.
Trivsel
Skolens vurdering af medarbejdernes trivsel og sygefraværets indflydelse på den pædagogiske hverdag:
Der har været to langtidssygemeldinger i skoleåret. Den ene p.gr.a. af store sygdomsproblemer i familier,
hvilket resulterede i psykisk og fysisk overbelastning af medarbejderen. Den anden medarbejder var
sygemeldt p.gr.a tidligere psykiske belastninger. Begge sygemeldinger var langvarige og påvirkede de
øvrige medarbejdere. Generelt viste trivsels- og ledelsesundersøgelse tilfredshed ved arbejdet og trivsel på
arbejdspladsen.
Iværksatte tiltag til fremme af medarbejdernes trivsel i skoleåret 2011/12:
Der er arbejdet med handleplanen der blev udarbejdet i forbindelse med trivsels- og ledelsesevalueringen.
Skolens vurdering, på en skala* fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
1

2

3
X

4

*

1 = Ikke påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
2 = Påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
3 = Godt på vej mod målopfyldelse
4 = Målet er fuldt ud nået

MEDARBEJDERDREVET UDVIKLING OG INNOVATION
Medarbejderdrevet udvikling og innovation
I Syddjurs Kommune skal ledelsen i dialog med medarbejdere og brugere løbende indsamle, bearbejde og
beskrive mulighederne for at skabe bedre service, øge produktiviteten og rationalisere i alle kommunens
enheder.
Målet er, at udvikling og innovation øges i den kommunale organisation til gavn for både borgere, brugere og
medarbejderne i kommunen.
I alle afdelinger/institutioner indgår medarbejderdrevet udvikling og innovation som et fokusområde. Det
betyder, at der skal igangsættes initiativer, hvor medarbejdere er centrale i udviklingen af områdets
kerneydelser.
Der skal vises konkrete effekter som f.eks. nedsat sagsbehandlingstid, øget kvalitet og øget bruger- og
medarbejdertilfredshed.
Konkrete tiltag og resultater
Beskrivelse:
Den nye struktur med undervisning og sociale aktiviteter i 35 timer om ugen og betaling for fritidstilbud har
krævet pædagogisk nytænkning og udvidet samarbejde på tværs af klasser og faggrænser.
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Skolens vurdering, på en skala* fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
1

2

3
X

4

*

1 = Ikke påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
2 = Påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
3 = Godt på vej mod målopfyldelse
4 = Målet er fuldt ud nået

mrådemål
SPECIALUNDERVISNING
Redegørelse for organisering, form og indhold samt iværksatte og påtænkte udviklingstiltag for
specialundervisning på skolen:
Eleverne i specialklasserne undervises ud fra den enkeltes kognitive forudsætninger med individuel
undervisning og undervisning på små hold.
Skolens vurdering, på en skala* fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
1

2

3

4
X

*

1 = Ikke påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
2 = Påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
3 = Godt på vej mod målopfyldelse
4 = Målet er fuldt ud nået

SFO SOM INTEGRERET DEL AF SKOLEN
SFO
Har SFO beskrevet pædagogiske mål- og indholdsbeskrivelser for børns trivsel, læring og udvikling? nej
(Ja/nej)
Tilbyder SFO børnene lektiestøtte? (ja/nej)
nej
Hvis ja: 1. ad hoc når børnene spørger om det
2. på faste tidspunkter på dagen/ugen
Evt. bemærkninger: Der er SFO fra 6.30 – 8.00 og 14.30 – 16.30. Børnene har en skoledag på 7 lektioner og
de yngste har kun ganske få lektier, som forældrene ønsker at lave sammen med dem for at følge deres
udvikling.
Deltager pædagogerne i undervisningen? (ja/nej)
Beskrivelse af det pædagogiske samarbejde mellem lærere og pædagoger i indskolingen:

Ja

Der er pædagoger med i alle undervisningslektionerne i specialklasserne. På tværshold er der
fællesforberedelse for lærere og pædagoger.
Pædagogiske fokusområder for SFO i skoleåret 2011/2012
Beskrivelse: Der er samme mål for SFO og undervisningen i specialklasserne.

”At vi vil udvikle det hele barn og gøre dem livsduelige gennem aktiviteter, der tilgodeser de
faglige, sociale, kreative, motoriske og musiske sider af det enkelte barn.”
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PÆDAGOGISK IT (2009-2011)
Pædagogisk IT
Angiv i procent hvor stor en del af lærere der har deltaget i kursus/temadage i IT
Antal kursuslærertimer i alt
Antal pædagogiske IT-vejledertimer
Giv eksempler på hvordan IT indgår som en naturlig del af undervisningen:
Uddybende bemærkninger:
IT i undervisningen
Antal elever (pr. 5. september)
Antal pc’ere i funktion
Antal elever pr. pc
Indkøb i indeværende skoleår (2011/12)
(alt inden for IT-udstyr)

42
42
1

Planlagte indkøb i kommende skoleår (2012/13)
(alt inden for IT-udstyr)

Der er indkøbt tastatur med farveforskel på vokaler
og konsonanter.
IT rygsække som tilbehør til elever med dysleksi,
relevante programmer til specialundervisning.
Egenfinansiering af IT-medievision 2.0 udgør:
22.085 kr.

Skolens egne visioner for området

Undersøge hvordan iPad og computere fungerer
som hjælpeværktøj for den enkelte elev og i
klasesammenhæng. Videoer og andre
elevprodukter som portfolio.

