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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 sker via kvalitetsrapporten.
Fristen for kommunalbestyrelsens behandling af kvalitetsrapport for skoleår 2012/13 og opfølgende
handleplan er hhv. den 31. december 2013 og den 15. marts 2014.
Kvalitetsrapportens opbygning
Kvalitetsrapporten for skoleår 2012/13 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 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 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
uddybende samtaler mellem Skoleafdelingen og skolernes ledelsesteams samt hver enkelt skoles
skriftlige bidrag til kvalitetsrapporten.

1. Helhedsvurdering
1.1 Generel vurdering:
Den overordnede vurdering er, at kommunens folkeskoler er i samme gode udvikling som
foregående år. Det er skoleafdelingens vurdering, at der på alle skoler arbejdes godt og intenst i
forhold til lokal udvikling og forankring af såvel områdemålene som den enkelte skoles
institutionsmål.
Skolernes egne institutionsmål er meget relevante og har god tilknytning til og sammenhæng med
de fælles områdemål for skolevæsenet som helhed.
Der er derimod ikke iværksat særlige tiltag i forhold til kommunens fælles mål, idet disse i det store
og hele allerede er en integreret del af skolens virke ud fra gældende lovgivning og almindelig
skolepraksis.
Skolerne er rigtig gode til at udnytte ressourcerne optimalt både når det gælder lønsumsmidler og
midler til øvrig drift, hvilket også kommer til udtryk i de landsdækkende analyser fra ”Det
Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning” (KORA):
•

KORA udsendte i februar 2013 en analyse af de kommunale folkeskolers evner til at løfte
elevernes afgangsprøveresultater i forhold til de socioøkonomiske forventninger, og her
viste det sig, at eleverne i Syddjurs generelt scorer højere end forventet.

•

Ligeledes var Syddjurs blandt de bedste kommuner i KORA’s analyse fra august 2013
over hvor meget man får for skattekronerne. Forskerne så i denne analyse bl.a. på, hvor
mange penge kommunerne bruger på folkeskolen holdt op imod 10 områder – blandt andet,
hvor mange børn, der er i klasserne, lærernes sygefravær og hvor gode karakterer, eleverne
får ved 9. klasses afgangsprøve i dansk og matematik.

•

ECO-nøgletallene for regnskab 2012 og budget 2013, hvor kommunernes udgifter
sammenlignes på regionsplan, landsplan og blandt en gruppe sammenlignelige kommuner,
viser også, at udgiften pr. barn til undervisning i folkeskolen og SFO i Syddjurs
Kommune ligger under andre kommuners niveau.

I forhold til udgifter til specialundervisning på specialskoler ligger kommunen på et forholdsvist
højt niveau sammenlignet med andre kommuner. Strategien de sidste 5 år har været at udfase
brugen af specialskoler i andre kommuner ved naturlig afgang af de ældste elever og næsten fuldt
stop for tilgang af nye elever med undtagelse af elever med så svære fysiske og psykiske handicaps,
at kommunen ikke selv har de fornødne specialiserede tilbud. I sådanne situationer er der god
fornuft i at samarbejde med andre kommuner, da vi ikke selv har volumen til at løfte opgaven. Men
da kommunens egen specialtilbudskapacitet er udvidet de sidste par år ved etablering af
Pindstrupskolens nye bygninger og etablering af flere lokale specialklasser, vil det være fornuftigt
at tilbyde undervisning i kommunes eget regi til en større andel af børn med særlige behov end
tilfældet har været hidtil.
Skolerne har i skoleår 2012/13 ligesom det foregående år prioriteret at opretholde så højt et timetal
for eleverne som muligt, og der blev således planlagt med timer meget tæt på det vejledende i alle
fag. Derfor er det også lykkedes at overholde det obligatoriske årstimetal for næsten samtlige

årgange til trods for lærer-lockouten i april måned 2013, således at de afledte udgifter kunne holdes
på et minimalt niveau.
Da skolerne er godt med i forhold til digitalisering af folkeskolen, motion og bevægelse i løbet af
hver skoledag, tilbud om lektiehjælp samt inddragelse af SFO-pædagogerne i undervisningen er
vurderingen, at skolevæsenet er godt forberedt med henblik på iværksættelse af den nye
skolereform.
1.2 Fælles mål, områdemål og institutionsmål
Det er skoleafdelingens vurdering, at der på alle skoler arbejdes godt og intenst i forhold til lokal
udvikling og forankring af såvel områdemålene som den enkelte skoles institutionsmål.
Skolernes egne institutionsmål er meget relevante og har god tilknytning til og sammenhæng med
de fælles områdemål for skolevæsenet som helhed.
Der er derimod ikke iværksat særlige tiltag i forhold til kommunens fælles mål, idet disse i det store
og hele allerede er en integreret del af skolens virke ud fra gældende lovgivning og almindelig
skolepraksis.
Fælles mål:
• Aktivt medborgerskab, fra strategi til handling
• Borgernes kommune – styrkelse af kommunens identitet, service og kommunikation
Områdemål:
• Inklusionsfremmende projekter og tiltag
• Den digitale folkeskole – it-medievision 2.0
Institutionsmål:
• Eksamen og ungdomsuddannelse
• Fysiske rammer
• Styrkelse af fagligheden
• Undervisningsdifferentiering
• Trafikpolitik
• Den internationale dimension
• Læringsmiljø for 0 – 16 årige
• Implementering af IT i undervisningen
• Trivsel
1.3 Skolestruktur
I skoleåret 2012/13 bestod skolevæsenet således af 10 folkeskoler og 2 specialskoler. Antallet af
folkeskoler blev pr. 1. august 2012 reduceret, idet de to skoler i Ebeltoft blev lagt sammen til én
administrativ og ledelsesmæssig enhed fordelt på to matrikler. I foråret 2012 blev der afholdt valg
til den nye skolebestyrelse på Ebeltoft Skole, og den nye bestyrelse tiltrådte ved skoleårets start.
Kommunens gennemsnitlige klassekvotient er 20,8 i 2012/13, hvor den de sidste to skoleår har
været henholdsvis 20,7 og 21,03. Hvor klassekvotienten i skoleåret før lukning af de 3 mindste
skoler lå mellem 11,6 og 23,8 varierer klassekvotienterne i skoleåret 2012/13 fra 19,2 til 22,8.

Skolerne vil iflg. prognoserne også de næste 4 - 5 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, vurderer Skoleafdelingen at der ikke for nuværende
er behov for yderligere ændringer i skolestrukturen.
For at styrke det pædagogiske miljø ved kommunens mindste skole, Thorsager Skole, arbejdes med
projekt ”Fælles børneliv”, hvor skole og de lokale børnehaver samles under én hat. I skoleåret
2012/13 er der igangsat arbejde med projektbeskrivelser og udarbejdelse af om- og
tilbygningsprojekt til skolen. Målet er, at sammenlægningen kan være på plads både fysisk og
organisatorisk i løbet af det tidlige efterår 2014.
1.4 SFO
Generelt er der relativt høje dækningsgrader i skolernes SFO-tilbud, og den gennemsnitlige
dækningsgrad er steget en smule fra 85,6% i 2011/12 til 87,0% i 2012/13.
På Molsskolen og Marienhoffskolen er dækningsgraden dog markant lavere end på øvrige skoler.
Dette tilskrives de to skolers forlængede skoledag for de yngste klasser.
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.
1.5 Elevernes undervisningstimetal
På landsplan viser den seneste opgørelse af folkeskolernes planlagte undervisningstimetal
forbedringer. Landets folkeskoler har samlet set har planlagt at tilbyde flere timer til eleverne, end
de er forpligtet til. Eleverne skulle i perioden 2010-2012 fra 1. til 9. klasse som minimum have
6.960 timer, mens skolerne i Syddjurs gennemsnitligt har planlagt med 7.443 timer til 1. - 9. klasse i
perioden 2010 -2013, hvilket er 483 timer flere, end loven foreskriver.
I forhold til antal gennemførte timer ligger skolerne under den ”normale” gennemførelsesprocent i
de foregående skoleår på mellem 97-100%. I skoleåret 2012/13 var gennemførelsesprocenten
mellem 89,7 – 100%, hvilket skyldes lockouten i april 2013.
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.
I skoleåret 2012/13 blev der udmøntet en besparelse på 1 mio. kr. på ”andre opgaver”. Det betød en
lille stigning i lærernes undervisningsandel fra 33,5 % i skoleår 2011/12 til 33,9% i skoleår 2012/13
svarende til ca. 1 lektion mere om ugen. Dette viser, at skolerne har levet op til Byrådets
forventninger ved udmøntning af den vedtagne besparelse på deres budgetrammer.
1.7 Pædagogisk it i folkeskolen
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.
Syddjurs Kommune har med it-medievision 2.0 skabt et godt grundlag for, at KL og regeringens
mål opfyldes. I løbet af skoleår 2012/13 har alle elever fået iPads til rådighed, først mellemtrinnet i
august 2012 og derefter alle øvrige klassetrin i januar 2013.
Sidste step i udrulningsplanen er anskaffelse af Macbooks til brug ved større projekter og
produktioner. Disse anskaffes i starten af skoler 2013/14 og kan reserveres af klasser og
enkeltelever til brug i skoletiden.
Alle lærere og pædagoger gennemgik i foråret 2012 opstartkurser og workshops med fokus på
pædagogisk brug af ipaden. Ved opstarten til skoleår 2012/13 blev der afholdt temadage for alle
lærere med ca. 30 forskellige workshops med temaer inden for stort set alle folkeskolens
fagområder. De fleste workshops blev forestået af lokale lærere fra kommunens egne folkeskoler.
Det viser, at kommunens lærere er langt fremme i skoene, når det gælder viden om it i
undervisningen, og samtidig er det udtryk for, at der er stor vilje til at dele viden med kollegaer på
tværs af kommunen.
1.8 Lærernes efteruddannelse
Skolernes indberetninger viser tydeligt, at der er brugt langt knap en million kroner mindre end i
foregående år til efteruddannelse og kurser. Dette kan dels skyldes de årlige rammebesparelser, dels
en ny og anderledes måde at organiserer efteruddannelse på.

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. I stedet er efteruddannelsesmidlerne brugt til fælles temadage,
lokale workshops og uddannelser inden for det specialpædagogiske felt.
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 2012/13 viste, at der stadigt er en stigning i 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
lidt højere i skoleår 2012/13 end det foregående skoleår, men de samlede udgifter til specialundervisning er svagt faldende, da strategien med at beholde flere elever i kommunens egne
specialtilbud end tidligere, samt at inkludere flere børn hjemme på distriktsskolen, er lykkedes.
I takt med, at udgifterne ”ud af kommunen” er bremset op og reduceret, er der lagt flere ressourcer
ud til skolerne decentralt – i skoleåret 2012/13 blev der således udlagt ca. 2,1 mio. kr. mere end året
før til folkeskolerne, og 0,8 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.
I skoleåret 2012/13 er der arbejdet med flg. tiltag – hvoraf nogle er videreført og videreudviklet fra
tidligere år:
• Uddannelse af faglige og specialpædagogiske vejledere
• Kompetenceløft af lærere og pædagoger ved uddannelse og anvendelse af LP-modellen
• Ny organisering af specialundervisningsindsatsen ved etablering af
ressourcecentre/kompetencecentre bemandet med lærere og pædagoger med specifik
faglig og specialpædagogisk viden
• Udvidelse af kommunens egen specialtilbudskapacitet ved etablering af lokale
specialklasser, flexklasser (klasser, hvor børnene kun er i kortere perioder for derefter at
komme tilbage til almenklassen)
• Familieklasser
Derudover har Pindstrupskolen styrket deres indsats som videncenter for specialundervisning.
Pindstrupskolen har i løbet af skoleåret afholdt fyraftens-workshops for de øvrige folkeskolers
lærere. Workshops og videndeling vil indgå som fast bestanddel i Pindstrupskolens opgaveområde
de kommende år, ligesom skolens personale også tager ud som vejledere på folkeskolerne, hvor
dette ønskes.
1.10 Resultater ved folkeskolens afgangsprøve
I sammenligning med prøveresultaterne fra juni 2012 er topniveauet i matematik og fysik/kemi
hævet ved prøverne i juni 2013. Til gengæld er bundniveauet i dansk faldet – og mest markant i
disciplinen dansk læsning. Disse udsving tages som udtryk for de forskelligheder, der kan være fra
år til år, men viser alligevel nødvendigheden af, at der fortsat arbejdes med intens fokus på læsning
i alle fag på alle klassetrin i de kommende år.

Der er ingen særlige mønstre i top- og bundniveau, idet både top- og bundkaraktererne fordeler sig
jævnt ud over skolerne. 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.
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 stadig sættes skarpt fokus på fagligheden.
Dette er således et fælles indsatsområde for alle skoler i skoleårene fra 2013 til 2015.

2. Beskrivelse af det samlede skolevæsen
2.1 Fakta om Syddjurs Kommunes skolevæsen
Syddjurs Kommunes skolevæsen består af 10 folkeskoler og 2 specialskoler. Ådalsskolens
specialklasser er regnet under kategorien ”specialskoler” i denne kvalitetsrapport, som selv om de
ledelsesmæssigt og administrativt hører under Ådalsskolen, Specialskolerne har indberettet de
samme oplysninger som de 10 folkeskoler, men deres data vil i de fleste afsnit blive behandlet
separat, da de i høj grad vil afvige fra data på normalområdet.
Skolerne dækker 0. -9. klasse med undtagelse af Thorsager skole, som kun går til og med 6. klasse.
Kommunens 10.kl.-tilbud er samlet på Rønde Skole. Ebeltoftskolens elever er fordelt på to
forskellige matrikler, hvor 0.-5. kl. holder til på Øster Allé 19 og 6. -9. klasse på Skolevej 7.
I skoleåret 2012/13 var der i alt indskrevet 4.271 elever på kommunens folkeskoler og 101 elever på
kommunens egne specialskoler, mens der i skoleåret 2011/12 var indskrevet i alt 4.435 elever på
kommunens folkeskoler. Faldet i elevtal – i alt 164 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 2012/13 ansat lærere svarende til 339,8
fuldtidsstillinger mod 361,4 fuldtidsstillinger i 2011/12. Der er således reduceret med godt 22
lærerstillinger, dels som konsekvens af faldende elevtal, dels som konsekvens af de vedtagne
generelle besparelser samt skolesammenlægningen i Ebeltoft. Reduktionen i lærerstillinger er stort
set klaret ved naturlig afgang og ved omplacering af lærere skolerne imellem.
Skolernes driftsbudgetter er meget sparsomme og udgør kun ca. 8% af deres budgetrammer.
Skolerne er derfor meget sårbare over for ekstra udgifter afledt af påbud og akutte behov for
vedligeholdelse. Der er i skoleåret 2012/13 udstedt påbud fra Arbejdstilsynet og Brandmyndigheden
for i alt 135.000 kr.. Fristen for at efterkomme disse påbud var i efteråret 2012, og da der ikke i
budgettet var afsat anlægsmidler til sådanne opgaver, blev udgifterne finansieret via
Skoleafdelingens centrale konto. Derudover har der været brug for etablering af tilgængelighed for
handicappede elever og medarbejdere for i alt 215.000 kr., og disse udgifter er finansieret via den
anlægspulje, som i 2013 blev afsat til arbejdsmiljøprojekter på skoleområdet.

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

Antal elever
skoleår 12/13
Hornslet Skole
762
Kolind C.skole
417
Marienhoffskolen
395
Molsskolen
378
Mørke Skole
255
Rosmus Skole
276
Rønde Skole
560
Ebeltoft Skole
765
Thorsager Skole
175
Ådalskolen
288
I alt:
4.271

Antal
Antal
Ændring i elevtal i forhold
klasser 12/13 lærere 12/13 til skoleår 11/12
34
52,4
-24
22
30,8
-15
19
27,3
-12
20
30,1
-7
16
18,5
-9
15
22,9
+3
27
40,9
-34
36
53,0
-45
9
13,7
+1
15
24,5
-22
213
314,1
- 164

Specialskoler
Antal elever Antal klasser Antal lærere
Pindstrupskolen
58
8
17
Ådalsskolens specialklasser
43
6
8,7
I alt:
101
15
25,7
Der er et relativt stort spænd i skolestørrelserne i Syddjurs Kommune, hvor Thorsager Skole er
kommunens mindste skole med 175 elever, mens de største er Ebeltoft Skole med 765 elever og
Hornslet Skole med 762 elever.
Thorsager Skole og Mørke Skole har begge én årgang med 2 spor og ellers 1 spor på alle årgange.
De fleste overbygningsskoler har 2 spor på hver årgang og på enkelte årgange også 3 spor. Ebeltoft
Skole og Hornslet Skole har 4 spor på henholdsvis 4 og 3 årgange. Rosmus Skole 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
Ebeltoft Skole
Thorsager Skole
Ådalsskolen

Elever pr. kl. Elever pr. kl.
12/13
11/12
22,8
22,8
20,3
20,3
20,8
20,4
19,6
21,2
20,6
21,2
19,2
17,8
21,5
21,2
22,2
21,4
24,9
19,2
19,4

Elevratio pr.
lærer 12/13
14,6
13,1
14,5
12,6
12,2
11,8
13,7
14,0
13,7
11,8

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

Specialskoler

Elever pr. klasse

Elever pr.
lærerstilling

Pindstrupskolen

7,3

3,4

Ådalsskolens specialklasser

7,2

4,9

Kommunens samlede klassekvotient varierer fra år til år, og er i skoleåret 2012/13 på 20,8 mens den
var på 21,03 i 2011/12, og variationerne skolerne imellem er minimeret. Af folkeskolerne har
Ådalskolen og Rosmus Skole de laveste gennemsnitlige klassekvotienter på 19,2 elever pr. klasse,
mens Hornslet Skole og Ebeltoft Skole ligger højest med hhv. 22,8 og 22,2 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. Skoleafdelingen vurderer derfor, at der
ikke på nuværende tidspunkt eller på kortere sigt er behov for yderligere ændringer 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
319
303
Kolind C.skole
143
131
Marienhoffskolen
159
104
Molsskolen
145
90
Mørke Skole
90
90
Rosmus Skole
96
83
Rønde Skole
176
147
Ebeltoft Skole
278
255
Thorsager Skole
95
94
Ådalsskolen
129
121
I alt
1.630
1.418

Dækningsgrad
12/13
95,0 %
91,6 %
65,4 %
62,0 %
100,0 %
86,5 %
83,5 %
91,7 %
99,0 %
93,8 %
87,0%

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

Med en stigning på 1,4% er dækningsgraden i SFO overordnet set steget en smule i forhold til
sidste år. Marienhoffskolen startede med Helhedsskolemodel i skoleåret 2011/12, og ligger nu på
niveau med Molsskolen, der indførte helhedsskolemodellen i skoleåret 2010/11.
Der kan konstateres en stigning i dækningsgraden på fem 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 2012/13.
Skoleafdelingen vurderer, at der er lagt en god grobund for videreudvikling af lærer/pædagogsamarbejdet forud for gennemførelse af skolereformen til august 2014.
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.
Som konsekvens af vedtagne budgetbesparelser på skoleområdet i 2012 og 2013 er lærernes tid til
opgaver i tilknytning til undervisning og andre opgaver nedsat. Den såkaldte ”omregningsfaktor”
pr. undervisningstime blev således nedsat fra 1,226 til 1,160 med virkning fra august 2012.
I skoleåret 2012/13 ses der således en stigning i lærernes gennemsnitlige undervisningsandel fra
33,5 % i skoleår 2011/12 til 33,9% i skoleår 2012/13.
Folkeskoler

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

Andel af lærernes arbejdstid
anvendt til undervisning i f.t.
bruttonorm 1924 timer
2012/13 2011/12
34,0%
33,20%
34,2%
32,80%
33,8%
34,00%
34,2%
34,10%
34,2%
33,70%
33,0%
33,10%
32,4%
33,35%
33,5%
35,3%
35,50%
34,1%
33,40%
32,9%* 43,50%*

*Den store forskel skyldes ny opgørelsesmetode. I 2011/12 blev pauser talt med som undervisning, mens der i 2012/13
er opgjort efter samme principper som for almenskolerne.

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.
2.2.5Elevfravær
Skole
Hornslet Skole
Kolind Centralskole
Marienhoffskolen
Molsskolen
Mørke Skole
Rosmus Skole
Rønde Skole
Ebeltoft Skole
Thorsager Skole
Ådalsskolen

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

Heraf
sygefravær
57,0%
58,0%
70,0%
62,2%
52,6%
65,0%
55,6%
53,8%
68,7%
79,7%

Specialskoler
Elevfravær Heraf sygefravær
Pindstrupskolen
6,9%
42,0%
Ådalsskolens specialklasser
8,3%
59,6%
Elevfraværet ligger mellem 3,7% og 7,9% med undtagelse af Ådalsskolens specialklasser, hvor
elevfraværet har været på 8,3 % . Sidste år lå det tilsvarende fravær på mellem 3,1% og 7,5%.
Generelt skyldes mere end halvdelen af fraværet sygdom. Fravær, der ikke skyldes sygdom, er
lovligt fravær efter anmodning fra børnenes forældre om frihed til ferierejser, mærkedage o.l.
Skolerne oplever at anmodninger om frihed uden for skolernes ferieperioder er stigende, ligesom
enkelte forældre også ønsker deres barn fritaget for undervisning på grund af private aktiviteter i
dagligdagen. Anmodninger om frihed til fejring af runde fødselsdage og andre mærkedage i
familien imødekommes som oftest, mens skolerne ikke giver fri til at børn kan komme med
forældre på indkøbsture, til frisør o.l . i skoletiden.
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 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. Ligeledes kan behovet for supplering og
udskiftning af læremidler svinge fra år til år.
Udgifterne pr. elev har i skoleåret 2012/13 ligget på nogenlunde samme niveau som de foregående
år, med enkelte udsving i både i opad- og nedadgående retning:
Folkeskoler

Udgifter pr. Udgifter pr. Udgifter pr.
elev 12/13
elev 11/12
elev 10/11
Hornslet Skole
1.090 kr.
868 kr.
1.288 kr.
Kolind Centraskole
2.149 kr.
1.830 kr.
1.606 kr.
Marienhoffskolen
Molsskolen
Mørke Skole
Rosmus Skole
Rønde Skole
Ebeltoft Skole
Thorsager Skole
Ådalsskolen

1.645 kr.
645 kr.
1.018 kr.
1.135 kr.
943 kr.
1.142 kr.
1.876 kr.
1.916 kr.

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

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

Specialskoler

Udgifter til
Udgifter til
Udgifter til
uv.midler pr. uv.midler pr. uv.midler pr.
elev 12/13
elev 11/12
elev 10/11
Pindstrupskolen
4.422 kr.
4.129 kr.
3.184 kr.
Ådalsskolens specialklasser
3.401 kr.
3.277 kr.
1.754 kr.
2.2.7 Planlagte undervisningstimer
Statistikkerne over timetal viser skolernes undervisningstimer. De timetal, som bliver præsenteret
nedenfor, dækker over de tre sidste skoleår – dvs. skoleår 2010/11, 2011/1 og 2012/13 – 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.
Tal markeret med grønt er udtryk for, at timetallet ligger over minimumstimetallet.

Tabel 1. Minimumstimetal og andel elever, der får under minimumstimetallene fordelt på
klassens tid, dansk, historie og matematik i skoleårene 2010/11, 2011/12 og 2012/13

Dansk

Matematik

1. - 3. klasse
Minimumstimetal

810

450

Klassens Tid
1. - 3.
klasse

4. - 6.
klasse

7. - 9.
klasse

70

70

85

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

2 pct.

0 pct.

0 pct.

0 pct.

2 pct.

Syddjurs Kommune 0 pct.

0 pct.

0 pct.

0 pct.

0 pct.

Skolernes planlagte undervisningstimetal i kommunen
Ebeltoft Skole

930

450

180

90

90

90

Hornslet Skole

900

450

180

75

83

90

Kolind Centralskole 900

450

180

90

90

90

Marienhoffskolen

1020

450

180

83

83

90

Molsskolen

916

493

180

89

89

88

Mørke Skole

930

450

180

76

71

85

Rosmus Skole

900

450

180

75

75

90

Rønde Skole

880

450

180

85

85

85

Thorsager Skole

974

450

180

83

83

Ådalsskolen

900

460

185

83

75

90

Tabel 2. Minimumstimetal og andel elever, der får under minimumstimetallene fordelt på
humanistiske fag, naturfag og praktiske/musiske fag i skoleårene 2010/11, 2011/12 og
2012/13

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

1000 1015 1320 560

515

790

430

690

325

Andelen af elever der får under minimumstimetallene.
Hele landet

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

4 pct.

6 pct.

Syddjurs Kommune 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct.

0 pct.

0 pct.

Skolernes planlagte undervisningstimetal i kommunen
Ebeltoft Skole

1110 1050 1470 570

540

810

450

690

360

Hornslet Skole

1110 1080 1410 570

540

870

450

720

390

Kolind Centralskole 1110 1050 1470 570

540

840

510

720

390

Marienhoffskolen

1200 1080 1440 600

540

840

450

690

360

Molsskolen

1126 1120 1463 619

553

872

520

750

413

Mørke Skole

1110 1050 1410 570

540

840

450

690

360

Rosmus Skole

1110 1050 1470 570

540

855

450

810

360

Rønde Skole

1120 1080 1450 570

570

790

430

780

420

Thorsager Skole

1184 1214

570

540

480

720

Ådalsskolen

1090 1085 1440 590

540

480

750

840

420

Ovenstående tabel viser, at skolerne i Syddjurs Kommune alle 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.
Planlagte undervisningstimer i skoleåret 2012/13
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
2.423
2.760
Kolind Centralskole
2.280
2.400
2.790
Marienhoffskolen
2.333
2.393
2.730
Molsskolen
2.354
2.512
2.836
Mørke Skole
2.206
2.351
2.695
Rosmus Skole
2.205
2.475
2.775
Rønde Skole
2.205
2.515
2.745
Ebeltoft Skole
2.220
2.400
2.760
Thorsager Skole
2.317
2.557
Toftevangskolen
2.220
2.370
2.730
Ådalsskolen
2.243
2.450
2.790
Generelt set ligger skolernes timetal i 2012/13 meget tæt på det vejledende timetal inden for alle
klassetrin.
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
2.200
2.280
2.520
Ådalsskolens specialklasser
2.070
2.370
2.700
På landsplan er det gennemsnitlige timetal for specialskoler på 7.216 timer i 1. - 9. klasse, mens det
i Syddjurs ligger mellem 7.000 og 7.140 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.
2.2.8 Gennemførte timer
Både folkeskolerne og specialskolerne har en meget høj gennemførselsprocent af de planlagte
undervisningstimer, hvor de fleste ligger på 89,7 – 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
90,5-94,4%
Kolind Centralskole
89,7-93,2%
Marienhoffskolen
90,5-95,0%
Molsskolen
90,0-93,4%
Mørke Skole
90,8-94,4%
Rosmus Skole
91,0-96,0%
Rønde Skole
91,3-95,1%
Ebeltoft Skole
90,9-96,5%
Thorsager Skole
99,0-100%
Ådalsskolen
97,0-100%
Specialskoler

Gennemførte
timer
Pindstrupskolen
100 %
Ådalsskolens specialklasser
100 %
Gennemførselsprocenten i skoleår 2012/13 er noget lavere end i det foregående skoleår. Dette
skyldes aflysning af timer på grund af lærer-lockouten i april måned 2013.
Da lockouten ikke omfattede specialskolerne, er alle timer gennemført både på Pindstrupskolen og i
Ådalsskolens specialklasser.
2.2.9 Undervisning der varetages af lærere med linjefag
Lærernes uddannelse og faglige kvalifikationer formodes at være en vigtig indikator for det faglige
niveau af undervisningen. Skolernes indberetning af hvor stor en procentdel af undervisningen, der i
skoleåret 2012/13 er varetaget 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
79,5%
0%
Kolind Centralskole
85-90%
100%
Marienhoffskolen
75%
Molsskolen
90-95%
100%
Mørke Skole
92%
89%
100%
Rosmus Skole
81,7%
100%
Rønde Skole
88%
100%
50%
Ebeltoft Skole
85%
68%
69%

Thorsager Skole
Ådalsskolen

91,1%
95%

72%
95%

-

Undervisningsministeriet har i 2013 foretaget en undersøgelse af linjefagsdækningen på timeniveau
i folkeskolen, og her klarer Syddjurs sig forholdsvis godt i forhold til landsgennemsnittet:
Klassetrin
Alle klassetrin
1.kl
2.kl
3.kl
4.kl
5.kl
6.kl
7.kl
8.kl
9.kl
10.kl.

Syddjurs
Linjefag/tilsv.komp.
83%
76%
87%
76%
78%
81%
79%
91%
91%
92%
96%

Syddjurs
Uden linjefag
17%
24%
13%
24%
22%
19%
21%
9%
9%
8%
4%

Hele landet
Linjefag/tilsv.komp.
80%
75%
77%
76%
76%
78%
76%
85%
87%
87%
91%

Hele landet
Uden linjefag
20%
25%
23%
24%
24%
22%
24%
15%
13%
13%
9%

Der er dog 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 generelt højere i
skoleår 2012/13 end i det foregående år, så det går den rigtige vej.
Linjefagsdækningen fordelt på fagene er i gennemsnit således i Syddjurs:
Fag
Dansk
Engelsk
Tysk
Fransk
Kristendomskundskab
Historie
Samfundsfag
Idræt
Musik
Billedkunst
Håndarbejde
Sløjd
Hjemkundskab
Matematik
Fysik/kemi
Geografi
Biologi
Natur & teknik

Med linjefag/tilsv. kompetencer
93%
86%
92%
100%
16%
55%
71%
87%
95%
83%
91%
100%
82%
86%
100%
77%
97%
60%

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.
De sidste års tilbagevendende besparelser samt kravet om øget undervisningsandel for lærerne er
dog med til at reducere mulighederne for efteruddannelse af lærerne, idet linjefagsuddannelserne er
meget tidkrævende. Når lærere er på efteruddannelse, kan de ikke undervise i fuldt skema, og
efteruddannelse kan derfor kun iværksættes under forudsætning af, at skolen har råd til opnormering
af lærerstaben, så undervisningsopgaverne kan løses.
Specialskolernes lærere er ikke nødvendigvis linjefagsuddannede inden for specialpædagogik, men
har i stort omfang andre tilsvarende kompetencer erhvervet gennem videreuddannelsesforløb og
kurser om generel specialpædagogik og mere specifikt inden for ADHD, autismespektrumforstyrrelser, undervisning af elever med dysleksi, læsevejlederuddannelse, AKT-kurser,
specialundervisning i matematik m.v.. Specialskolerne søger hele tiden at opdatere og vedligeholde
personalets faglige og pædagogiske kompetencer.
2.2.10 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
Ebeltoft Skole
Thorsager Skole
Ådalsskolen
Pindstrupskolen
I alt

Udgifter i
Udgifter i
alt i 12/13
alt 11/12
396.113 kr.
938.246 kr.
330.540 kr.
345.700 kr.
421.241 kr.
360.900 kr.
136.016 kr.
200.000 kr.
119.119 kr.
402.885 kr.
146.680 kr.
153.302 kr.
355.000 kr.
334.769 kr.
194.377 kr.
171.004 kr.
43.520 kr.
41.453 kr.
122.171 kr.
180.778 kr.
200.000 kr.
171.000 kr.
2.464.777kr.
3.300.037kr.

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. Den markante forskel fra skoleår 2011/12 kan også skyldes udmøntning af vedtagne
budgetbesparelser for skoleområdet, hvor der bl.a. skulle spares midler på opgaver i kategorien
” andre opgaver”.
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, 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.
2.2.11 Den specialpædagogiske bistand
På landsplan er der fastsat et overordnet mål om at ikke flere end 4% af folkeskolens elever i 2015
henvises til specialskoler, specialklasser, heltidsundervisning. I 2020 skal andelen af børn i
specialtilbud være reduceret til 3%.
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. Der er således et
godt stykke vej til at målet nås, idet segregeringsprocenten i skoleåret 2012/13 var på 6,5 %. Mange
af de elever, som går i specialklasse på distriktsskolen eller i Ådalsskolens specialklasser er dog
med i almenklassen i en del af undervisningstiden, og hvis vi trækker disse børn ud af statistikken,
er segregeringsandelen 4,6 %.
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 går på skolen
• 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.
I skoleåret 2012/13 er der arbejdet med flg. tiltag – hvoraf nogle er videreført og videreudviklet fra
tidligere år:
• Uddannelse af faglige og specialpædagogiske vejledere
• Kompetenceløft af lærere og pædagoger ved uddannelse og anvendelse af LP-modellen
• Ny organisering af specialundervisningsindsatsen ved etablering af
ressourcecentre/kompetencecentre bemandet med lærere og pædagoger med specifik
faglig og specialpædagogisk viden
• Udvidelse af kommunens egen specialtilbudskapacitet ved etablering af lokale
specialklasser, flexklasser (klasser, hvor børnene kun er i kortere perioder for derefter at
komme tilbage til almenklassen)
• Familieklasser
Derudover har Pindstrupskolen styrket deres indsats som videncenter for specialundervisning.
Pindstrupskolen har i løbet af skoleåret 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)
Specialpædagogiske metoder, som kan anvendes til inklusion
Socialkognitiv træning
Visuelle støttesystemer
iPads i specialundervisningen

Der har været rigtig god tilslutning til fyraftensmøderne, og enkelte kursusforløb måtte af den grund
dubleres. Workshops og videndeling vil indgå som fast bestanddel i Pindstrupskolens

opgaveområde de kommende år, ligesom skolens personale også tager ud som vejledere på
folkeskolerne, hvor dette ønskes.
Pindstrupskolen udarbejdede i foråret 2012 en publikation, som er udsendt til alle folkeskoler i
foråret 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 både teoretisk
baggrundsstof om børns forskellige læringsforudsætninger og praktiske anvisninger på
tilrettelæggelse af undervisning for børn med særlige læringsforudsætninger i kraft af deres
diagnoser.
Strategi for inklusionsindsatsen
Arbejdet med øget inklusion og specialpædagogisk bistand sker 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 – også kaldet flexklasser - 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
Børn med så svære fysiske og psykiske handicaps, at de kræver konstant individuel støtte
og/eller pleje og fysioterapi i løbet af skoledagen henvises til stærkt specialiserede
specialskoler i nabokommunerne.