Evt. bemærkninger:
Skolens vurdering, på en skala fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
1

2

3
X

4

1 = Ikke påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
2 = Påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
3 = Godt på vej mod målopfyldelse
4 = Målet er fuldt ud nået

Institutionsmål
Redegørelse for skolens egne institutionsmål, jvf. Aftalestyring
Skolen bedes nedenfor give en afrapportering på de institutionsmål, der er arbejdet med i skoleåret
2011/2012.
Beskrivelse af mål
Beskrivelse af mål
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Afrapportering på institutionsmål
Statusopgørelse, herunder evaluering, grad af målopfyldelse,
dokumentation af indsats, resultater og effekter.
Afrapportering på institutionsmål
Statusopgørelse, herunder evaluering, grad af målopfyldelse,
dokumentation af indsats, resultater og effekter.
Det er ikke beskrevet specifikke institutionsmål for specialklasserne i
skolens udviklingsaftale, men der har været fokus på følgende
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indsatsområder i det forgangne skoleår.

Inklusion i folkeskolen

Der er et stigende antal elever, der deltager i fag i folkeskolen. Der
fokuseres på hvilke forudsætninger der skal til hos den enkelte elev, den
modtagende lærer og klasse og samarbejdet med specialklasser og de
ordinære folkeskoleklasser. Flere store elever fra specialklasserne tager
dele af folkeskolens afgangsprøver. En elev er i løbet af skoleåret blevet
fuldt integreret i alm. klasse på skolen. Eleverne deltager i forårskoncert på
skolen med optræden og er ansvarlige for deltagelse i skolens
morgensamlinger med indlæg.

Overgang fra specialklasse
til ungdomsliv

Det er vigtigt at finde det helt rette tilbud til den unge elev, der afslutter
skolegang fra specialklasse. Det er et positivt aspekt, at der gives
økonomisk støtte til specialefterskoler. Der er et tæt samarbejde med UUkurator og familieafdelingen og forældre om overgang fra folkeskolen og til
det videre forløb for den unge, der fortsat har brug for et særligt tilbud.
Enkelte elever er i praktik i lokalområdet. Ungeliv – fritidstilbuddet til de
ældste elever introducerer de unge ungelivet – der er ture til Århus og
eleverne trænes selv at bruge offentlige transportmidler og i planlægning af
aktiviteter. Der er et vist samarbejde med ungdomsskolen.

Ny struktur

Det udvidede undervisningsbegreb med tværsfag bliver løbende evalueret
og tilpasset de behov der er i elevgruppen. Der arbejdes med konkret læring
af faglige færdigheder f.eks. matematik i hjemkundskab og matematik,
orientering i naturen – kortlære, naturteknik og krop og bevægelse.
Samarbejde med den ordinære SFO og special SFO.

Skolebestyrelsens udtalelse
Igen i år kan vi i skolebestyrelsen med glæde konstatere, at vi har en yderst velfungerende
specialklassedel på vores kommuneskole.
En specialklassedel som med stor vilje og dygtighed blandt personale og ledelse har skabt et
harmonisk, lærerigt og udfordrende skolemiljø for vores elever med særlige behov. Det uden at
give køb på et trygt miljø med plads til den enkelte elevs specifikke behov både fagligt og socialt.
Vi kan konstatere, at overgangen til den nye skolestruktur med skoledag fra 8.00-14.20 er lykkedes
til skolebestyrelsens fulde tilfredshed.
Fremtidigt vil vi gerne i skolebestyrelsen støtte oprettelse af forældreråd i de klassetrin, hvor der er
elever nok og forældre med lyst til dette.
Generelt omkring specialklassedelen kan positivt fremhæves:
•
•
•
•
•
•
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Tværs-holdene midt på dagen styrker vores elevers faglige og sociale kompetencer.
Fleksibilitet med kortere dage til elever som ikke endnu magter 5 lange dage.
En stor del elever inkluderes i folkeskoleklasserne på forskellige fagområder.
At vi har elever der med stor succes tager afsluttende eksamen i folkeskolen.
At skolen stadig i højere grad lægger informationer til forældrene på skoleintra.
At skolen meget aktivt inddrager forældrene i skole/hjem samarbejdet.
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•
•
•

At eleverne har elevsamtaler hver uge, hvilket giver dem en god mulighed for at give
udtryk for godt og dårligt i skolelivet til en fortrolig voksen.
At iPads er implementeret til vores lærere og pædagoger, hvilket vi forventer giver børnene
en ny mulighed for indlæring.
At vi har en yderst kompetent lærer/pædagog- gruppe, alle med linjefag eller tilsvarende
kompetencer.

Følgende punkter er vi bekymret for:
•

At vi kan konstatere at man ved langtidsfravær (sygemelding, barsel etc.) blandt personalet
ikke har budgetdækket ressourcer til at dække dette fravær. Der er kun én taber – det er
eleverne!

•

Udsigten til nedskæringer fra kommunen til folkeskolerne vil i høj grad også ramme
specialklassernes elever. Deres mulighed for inklusion i folkeskolen vil mærkbart
forringes, da folkeskolen i givet fald ikke vil have ressourcerne til at rumme dem.