Specialpædagogisk indsats i på den enkelte folkeskole
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 skolerne
tildelt ekstra ressourcer ud fra en konkret vurdering i forhold til antal elever med særlige behov til
oprettelse af specialklasser, flexklasser og andre støttetiltag, 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 blev i skoleåret 2012/13 tildelt
efter konkret og individuel vurdering.
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 almenklasserne på deres årgang – og stadig flere elever deltager i almenklassens 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 2012/13 oprettet flg. specialtilbud i eget regi:
Specialskole
Elevtal 12/13 Elevtal 11/12 Elevtal 10/11 Elevtal 09/10
Pindstrupskolen
58
62
68
61
Ådalsskolens spec.kl. række
43
42
42
33
I alt
101
104
110
94
Specialklasser
Elevtal 12/13 Elevtal 11/12 Elevtal 10/11 Elevtal 09/10
Ebeltoft Skole (læseklasse)
6
7
6
5
Hornslet Skole
8
12
12
11
Mørke Skole
28
31
28
22
Rønde Skole
17
10
14
12
Ådalsskolen
0
0
0
5
Ebeltoft Skole
4
7
0
0
Rosmus Skole
7
6
0
0
Molsskolen
6
4
0
0
Kolind Centralskole
12
4
0
0
I alt
88
81
60
55
Derudover er der i Ungdomsskoleregi etableret heldagsklasser for de ældste årgange i
Ungdomsskolens lokaler i Kolind. Der var 22 elever i dette tilbud i skoleåret 2012/13..
Kommunens specialklasser i Rønde, Hornslet og Mørke fungerer som fælles kommunalt tilbud,
hvortil elever fra kommunens øvrige folkeskoler kan visiteres. Der er udarbejdet mål- og
indholdsbeskrivelser for de forskellige tilbud, så det både for forældre og personale tydeligt
fremgår, hvilke målgrupper, de forskellige specialklasser er tiltænkt.
Strategien fra de foregående skoleår med at oprette specialklasser på den enkelte distriktsskole i
stedet for at sende børnene på kryds og tværs i kommunen er videreført og videreudviklet i
skoleåret 2012/13..
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 2012/13 var der således
visiteret i alt 76 børn til disse tilbud.
Klager:
Der var én klage til Klagenævnet for Specialundervisning over visitationsudvalgets afgørelser i
skoleår 2012/13. I denne sag fik kommunen medhold.
Udgifter til specialundervisning og inklusion
Det samlede forbrug på undervisning af børn med særlige undervisningsbehov var i skoleåret
2012/13 på ca.116,9 mio. kr., mens de tilsvarende udgifter i skoleåret 2011/12 var på ca. 115,6 mio.
kr. Udgifterne fordeler sig således:

Inklusion og spec.kl. i folkeskolen
Specialskoler i Syddjurs
Andre kommuners specialtilbud
Regionale specialtilbud
I alt:

2012/13
37.624.851 kr.
32.143.186 kr.
45.343.346 kr.
1.878.789 kr.
116.990.172 kr.

2011/12
2010/11
35.570.000 kr.
32.900.000 kr.
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.

NB!
Hvis der tages højde for prisfremskrivning, er de samlede udgifter til specialundervisning og
inklusion faldende i perioden 2010/11 til 2012/13, da beløbet der blev brugt i 2010/11 i skoleåret
2012/13 ville svare til ca. 118,5 mio. kr.
Tendensen med at der bruges færre penge på tilbud udenfor kommunen end tidligere og flere penge
indadtil fortsættes. Strategien med at udvide kommunens egen specialtilbudskapacitet og samtidig
holde så mange børn som muligt hjemme på distriktsskolen, er nu slået 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 2012/13 blev der således udlagt ca. 2,1 mio. kr. mere end året
før til folkeskolerne, og 0,8 mio. kr. mere til specialskolerne i takt med, at kapaciteten her er blevet
udvidet.
Denne tendens skal styrkes yderligere 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, så 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.
2.2.12 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 Syddjurs Kommune har antallet af tosprogede børn i folkeskolerne de sidste to år ligget på ca.
150. Hovedvægten af tosprogede børn findes i Ebeltoft og Rønde, hvor der i alt er ca. 110
tosprogede skolebørn, mens de resterende er fordelt jævnt ud over skoledistrikterne med typisk 3 - 5
elever hvert sted. Hornslet Skole har dog i skoleåret 2012/13 haft 15 tosprogede elever, mens
Molsskolen og Pindstrupskolen ikke har haft nogen.
I Syddjurs kommune er der på grund af det forholdsvis lave antal tosprogede børn etableret
modtagelsesklasser på tre af kommunens skoler – Mørke Skole, Rønde Skole og Ebeltoft Skole:

Skole
Elevtal 12/13 Elevtal 11/12 Elevtal 10/11 Budget 2012
Mørke Skole
8
7
14
849.654 kr.
Rønde Skole
5
19
20
889.075 kr.
Ebeltoft Skole
11
14
14
1.694.511 kr.
I alt
24
40
48
3.433.240 kr.
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.
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 modtagelsesklassen. Budgetbeløbet anført ovenfor dækker således både undervisning af elever i
modtagelsesklassen og sprogstimulering/sprogstøtte til elever, som er sluset ud i normalklasserne.
Skoleafdelingen vurderer, at modtagelsesklasser fordelt på tre lokalområder fungerer godt.
Fremadrettet skal det dog vurderes om der også er behov for at tildele ekstra midler til alle skoler
med to-sprogede børn 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
Ved karaktergivningen er anvendt den nye 7-trinsskala, som beskrevet i lovbekendtgørelse nr. 262
af 20.marts 2007. De gennemsnitlige prøveresultater for 9. og 10. klasserne ved kommunens
folkeskoler var i 2012/13 således:

( ST = standpunktskarakter og FSA = karakter til afgangsprøven. FS10 = den udvidede afgangsprøve, som kan tages i
10. kl.)

I hovedfagene dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi ser top- og bundgennemsnittene således ud:
Fag

Resultater juni 2013 Resultater juni 2012

Dansk læsning

4,68 – 6,7

6,00 – 7,89

Dansk retstavning

4,78 – 7,48

5,15 – 8,17

Dansk skriftlig

5,14 – 7,18

5,56 – 7,11

Matematik færdighedsregning 5,94 – 8,27

5,28 – 7,98

Matematik problemregning

4,76 – 6,88

5,77 – 7,38

Engelsk mundtlig

5,16 – 8,14

6,89 – 8,14

Fysik/kemi

5,43 – 7,3

2,91 – 6,81

I sammenligning med prøveresultaterne fra juni 2012 er topniveauet i matematik og fysik/kemi
hævet ved prøverne i juni 2013. Til gengæld er bundniveauet i dansk faldet – og mest markant i
disciplinen dansk læsning. Disse udsving tages som udtryk for de forskelligheder, der kan være fra
år til år, men viser alligevel nødvendigheden af, at der fortsat arbejdes med intens fokus på læsning
i alle fag på alle klassetrin i de kommende år.
Der er ingen særlige mønstre i top- og bundniveau, idet både top- og bundkaraktererne fordeler sig
jævnt ud over skolerne. 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 også fremover sættes
skarpt fokus på fagligheden. Dette er således også et fælles indsatsområde for alle skoler i
skoleårene fra 2013 til 2015.
Eleverne fra Pindstrupskolen og Ådalsskolens specialklasser går til afgangsprøve i de fag, de kan
magte. Disse elever har klaret sig rigtig godt i de fag, de har gået til afgangsprøve i.
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 således på de fleste skoler blevet uddannet faglige vejledere i disse fag, så alle
faglærere kan hente råd, vejledning og inspiration lokalt.
3.2 Overgang til ungdomsuddannelser
Statistik over elever, der afsluttede grundskolen i juni 2013 viser, at over halvdelen af 9. klasseeleverne i Syddjurs vælger at gå i 10. klasse, kun et fåtal vælger erhvervsuddannelse og en tredjedel
vælger en gymnasial uddannelse. Der er også en lille gruppe unge, som ikke er vurderet
uddannelsesparate. Disse unge tilbydes alternative forløb i form af praktikophold, jobs eller andet,
som kan være med til at opkvalificere dem, så de det følgende år kan starte på en
ungdomsuddannelse.
Blandt afgangseleverne fra 10. klasse har en lille tredjedel valgt erhvervsuddannelserne, mens de
gymnasiale uddannelser tegner sig for godt to tredjedele. Nogle ganske få elever er startet på
”Særligt tilrettelagt undervisning for unge med særligt behov” (STU), mens en anden lille gruppe er
i gang med andre aktiviteter.
Uddannelsesønskerne i Syddjurs sammenlignet med landsplan viser at andelen af unge, som vælger
10. klasse er højere end landsgennemsnittet. Til gengæld er der flere unge i Syddjurs, som vælger
en erhvervsuddannelse efter 10. klasse, end tilfældet er på landsplan. Den landsdækkende tendens,
hvor hovedparten af de unge vælger en gymnasial uddannelse er dog også ret fremtrædende i
Syddjurs Kommune.

Uddannelse
10. klasse
Erhvervsuddannelser
Individuelt tilrettelagt
ungdomsuddannelse
Gymnasiale uddannelser
Andet

Syddjurs 9.
klasse
57%
6%
0%

Landstal
9.klasse
48%
8%
0%

Syddjurs 10.
klasse
27%
1%

Landstal
10.klasse
23%
2%

33%
4%

41%
4%

65%
6%

62%
5%

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:
•
•

Aktivt medborgerskab, fra strategi til handling
Borgernes kommune – styrkelse af kommunens identitet, service og
kommunikation

4.1.1 Aktivt medborgerskab, fra strategi til handling:
I folkeskolen er der generelt gode traditioner for at inddrage forældre rigtig meget både i forhold til
at understøtte trivsel i klasserne via klasseforældreråd. Derudover yder forældre ofte praktisk hjælp
ved større fællesarrangementer, klassearrangementer, lejrskoler, ekskursioner o.l..
Aktivt medborgerskab kræves rent lovgivningsmæssigt via skolebestyrelserne, som yder et stort og
konstruktivt bidrag til den enkelte skoles udvikling i samarbejde med skolelederne.
4.1.2 Borgernes kommune – styrkelse af kommunens identitet, service og kommunikation:
Al kommunikation og information fra skole til hjem foregår via forældre- og elevintra. Skolernes
hjemmesider søges løbende opdateret, så både interne og eksterne interessenter kan finde relevante
oplysninger om den enkelte skole her.
Skolerne benyttes af mange fritidsbrugere, og især skolesekretærerne og servicelederne lægger et
stort arbejde i at servicere alle eksterne brugere bedst muligt.
I forbindelse med indskrivning i børnehaveklasse, som foregår via web-indskrivning, tilbyder
skolerne hjælp og instruktion til de forældre, der måtte have behov for det.
4.2 Områdemål
I afsnit 5 / Skolernes redegørelser vedr. rammebetingelser og pædagogiske processer
har hver enkelt skole afrapporteret i forhold til flg. områdemål:
•
•

Inklusionsfremmende projekter og tiltag
Den digitale folkeskole – it-medievision 2.0

Områdemålet er flerårige mål, og den enkelte skole i 2012/13 har således beskrevet, hvad de
specifikt har haft fokus på i forhold til hvor langt de er i processen.

4.2.1 Inklusionsfremmende projekter og tiltag
Alle skoler på nær Rosmus skole og Ebeltoft skole arbejder med basis i konceptet ”Læringsmilø og
Pædagogisk Analyse”, i daglig tale kaldet LP-modellen. Det 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-, trivsels- og 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.
De første LP-skoler gik i gang for 6 år siden, og i de følgende år har de øvrige skoler tilsluttet sig én
efter én. Ebeltoft skole går i gang fra og med skoleåret 2013/14, mens Rosmus skole i stedet har
valgt at arbejde med lærernes relationskompetencer via projekt ”Social Udviklingssamtale”. Dette
projekt har fokus på at udvikle lærernes bevidsthed om, hvordan deres egen personlighed,
forventninger og antagelser indvirker på deres evner til at fremme inklusion af elever med særlige
behov.
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 til
projektet. Familieklasseprojektet er herefter udbredt til Hornslet Skole, Mørke Skole, Molsskolen
Ådalsskolen og Thorsager skole. Sigtet er, at alle skoler skal have mulighed for at oprette
familieklassetilbud efter aktuelt behov.
Videndeling og kompetenceløft af medarbejdere til familieklasserne sker gennem et ”ringe i
vandet” - koncept, således at de lærere og pædagoger, som er blevet uddannet til opgaven,
videregiver deres viden og hjælper med efteruddannelsen af medarbejderne på de nye skoler, som
tilslutter sig projektet.
Alle skoler arbejder konstant med at udvikle fleksible 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. I stedet tilrettelægges
specialundervisningen for den enkelte elev som intensive forløb i kortere perioder af f.eks. 10 – 12
uger med efterfølgende revurdering af indsatsen. Der er oprettet kompetencecentre med
specialuddannede lærere og faglige vejledere som både kan undervise, men også observere og
supervisere lærerne og give sparring omkring undervisningen af den enkelte elev.
I specialklasserne er der stor bevågenhed omkring elevernes muligheder for at have tilknytning til
almenklassen på deres årgang. Det betyder, at eleverne så vidt muligt deltager i almenklassen i
timer og fag, hvor de kan få godt udbytte af at følge deres årgangs klasseundervisning.
4.2.2 Den digitale folkeskole – 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.

Byrådet godkendte i foråret 2011 en ny it-medievision for skoleområdet og fulgte op med en central
pulje på 16 mio. kr. for årene 2012 – 2015 ved budgetvedtagelsen for 2012. Finansieringen af
projektet er baseret på en model, hvor skoleområdet medfinansierer it-planen med et samlet beløb
svarende til Byrådets ekstrabevilling.
Syddjurs Kommune har med it-medievision 2.0 skabt et godt grundlag for at KL og regeringens mål
opfyldes. I løbet af skoleår 2012/13 har alle elever fået iPads til rådighed, først mellemtrinnet i
august 2012 og derefter alle øvrige klassetrin i januar 2013.
Sidste step i udrulningsplanen er anskaffelse af Macbooks til brug ved større projekter og
produktioner. Disse anskaffes i starten af skoler 2013/14 og kan reserveres af klasser og
enkeltelever til brug i skoletiden.
It-strateger
Funktionen som it-strateg for skoleområdet er videreført fra foregående skoleår. Funktionen fylder
et årsværk, men fordeles på to personer med en halvtidsstilling til hver. It-strategerne er rekrutteret
blandt kommunens egne pædagogiske it-vejledere, således at de i den anden halvdel af deres
arbejdstid varetager almindeligt lærerarbejde på deres respektive skoler. Dette giver en god synergi
og it-strategernes praktiske undervisningserfaring er i høj grad med til at kvalificere de beslutninger,
der træffes både lokalt på skolerne og centralt i Skoleafdelingen.
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
Investering og finansiering
Skoleområdets medfinansiering udgør over skoleårene 2011/12 og 2012/13 i alt ca. 10 mio. kr..
Byrådets ekstrabevilling for 2012 og 2013 udgør ligeledes 10 mio. kr., så forudsætningen om
mindst 50% medfinansiering er indtil nu opfyldt med flg. fordeling :
Hornslet Skole
Rosmus Skole
Molsskolen
Mørke Skole
Rønde Skole
Ebeltoftskolen
Thorsager Skole
Marienhoffskolen
Kolind Centralskole
Ådalsskolen
Pindstrupskolen
Ådalsskolens specialkl.
Folkeskoler/fælles
I alt:

2012/13
783.086 kr.
254.249 kr.
379.763 kr.
241.078 kr.
318.489 kr.
618.759 kr.
130.675 kr.
623.330 kr.
347.624 kr.
281.229 kr.
222.232 kr.
23.279 kr.
1.228.858 kr.
5.452.651 kr.

2011/12
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.
22.085 kr.
2.826.802 kr.
4.566.020 kr.

Digitale undervisningsmidler
Ministeriet har afsat en central pulje på 50 mio. kr. til støtte af kommunernes indkøb af digitale
læringsmidler i forbindelse med satsningen på øget anvendelse af it i folkeskolen i perioden 20122015. Puljen udmøntes som trækningsret efter faktisk afholdte udgifter hvorefter halvdelen af
udgifterne refunderes. Udgifterne refunderes, hvis flg. tildelingskriterier, er opfyldt:
1. Det digitale læremiddel skal være online-baseret, interaktivt og være produceret med
anvendelse i læringsøjemed i grundskolen
2. Det digitale læringsmiddel skal være målrettet dansk, matematik, naturfaglige fag eller
engelsk
3. Det digitale læringsmiddel skal være registret i UNI-C´s online-katalog over digitale
læremidler, Materialeplatformen
4. Kommunen og skolerne skal indgå i evaluering af effekten af de digitale læringsmidler
I skoleåret 2012/13 er der indkøbt digitale læremidler for i alt 250.266 kr., hvoraf halvdelen er
refunderet fra regeringens pulje til digitale læremidler. Kommunens trækningsret fra puljen var i
2012 på 390.240 kr., mens den i 2013 er på 620.645 kr..
Skader og erstatningssager
Belært af erfaringerne fra Odder, som oplevede bastante problemer med itugåede iPads , blev der i
forbindelse med udlevering af iPads til eleverne gjort et stort nummer ud af at fortælle forældre og
elever om, hvordan de kunne hjælpe med at passe på deres iPads og undgå skader. Ligeledes blev
der udarbejdet en pjece, som beskriver hhv. skolernes og forældrenes erstatningspligt og ansvar.
Dette til trods har antal skader i skoleår 2012-2013 udgjort gennemsnitligt 10 % af de udleverede
iPads. I tilfælde, hvor skaderne sker i hjemmet – og det skyldes ubetænksom og ”uautoriseret”
håndtering af iPaden – bliver forældrene bedt om at betale for reparationen. Prisen for reparation af
glas er p.t. 736 kr..
Oversigt over beskadigede iPads fra 1. august 2012 - 6. juni 2013
Beskadigede
elever lærere/pæd. I alt udleveret
iPads
(inkl. ekstra
10%)
Ebeltoft Skole
Hornslet Skole
Rønde Skole
Kolind Centralskole
Marienhoffskolen
Rosmus Skole
Thorsager Skole
Mørke Skole
Molsskolen
Ådalsskolen
Pindstrupskolen
I alt