I værste fald vil det betyde at man fratager elever mulighed for i samme overbevisende stil som nu
at tage folkeskolens afgangseksamen.
Vi har i skolebestyrelsen forsat et stort ønske om at bibeholde vores specialklasser i tæt samarbejde
med den almindelige folkeskole under ét tag. Kun ved tilstrækkelige økonomiske rammer for
begge skoleformer er det muligt forsat at udvikle og skabe livsduelige elever.
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Pindstrupskolen

Skolens bidrag til kvalitetsrapporten
for Syddjurs Skolevæsen
Skoleåret 2011 / 2012
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Skolebeskrivelse
Skolens profil:
Pindstrupskolen er kommunens specialskoletilbud til børn, hvis behov for særlig støtte ikke kan tilgodeses i
den almindelige folkeskole.
Pindstrupskolen, Specialcenter Syddjurs har kapacitet til 70 elever.
Skolen tilbyder undervisning inkl. socialpædagogiske aktiviteter i 0. – 9. kl. baseret på folkeskolens
fagrække med mulighed for afgangsprøver efter 9.kl..
Visitation til specialskolen varetages af visitationsudvalget, som består af PPR-leder og skolechef. Visitation
sker på baggrund af en pædagogisk-psykologisk undersøgelse og vurdering og efter indstilling fra elevens
skole i samarbejde med barnet og barnets forældre.
Ledelse:

 Skoleleder / aftaleholder – Hans Henrik Dupont



Viceskoleleder / administrativ leder(stedfortræder for skolelederen ved dennes fravær) –
Mogens Haas Michelsen
Pædagogisk leder med særlig fokus på den socialpædagogiske del af skolens tilbud – Lone
Bridal Hansen

Målgruppe:
Børn, hvis kognitive (begavelsesmæssige) niveau er inden for normalområdet, dog også børn med
svingende funktionsniveau.






Børn med specifikke indlæringsvanskeligheder
Børn med opmærksomhedsproblemer
Børn med socio-/emotionelle vanskeligheder
Børn med vanskeligheder inden for autismespektret
Børn med ADHD

Organisering og struktur:








Skoledagens længde er fra kl. 7.50 – 14.00
Skoledagen består af et integreret forløb af undervisning og socialpædagogiske aktiviteter
Der er tilknyttet både lærere og pædagoger til skolen
Der er SFO fra kl. 6.30 – 7.50 og kl. 14.00 – 16.30 samt på alle skolefridage i tidsrummet kl.
6.30 – 17.00. Som andre skoler i Syddjurs kommune er der lukkedage/-uger i juli måned og
på enkeltstående dage i forbindelse med helligdage/højtider – lukket uge 28, 29 og 30 i
2012
Undervisningen foregår i grupper på 7 - 9 elever i små, overskuelige enheder
Lærere og pædagoger arbejder tæt sammen både omkring planlægning, gennemførelse og
efterbehandling af undervisning og socialpædagogiske aktiviteter

Skolens fysiske rammer og disses betydning for organisering af undervisningen:
Fysiske rammer
Skolen har til huse på en skole, som tidligere har været en almindelig folkeskole. I flere omgange er der
blevet bygget om, så skolen nu fremstår som yderst velegnet til den type børn, der går her. Der er i de
oprindelige bygninger 5 gruppelokaler med plads til 7-9 elever. Hvert gruppelokale har flere
undervisningslokaler og et køkken, så der er mulighed for at lave mad. I den ene fløj er der en gymnastiksal,
som bliver flittigt brugt både i undervisning og som pauseaktivitet. I kælderen har der indtil august 2011
været indrettet sløjdlokale og billedkunst. Lokaler som var udmærkede, men ikke optimale. Der er i
kælderen ligeledes ovn til lerbrænding og et lokale, der tidligere har været anvendt til ”klub”aktiviteter med
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bordfodbold, airhockey og mulighed for at se film, men pt. i forbindelse med kommende byggeri anvendes
som depotrum.
I skolegården har der indtil august 2011 været opstillet 4 pavilloner. Hver pavillon har 1 fællesrum med
køkken samt 3 mindre undervisningslokaler samt garderobe og toilet. To af pavillonerne er fjernet i juli 2011,
for at skaffe plads til det kommende byggeri.
På matriklen er der ydermere plads til at køre mooncar og cykel, bålplads og udekøkken, svævebane,
gynger, sandkasse. I skoleåret 10/11 er etableret en multibane til boldspil i skolegården.
I foråret 2012 blev de tidligere legplads ved nordgavlen af østfløjen renoveret og samtidigt blev der etableret
en ny legeplads mellem øst og vestfløjen.
I maj måned 2011 blev den tidligere portnerbolig indrettet til SFO basislokaler.
Der er i skoleåret 2010/2011 udarbejdet et byggeprojekt, hvor de nuværende pavilloner vil blive erstattet af
to nybyggede huse med lokaler, faciliteter og udenomsarealer til 4 grupper.
I sidste del af skoleåret er der ligeledes planlagt en omfattende renovering af Pindstrupskolen:
Efterisolering, nye vinduer/døre, nyt tag og maling af træværk.
I forbindelse med forberedelse af det kommende byggeri er der fundet en omflytning, omindretning og
renovering sted af eksisterende lokaler – tidligere administrationslokaler, bibliotek og kælderlokaler - for at
skabe plads til eleverne, medens der bygges om. Denne renovering og omforandring af eksisterende lokaler
vil efter byggeriet blive til stor gavn for skolen som forberedelsesrum til lærerne og konference og møderum.
Disse nye bygninger, renoveringer og omforandringer, som vil være klar til ibrugtagning ved skoleåretes
start i august 2012, vil betyde, at Pindstrupskolen vil fremstå som en velindrettet og tidssvarende
specialskole, som kan tilbyde hele folkeskolens fagrække og sikre at eleverne får optimale
undervisningsbetingelser og mulighed for at gå til folkeskolens afgangsprøve.
Der blev ligeledes i samme periode udarbejdet et byggeprojekt bestående af en faglokalebygning, der
indeholder 3 faglokaler (fysik, billedkunst og sløjd) – dette projekt kunne dog ikke, sammen med
ovennævnte byggeri, gennemføres inden for den afsatte økonomiske ramme.
Endelig skal det nævnes at byens børn benytter ofte skolens udearealer efter skoletid ligesom en lokal
børnehave af og til låner skolens lokaler. Ligeledes har skolen mulighed for at benytte Pindstruphallen og
deres fodboldbaner.
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Rammebetingelser
KLASSETRIN, SPOR OG ELEVTAL (pr: 5/9 2011)
Klassetrin
Antal spor
Antal elever
0. klasse
0
1. klasse
9
2. klasse
6
3. klasse
7
4. klasse
6
5. klasse
8
6. klasse
6
7. klasse
9
8. klasse
5
9. klasse
4
10. klasse
2
I alt:
Specialklasser
9
62
Modtageklasser
I alt:
9
62
Evt. bemærkninger:
Det er angivet hvorledes skolens elever fordeler sig på klasser - Eleverne er dog ikke inddelt klassevis på
Pindstrupskolen, men i grupper af varierende størrelser.. Der er taget hensyn til elevernes handicap, deres
faglige/sociale kompetencer og deres alder ved gruppeopdelingen