109
93
42
39
41
31
11
32
50
41
23
512

772
782
503
426
405
278
177
256
386
338
60

84
53
52
36
34
28
16
27
33
38
18

942
919
611
508
483
337
212
311
461
414
86
5.282

Andel
beskadigede
12%
10%
7%
8%
8%
9%
5%
10%
11%
10%
27%
10%

Hovedparten af de beskadigede iPads har haft glasskader, hvor skærmen er gået i stykker efter
uheld, men der er også registreret skader af teknisk karakter på udstyret.
Det er først inden for det sidste halve års tid, at der er kommet rigtig robuste covers på markedet, og
mange af skolerne har derfor besluttet at udskifte elevernes covers med nye og mere
modstandsdygtige af slagsen. Ved at investere i mere robuste covers forventes antal skader at falde
mærkbart fremover.
Kurser og efteruddannelse
Det er efterhånden en tradition, at der i august forud for elevernes skolestart arrangeres fælles ittemadage for kommunens lærere – således også ved opstarten til skoleår 2012/13. Temadagene
foregik på hhv. Kolind Centralskole og Marienhoffskolen med ca. 30 forskellige workshops med
temaer inden for stort set alle folkeskolens fagområder. De fleste workshops blev forestået af lokale
lærere fra kommunens egne folkeskoler. Det viser, at kommunens lærere er langt fremme i skoene,
når det gælder viden om it i undervisningen, og samtidig er det udtryk for, at der er stor vilje til at
dele viden med kollegaer på tværs af kommunen
Evaluering af projektforløbet
I forbindelse med at projektet overgik fra etablerings- til driftsfase blev der udarbejdet en
evalueringsrapport om processen og projektforløbet. Formålet med evalueringen var at få
identificeret såvel gode som dårlige erfaringer fra projektet - erfaringer som kan tages med som
læringspunkter til efterfølgende projekter på andre driftsområder i Syddjurs Kommune.
Evalueringsrapporten bygger på en evalueringsworkshop, som blev afholdt den 6. juni 2013.
Deltagere i workshoppen var medlemmer fra styregruppen, fra projektgruppen og fra SPIS
(udvalget vedr. Syddjurs Pædagogiske It-Strategi). Deltagerne udgjorde således en meget bred palet
af interessenter, idet der var repræsentation fra skoleledelser, it-vejledere, lærere, skolebibliotekarer,
skolesekretærer, Skoleafdelingen og It-afdelingen.
Den generelle overordnede status på projektet er, at det er gået godt. Målsætningen om, at alle har
it-udstyr til rådighed er opfyldt. It- infrastrukturen er dimensioneret til dette, og der opleves en god
performance på skolerne. Lærerne har taget teknologien til sig og er godt i gang med at udvikle
deres undervisningspraksis, så de nye muligheder udnyttes bedst muligt.
Der satses stadig meget på træning og opkvalificering af lærerne, og det forventes derfor, at der
over de næste år vil ske en mærkbar forbedring af den didaktiske anvendelse af
informationsteknologi i folkeskolen i Syddjurs Kommune. Hertil kommer, at de faglige netværk
som i gennem de seneste år er skabt på tværs af skolerne i Syddjurs kommunes skolevæsen, er
blevet styrket yderligere i forbindelse med projektet.
Evalueringen viser dog også, at der stadig er lokale forskelle skolerne imellem, og at der stadig er
brug for fokus på didaktisk it- udvikling samt støtte til skolelederne i den lokale
kompetenceudvikling af lærerne.
De vigtigste punkter fra evalueringsrapporten kan opsummeres i følgende punkter:
•

Projektet har været godt organiseret, med en tydelig ledelsesmæssig opbakning og en klar
opgavefordeling.

•

•

•

•

•

De lokale skoleledelser har afsat tid og rum til projektet. Der skal dog fortsat investeres tid
og rum til didaktisk it udvikling, om end dette nok på sigt bliver en implicit del af lærernes
kompetence.
Der har været mulighed for lokal tilpasning af projektet på den enkelte skole og der har
været god adgang til support for den enkelt skole og den enkelte lærer. Bl.a. ved man
gradvist introducerede iPads – først fik it vejledere og skolebibliotekarer, hernæst lærerne og
sidst øvrige personale og elever. Det har betydet at der altid var ”nogen man kunne spørge”.
De fleste medarbejdergrupper har samarbejdet om projektet og har været aktivt involveret i
projektet på den enkelte skole. It vejledere, skolebibliotekarer og ledelse har arbejdet tæt
sammen med medarbejderne om projektet. Det har betydet at der har været en god lokal
forankring af projektet.
Ansættelsen af to lokale lærere som it- strateger, med fokus netop på udvikling af it
didaktisk faglighed og på netværksskabelse på tværs af skoler generelt og konkret i projektet
og på kvalitetssikring af de leverancer, som projektet skulle levere, har vist sig at være helt
afgørende for at projektet er lykkedes.
Gode covers er afgørende for brugeroplevelsen og beskyttelsen af iPads. Det er meget
vigtigt, at der anskaffes gode covers. Virkeligheden er, at det gode cover – som både giver
en optimal brugeroplevelse og beskytter iPads mod skader – ganske enkelt ikke er opfundet.

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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eksamen og ungdomsuddannelse
Fysiske rammer
Styrkelse af fagligheden
Undervisningsdifferentiering
Trafikpolitik
Den internationale dimension
Læringsmiljø for 0 – 16 årige
Implementering af IT i undervisningen
Trivsel

Det er skoleafdelingens vurdering, at der på alle skoler arbejdes godt og intenst i forhold til lokal
udvikling og forankring af såvel områdemålene som den enkelte skoles institutionsmål.
Skolernes egne institutionsmål er meget relevante og har god tilknytning til og sammenhæng med
de fælles områdemål for skolevæsenet som helhed.
Der er derimod ikke iværksat særlige tiltag i forhold til kommunens fælles mål, idet disse i det store
og hele allerede er en integreret del af skolens virke ud fra gældende lovgivning og almindelig
skolepraksis.

Hornslet Skole

Skolens bidrag til kvalitetsrapporten
for Syddjurs Skolevæsen
Skoleåret 2012 / 2013

Rammebetingelser
KLASSETRIN, SPOR OG ELEVTAL (pr: 5/9 2012)
Klassetrin
Antal spor
0. klasse
3
1. klasse
4
2. klasse
3
3. klasse
4
4. klasse
3
5. klasse
4
6. klasse
3
7. klasse
3
8. klasse
3
9. klasse
3
10. klasse
I alt:
33
Specialklasser
2
Modtageklasser
I alt:
34
Evt. bemærkninger:

Antal elever
78
85
73
83
74
84
74
59
81
63
754
8
762

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
4,0
-

319
303
95,0%

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:

52,79
52,36
14,55

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:

34,0%
39,8%

ELEVFRAVÆR
Elevfravær – beregnet på det samlede fravær i hele skoleåret
Den samlede fraværsprocent
Hvor mange procent af det samlede fravær skyldes sygdom?
Andre fraværsårsager:
Lovligt fravær 1,5%, Ulovligt fravær 0.5%

4,6%
57%

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

762 kr.
830.522 kr.
1.090 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
0. klasse
600
1. klasse
690
2. klasse
712,5
3. klasse
802,5
4. klasse
772,5
5. klasse
832,5
6. klasse
900
7. klasse
930
8. klasse
1050
9. klasse
1110
10. klasse
Specialklasser
720
Kriterier for aflysning af timer og evt. øvrige bemærkninger:
0. – 5. klasse aflyses ikke lektioner.

Gennemførte uv-timer i %
90,5%
94,0%
93,2%
91,9%
94,4%
91,8%
91,6%
92,2%
91,0%
93,0%
90,5%

6. – 9. klasse aflyses kun, hvis det ikke er muligt at skaffe kvalificeret vikar.
Lock-outen gav aflysning i mange fag på alle årgange, da kun tjenestemænd gennemførte undervisningen.

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)

79,5%

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
280.166 kr.
Samlede udgifter til deltagergebyr og kørsel
115.947 kr.
Udgift pr. fuldtidslærer
7.565 kr.
Evt. bemærkninger:
Svømmelærer, læsevejledere, matematikvejleder, AKT-lærer og AKTpædagog.

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 for alle fag 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. Elevplanerne justeres med bl.a. nye mål inden forårets skole-hjem samtaler. Der er i
dette skoleår udarbejdet en ny skabelon for hver årgang og en præcisering af SFO pædagogernes
evaluerings- og statusbeskrivelser. Skolebestyrelsen følger arbejdet og har senest september 2012
revideret principperne for arbejdet med elevplanerne.

Regelmæssige andre anvendte evalueringsredskaber/metoder til løbende evaluering i fagene i
Indskoling
LUS, CHIPS, ST2, Læseevaluering 0. årgang (kommunal beslutning - afløser aug. 13 af
sprogscreening).
MG-prøver hvert år (matematiktest)
Mellemtrin

LUS, 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 to gange, den
ene gang i forbindelse med resultaterne af de nationale tests i læsning på de relevante årgange. 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.

SKOLE/HJEM SAMARBEJDE
Skole/hjem-samarbejdet
Beskrivelse af de væsentligste elementer i skole/hjem samarbejdet:
Forældremøde og skole/hjemsamtaler afholdes to gange årligt eller efter behov. På 0. – 3. årgang afholdes
fælles samtaler skole/SFO og forældre. På 0. årgang inviteres forældrene til en skole hjem samarbejdsaften
med fokus på samarbejde, kommunikation m.v. Der er på skolen opbygget en god kultur med
velfungerende klasseforældreråd 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
34
Antal klasser uden klasseråd/forældreråd
0
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.

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. Der
tildeles deletimer til sløjd og hjemkundskab ved meget store klasser på årgangen.
I udskolingen:
Samme – inkl. brug af fagdage, hvor klasser/årgange arbejder med et fag i hold på
tværs af klasserne. 8. årgang er sammenlagt til 3 klasser og har faste holdtimer i
dansk, matematik og engelsk. Tysk/fransk er altid tildelt holdtimer, da elever til
franskholdet kommer fra alle tre klasser på årgangen.

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?

April 2010

Beskrivelse af de indsatser, som den sidste undervisningsmiljøvurdering har givet anledning til
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.
Der har været arbejdet med alle tre fokusområder senest er de fysiske rammer blevet renoveret i
udskolingen og alle faglokaler er nye. Det har betydet et stort løft. En ny UMV besvares af alle elever i uge
37, hvorefter en handleplan udarbejdes i samarbejde med elevrådet.

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 Ebeltoft Skole.
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

Karaktergennemsnit
FSA : Bundne prøvefag
Dansk

Engelsk
Matematik
Fysik/kemi

Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
Læsning
6,25
64 6,70 64
Retskrivning
7,14
64 7,48 64
Skriftlig
7,23
64 6,59 63
Mundtlig
6,75
64 8,25 64
Mundtlig
6,94
64 8,14 63
Færdighedsregning 8,42
64 7,59 64
Problemløsning
7,38
64 6,66 64
Praktisk/mundtlig
6,61
64 6,11 64

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
Matematik
Geografi

Mundtlig
Mundtlig
Skriftlig

Biologi
Skriftlig
FSA : Vurderinger og evalueringer
Obligatorisk projektopgave
Fri selvvalgt opgave

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
7,59
64 6,50 20
6,28
60
0
5,65
60
0
7,75
4
0
6,25
4
0
5,84
64
7,32 22
5,92
64
6,59 22
6,41
64
0
6,72
64 7,86 22
6,97
64
6,50 20
6,75
64
7,73 22
Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
6,86 64
0

Skolelederens vurdering af årsresultaterne
Det er forbundet med særdeles mange usikkerhedsfaktorer at bruge hvert års afgangsprøveresultater til
eks. at tildele holdtimer eller vurdere læreres behov for efteruddannelse ud fra. Alle årgange er forskellige
og der skal derfor mange års resultater til, før man kan sige noget signifikant om de enkelte fag. Men siges
kan, at eleverne samlet set klarer sig rigtigt pænt og alle elever opnåede mindst karakteren 02 i dansk og
matematik. Med henblik på at fremme en mere formativ anvendelse af standpunktskarakterer får eleverne
fra skoleåret 2013-14 karakterer tre gange i løbet af skoleåret. Karaktergivningen danner afsæt for lærerelev dialogen om elevens standpunkt og mål for forløbet i 8. og 9. årgang.
SFO
SFO-personale
Antal fuldtidsstillinger (pr. 1. september 2012)

(*) 18,75 fuldtidsstillinger
fordelt på 22 stillinger –
4 fuldtidsstillinger og 18
deltidsstillinger
13
9

Heraf uddannede pædagoger
Heraf andet personale
Beskrivelse af det andet personales uddannelse/kvalifikationer og lign.:
(*) 1 af fuldtidsstillingerne er en støttepædagogstilling, som anvendes i både skole og SFO
 2 lærere - 1 på 27 timer og 1 på 30 timer
 3 pædagogmedhjælpere – 1 på 35 timer, 1 på 34 timer og 1 på 30 timer
 1 pædagogstuderende
 1 sekretær på 5 timer
 2 dispensation for uddannelseskravene – 1 på 34 timer der er plejeuddannet, og 1 på 30 timer som har
mange års erfaring indenfor det pædagogiske område. Aftalerne blev indgået mellem tidligere
Rosenholm Kommune og BUPL.
Pædagogiske fokusområder for SFO i skoleåret 2012/2013
Beskrivelse:
Fra fritidspædagogik til SFO-pædagogik:
Børn og forældre oplever og opfatter SFO´en som en integreret del af skolen, hvor der er fokus på det hele
barn.
Pædagoger og lærere er fælles om opgaven, hvor de hver især med deres forskellige kompetencer er
medvirkende til at løfte børnene fra et udviklingsniveau til et andet såvel fagligt som socialt.

Inkluderende tilgang og anerkendelse af barnets / børnenes forskellige behov:
Møde barnet / børnene der hvor de befinder sig udviklingsmæssigt. Give børnene indsigt i og forståelse for,
at vi alle ikke er ens, og vi hver især kan have forskellige behov.
Lærer børnene vi godt kan rumme hinanden, hvis vi accepterer og anerkender forskelligheder og udviser
respekt for hinanden.

TRIVSEL
Trivsel og sygefravær på medarbejderniveau
Sygefravær
2011/12 2012/13
Sygefraværsprocent lærere
2,40
4,72
Sygefraværsprocent pædagoger
4,66
6,35
Sygefraværsprocent øvrigt personale
1,26
1,78
Evt. bemærkninger:
Sygefraværsprocenter pædagoger:
• Der har været 2 afskedigelsesager, hvor begge medarbejdere
var sygemeldt 100 % i opsigelsesperioden – den ene fra 1.
august til 30. november, den anden fra 1. september til 31.

•
•
•

marts.
En medarbejder har gennemgået en knæoperation med deraf
længerevarende sygdoms- og genoptræningsforløb.
En medarbejder var i en periode sygemeldt med stressrelaterede symptomer, som ikke var arbejdsrelaterede.
En tredje medarbejder fik et hjerte-kollaps i forbindelse med
en svømmekonkurrence og var sygemeldt i en længere
periode.

Sygefraværsprocenter lærere
• Tallene indeholder 2 læreres langtidssygefravær på
henholdsvis 86,96 % og 74,31 % (50,94 % sygdom og
23,37 % nedsat tjeneste). Efter sygeperioderne er begge
medarbejdere fratrådt.
• En medarbejder har haft et sygdomsforløb (18,39 %) efter
en operation.
• En anden medarbejde har haft et sygdomsforløb (ikke
arbejdsrelateret) på 23,37 %

Trivsel
Skolens vurdering af medarbejdernes trivsel og sygefraværets indflydelse på den pædagogiske hverdag:
Det er først og fremmest de længere sygeforløb, der fylder i statistikken. Her ansættes altid faste
læreruddannede vikarer og graden af negativ virkning på den pædagogiske hverdag minimeres dermed
mest muligt. Brugen af faste vikarer ved både langtidsfravær og dag til dag fraværet er ligeledes med til at
formindske påvirkningen for kolleger, når en lærer eller pædagog er fraværende.
Iværksatte tiltag til fremme af medarbejdernes trivsel i skoleåret 2012/13:
En ATS-screening i efteråret 2012 betød et påbud om en handleplan med fokus på inklusion. Vi var
heldigvis i gang med planlægningen af en række tiltag allerede, da vi på skolen havde skubbet behovet for
en inklusionsstrategi foran os grundet renoveringen af skolen, som fyldte meget. Handleplanen er
efterfølgende blevet udmøntet i form af definitioner, strategier og procedurer for arbejdet med den
inkluderende skole. Handleplanen skal være udmøntet ultimo oktober 2013, hvor tilbagemelding til ATS skal
ske.

MOTION OG BEVÆGELSE
Iværksatte tiltag i forhold til motion og bevægelse i undervisning og fritidstilbud
Motion og bevægelse
Skolens beskrivelse af konkrete tiltag, hvor motion og bevægelse integreres i undervisningen og
fritidstilbuddet i løbet af skoledagen:
Alle medarbejdere inddrager igennem pædagogiske aktiviteter og lege motion samt bevægelse i
undervisningen/SFO. I SFO er der oprettet et motorik hold for elever med motoriske udfordringer og der er i
løbet af en uge adskillige aktivitetstilbud med motion og bevægelse. I skolens specialklasser er motorik,
motion og bevægelse særlige fokusområde, som der dagligt arbejdes målrettet med. Alle elever i
basisskolen skal fra 12/13 udenfor i frikvartererne, hvilket bidrager positivt til motion og bevægelse
Skolens vurdering af omfanget i skoleåret 2012/13:
Skolens medarbejder arbejder med mange forskellige motion og bevægelsesaktiviteter i dagligdagen.
SFO’en skal fremover være en bevægelses og idræts SFO. Alle medarbejdere i SFO’en efteruddannes i
13/14 til denne opgave.
Skolens manglende fællesfaciliteter betyder, 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 og medfører mange begrænsninger i valg af
aktiviteter. Vi har en drøm om, at kommunen køber Bækdals-arealet overfor skolen/bag Ballesvej og her
etablerer faciliteter til idræt og motion. Vi 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.

Afrapportering vedr. aftalestyring
Fælles kommunale mål
Aktivt medborgerskab, fra strategi til handling.
Formålet med civilsamfundsstrategien er at afprøve, om nye måder at dele ansvar på mellem civilsamfundet
og kommunale institutioner kan sikre kvaliteten i den kommunale opgaveløsning til glæde for velfærden og
væksten i Syddjurs Kommune.
I det enkelte område gør man sig det klart hvilke opgaver, som det aktive medborgerskab kan spille i
opgaveløsningen.
Der forudsættes, at der i alle områder, der ikke udelukkende arbejder med myndighed, skal være en
beskrevet plan for det aktive medborgerskab.
Konkrete tiltag og resultater
Beskrivelse:
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.
I forbindelse med den færdiggjorte trafikomlægning ved skolen har det været vigtigt at samarbejde og
inddrage naboer og borgere i arbejdet med at finde den bedste løsning, herunder også de vigtige
adfærdsændringer, som alle; elever, forældre og borgere skal være en del af, da trafikløsninger altid er
både fysiske og adfærdsmæssige ændringer.
Skolen bruges i dagligdagen ligeledes af mange forskellige fritidsbrugere og her er det skolens mål at ville
være en åben skole i lokalsamfundet og vi bruger mange ressourcer i dagligdagen på at finde gode
løsninger på mange forskellige og indimellem kolliderende behov og ønsker.

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

Borgernes kommune – styrkelse af kommunens identitet, service og kommunikation.
Syddjurs Kommune ønsker at styrke borgernes oplevelse af Syddjurs Kommune som en positiv og aktiv
partner i løsningen af de aktuelle opgaver.

Borgere og erhverv oplever tilgængelighed og imødekommenhed ved henvendelser til Syddjurs Kommune,
og oplever at blive vejledt, hvor der end sker henvendelse.
Borgere og erhverv oplever indflydelse og samspil med Syddjurs Kommune og oplever, at der i alle
aftaleenheder og områder arbejdes sammen med borgere og erhverv for at skabe holdbare løsninger.
Borgere og erhverv oplever at Syddjurs Kommune gennem ny teknologi og let tilgængelig kommunikation
giver borgere og erhverv mulighed for på en lang række områder, at betjene sig selv.
Den enkelte aftaleholder gennemgår aftaleenhedens/institutionens dialogformer (hjemmeside, mødefora mv)
f.eks. sammen med brugere og medarbejdere m.h.p. at bruge deres input til at styrke identiteten som den
professionelle og venlige kommune.
Der er opmærksomhed på at borgere guides til selvbetjeningsløsninger, og der arbejdes på at løse opgaven
”Med borgeren” snarere end ”For borgeren”.
Konkrete tiltag og resultater
Beskrivelse:
1. Skolens hjemmeside er skolens ansigt udadtil og vi forsøger i dagligdagen at holde siden opdateret
og informativ både i forhold til elever, forældre, borgere m.fl.
2. Skolen benyttes af mange fritidsbrugere og en sekretær bruger meget tid på at servicere de
eksterne brugere, da vi ønsker at understøtte det lokale foreningsliv i så høj grad som muligt.
3. I forbindelse med indskrivning i skole- og SFO o.lign. er vi ofte behjælpelige med den digitale
indskrivning ligesom vi gerne hjælper, når nye forældre skal på intra eller ved problemer med brug
af intra mere generelt. Stort set al kommunikation foregår elektronisk via intra og mail.

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

Områdemål
SPECIALUNDERVISNING
Højere grad af inklusion 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.
Redegørelse for organisering, form og indhold samt iværksatte og påtænkte udviklingstiltag for
specialundervisning på skolen:
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. På skolen
understøttes indsatsen mod en inkluderende undervisning via skolens kompetencecenter og AKT team.
Skolens kompetencecenter består af to læsevejledere, to matematikvejledere, pædagogisk IT-vejleder 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. På
vej mod en inkluderende skole er viden om, hvordan vi bedst hjælper og støtter udsatte elever helt
afgørende. Skolen har derfor prioriteret fire medarbejdere på faglig videreuddannelse på diplomniveau.
Prioritering og oprettelse af familieklasse på Hornslet Skole fortsætter i 12/13 med hold nr. 3. De foreløbige
tilbagemeldinger og evalueringer viser at indsatsen, hvor der arbejdes intensivt og systematisk har en god
effekt i arbejdet mod en inkluderende skole.
Arbejdet med implementering af iPads i undervisningen ses også som et værktøj til understøttelse af
inklusionsopgaven og at undervisningen i øget grad formår at rumme og udfordre børn med forskellige
læringsmål. I skoleåret 12/13 har der været fokus på inklusion og der er afholdt pædagogisk lørdag om
inklusionsopgaven. Her har det bl.a. været vigtigt at få en fælles forståelse af begrebet samt skabe et
overblik over de forskellige handle- og hjælpemuligheder som allerede er på skolen. Skolen har gennemført
en strukturændring således, at samarbejde i øget grad foregår mellem årgangens lærere og at der
gennemføres holddeling af årgangens elever. Målet er en øget videndeling blandt det pædagogiske
personale og at skabe fokus på undervisningsdifferentiering og gode sociale fællesskaber. På AKT og det
specialpædagogiske område prioriteres uddannelse højt og 4 medarbejdere skal i 13/14 på længerevarende
kurser.
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

IT-MEDIEVISION 2.0
Implementering af skoleområdets it-plan for 2012 – 2015.
Alle kommunens elever og lærere har en computer, ipad el. lign. til rådighed for undervisningen (den
såkaldte 1:1-model).
Eleverne får via it-medierne helt nye muligheder for læring, og lærerne får nye, unikke muligheder for
tilrettelæggelse af deres undervisning – it er pædagogisk banebrydende og erstatter ikke blot nutidens
metoder, men understøtter udviklingen af ny didaktisk praksis, nye arbejdsmetoder og helt nye måder at
anskue læring og undervisning på.

IT-medievision 2.0
Angiv i procent hvor stor en del af det pædagogiske personale der har deltaget i
100%
kursus/temadage i IT
Antal kursustimer i alt lærere
825
Antal kursustimer i alt pædagoger
60
Antal pædagogiske IT-vejledertimer
610
Giv eksempler på hvordan IT understøtter udviklingen af nye arbejdsmetoder / ny didaktisk praksis m.v.:
Udbredt brug af Digitale undervisningsmidler og platforme.
Deltagelse i forsøg med elektronisk afgangsprøve i dansk skriftlig fremstilling
Skolens egne visioner for området
Skolen arbejder stadigt med udgangspunkt til IT & Medieplanen fra 2011. Planen, der skulle have været
revideret i 2012 er blevet overhalet at den virkelige verden. Alle lærere og alle elever har i dag en Ipad.
Meget af skolens undervisning foregår ved hjælp at digitale medier. Brugen af IT er integreret I alle fag på
mange. Elevfravær registreres digitalt.
Skolen deltog i prøveperioden maj - juni 2013 i et forsøg med digital afgangsprøve i dansk skriftlig
fremstilling.
2 af skolens medarbejdere deltager i et udviklingsprojekt af en ny app til brug ved styring af projektopgaverEn ny IT & Medieplan skal udarbejdes, sendes til høring hos skolens personale og godkendes i bestyrelsen
i løbet af skoleåret 2013-14
Evt. bemærkninger:

Udgifter til IT-medievision 2.0
Antal elever (pr. 5. september)
762
Skolens andel af den centrale pulje
681.110 kr.
til indkøb af IT-udstyr
Skolens egenfinansiering til indkøb af IT301.190 kr.
udstyr
Skolens udgifter til indkøb af supplerende teknisk udstyr
m.v. i skoleår 2012/13
(alt inden for IT-udstyr)
Skolens udgifter til indkøb af digitale
undervisningsmidler, Apps m.v.
Skolens udgifter i alt:

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

382.656 Kr.

99.240 Kr.
783.086 Kr.

Institutionsmål
Redegørelse for skolens egne institutionsmål, jvf. Aftalestyring
Skolen bedes nedenfor give en afrapportering på de institutionsmål, der er arbejdet med i skoleåret
2012/2013.
Beskrivelse af mål
Vision 2016
1. Rød tråd
2. Fagenes lokaler
3. IT- fra teknik til
didaktik

Helhedsplan for trafik

Afrapportering på institutionsmål
Statusopgørelse, herunder evaluering, grad af målopfyldelse,
dokumentation af indsats, resultater og effekter.
1. I samarbejde med medarbejderne er udarbejdet en procedure for
handlinger i forbindelse med ”overgange” i skoleforløbet.
Proceduren beskriver, hvordan overlevering skal ske fra 00. til 0. kl.,
fra 0. til 1. kl., i overgangen fra 5. til 6. kl. samt i forbindelse med
klassesammenlægninger og lærerskift.
Fagteam: Samtlige fagudvalg mødes 2 gange årligt. Alle møder er
fastsat i den overordnede kalender.
2. Fagenes lokaler: Ordningen er nu fuldt indfaset i udskolingen fra 6.
kl. De foreløbige erfaringer er positive; eleverne giver udtryk for, at
undervisningsmiljøet er bedre i klasserne, da der ikke er elever i
pauserne i lokalerne, mere orden, bedre luft osv., lærerne oplever,
at undervisningen kan påbegyndes med det samme, da lokalet er
klar, dvs. mere undervisningstid. Der har været lagt og pågår til
stadighed en proces med at skabe og fastholde gode vaner og en
god kultur i forhold til ophold og oprydning på gange og
fællesarealer – men det går rigtigt godt for det meste. Eleverne har
taget ordningen til sig og de tager medansvar.
3. IT – fra teknik til didaktik: Integration af IT i dagligdagen
understøttes i særlig grad af skolens tre læringscentermedarbejdere med den pæd. IT-vejleder som den ene. Der
understøttes med inspiration, undervisning af kolleger, samarbejde i
klasserne i forbindelse med konkrete undervisningsforløb, hjælp når
det ikke virker osv. Herudover drøftes og afprøves programmer,
portaler, Apps m.m. i fagudvalgene OG lærere og pædagoger
inspirerer og hjælper hinanden SÅ MEGET RESPEKT.
Vejene ved skolen er blevet gjort ensrettede, og der er indført
hastighedszone på 30 km/t. Der er etableret afsætningslommer ved skolens
område langs Ballesvej.
Der er etableret op mod 300 cykelparkeringer ved skolen.
En trafikpolitik er udarbejdet. Oplysninger og informationer er givet via
pjecer og forældreintra.
Vi oplever, at trafikken er blevet mindre. Der er flere som cykler eller går i
skole, men vi har dog fortsat udfordringer, der skal håndteres. Nogle billister
har svært ved at forstå, at det ikke er tilladt at parkere i en
afsætningslomme. Det sker jævnligt, at der er billister, der kører imod
ensretningen - især på Ballesvej. Der kan opstå farlige situationer på den
dobbeltrettede cykelsti, hvor der skiftes fra den side af vejen til den anden
(ved Tendrupvej). Skiltningen kan være svær at forstå for nogle. Selv om
der fortsat er nogle udfordringer, er vi meget tilfredse med den trafikale
løsning omkring skolen.
Endvidere har forældre henledt vores opmærksomhed på
fodgængerovergangen på Rosenholmvej ved Den gamle Kro. Mange
billister viser ikke hensyn, når børnene skal krydse vejen.
Fodgængerovergangen er ikke med i helhedsplanen, men det er vigtigt for

os at have fokus på den, hvis vi vil sikre alle elever en sikker skolevej.
Der bliver fulgt op på projektet ved et evalueringsmøde den 11. september,
hvor der deltager en repræsentant fra Veje og Trafik og politiet.
Pædagogik i SFO

Der er arbejdet målrettet for at omlægge pædagogikken fra fritidspædagogik
til SFO-pædagogik.
- Alle børn er ude fra kl. 11.40 til kl. 12.
- Aktiviteter starter kl. 12
- Der er indrettet lokale til de ældste børn.
- Der afsættes medarbejdere til ”grønne aktiviteter”. Vi deler aktiviteterne
op i grøn, gul og røde. Grønne aktiviteter er vores kerneydelser, der
altid skal være bemandet.
- Der er fokus på hvilke aktiviteter der kan laves med aldersgruppen.
- Der er indført aktiviteter mod bestemte grupper – f.eks. et pigeprojekt –
og der arbejdes med årgangsaktiviteter.
- Der er indført ”skal-aktiviteter”.
- Pædagoger og lærere afholder fælles møder i klasseteams.
- SFO-pædagoger deltager i undervisningen.
- Ved behov iværksættes der pædagogiske tiltag målrettet en bestemt
klasse.
- Lærere og pædagoger afholder fælles forældresamtaler og –møder.
- Ipads er tænkt ind i SFO´en. Børnene må kun bruge deres iPads til spil
og leg i den sidste time af åbningstiden i SFO´en, og det foregår altid
under voksenopsyn. I forbindelse med medarbejderstyrede aktiviteter
kan børnene også anvende deres iPads, hvis det er aftalt i forvejen.
Vi har stadig en udfordring i forhold til børnemøder for 2. og 3. kl.. Et
børnemøde er et møde, hvor pædagogerne kan tale med børnene om
trivsel, konfliktløsning, hvad der foregår i SFO´en samt forslag til aktiviteter.
Målet med børnemøder er at give børnene indsigt, skabe forståelse for
forskelligheder samt arbejde med demokrati og medbestemmelse. Det er
muligt at holde møder med 3. kl., men 2. kl. udviser ikke den store interesse
for at deltage.
Endvidere har vi en udfordring i forhold til samarbejdet med lokalsamfundet.
Vi har et samarbejde med juniorklubben i forbindelse med
overgangsarbejdet, og vi har et samarbejde med idrætsforeningen og DGI
om idrætsaktiviteter, men det har været svært at etablere et samarbejde
med musik- og billedskole. Fremadrettet vil vi meget gerne have etableret et
samarbejde med både Musikskolen og Billedskolen.

Ledelse & trivsel

Handleplan for ledelse & trivsel udarbejdet i 2012 følges op på de fire årlige
MED-møder og på personalemøder to gange årligt. Der er udarbejdet en
handleplan for både skole- og SFO-del.

Skolebestyrelsens udtalelse
Skolebestyrelsens udtalelse
Skoleåret 2012/2013:
Generelt synes vi, at en tilbageskuende rapport kun er interessant, hvis den også ser fremad. Derfor er
skolebestyrelsens bidrag et forsøg på at fremhæve vigtige emner til det fremtidige arbejde.
Alle børn i folkeskole:
Det er stadig en stor udfordring og vil være det i årene frem over. Skolebestyrelsen diskuterer inklusion og

plads til alle på næsten alle møder - for at følge tæt, hvordan skolen lykkes med at løfte den store opgave,
Det er efter bestyrelsens mening i den forbindelse helt nødvendigt, at midler, der frigøres ved hjemtagning
af børn fra specialtilbud udenfor kommunen, går direkte til arbejdet med at rumme alle i de almindelige
klasser.
Faglighed og holddannelse:
Fagligheden er i højsædet, og undervisningsdifferentiering skal anvendes, så alle lærer så meget som
muligt, og ikke nødvendigvis det samme. På Hornslet Skole er bruger man vejledere indenfor de enkelte fag
for at gøre elevernes udbytte så stort som muligt.
IT:
Udgør en vigtig del af undervisningen og der arbejdes med mange spændende og gode forløb, som fanger
elever, der før var svære at nå, på en ny måde. Vi skrev i sidste års rapport, at det var nødvendigt med et
konstant fokus på didatiken - og set i lyset af den kommenede skolereform vil vi gerne en gang til pege på,
at de store mundfulde kræver en løbende opdatering af lærerne.
Efteruddannelse:
Skal fagligheden løftes, og skal alle børn være i folkeskolen, skal efteruddannelse prioriteres. Det
strukturelle problem, at læreruddannelsen skal hæves til universitets-niveau, kan vi ikke gøre noget ved;
men åbenhed om krav og forventninger er en del af løsningen.
Står elever eller forældre med en oplevelse af, at der ikke læres nok, skal det tages alvorligt, og ikke være
”forbudt” at sige; og en fælles ramme for, hvad folkeskolen skal tilbyde / og ikke tilbyde vil være frugtbart.
Fravær – trivsel:
Skolen har arbejdet med og i slipstrømmen af kampagnen: Det er bedst, når alle er her. Temaet har været
drøftet på forældremøder, særligt med fokus på de “selvdoserede” fridage: Når barnet skal til frisør, med ud
og se på ny bil, bliver hjemme efter en hård fodboldkamp osv. Den slags er med til at ødelægge
undervisningsflowet i klasserne - og kan i sidste ende også betyde dårligere trivsel, hvis man bliver en,
kammeraterne ikke regner med. Skolebestyrelsen bakke op om kampagnen - og opfordrer forældrene til i
høj grad at tage deres del af ansvaret.
Skolebestyrelsen på Hornslet skole.

Kolind Centralskole

Skolens bidrag til kvalitetsrapporten
for Syddjurs Skolevæsen
Skoleåret 2012 / 2013

Rammebetingelser
KLASSETRIN, SPOR OG ELEVTAL (pr: 5/9 2012)
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
2
Modtageklasser
I alt:
22
Evt. bemærkninger:

Antal elever
41
30
34
38
30
44
46
41
52
49
405
12
417

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:

20,3
6,0

143
131
91,6%

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:
Specialklasser/flex ikke medregnet

32,41
30,80
13,15

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:
Nettoarbejdstiden er steget ift. 2012. I gennemsnit har hver underviser fået flere
undervisningstimer.

34,2%
39,9%

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 1,7% – primært elever som er bedt fri til ferie

5,5%
58,0%

UNDERVISNINGSMIDLER
Undervisningsmidler *
Antal elever
417
Afholdte udgifter til uv-midler
896.000 kr.
Udgift pr. elev
2.149 kr.
Evt. bemærkninger:
Vi har valgt at prioritere nye undervisningsmidler ift.
indførsel af Ipads.