Klassekvotient
Normalklasser
Specialklasser
Modtageklasser
Evt. bemærkninger:

6,9

Antal elever i SFO
Elever i 0. – 5. klasse
36
Tilmeldt SFO
14
Andel af elever i SFO/skole (dækningsgrad)
38,9%
Evt. bemærkninger:Alle elever på Pindstrupskolen, kan i
princippet gå i SFO, så dækningsgraden er udregnet på det
samlede elevtal på 62.
Elever pr. normeret lærerstilling i normalklasser 0. – 10. klasse
Antal tildelte fuldtidslærerstillinger, incl. leders evt. uv-tid
Antal faktisk ansatte fuldtidslærerstillinger, incl. leders evt. uv.-tid
Antal elever pr. fuldtidslærerstilling i forhold til faktisk lærernormering
Evt. bemærkninger:19 fuldtidslærerstillinger = 17 lærere, 1 børnehavekl.leder og 1
langtidssygemeldt lærer.
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LÆRERNES UNDERVISNINGSTID
Lærernes undervisningstid
Procentandel af lærernes bruttoarbejdstid (1924 timer) der anvendes til undervisning
Procentandel af lærernes nettoarbejdstid (1672,4 timer) der anvendes til undervisning
Evt. bemærkninger:

43,5
50,2

ELEVFRAVÆR
Elevfravær – beregnet på det samlede fravær i hele skoleåret
Den samlede fraværsprocent
Hvor mange procent af det samlede fravær skyldes sygdom?
Andre fraværsårsager:
62 elever á 200 dage = 12.400 dage
Skyldes sygdom = 363 dage
Skyldes ulovligt fravær = 36 dage
Skyldes lovligt fravær = 450 dage
Fravær i alt = 849 dage

6,9
42

UNDERVISNINGSMIDLER
Undervisningsmidler *
Antal elever
Afholdte udgifter til uv-midler
Udgift pr. elev
Evt. bemærkninger:

62
256.000
4.129

* Undervisningsmidler defineres som: Skolebiblioteksmaterialer, lærebogssystemer, fagbøger, materialer og udstyr til eksempelvis
fagene sløjd, billedkunst, musik, håndarbejde, natur og teknik, fysik/kemi, idræt osv., IT-udstyr/programmer, kort, smartboards,
skrivepapir, kladdehæfter, blyanter og andre skrivematerialer m.m.
Bemærk:
1. leasing af kopimaskiner, serviceabonnementer, copy-dan, koda og lign. hører under adm.udgifter/kontorhold
2. rejse- og opholdsudgifter til lejrskoler/eskskursioner medtages ikke under undervisningsmidler.

UNDERVISNINGSTIMER
Undervisningstimer
Klassetrin
Planlagte uv-timer pr. klasse
0. klasse
690
1. klasse
720
2. klasse
720
3. klasse
760
4. klasse
760
5. klasse
760
6. klasse
840
7. klasse
840
8. klasse
840
9. klasse
840
10. klasse
690
Specialklasser
Modtageklasser
Kriterier for aflysning af timer og evt. øvrige bemærkninger:
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Gennemførte uv-timer i %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
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Vi aflyser i princippet ikke undervisningstimer med den nomering, vi har på specialskole området.
Vi opstiller rammer og undervisningstimer, der opfylder folkeskolens minimumskrav. Skolens
Kerneydelse ligger i tidsrummet 08.00 – 14.30 alle 200 skoledage om året.
LÆRERNES UDDANNELSE
Lærernes linjefagsdækning
Procentdel af undervisningen der varetages af lærere med linjefag eller tilsvarende kompetencer
(f.eks. længerevarende efterudd./årskursus i et fag eller fagkompetencer på bachelorniveau)
Normalundervisning
(linjefag eller efteruddannelse/årskursus/diplomuddannelse)
Specialklasser
(linjefag eller efteruddannelse/årskursus/diplomuddannelse)

Se under bemærkninger

Dansk som 2. sprog
(linjefag eller efteruddannelse/årskursus/diplomuddannelse)
Evt. bemærkninger:Alle lærer ansat på skolen er uddannede lærer og flere af dem har videreuddannelse
Ingenfor IT, specialpædagogik, læsning. Derudover uddanner vi selv lærere og pædagoger. Vi har
kurserI handicapforståelse, ADHD, konflikthåndtering, intensig træningskursus indenfor ASF o.s.v.

Lærernes og pædagogernes efter- og videreuddannelse
Samlede lønudgifter
Samlede udgifter til deltagergebyr og kørsel
171.000
Udgift pr. fuldtidslærer
5.029
Evt. bemærkninger:19 lærere og 15 pædagoger, tid til kursus,
efteruddannelse er indregnet i lærernes/pædagogernes arbejdstid.

De pædagogiske processer
ELEVPLANER
Den løbende evaluering / elevplaner
I Syddjurs Kommune er det besluttet, at elevplanen skal være tilgængelig via Skoleintra/skolens hjemmeside
(adgang via Forældreintra), elevplanen skal bruges i planlægningen af undervisningen for den enkelte elev
og elevplanen bruges som dialogredskab i skole/hjem-samarbejdet om den enkelte elevs udvikling.
Hvordan arbejder skolen/lærerne med elevplaner?
Beskrivelse:
Skolen har udarbejdet deres egen skabelon til en elevplan, som er tilpasset specialskole virksomhed.
Elevplanen er tilgængelig på Intra for personale og forældre. Lærerne udfylder elevplanen så den kan
anvendes i forbindelse med konferencer i oktober/november måned. I foråret udarbejder lærerne en
status i forhold til de opstillede mål i elevplanen, denne status anvendes i forbindelse med forårets forældresamtaler.
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Regelmæssige andre anvendte evalueringsredskaber/metoder til løbende evaluering i fagene i
Indskoling
Lusning, nationale test og diverse relevante faglige test.
Mellemtrin

Lusning, nationale test og diverse relevante faglige test.

Udskoling

Lusning, nationale test og diverse relevante faglige test.

Evt. bemærkninger:
Vi anvender logbog, elevplan, konferencestatus olign, til at dokumentere udviklingen, både i relation til
elevens faglige og sociale udvikling.
SKOLE/HJEM SAMARBEJDE
Skole/hjem-samarbejdet
Beskrivelse af de væsentligste elementer i skole/hjem samarbejdet:
Der indkaldes til konference i efteråret, med forældre, skole, PPR og sagsbehandler.
Der indkaldes til forældre/barn samtale i foråret med deltagelse af skole, forældre og elev.
Derudover indkaldes der til netværksmøder efter behov.
Der indkaldes til forældremøde/arrangement ved skolestart, ved juletid og ved skoleårets afslutning.
Klasseråd/forældreråd
Antal klasser med klasseråd/forældreråd
Antal klasser uden klasseråd/forældreråd
Evt. bemærkninger:
På Pindstrupskolen er der ikke klasseråd/forældreråd.

HOLDDANNELSE
Tilrettelæggelsen af arbejdet med holddannelse
Det fremgår af folkeskolelovens §25, at undervisningen på 1.-10 klassetrin kan organiseres i hold inden for
den enkelte klasse og på tværs af klasser og klassetrin.
Eleverne skal dog undervises i deres stamklasse i den overvejende del af undervisningstiden.
Hvordan bruger skolen holddannelse?
I indskolingen:
Grupperne på Pindstrupskolen er af en sådan størrelse at holddannelse i traditionel
forstand ikke finder sted. En elevgruppe består typisk af 7-9 elever, hvor der i
undervisningssammenhæng foregår en høj grad af undervisnings differentiering.
På mellemtrinnet:
Grupperne på Pindstrupskolen er af en sådan størrelse at holddannelse i traditionel
forstand ikke finder sted. En elevgruppe består typisk af 7-9 elever, hvor der i
undervisningssammenhæng foregår en høj grad af undervisnings differentiering.
I udskolingen:
Grupperne på Pindstrupskolen er af en sådan størrelse at holddannelse i traditionel
forstand ikke finder sted. En elevgruppe består typisk af 7-9 elever, hvor der i
undervisningssammenhæng foregår en høj grad af undervisnings differentiering.
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UNDERVISNINGSMILJØ
Elevernes undervisningsmiljø
Loven om undervisningsmiljø trådte i kraft i august 2001. Det betyder, at skolerne udarbejder en skriftlig
undervisningsmiljøvurdering, som revideres minimum hvert 3. år.
Undervisningsmiljøvurderingen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.
Tidspunkt for seneste UVM?

Se
nedenstående

Beskrivelse af de indsatser, som den sidste undervisningsmiljøvurdering har givet anledning til
Beskrivelse:Pindstrupskolen blev etableret i august 2010, og er endnu ikke mht. til de fysiske rammer
færdiggjort. I 2011/2012 befandt skolen sig i en større ombygnings/omforandrings fase, vi har derfor endnu
ikke fundet det relevant af udarbejde en UVM. Sikkerhedsgruppen bearbejder pt. materiale fra
DCUM som skal anvendes til undervisningsmiljøundersøgelse i efteråret 2012.

DANSK SOM ANDET SPROG
Tilrettelæggelsen af undervisningen i dansk som andet sprog
Byrådet i Syddjurs Kommune har besluttet at der er 3 modtagecentre i Syddjurs Kommune på henholdsvis
Mørke Skole, Rønde Skole og Skelhøjeskolen.
Antal elever der modtager undervisning i dansk som andet sprog i alt:
- i modtageklasse
- som helt eller delvist integreret i den alm. undervisning
Evt. bemærkninger:

RESULTATER – FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER

Karaktergennemsnit
FSA : Bundne prøvefag
Dansk

Engelsk
Matematik

Fysik/kemi
Naturfag

FSA : Frivillige prøvefag
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Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
Læsning
8,50 2
10,00 1
Retskrivning
4,50 2
7,00 1
Skriftlig
6,00 2
7,00 1
Orden
4,50 2
7,00 1
Mundtlig
6,00 2
10,00 1
Mundtlig
8,50 2
8,50 2
Mundtlig
6,00 2
Færdighedsregning 7,00 2
12,00 1
Problemløsning
6,00 2
10,00 1
Praktisk/mundtlig 7,00 1
12,00 1
Praktisk/mundtlig
0
Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal

0
0
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Tysk valgfag
Fransk valgfag
Håndarbejde
Sløjd
Hjemkundskab

Skriftlig
Mundtlig
Skriftlig
Mundtlig
Praktisk/mundtlig
Praktisk/mundtlig
Praktisk/mundtlig

FSA : Prøvefag til udtræk
Engelsk
Tysk tilbudsfag
Fransk tilbudsfag

Skriftlig
Skriftlig
Mundtlig
Skriftlig
Mundtlig

Kristendomskundskab
Mundtlig
Historie
Mundtlig
Samfundsfag
Fysik/kemi
Geografi

Mundtlig
Skriftlig
Skriftlig

Biologi
Skriftlig

FSA : Vurderinger og evalueringer
Obligatorisk projektopgave
Fri selvvalgt opgave

-

0
0
0
0
0
0
0

-

0
0
0
0
0
0
0

Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
7,00 2
10,00 1
2,00 1
0
2,00 1
0
0
0
0
0
5,50 2
0
5,50 2
0
8,50 2
0
0
7,00 2
10,00 1
7,00 2
0
Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
7,00 1
0

Skolelederens vurdering af årsresultaterne
Vi er særdeles tilfredse med, at på Pindstrupskolen er det nu en fast del af konceptet, at man også går op til
Folkeskolens Afgangsprøve. Igen i år har afgangseleverne - alt efter det niveau de er på og alt efter det
handicap, de har – deltaget i folkeskolens afgangsprøve og opnået fine resultater.
SFO
SFO-personale
Antal fuldtidsstillinger (pr. 1. september 2011)
0
Heraf uddannede pædagoger
Heraf andet personale
Beskrivelse af det andet personales uddannelse/kvalifikationer og lign.: På Pindstrupskolen varetager 2
pædagoger, som en del af deres job,SFO funktionen på skolen.
SFO har åbent fra 6.30 – 8.00 og 14 – 16.30, derudover er der tilknyttet 3 pædagogmedhjælpere på deltid.
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I ferierne dækker de ansatte pædagoger ferieperioderne på skift.

Afrapportering vedr. aftalestyring
Fælles kommunale mål
ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS
Trivsel og sygefravær på medarbejderniveau
Trivsel på arbejdspladsen og nedbringelse af sygefraværet er udpeget som et fokuspunkt i hele Syddjurs
Kommunes organisation. I Aftalestyring 2008 er det medtaget som et overordnet, kommunalt mål med
overskriften : "Attraktiv arbejdsplads - bedre trivsel - mindre sygefravær" til bearbejdelse i både 2008 og
2009.
Sygefravær
Sygefraværsprocent lærere
Sygefraværsprocent pædagoger
Sygefraværsprocent øvrigt personale

2010/11
5,09
5,50
1,67

2011/12
6,84
6,99
4,04

Evt. bemærkninger:I denne beregning indgår lærer som var
sygemeldt (parkinson)skoleåret 2011-2012 frem til 1.4..2012 hvor
han blev afskediget. På pædagogsiden har der været 2
langtidssygemeldinger (den ene med kroniske maveproblemer
den anden med langvarige tarmproblemer)Endelig har en
rengøringsassistent været langtids sygemeldt p.g.a. en skade i
hånden.
Trivsel
Skolens vurdering af medarbejdernes trivsel og sygefraværets indflydelse på den pædagogiske hverdag:
Vi arbejder på Pindstrupskolen fortsat på at nedbringe sygefraværet. Det har i skoleåret 2011/2012 ikke
været så stort, at det har haft negativ indflydelse på vores hverdag.
Vi ser frem til, at omforandringen af de fysiske rammer og nybyggeri kan være med til at gøre trivslen på
Pindstrupskolen endnu bedre, og vi må konstatere at renovering og omforandring af skolen som beskrevet
under sygefravær, ikke har givet anledning til væsentlig højere fraværsprocent blandt personalet.

Iværksatte tiltag til fremme af medarbejdernes trivsel i skoleåret 2011/12:
Vi udarbejdede i slutningen af 2011, den kommunalt foranstaltede trivselsundersøgelse. I foråret
udarbejdede vi en fysisk APV for netop i sammenhæng med renovering og byggeri med det samme at
samle op på eventuelle mangler, problemer m.v.
Skolens vurdering, på en skala* fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
1
*