* 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
750
91%
1. klasse
750
91%
2. klasse
750
91,5%
3. klasse
810
91%
4. klasse
810
93,3/92,2%
5. klasse
780
91%
6. klasse
810
91%
7. klasse
870
92/93%
8. klasse
990
90%
9. klasse
930
89,7%
10. klasse
Specialklasser
690
89,7%
Kriterier for aflysning af timer og evt. øvrige bemærkninger:
Langt den største del af ikke-gennemførte timer skyldes forårets lockout af lærerne.
For langt de fleste klasser indhentes timerne ved, at klasserne ligger over minimumstimetallet.
I 1.-3. årgang (nuv. 2.-4. årg) ligger klasserne i dansk / matematik på minimumstimetallet – set over 3-årig
periode.
Disse klasser har derfor i efterfølgende skoleår en ugentlig lektion ekstra i disse to fag. Desuden gives der
ekstralektioner i historie i mellemårgangene.
For 9. klasse omlagde vi efter konflikten timerne således, at klasserne fik flere timer i prøvefagene.
Det løbende fravær pga. fravær blandt lærerne er meget lavt, idet vi – stort set vikardækker alt, og kun giver
fri i sidste lektioner.

I øvrigt:
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.

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
226.040 kr.
Samlede udgifter til deltagergebyr og kørsel
104.500 kr.
Udgift pr. fuldtidslærer
9.456 kr.
Evt. bemærkninger:
Der har været 2 pædagogiske arrangementer for alle lærere.

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 KC udarbejder alle lærere årsplaner, som afleveres til ledelsen inden skoleåret skydes i gang.

Årsplanerne beskriver, for fag med 1-2 timer, fire forskellige undervisningsforløb. For fag med tre timer
beskrives seks forskellige undervisningsforløb, og fag med fire timer og mere beskriver syv
undervisningsforløb. Kendetegnende for alle forløb er, at der er indbygget en plan for evaluering, både
summativ og en formativ evaluering, som indgår i elevernes porte folio. I porte folio´en vil der være
elevens/lærerens faglige mål for eleven samt evalueringen af disse. Forældre har løbende mulighed for at
følge med i elevens porte folio. To gange om året (ca.), før skole/hjem-samtaler, sendes porte folio´en hjem
til forældrene med en læseanvisning og en ”skriv under” plads. Ud fra porte folio´en kan forældre og eleven
trække emner/temaer/udfordringer/spørgsmål/etc. frem, som sendes til læreren. Disse samt lærerens
fokuspunkter drøftes ved en skole/hjem-samtale.
Elevens sociale og personlige elevplan udarbejdes også to gange om året, og medsendes porte folio´en før
skole/hjem-samtalen. Også denne kan gøres til genstand for drøftelser.

Regelmæssige andre anvendte evalueringsredskaber/metoder til løbende evaluering i fagene i
Indskoling
Porte folio, nationale test, LUS, chips, elevsamtaler, SMTTE, LP,
Mellemtrin

Porte folio, nationale test, LUS, chips, elevsamtaler, SMTTE, LP,

Udskoling

Porte folio, nationale test, LUS, chips, elevsamtaler, SMTTE, LP

Evt. bemærkninger:
SKOLE/HJEM SAMARBEJDE
Skole/hjem-samarbejdet
Beskrivelse af de væsentligste elementer i skole/hjem samarbejdet:
Den løbende kontakt gennem lærernes ugebreve til forældre og elever.
Intra er et flittigt anvendt kommunikationsmiddel.
Skole/hjem-samtaler to gange om året.
Forældremøder og forældrerådsarbejde.
Kontaktforældremøder – som vi har svært ved at få til at fungere. Forældrenes arrangement ligger ikke i det
arbejde på skolen.
Skolebestyrelsesmøderne
Klasseråd/forældreråd
Antal klasser med klasseråd/forældreråd
20
Antal klasser uden klasseråd/forældreråd
2
Evt. bemærkninger:
Specialklasserne har ikke klasseråd/forældreråd, da der er en
daglig tæt dialog med forældrene.
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:
Interesse, køn, motivation, socialpædagogiske forhold, fagligt niveau, materiale, CL,

På mellemtrinnet:
Interesse, køn, motivation, socialpædagogiske forhold, fagligt niveau, materiale, CL,
I udskolingen:
Interesse, køn, motivation, socialpædagogiske forhold, fagligt niveau, materiale, CL,

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?

2012-13

Beskrivelse af de indsatser, som den sidste undervisningsmiljøvurdering har givet anledning til
Beskrivelse:
UMV gennemføres hvert år i 4.-9. klasse.
Undersøgelserne laves i værktøjet Klassetrivsel.dk. Undersøgelserne laves klassevis og resultaterne sammenfattes til
lærerteam på årgangene – og opstilles med sammenligning til hele afdelingen.
Undersøgelsesresultaterne bearbejdes af AMR, skolens sikkerhedsgruppe og de lærerteams der er på årgangene.
Opfølgninger sker i disse – dog primært i de enkelte årgangsteam..

RESULTATER – FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER

Karaktergennemsnit

Læsning
Retskrivning
Skriftlig
Mundtlig
Mundtlig
Færdighedsregning
Problemløsning
Praktisk/mundtlig

StandpunktsPrøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
7,98
44
6,57
49
7,39
44
6,43
49
6,86
44
6,00
46
6,84
44
6,25
48
6,61
44
7,37
43
7,61
44
6,71
49
7,59
44
5,78
49
4,00
44
6,12
43

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

StandpunktsPrøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FSA : Bundne prøvefag
Dansk

Engelsk
Matematik
Fysik/kemi
FSA : Frivillige prøvefag
Tysk valgfag
Fransk valgfag
Håndarbejde
Sløjd
Hjemkundskab

FSA : Prøvefag til udtræk
Engelsk
Tysk tilbudsfag
Fransk tilbudsfag

Skriftlig
Skriftlig
Mundtlig
Skriftlig
Mundtlig

Kristendomskundskab
Mundtlig
Historie
Mundtlig
Samfundsfag
Matematik
Geografi

Mundtlig
Mundtlig
Skriftlig

Biologi
Skriftlig
FSA : Vurderinger og evalueringer
Obligatorisk projektopgave
Fri selvvalgt opgave

StandpunktsPrøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
6,61
44
0
5,90
40
0
5,70
40
0
0
0
0
0
5,18
44
0
5,95
44
7,11
19
5,30
44
7,04
23
7,14
44
7,65
20
7,02
44
0
6,24
45
7,04
24
StandpunktsPrøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
7,96
45
0

Skolelederens vurdering af årsresultaterne
I dette skoleår har alle elever været til prøve, dvs. Store Flex-eleverne, som har store faglige
vanskeligheder, deltog i dansk-, matematik- og engelskprøverne. Det har trukket gennemsnittet ned.
En anden forklaring kan være, at lockouten for enkelte elever, har skabt en faglig usikkerhed.
Vi er en skole, hvor mange elever har sociale problemer. Det er et vilkår, som jeg synes, at vi håndterer
ganske fint i samarbejde med forældre, PPR, socialforvaltningen, etc. Dog vil jeg sige, at det kan betyde, at
en del elever i perioder ikke er læringsparate.
Den nye skolereform fokuserer det faglige! Måske kan en tydeligere faglig fokusering, løfte nogle elever.
SFO
SFO-personale
Antal fuldtidsstillinger (pr. 1. september 2012)
Heraf uddannede pædagoger
Heraf andet personale
Beskrivelse af det andet personales uddannelse/kvalifikationer og lign.:

7
5
2

Pædagogmedhjælperne er anderledes kvalificeret til at løse den pædagogiske opgave.
Den ene er uddannet fotograf, og har tidlige arbejdet i ledelsen på kvindemusset (Århus), samt undervist
voksne på aftenskole. Hun har igennem en lang ansættelse i Kolind SFO fået erfaring med at arbejde med
børn og unge. Hun bidrager aktivt til dannelsen af børnenes sociale og demokratiske forståelse.
Den anden har en gymnasial baggrund, og har været ansat i ca. 5 år. Han har ligeledes fået erfaring med
arbejdet med børn og unge, ved aktivt at involvere sig i det pædagogiske arbejde i institutionen.

Pædagogiske fokusområder for SFO i skoleåret 2012/2013
Beskrivelse:
Skoleåret 12/13 har budt på mange nye udfordringer. Som noget helt nyt har det pædagogiske personale
aktivt gået ind i arbejdet med at implementere iPads i fritidsdelen. Vi har udarbejdet en mediepolitik, som
danner grundlag for brugen af iPads i SFO. Dette er en fortløbende proces, som hele tiden udvikler sig i takt
med børn og voksnes erfaring med mediet øges. I hovedtræk handler politikken om at danne gode
medievaner, samt give børnene mulighed for at udtrykke sig via det digitale medie.
Et andet fokuspunkt er samarbejdet med de omgivende institutioner.
Kolind Centralskole, børnehuset Romlehøj, juniorklubben i Kolind og SFO har startet et samarbejde med
udgangspunkt i Ny Nordisk Skole. Dette udgangspunkt har ført til et tæt samarbejde mellem Børnehaven og
SFO, både på ledelses og medarbejder niveau. Samarbejdets mål er at skabe et mere sammenhængene
tilbud, hvor børnelivet ses i et større perspektiv. Dette skal være med til at løfte inklusionsopgaven, fra et
individuelt mål til et fællesmål på tværs af institutionerne.
Kolind SFO arbejder målrettet med sundhedsfremme. Dette indbefatter sundkost, masser af bevægelses
aktiviteter og gode sociale relationer børnene imellem samt relationen til de voksne. SFO’en tilbyder
hverdagsaktiviteter i gymnastiksalen og på sportspladsen. Her bliver børnene udfordret motorisk, ved bl.a.
leg med bold, stunts på cykelbanen, rollespil, balancebaner, osv.
Lektiecafe
Kolind SFO tilbyder lektiecafe 2 gange om ugen af en times varighed. Dette har forgået i samarbejde med
skolen, så en pædagog fra Nordlys (specialklassen) og en pædagog fra SFO har samarbejdet om at løfte
opgaven.
TRIVSEL
Trivsel og sygefravær på medarbejderniveau
Sygefravær
2011/12 2012/13
Sygefraværsprocent lærere
1,08
3,75
Sygefraværsprocent pædagoger
3,62
2,90
Sygefraværsprocent øvrigt personale
1,00
3,00
Evt. bemærkninger:
Der har i skoleåret været 3 langtidssygemeldinger blandt skolens
lærere – alle 3 er ved skoleårets slutning tilbage på fuld tid.
Skolens pedel har haft fravær pga. et arbejdsuheld

Trivsel
Skolens vurdering af medarbejdernes trivsel og sygefraværets indflydelse på den pædagogiske hverdag:
Medarbejderne på KC er i god trivsel. Vi har haft tre langtidssygemeldinger i dette skoleår. Sygemeldinger
som ikke springer ud af dårligt arbejdsmiljø.
Iværksatte tiltag til fremme af medarbejdernes trivsel i skoleåret 2012/13:
På KC er det blevet mere normen end undtagelsen at tale om de tanker, følelser og fantasier, som knytter
sig til jobbet som lærer. At beskæftige sig med ”livet under overfladen” har en stor betydning for
arbejdsmiljøet.

MOTION OG BEVÆGELSE
Iværksatte tiltag i forhold til motion og bevægelse i undervisning og fritidstilbud
Motion og bevægelse
Skolens beskrivelse af konkrete tiltag, hvor motion og bevægelse integreres i undervisningen og

fritidstilbuddet i løbet af skoledagen: Vi har:
- løbebånd tre gange om ugen
legepatrulje
- basketballkurve
- udeskoleforløb for klasser og/eller små grupper
- udendørs bordtennisbord
- mini fodbold mål
- cykelbane til cykelcross
- små skolehaver
- stor sandkasse med legetårne, klatrereb, etc. I indskolingen
- idræt
- cykelture med læreren
- etc.
- … og så er der altid nogen som bakser en fuglekasse sammen i sløjd
Skolens vurdering af omfanget i skoleåret 2012/13:
På KC rører eleverne sig ca. 1 time om dagen sammenlagt.

Afrapportering vedr. aftalestyring
Fælles kommunale mål
Aktivt medborgerskab, fra strategi til handling.
Formålet med civilsamfundsstrategien er at afprøve, om nye måder at dele ansvar på mellem civilsamfundet
og kommunale institutioner kan sikre kvaliteten i den kommunale opgaveløsning til glæde for velfærden og
væksten i Syddjurs Kommune.
I det enkelte område gør man sig det klart hvilke opgaver, som det aktive medborgerskab kan spille i
opgaveløsningen.
Der forudsættes, at der i alle områder, der ikke udelukkende arbejder med myndighed, skal være en
beskrevet plan for det aktive medborgerskab.
Konkrete tiltag og resultater
Beskrivelse:
Skolen og skolebestyrelsen vil arbejde for at knytte familierne i skoledistriktet tættere til skolen, så de spiller
en mere aktiv rolle i skolens liv og hverdag. Dette ville kunne gøre skoledagen mere levende og praksisnær
for eleverne og sammenhængen til livet omkring skolen tættere.
Skolebestyrelsen tager initiativ til at oprette en forældrebank, hvor forældre og andre familiemedlemmer kan
tilbyde at stå fil rådighed med for eks. et oplæg, støtte til læsekursus, en praktisk hånd i en temauge,
undervisning et.

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

Borgernes kommune – styrkelse af kommunens identitet, service og kommunikation.
Syddjurs Kommune ønsker at styrke borgernes oplevelse af Syddjurs Kommune som en positiv og aktiv
partner i løsningen af de aktuelle opgaver.
Borgere og erhverv oplever tilgængelighed og imødekommenhed ved henvendelser til Syddjurs Kommune,
og oplever at blive vejledt, hvor der end sker henvendelse.
Borgere og erhverv oplever indflydelse og samspil med Syddjurs Kommune og oplever, at der i alle
aftaleenheder og områder arbejdes sammen med borgere og erhverv for at skabe holdbare løsninger.
Borgere og erhverv oplever at Syddjurs Kommune gennem ny teknologi og let tilgængelig kommunikation
giver borgere og erhverv mulighed for på en lang række områder, at betjene sig selv.
Den enkelte aftaleholder gennemgår aftaleenhedens/institutionens dialogformer (hjemmeside, mødefora mv)
f.eks. sammen med brugere og medarbejdere med henblik på, at bruge deres input til at styrke identiteten
som den professionelle og venlige kommune.
Der er opmærksomhed på at borgere guides til selvbetjeningsløsninger, og der arbejdes på at løse opgaven
”Med borgeren” snarere end ”For borgeren”.
Konkrete tiltag og resultater
Beskrivelse:
Skoleporten, forældre-intra og elev-intra er skolens kommunikationsmiddel med vores brugere (elever og
forældre). Det er min opfattelse, at dette fungerer rigtig fint. Vi svarer alle henvendelser indenfor 24 timer.
På skolens netmøder og forældremøder er vi klare og tydelige på, hvilken opgave skolen har, hvilken
opgave elever har og hvilken opgave forældre har. Vi er opmærksomme på både internt i vores
pædagogiske arbejde og eksternt ift. forældre, at vejlede på en sådan måde, at den enkelte eller grupper
selv fremover er i stand til at løse opgaven.

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

Områdemål
SPECIALUNDERVISNING
Højere grad af inklusion 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.
Redegørelse for organisering, form og indhold samt iværksatte og påtænkte udviklingstiltag for
specialundervisning på skolen:

I skoleåret 2012-13 findes der på KC to specialklasser, et store og et lille Flex-hold samt et
kompetencecenter, hvor lærere og elever på baggrund af en LP kan få hjælp. På KC har vi en
skolepædagog, som fungerer som social- og personlig støtte til elever, der har det svært. Vi har også en
familieklasse og et skilsmissehold for skilsmisseramte børn.
Specialklasserne har et tæt samarbejde med elevernes stamklasser, og det er vores mål, at
specialklasseelever skal være så meget i stamklassen, som det er muligt for den enkelte elev og dennes
læring. For nogle elever betyder det, at de IKKE kan være i stamklassen, for andre elever drejer det sig om
deltagelse i de musiske fag.
Store Flex er et hold for drenge i 9. Klasse, som af social og personlige årsager IKKE er i stand til at deltage
i stamklassen. Et par stykker kan deltage i stamklassen, ofte med støtte.
Lille Flex er et tilbud for elever, som i en kort periode har brug for en særlig tilrettelagt undervisning.
På KC har vi ansat en skolepædagog, som kun arbejder i skoledelen. Hendes opgave er, i samarbejde med
sårbare og udsatte elever, elever i mistrivsel, gennem samtaler/motorisk træning/sociale historier/deltagelse i
klasseundervisningen sammen med en elev, etc. at bringe den enkelte elev eller en gruppe elever i stand til
at indgå i undervisningen i stamklassen.
I skoleåret 2013-14 har vi to kommunale specialklasser på KC, en skolepædagog, et familieklasse- og et
skilsmissehold samt tre inklusionsmedarbejdere. Kompetencecentret rummer læsevejleder,
matematikvejleder, inklusionsmedarbejdere, udeskole-medarbejdere, AKT.
Inklusionsmedarbejderne kan både give enkelte elever, grupper af elever og/eller læreren hjælp til at gøre
mål tydelige.
Skolens vurdering, på en skala* fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
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IT-MEDIEVISION 2.0
Implementering af skoleområdets it-plan for 2012 – 2015.
Alle kommunens elever og lærere har en computer, ipad el. lign. til rådighed for undervisningen (den
såkaldte 1:1-model).
Eleverne får via it-medierne helt nye muligheder for læring, og lærerne får nye, unikke muligheder for
tilrettelæggelse af deres undervisning – it er pædagogisk banebrydende og erstatter ikke blot nutidens
metoder, men understøtter udviklingen af ny didaktisk praksis, nye arbejdsmetoder og helt nye måder at
anskue læring og undervisning på.
IT-medievision 2.0
Angiv i procent hvor stor en del af det pædagogiske personale der har deltaget i
kursus/temadage i IT
Antal kursustimer i alt lærere

100 %
144 timer
+ faglig
ajourføring

Antal kursustimer i alt pædagoger
Antal pædagogiske IT-vejledertimer

16 timer
200 timer

Giv eksempler på hvordan IT understøtter udviklingen af nye arbejdsmetoder / ny didaktisk praksis m.v.:
Alle elever og ansatte har en iPads til brug i den daglige undervisning, forberedelse og hjemmearbejde.
Klasseværelserne er desuden udstyret med interaktive tavler (Activboards), hvor iPaden let kan
visualisere elevernes produktioner af egne undervisningsforløb, film, billeder mm.
Eksempler på forløb fra undervisningen:
• Bookcreator bruges som portefolioværktøj, hvor eleverne i e-bogen integrerer egne produktioner,
refleksioner og læring i lyd billede og tekst.
• Videregiver egne erfaringer og læring vha. e-bøger, som let kan deles.
• Slægtsforskning: app Ancestry hvor eleverne laver slægtstavle og book Creator hvor de laver
slægtsbog.
• Imotion, hvor eleverne filmer bygningen af en LEGO konstruktion og viser det for klassen
i hurtig gengivelse.
• Animation: først laves udkast i Storyboards, dernæst laves animation i I Can animale,
og til sidst klippes og lægges lyd og tekst på i iMovie.
• Den store Mariehønejagt: Natur og teknik, find mariehøner, FOTO, indberette
FOTO/fund via iPad og GPS.
• Portefølje lavet af fotos taget af produktion i billedkunst, sløjd mm.
• Stjerne-forløb i matematik, hvor eleverne tegnede polygoner/stjerner i geometryPad.
• Bruger hjælpeapps i matematik.
• IPaden kan bruges i billedkunst blandt andet til et par svage tegnere, hvor man lægger
mellemlægspapir over skærmen, og tegner direkte på
skærmen.
• Dokumentation og evaluering.
• Hurtig og nem informationssøgning og vidensdeling.
Skolens egne visioner for området
På KC har vi udarbejdet en visionsplan, som jeg gerne fremsender, hvis det ønskes.
Evt. bemærkninger:

Udgifter til IT-medievision 2.0
Antal elever (pr. 5. september)
417
Skolens andel af den centrale pulje
373.355 kr.
til indkøb af IT-udstyr
Skolens egenfinansiering til indkøb af IT165.099 kr.
udstyr
Skolens udgifter til indkøb af supplerende teknisk udstyr
m.v. i indeværende skoleår (2012/13)
(alt inden for IT-udstyr)
Skolens udgifter til indkøb af digitale
undervisningsmidler, Apps m.v.
Skolens udgifter i alt:
(inkl. skolens egenfinansiering)
Skolens vurdering, på en skala fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
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106.325 Kr.