2

3
X

4

1 = Ikke påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
2 = Påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
3 = Godt på vej mod målopfyldelse
4 = Målet er fuldt ud nået
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MEDARBEJDERDREVET UDVIKLING OG INNOVATION
Medarbejderdrevet udvikling og innovation
I Syddjurs Kommune skal ledelsen i dialog med medarbejdere og brugere løbende indsamle, bearbejde og
beskrive mulighederne for at skabe bedre service, øge produktiviteten og rationalisere i alle kommunens
enheder.
Målet er, at udvikling og innovation øges i den kommunale organisation til gavn for både borgere, brugere og
medarbejderne i kommunen.
I alle afdelinger/institutioner indgår medarbejderdrevet udvikling og innovation som et fokusområde. Det
betyder, at der skal igangsættes initiativer, hvor medarbejdere er centrale i udviklingen af områdets
kerneydelser.
Der skal vises konkrete effekter som f.eks. nedsat sagsbehandlingstid, øget kvalitet og øget bruger- og
medarbejdertilfredshed.
Konkrete tiltag og resultater
Beskrivelse:
Vi har i forsættelse af skoleåret 10/11 optimeret skoledagens opdeling og i sammenhæng med ændring af
lærernes og pædagogernes arbejdstid, har vi optimeret den ugentlige arbejdsplan. Onsdagsmøder: Al
mødevirksomhed afvikles på onsdage: Der er teammøde hver onsdag efterfulgt ca. hver 3 onsdag af
fællesmøder, pæd.råd møder, lærermøder, pædagogmøder og trinmøder.
Byggeri/omforandring: Kommende byggeri vil betyde, at Pindstrupskolen vil være optimalt indrettet til ca. 70
elever. Byggeriet forventes færdiggjort til juli 2012.
Indkøb af bus: Vi arvede en bus fra Egedalsskolen og har siden leaset yderligere en. Mulighed for at drage
af sted i disse busser i sammenhæng med diverse undervisningsprojekter m.v, Busserne er en stor gevinst
set i sammenhæng med den type elever, vi har, og har specielt i dette bygge- og omforandringsår været
uundværdlige.
I forbindelse med byggeri og deraf trange forhold, støj, færdsel m.v har vi gjort meget ud at benytte
lokaliteter/opholdsarealer væk fra skolen:
Heraf kan nævnes:
Spejderhytten: I lokalområder findes der en spejderhytte, som vi har lånt af børnehaven hver fredag
(børnehaven have lejet den alle ugens dage i skoleåret 11/12).
Ungdomsskolens pavilloner ved crossbanen i Kolind.
Arealer i Sivested ved en af de ansatte.
Andre arealer også ved Sivested ved en af de ansatte.
Herudover har man flittigt besøgt de arbejdende værksteder ved Gl. Estrup., Randers Regnskov,
Fjordcenteret i Voer, m.v.
Skolens vurdering, på en skala* fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
1

2

3
x

4

*

1 = Ikke påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
2 = Påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
3 = Godt på vej mod målopfyldelse
4 = Målet er fuldt ud nået

INNOVATION I SYDDJURS KOMMUNE
Innovation i Syddjurs Kommune
Transportudgifter søges nedbragt vha. brug af skolens egne biler fremfor private biler.
Vi har stor fokus på arbejdsmiljøet for at højne arbejdsglæden og mindske fravær.
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Vi har udarbejdet en skrivelse, som kan inspirere vores kolleger i folkeskolen med opgaven i forhold til
inklusion.
Vi har tilbudt os til kollegial sparring ude blandt kollegerne i folkeskolen.
SYDDJURS KOMMUNE OG CIVILSAMFUNDET - MED BORGERVELFÆRDEN I CENTRUM
Syddjurs Kommune og civilsamfundet – med borgervelfærden i centrum
Vi samarbejder med frivillige handicaporganisationer.
Vi låner vores gymnastiksal ud til den nærliggende børnehave og til en zumbainstruktør.
IMPLEMENTERING AF LEDELSESEVALUERING OG TRIVSEL
Implementering af Ledelsesevaluering og trivsel
Vi skaber rum for evaluering, hvor personalet også kan komme med emner.
Vi har mange forskellige demokratiske fora – med-udvalg, møder med tr.-repræsentanter,
arbejdsmiljørepræsentanter, p.-rådsmøder, hvor medarbejderne inddrages.

Områdemål
SFO SOM INTEGRERET DEL AF SKOLEN
SFO
Har SFO beskrevet pædagogiske mål- og indholdsbeskrivelser for børns trivsel, læring og udvikling?
(Ja/nej)
Tilbyder SFO børnene lektiestøtte? (ja/nej)
Hvis ja: 1. ad hoc når børnene spørger om det
2. på faste tidspunkter på dagen/ugen
Evt. bemærkninger:
Deltager pædagogerne i undervisningen? (ja/nej)
Beskrivelse af det pædagogiske samarbejde mellem lærere og pædagoger i indskolingen:

Ja
Nej

Ja

Se vision og formål for Pindstrupskolen.

Pædagogiske fokusområder for SFO i skoleåret 2011/2012
Beskrivelse:
Det har været godt med en fast tilknyttet medarbejderstab, som har arbejdet med at implementere de
pædagogiske mål og indholdsbeskrivelser der blev udarbejdet i foråret 2011. Samtidig har man i løbet af
skoleåret fået optimeret opdelingen af børnene i eftermiddagstimerne.

PÆDAGOGISK IT (2009-2011)
Pædagogisk IT
Angiv i procent hvor stor en del af lærere/pædagoger der har deltaget i kursus/temadage i IT
Antal kursuslærertimer i alt
Antal pædagogiske IT-vejledertimer
Giv eksempler på hvordan IT indgår som en naturlig del af undervisningen:
Smartboard indgår som en fast del af undervisningen i alle 9 grupper på skolen. Derudover bruges
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smartboardet også til visualisering. For de elever, der har behov for det, er brug af IT- rygsæk en integreret
del af dagligdagen på Pindstrupskolen.
Samtlige elever har adgang til en PC, hvilket betyder at Pindstrupskolen stille og roligt er på vej ind imod det,
man kalder det digitale penalhus.
Uddybende bemærkninger:
Vi glæder os utroligt til at komme i gang med IT-medievision 2.0
IT i undervisningen
Antal elever (pr. 5. september)
Antal pc’ere i funktion
Antal elever pr. pc
Indkøb i indeværende skoleår (2011/12)
(alt inden for IT-udstyr)

62
65
1

Planlagte indkøb i kommende skoleår (2012/13)
(alt inden for IT-udstyr)

Samlingen af bærbare Dell maskiner er suppleret
med 20 renoverede/ brugte bærbare computere.
Der er indkøbt 6 stationære maskiner til brug i SFO
fortrinvis til spil m.v.
Vi indkøbte i efteråret 12 Ipads for så hurtigt som
muigt at komme i gang med at forske i Ipadens
muligheder.
Hertil diverse udstyr såsom: Høretelefoner, mus,
skærme m.v. samt reparationer af smartboards.
Vi er, som alle øvrige skoler i kommunen, med i
kommunens Ipadprojekt. Det pædagogiske
personale på skolen fik udleveret Ipads i april og vi
er i den heldige situation, at alle skolens elever får
udleveret Ipads ved skoleårets start 12/13
Pindstrupskolens egenfinansiering i forhold til
indkøb af iPads udgør 35.889 kr. i skoleår 2012/13.

Skolens egne visioner for området

It medievision 2.0

Evt. bemærkninger:
Skolens vurdering, på en skala fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
1

2

3

4
x

1 = Ikke påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
2 = Påbegyndt aktiviteter for målopfyldelse
3 = Godt på vej mod målopfyldelse
4 = Målet er fuldt ud nået

Institutionsmål
Redegørelse for skolens egne institutionsmål, jvf. Aftalestyring
Skolen bedes nedenfor give en afrapportering på de institutionsmål, der er arbejdet med i skoleåret
2011/2012.
Beskrivelse af mål
At fortsætte processen med
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Afrapportering på institutionsmål
Statusopgørelse, herunder evaluering, grad af målopfyldelse,
dokumentation af indsats, resultater og effekter.
Medarbejdere fra videnscenteret skal vejlede, supervisere, sparre og
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at etablere et ”videnscenter”
på Pindstrupskolen.

uddanne eget personale.
Medarbejdere fra videnscenteret kan vejlede, supervisere og uddanne
personale på folkeskolerne i Syddjurs Kommune.
Der er i foråret 2012 udsendt en lille bog fra specilacentret med konkrete
anvisninger vedrørende inklusion, konflikthåndtering, visuelle støttemidler
mv.
Der er ligeledes i løbet af skoleåret afviklet fyaftensmøder med med
samme teamaer, hvor personale fra folkeskolerne og PPR har deltaget. Der
er i foråret 2011 etableret et samarbejde/pilotprojekt med Marienhoffskolen,
med det formål at ”afprøve” centerets ydelser. Der er etableret et samarbejde med Kolind Skole om undervisningsdiff. Der afholdes i september
fyraftensmøde med folkus på Ipad i specialundervisningen.
Der er indledt et samarbejde med Nordsdjurs Kommune
Der udsendes materiale til folkeskolerne og kommunens private skoler om
videnscenterets tilbud.
Der har været afholdt møder med PPR, hvorefter der er indgået et
samarbejde om bl.a. afholdelse af møder for specialcenter koordinatorerne.

Få skabt gode og
tidssvarende fysiske rammer
for elever og personalet på
Pindstrupskolen

Det har været vigtigt i bygge - og renoveringsfasen af Pindstrupskolen at
opretholde en fornuftig dagligdag for elever og personale.
Processen er forløbet fint – selvfølgelig har der været tidspunkter med
spidsbelastninger – men alt i alt er projektet gennemført på tilfredsstillende
vis.
Renoveringen er afsluttet omkring 1. marts 2012 og nybyggeriet vil stå klar
til ibrugtagning d 1.august 2012.
Alle glæder sig til endelig at få flyttet det hele ”rigtigt” på plads og komme i
gang med et nyt skoleår med tidssvarende og fine undervisningsfaciliteter i
de renoverede lokaler og de to nybyggede huse. Personaleforholdene er
ligeledes forbedrede, idet der i forbindelse med renoveringen er etableret
nogle fine lokaler i kælderen, som fremover vil kunne anvendes til
konference og forberedelseslokaler.
Udearealerne vil også blive renoveret og forbedret med nyt asfalt i
skolegård, eksisterende legeredskaber vil blive repareret og der vil blive
suppleret med nye redskaber.
Endelig skal det nævnes, at et par lokale fonde er søgt om midler til at
yderligere at forbedre forholdene på udearealerne. Der søges om midler til
at anskaffe en hoppepude og der søges om midler til at etableret et ”udemini-fitnesscenter” -- altså kombinerede lege og motionsredskaber. Begge
dele vil selvfølgelig blive benyttet af skolens elever i skoletiden, men det er
samtidig meningen at faciliteterne kan bruges af lokalsamfundets børn og
voksne.

Effekten af en optimering af
Pindstrupskolens SFO- tilbud
vil være, at den
sammensatte gruppe af
elever med forskellige
handicaps og aldre, der
dagligt er i SFO både i
morgenåbningsperioden og
om eftermiddagen vil kunne
deltage i nogle relevante og
udviklende aktiviteter.
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Sfo har i dette skoleår fået sine egne nyindrettede basislokaler med
forskellige gode aktivitetsmuligheder.
Samtidig er personalestaben indskrænket til så få
medarbejdere som muligt, så eleverne i løbet af ugen ser så få nye ansigter
som muligt.
Endelig er der udarbejdet en ny målsætning og beskrivelse af Sfo-tilbuddet,
som man har arbejdet med at implementere i dette skoleår.
I starten af maj 2012 vil SFO tilbuddet blive evalueret med henblik at få
beskrevet hvilke justeringer der evt. skal foretages inden starten af skoleåret
12/13.
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Skolebestyrelsens udtalelse
Skolebestyrelsens udtalelse

Skolebestyrelsen har taget kvalitetsrapporten til efterretning.
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