76.200 Kr.
347.624 Kr.

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
2012/2013.
Beskrivelse af mål
Udvikle samarbejdet mellem
Flex, specialklasser og
kompetencecenter

Afrapportering på institutionsmål
Statusopgørelse, herunder evaluering, grad af målopfyldelse,
dokumentation af indsats, resultater og effekter.
Etableringen af Flex har betydet, at der er kommet mere fokus på det
enkelte barns mål, læringsstil, etc. Med Flex har vi fokus på, hvordan disse
mål og læringsstile kan integreres i den almindelige undervisning.
Vi har et stærkt samarbejde mellem specialklasserne og stamklasserne.
Elever fra specialklasserne deltager i undervisningen i stamklassen i det
omfang det giver mening for deres faglige, sociale og personlige læring.
Vi kan se, at tilknytningen til stamklassen betyder, at eleverne bevarer
venskaber fra stamklasserne også i fritiden.
Tiltaget med Flexholdet og specialklasser viser, at elever, som ikke har
været læringsparate, bliver i stand til at indgå i læringsforløb. Den tætte
kontakt med en voksen og det skærmede miljø skaber tryghed, som er helt
essentiel for læringsmiljøet.
I skoleåret 2013-14 har vi ikke etableret flexklasser. Til gengæld arbejder
Flexklasselærerne ude i klasserne sammen med eleverne og lærerne. Vi
kalder disse lærere for integrationsmedarbejdere. Deres opgave er, ligesom
i Flex, at skabe læringsmiljø for de elever, som ikke er i trivsel fagligt, socialt
og personligt sammen med stamklasselæreren.

Undervisningsdifferentiering
som et bærende princip på
KC

I skoleåret 2012-13 har vi systematisk arbejdet med at årsplanen samt
løbende evaluering af alle forløb tilsammen skaber de bedst mulige
betingelser for at undervisningsdifferentiere i alle fag.
Dette, sammen med læreres udøvelse af klasserumsledelse og løbende
arbejde med relationen mellem elev/lærer, elevgruppe/lærer, gør, at vi
oplever et fald i antal af netværksmøder.

Evaluering

Vi har løbende arbejdet med at udvikle metoder til evaluering af alle forløb
på alle niveauer. Resultat, se ovenfor.

Skolebestyrelsens udtalelse
Skolebestyrelsens udtalelse

Skoleåret 2012/2013 har på flere måder været et anderledes, udfordrende og spændende skoleår - et
skoleår hvor fokus langt hen ad vejen har været rettet mod de store forandringsprocesser, der sker
indenfor hele folkeskoleområdet.
Alle eleverne på KC har i henhold til Syddjurs IT-plan fået udleveret Ipads, og der er på nuværende
tidspunkt rigtig gode tilbagemeldinger på tiltaget. Såvel lærerne som eleverne har været utroligt åbne
overfor dette nye arbejdsredskab, der således hurtigt er blevet en anvendelig og integreret del af

undervisningen.
Foråret var naturligvis i høj grad præget af lockouten, hvilket bl.a. også ses på det unaturligt høje antal af
“ikke-gennemførte timer”. Det er dog skolebestyrelsens opfattelse, at KC er kommet godt igennem hele
denne proces. Dette gælder både i forhold til arbejdsmiljøet på skolen, lærernes og elevernes trivsel, samt
håndteringen af de efterfølgende problemstillinger omkring afvikling af timer mv.
Kolind Centralskole (KC) har igennem hele denne forandringsproces til stadighed arbejdet ud fra en
systemisk og anerkendende tilgang - med plads til forskellighed og det hele menneske.
Til trods for de ovennævnte store forandringer har KC formået, at arbejde videre med de gode tiltag, der
har været iværksat på bl.a. specialområdet, herunder i relation til familieklassen og netværksmøderne.
Derudover har der været stor succes med den nye skilsmissegruppe.
Der er endvidere iværksat et øget samarbejde mellem Børnehuset Romlehøj, SFO´en og KC. Der har
således været afholdt fælles bestyrelsesweekend, ligesom der er indgået samarbejde omkring projektet
“Ny Nordisk Skole”. Bestyrelsen ser dette som en spændende og meningsfuld udvikling, idet man via et
øget samarbejde vil kunne opnå et sammenhængende og trygt forløb med det enkelte barn i centrum.
Overordnet set finder bestyrelsen endvidere, at dette samarbejde understøtter det bærende princip om
undervisningsdifferentiering.
Sideløbende hermed opleves det tætte samarbejde mellem SFOén og indskolingen, herunder også i
forbindelse med tidlig SFO, som et godt udgangspunkt for det enkelte barns integration i folkeskolen.
Skolebestyrelsen inddrages i høj grad i arbejdet omkring de nye tiltag, der løbende sker på KC, hvilket også
giver sig udtryk i et godt samarbejde med skolens ledelse og personale.

På skolebestyrelsens vegne
Line Rasmussen, Bestyrelsesmedlem

Marienhoffskolen

Skolens bidrag til kvalitetsrapporten
for Syddjurs Skolevæsen
Skoleåret 2012 / 2013

Rammebetingelser
KLASSETRIN, SPOR OG ELEVTAL (pr: 5/9 2012)
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
1
10. klasse
I alt:
19
Specialklasser
Modtageklasser
I alt:
19
Evt. bemærkninger:

Antal elever
34
43
33
49
33
48
37
50
42
26
395
395

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:

20,8
Ingen
Ingen

159
104
65,4%

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:

31,08
27,31
14,5

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:

33,8%
39,2%

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

5,2%
70%

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

395
650.000 kr.
1.645 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
720
90,50%
1. klasse
750
91,70%
2. klasse
780
95,00%
3. klasse
802,5
94,00%
4. klasse
772,5
92,80%
5. klasse
922,5
92,10%
6. klasse
900
91,80%
7. klasse
780
91,10%
8. klasse
960
90,70%
9. klasse
990
94,00%
10. klasse
Specialklasser
Modtageklasser
Kriterier for aflysning af timer og evt. øvrige bemærkninger:
9. kl. Fik tilført ekstra timer efter lockouten.
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)

Ingen

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

Ingen

Evt. bemærkninger:
Anslået tid

Lærernes efter- og videreuddannelse
Samlede lønudgifter
Samlede udgifter til deltagergebyr og kørsel
Udgift pr. fuldtidslærer
Evt. bemærkninger:
Primært brugt til uddannelse af læsevejledere og AKT.

290.241 kr.
131.000 kr.
15.424 kr.

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?
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
Marienhoffskolen bruger:
Indskoling
• LUS: Læseudviklingsskema (indskolingen & mellemtrin)
• Nationale test
• MG-test
• BRIEF og WISW
Mellemtrin

-

Udskoling

- (dog ikke LUS)

Evt. bemærkninger:
SKOLE/HJEM SAMARBEJDE
Skole/hjem-samarbejdet
Beskrivelse af de væsentligste elementer i 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
Hvordan fungerer trivselsgrupperne?
I 0. og 1. klasse inddeles børnenes forældre af klasselæreren i 3 grupper med lige mange forældre til piger
og forældre til drenge i hver gruppe. Hver gruppe vælger sig en repræsentant, som deltager i det første
møde med klasselæreren og repræsentanterne fra de andre grupper. Dette møde varer ca. 1 time og
holdes 3 gange om året. Gruppen må gerne vælge sig en ny repræsentant fra gang til gang.
Hver gruppe vælger sig også en referent, hvis opgave det er, at lægge referat fra hvert møde ud på intra til
alle forældre. Forud for hvert møde mellem grupperepræsentanterne og klasselæreren, har de 3 grupper
holdt mindst et møde hver. I grupperne diskuteres klassens trivsel, værdier og holdninger til børn,
opdragelse, skolegang, osv. Klasselæreren kan bede grupperne diskutere særlige emner, alt efter hvad der
rører sig i klassen. Det er vigtigt at pointere, at det ikke er formålet med grupperne, at alle forældre skal
blive enige om alting. Hver gruppe laver desuden et arrangement for hele klassen. Når et nyt skoleår går i
gang, blander klasselæreren forældrene og laver nye grupper. I 2. og 3. klasse fungerer grupperne på
samme vis, blot skal man nu kun mødes 2 gange i grupperne, repræsentanterne mødes 2 gangemed
klasselæreren og grupperne arrangerer blot 2 arrangementer.
Det generelt trivselsfremmende sigte gør metoden velegnet som forebyggende indsats mod mobning og
mistrivsel. Den kan dog også anvendes mere indgribende for at ændre retning på et eventuelt
Arbejdet omkring trivselsgrupperne er iværksat af skolebestyrelsen. I første omgang ønsker bestyrelsen at
afprøve konceptet med lærere, pædagoger og forældre i 0.-3. Klasse.
Hvorfor Trivselsgrupper?
Erfaringer viser, at forældre der diskutere værdier og holdninger med hinanden, der planlægger og deltager
i sociale arrangementer sammen, der lærer hinanden at kende i mindre grupper, får større forståelse for
hinanden, får større accept af og respekt for hinanden og får færre fordomme om hinanden. Forældrene
viser på denne måde deres børn, at de også kan indgå i grupper med mennesker der har andre holdninger,
vaner og adfærd end dem selv og det medfører, at børnene også bliver mere rummelige og åbne over for
andre. Dette fører til større trivsel for og blandt børnene og mindre mobning.

Klasseråd/forældreråd
Antal klasser med klasseråd/forældreråd
20
Antal klasser uden klasseråd/forældreråd
0
Evt. bemærkninger:
I 0.-3. Klasse arbejder Marienhoffskolen med
Trivselsgruppekonceptet (læs omkring skole/hjemsamarbejde)

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:
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.
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/december
2012

Beskrivelse af de indsatser, som den sidste undervisningsmiljøvurdering har givet anledning til
Resultat fra LP-kortlægningsundersøgelsen inddrages i LP-gruppernes arbejde fremadrettet. På årgangen
og i enkelte LP-grupper

RESULTATER – FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER

Karaktergennemsnit
FSA : Bundne prøvefag
Dansk

Engelsk
Matematik
Fysik/kemi

Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
Læsning
5,88
26 6,15 26
Retskrivning
5,73
26 6,27 26
Skriftlig
6,23
26 6,00 25
Mundtlig
4,85
26 7,12 26
Mundtlig
4,88
26 5,16 25
Færdighedsregning 6,00
26 6,19 26
Problemløsning
5,73
26 5,81 26
Praktisk/mundtlig
5,81
26 6,60 25

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
Matematik
Geografi

Mundtlig
Mundtlig
Skriftlig

Biologi
Skriftlig
FSA : Vurderinger og evalueringer
Obligatorisk projektopgave
Fri selvvalgt opgave

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
5,58
26 3,50 2
4,88
24 5,38 24
4,96
24
0
0
0
0
0
7,38
26
0
7,38
26
0
7,58
26
0
5,50
26
0
6,38
26
5,62 26
6,27
26
0
Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
8,46 26
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.
Prøveresultaterne er generelt tilfredsstillende.
SFO
SFO-personale
Antal fuldtidsstillinger (pr. 1. september 2012)
Heraf uddannede pædagoger
Heraf andet personale
Beskrivelse af det andet personales uddannelse/kvalifikationer og lign.:
Pædagogmedhjælper er uddannet massør

4,2 (5,2 med SFO-leder)
4 (5 med SFO-leder)
1 (sfo-leder)

Pædagogiske fokusområder for SFO i skoleåret 2012/2013
Beskrivelse:
Vi havde meget fokus på iPad som pædagogisk redskab i SFO. Vi skabte fællesskaber omkring den
ugentlige spilledag. Bevægelseskulturen i SFO blev fulgt op med nye tiltag, så alle børn var ude og i leg
mindst ½ time hver dag i SFO-tiden. Opstart af LP-uddannelser for, at kunne løfte inklusionsopgaven.

TRIVSEL
Trivsel og sygefravær på medarbejderniveau
Sygefravær
Sygefraværsprocent lærere
Sygefraværsprocent pædagoger
Sygefraværsprocent øvrigt personale
Evt. bemærkninger:

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

2012/13
4,88
15,71
5,51

Trivsel
Skolens vurdering af medarbejdernes trivsel og sygefraværets indflydelse på den pædagogiske hverdag:
Marienhoffskolen følger ved hjælp af ”Rollebaseret adgang” nøje udviklingen for medarbejdernes
sygefravær på skolen. Ved hjælp af rapporter i Rollebaseret adgang kan vi følge udviklingen måned for
måned og vi kan sammenligne med tidligere rapporter for Marienhoffskolen. Vi noterer med stor tilfredshed
at vores sygefravær er markant mindre i 2012/2013 ned 11/12
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.
Iværksatte tiltag til fremme af medarbejdernes trivsel i skoleåret 2012/13:
HR afdelingen (Tove Gregersen) har været inddraget i trivselsarbejde i SFO

MOTION OG BEVÆGELSE
Iværksatte tiltag i forhold til motion og bevægelse i undervisning og fritidstilbud
Motion og bevægelse
Skolens beskrivelse af konkrete tiltag, hvor motion og bevægelse integreres i undervisningen og
fritidstilbuddet i løbet af skoledagen:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Idrætstimer på vejledende eller over vejledende timetal fra undervisningsministeriet
Udskolingselever kan benytte hallen i store frikvarterer. Skolen sikre tilsyn i hallen
Koldtvandsautomater i området ved indskoling, mellemtrin og overbygning
Løb og lær hvor elever fra skolens 0.-3.klasse løber 3 gange om ugen
Legepatrulje, hvor elever fra skolens 4.-6.klasse hver dag i spisefrikvarteret iværksætter lege for
indskolingseleverne i 0.-3.kl.
Fokus på etablering af kreative og udeområder med mulighed for at elever kan udfolde sig aktivt
o Skolegård holdes pæn og ren
o Borde og bænke vedligeholdes
o Optegnede hinkeruder og optegninger til boldlege mm. optegnes og vedligeholdes
o Medio 2009 etableres multibane i stor skolegård (for 4.-9.kl.) samt klub og SFO
o Skolens ”Grønnegård” og ”Studiegård” etableres som udeområder som elever kan benytte i
undervisning og pauser
Børnehaveklassen har en ugentlig udedag / turdag
Flest mulige børn går eller cykler til og fra skoler og juniorklub
Bevægelse integreres som en naturlig del af den almindelige hverdag
o Gennem temadage og pædagogiske arrangementer fokuseres på forskellige læringsstile
Medvirke til, at børnene bliver gode til selv at tage initiativ til bevægelse
o Elevråd støttes i idrætsarrangementer som fx volleydag, håndbold og fodboldturneringer etc.
Arrangere fx fælles motionsdage og ”OL-dage” med aktiviteter og lege
Kvalificere medarbejdere gennem oplysning, uddannelse, kurser og temadage

I SFO er alle børn ude ½ time hver dag. Derudover er der altid tilbud om sport/bevægelse inden eller ude
om eftermiddagen.
Skolens vurdering af omfanget i skoleåret 2012/13:
Generelt vurderer vi at omfanget af bevægelse og motion er ”fornuftigt”, men vi glæder os til yderligere at
integrerer bevægelse, kost og motion i fagene når vi fra skoleåret 2014/2015 skal implementerer 45 min.
Daglig bevægelse i skoledagen. Dette en udfordring som vi allerede er gået i gang med at løse.

Afrapportering vedr. aftalestyring
Fælles kommunale mål
Aktivt medborgerskab, fra strategi til handling.
Formålet med civilsamfundsstrategien er at afprøve, om nye måder at dele ansvar på mellem civilsamfundet
og kommunale institutioner kan sikre kvaliteten i den kommunale opgaveløsning til glæde for velfærden og
væksten i Syddjurs Kommune.
I det enkelte område gør man sig det klart hvilke opgaver, som det aktive medborgerskab kan spille i
opgaveløsningen.
Der forudsættes, at der i alle områder, der ikke udelukkende arbejder med myndighed, skal være en
beskrevet plan for det aktive medborgerskab.
Konkrete tiltag og resultater
Beskrivelse:
Marienhoffskolen har flere konkrete erfaringer med borgere, som løser opgaver på skolen på ”frivilligt
basis”. Personerne bliver orienteret om principperne for deres arbejde vha. folder som er udarbejdet af
Syddjurs kommune.

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

Borgernes kommune – styrkelse af kommunens identitet, service og kommunikation.
Syddjurs Kommune ønsker at styrke borgernes oplevelse af Syddjurs Kommune som en positiv og aktiv
partner i løsningen af de aktuelle opgaver.
Borgere og erhverv oplever tilgængelighed og imødekommenhed ved henvendelser til Syddjurs Kommune,
og oplever at blive vejledt, hvor der end sker henvendelse.
Borgere og erhverv oplever indflydelse og samspil med Syddjurs Kommune og oplever, at der i alle
aftaleenheder og områder arbejdes sammen med borgere og erhverv for at skabe holdbare løsninger.
Borgere og erhverv oplever at Syddjurs Kommune gennem ny teknologi og let tilgængelig kommunikation
giver borgere og erhverv mulighed for på en lang række områder, at betjene sig selv.
Den enkelte aftaleholder gennemgår aftaleenhedens/institutionens dialogformer (hjemmeside, mødefora mv)
f.eks. sammen med brugere og medarbejdere m.h.p. at bruge deres input til at styrke identiteten som den
professionelle og venlige kommune.
Der er opmærksomhed på at borgere guides til selvbetjeningsløsninger, og der arbejdes på at løse opgaven
”Med borgeren” snarere end ”For borgeren”.
Konkrete tiltag og resultater
Beskrivelse:
Mål for den interne kommunikation (PersonaleIntra og ElevIntra)
Skolens intranet ”SkoleIntra” skal være det centrale, elektroniske kommunikationsmedie blandt
medarbejderne og et dynamisk kommunikationsmedie i forhold til elever og forældre/borgere.
Elektronisk kommunikation mellem skole/elev og elev/elev kan ske gennem ElevIntra:
• Kan bruges fra lærer til elev mht. lektier og opgaver
• Kan bruges fra elev til lærer mht. afleveringer
• Kan bruges eleverne imellem f.eks. i forbindelse med projektarbejde og gruppearbejde
Den elektroniske kontakt kan ikke bruges i de tilfælde, hvor beskeden nødvendigvis skal formidles inden for
en kortere tidsramme.
Brugerne skal være opmærksomme på:
• Det skrevne sprog kan virke mindre nuanceret end talesproget
• Elektroniske beskeder er at betragte som juridiske dokumenter i lighed med andre skriftlige
beskeder

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
Højere grad af inklusion 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.
Redegørelse for organisering, form og indhold samt iværksatte og påtænkte udviklingstiltag for
specialundervisning på skolen:
Elever på Marienhoffskolen er inkluderet i læringsfællesskabet når alle tre kriterier er opfyldt:
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
Hvorfor er inklusion vigtig?
Det er vigtigt at alle elever på Marienhoffskolen oplever at de er meningsfuldt med i fællesskabet omkring
læring og sociale aktiviteter på skolen. Elever der på den ene eller anden måde føler sig ekskluderet (af
voksne eller af kammerater) vil ikke få det optimale udbytte af undervisningen.
I skoleåret 2012-2013 har Marienhoffskolen organiseret den særlig tilrettelagte indsats overfor elever sådan,
at den gives i og udenfor for elevens stamklasse. Marienhoffskolen har i skoleåret 2012-2013 haft en
undervisningsassistent ansat som har bistået lærere og pædagoger med den særlig tilrettelagte
undervisning.
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

IT-MEDIEVISION 2.0
Implementering af skoleområdets it-plan for 2012 – 2015.
Alle kommunens elever og lærere har en computer, ipad el. lign. til rådighed for undervisningen (den
såkaldte 1:1-model).
Eleverne får via it-medierne helt nye muligheder for læring, og lærerne får nye, unikke muligheder for
tilrettelæggelse af deres undervisning – it er pædagogisk banebrydende og erstatter ikke blot nutidens
metoder, men understøtter udviklingen af ny didaktisk praksis, nye arbejdsmetoder og helt nye måder at
anskue læring og undervisning på.
IT-medievision 2.0
Angiv i procent hvor stor en del af det pædagogiske personale der har deltaget i
100%
kursus/temadage i IT
Antal kursustimer i alt lærere
200
Antal kursustimer i alt pædagoger
4
Antal pædagogiske IT-vejledertimer
350
Giv eksempler på hvordan IT understøtter udviklingen af nye arbejdsmetoder / ny didaktisk praksis m.v.:
Eleverne arbejder med projektfremlæggelse, præsentation vha. Præsentationsprogrammer KeyNote 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.
iPad er blevet en integreret del af elevernes skolearbejde i alle fag.
Flere lærere eksperimenterer med at ”flippe” undervisningen sådan at ”foredrag, instruktioner mm.” gives
som lektie til eleverne og tiden i skolen således kan bruges på projekter, vejledning, opgaver mm. Når
eleverne møder i skole. Vi er ei gang med at undersøge mulighederne for at producere egne
undervisningsmaterialer. Marienhoffskolen har 3 it-vejledere som dagligt arbejder med at understøtte
kommunens it-plan.
Skolens egne visioner for området
Denne følger kommunens vision på området. Indsatsområde er dog for elever, pædagoger og lærere, at vi
bliver bedre til at producere egne undervisningsmidler og generelt bedre til at producere kvalitetsprodukter
som kan fremvises for kolleger, andre elever og forældre på skole.
Udgifter til IT-medievision 2.0
Antal elever (pr. 5. september)
395
Skolens andel af den centrale pulje
til indkøb af IT-udstyr
350.678 kr.
Skolens egenfinansiering til indkøb af ITudstyr
155.072 kr.
Skolens udgifter til indkøb af supplerende teknisk udstyr
m.v. i skoleår 2012/13
(alt inden for IT-udstyr)
Skolens udgifter til indkøb af digitale
undervisningsmidler, Apps m.v.
Skolens udgifter i alt:
(inkl. skolens egenfinansiering)

401.884 Kr.

66.374 Kr.
623.330 Kr.

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.

Eksamen og
ungdomsuddannelse

Personale og skolebestyrelse skal have fokus på skolens resultater.
Lærerne skal være opmærksomme på hvorledes skolen præsterer og
kunne argumenterer for gode og mindre gode resultater. På den måde
hjælpes personalet med at være ”geatkeeper” & ambassadører for skolen.

Marienhoffskolen oplever at
forældre, bestyrelse og
medier har stor fokus på
karakter og
eksamensresultater. Dette
forhold ønsker skolen at
bruge proaktivt.

Hvert år efter at eksamensresultater er kendt for skolen, afholder ledelsen et
evalueringsmøde med lærerne på sluttrinnet for at drøfte resultaterne af
elevernes prøver. Skolens eksamensresultater fremlægges for
skolebestyrelsen sammen med evaluering fra ledelse og personale.
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

Trafikpolitik
I løbet af få år er andelen af
børn, der transporteres til
daginstitutioner og skoler
fordoblet. Det viser en
rapport fra instituttet
Danmarks transportforskning. På
Marienhoffskolen mærker vi
også en stigning i
forældrekørsel.
Stigningen har ifølge
rapporten 2 helt
modsatrettede
konsekvenser:
· antallet af børn, der
kommer til skade i et uheld
som cyklist eller fodgænger
er gået ned

En mere sikker skolevej for børn og forældre. Flere cyklende og gående
børn til/fra skolen.
Etablere en "kys og farvel"-plads på parkeringspladsen.
I forbindelse med etablering af “kys-og farvel”-plads på P-pladsen ved SFO
parkerer skole- og SFO personale fra kommende skoleår ved P-plads ved
hallen. Der skal i den forbindelse etableres godt lys på P-pladsen mod
skolen for personalet.
Vi vil arbejde for at “kys og farvel”-pladsen også kan bruges som kombineret
cykel- og mooncarbane. Banen kan så bruges i forbindelse med
cykelprøver. Der skal etableres en bom ved indgangen til p-pladsen som
kan sættes for i dagtimerne.

· antallet af uheld på eller
ved skolevejene med bilister
er vokset
Undersøgelsen viser også,
at det især er en ændret
holdning blandt forældrene,
at børnene selv cykler i
skole, som ligger bag den
markante ændring i
transportvaner.

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

Skolebestyrelsens udtalelse
Skolebestyrelsens udtalelse
Skolebestyrelsen har gennemlæst nærværende kvalitetsrapport. Bestyrelsen har ikke yderligere
kommentarer til kvalitetsrapporten.
Allan Nørgaard
Skolebestyrelsesformand

Molsskolen

Skolens bidrag til kvalitetsrapporten
for Syddjurs Skolevæsen
Skoleåret 2012 / 2013

Rammebetingelser
KLASSETRIN, SPOR OG ELEVTAL (pr: 5/9 2012)
Klassetrin
Antal spor
0. klasse
2
1. klasse
1
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:
19
Specialklasser
1
Modtageklasser
I alt:
20
Evt. bemærkninger:

Antal elever
37
20
45
43
34
34
42
35
31
51
372
6
378

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:

19,6
6,0

145
90
62,0%

Elever pr. normeret lærerstilling i normalklasser 0. – 10. klasse
Antal tildelte fuldtidslærerstillinger, incl. leders evt. uv-tid
30,96
Antal faktisk ansatte fuldtidslærerstillinger, incl. leders evt. uv.-tid
30,1
Antal elever pr. fuldtidslærerstilling i forhold til faktisk lærernormering
12,55
Evt. bemærkninger:
Skolen har tildelt 1 ekstra lederressource, der tilsammen finansierer vores 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. Denne ekstra tildeling ophørte 1.
april 2013, hvorefter skolen tilpassede normeringen til den nye ressource.

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:

34,2%
39,6%

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

3,7%
62,2%

UNDERVISNINGSMIDLER
Undervisningsmidler *
Antal elever
378
Afholdte udgifter til uv-midler
243.676 kr.
Udgift pr. elev
645 kr.
Evt. bemærkninger:
Skolen har stadig et system, hvor man har ret til at
overføre over-underskud mellem de enkelte
skoleår, hvorfor tallene ikke giver et entydigt billede
af den reelle udgift for skoleåret 12-13.

* 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
90%
1. klasse
840
90%
2. klasse
840
90%
3. klasse
840
90%
4. klasse
840
90,77%
5. klasse
840
90,77%
6. klasse
900
90,97%
7. klasse
870
93,38%
8. klasse
1020
91,77%
9. klasse
930
91,61%
10. klasse
Specialklasser
840
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)

I fagener dansk, matematik, engelsk og
natur/teknik er 90% af timerne læst af
lærere med linjefag eller tilsvarende
kvalifikationer . I de (timemæssigt) mindre
fag som kristendom, idræt, håndarbejde,
historie m.v., er 95 % af timerne læst af
lærere med linjefag eller tilsvarende
kvalifikationer.

Specialklasser
(linjefag eller efteruddannelse/årskursus/diplomuddannelse)

Læst af lærere med specialkompetence

Dansk som 2. sprog
(linjefag eller efteruddannelse/årskursus/diplomuddannelse)
Evt. bemærkninger:
Vi har ingen elever som modtager dansk som 2. sprog
Lærernes efter- og videreuddannelse
Samlede lønudgifter
Samlede udgifter til deltagergebyr og kørsel
136.016 kr.
Udgift pr. fuldtidslærer
4.489 kr.
Evt. bemærkninger:
Linjefagsuddannelse i Dansk, vejlederuddannelse i Engelsk og støtte til
PD.

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 tests, MG prøver, nationale tests

Udskoling

Logbog, elevsamtaler, porte folio, tests, nationale tests

Evt. bemærkninger:
SKOLE/HJEM SAMARBEJDE
Skole/hjem-samarbejdet

Skole-hjem samarbejdet på Molsskolen
Folkeskolens formål
§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der:
forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk
kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for
menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

Skole-hjemsamarbejde - et idékatalog udarbejdet af fællesbestyrelsen og lærergruppen, som
har til formål at vejlede og inspirere lærere og forældre til at udvikle et godt samarbejde.
Formål:
Formålet er at støtte barnets skolegang bedst muligt ved at afstemme forventninger og
ansvarsområder mellem skole (lærer, team, ledelse) og hjem (forældre og elever) gennem styrket
kommunikation.
Skole-hjemsamarbejdet foregår:
Gennem information, kommunikation, debat, og evaluering:
• I det daglige via forældreintra eller hvis dette ikke er muligt via kontaktbog
• Ved forældremøder, samtaler og andre arrangementer på skolen.
• Ved personlig kontakt.
Dette samarbejde sker:
• mellem den enkelte lærer og forældre
• mellem lærerteam og forældre

•
•
•

mellem skolens ledelse og forældre
mellem fællesbestyrelse og forældre
og endelig mellem skole og trivselsudvalg

I det følgende er der en beskrivelse af, hvordan skole-hjemsamarbejdet realiseres.
1. Velkommen til Molsskolen – kom godt i gang
Skole-hjem samarbejdet starter i det øjeblik barnet tilmeldes skolen. Uanset om dette sker i
forbindelse med at barnet skal starte i 0-klasse eller at et større barn skal starte i Molsskolen,
inviteres forældrene til et informationsmøde, med henblik på at give forældrene et billede af, hvad
der kendetegner Molsskolen generelt:
•
•
•
•
•
•
•

Molsskolens værdigrundlag
Anvendelse af forældreintra og vejledning til brug af skolens hjemmeside,
www.molsskolen.dk
Skolens indretning
Skolebusser
Skolesundhedspleje, Tandlæge, PPR
Tidlig SFO
Udlevering af skole-hjem samarbejdsdokumentet

For kommende 0.årgang præsenteres forældrene for ovenstående på et fællesmøde i januar måned.
Åbent hus i Spiren i marts måned for forældre og børn på kommende 0. årgang
I marts måned afholdes åbent hus, hvor forældre og børn introduceres til ”Spiren” (tidlig SFO),
som starter 1. april. Der tilbydes en rundvisning i lokalerne, så børnene har en fornemmelse af de
nye rammer.
Skolestartsmøde med det kommende personale på 0.årgang i juni måned
På det første møde med årgangens personale vil forældrene blive orienteret om følgende:
• Hvem er årgangens lærere og pædagoger
• Introduktion til arbejdet på 0. årgang: hvordan arbejder vi, materialer, arbejdsmetoder og
Ipad.
• Årets gang: ferier, arrangementer, etc.
• Information og kommunikation over forældreintra
• Praktiske forhold: visning af klasselokaler, garderobe, toiletter, guidning ifm. bustransport
• Forventninger og krav til eleverne og forældre (hvad vil det sige at være
undervisningsparat, morgenmad, pakket skoletaske, etc.) ordensregler og ansvarsforhold
skitseres.
• SFO: hverdagen, aktiviteter, udmelding, private legeaftaler m.m
• Folder om ”Spiren” udleveres
• De forældre som ikke har børn på skolen i forvejen får umiddelbart i forlængelse af mødet
en introduktion til forældreintra.
2. Det første forældremøde på 0. årgang
Skoledagen er startet og der er nu ikke blot brug for information, men også behov for at få etableret
rammerne for samarbejdet mellem forældrene og personalet og forældrene iblandt. På dette første
forældremøde afstemmes forventninger og trivselsudvalg nedsættes. Når det formelle

forældremøde slutter hjælper personalet trivselsudvalget i gang og det må forventes at
trivselsudvalget har behov for hjælp til at komme godt i gang det første år. Du kan læse om
trivselsudvalgene i brochuren
”Trivselsudvalg – forældresamarbejde på en ny måde”, som du får tilsendt sammen med
dagsordenen til dette første forældremøde.
Udover igangsætningen af samarbejdet, så vil der være plads til at drøfte og få svar på de mange
spørgsmål, der efter de første ugers skolegang altid melder sig blandt de nye forældre.
3. ”Trivselsudvalg – forældresamarbejde på en ny måde”
En velfungerende forældregruppe giver de bedste forudsætninger for at få et godt socialt miljø i
klassen og erfaringer viser, at jo bedre forældrene kender hinanden, jo større forståelse for og
accept af hinandens børn. Derfor er det på Molsskolen besluttet at der fra 1. skoleår skal etableres
et trivselsudvalg for hele årgangen.
Et trivselsudvalg står primært for at arrangere forskellige former for sociale arrangementer, som
kan være med til at styrke åbenheden, trygheden og tilliden mellem forældrene. Dette er et
nødvendigt fundament i forældresamarbejdet for, at der problemfrit kan tages også svære
problemstillinger op. Specielt i de ældre årgange er en velfungerende forældregruppe vigtig, og
erfaringen viser, at jo bedre forældrene kender hinanden fra de små klasser – jo lettere er det, når
børnene kommer op i de større klasser.
Trivselsudvalget kan hente inspiration til sit arbejde gennem de andre trivselsudvalg, i
fællesbestyrelsen og ved at kigge på den idébank, som er placeret på intra under fanen
”kontaktforældre”.
Trivselsudvalget kan også være kontaktled til fællesbestyrelsen. Trivselsudvalgets
kontaktoplysninger bliver placeret på intra, så såvel andre forældre, skole, lærerteam og
fællesbestyrelsen kan komme i kontakt med trivselsudvalget.
I forbindelse med det første forældremøde vil årgangens personale være repræsenteret og bistå i
dannelsen af trivselsudvalget.
Et medlem af fællesbestyrelsen kan eventuelt deltage i forældremøder, hvis det ønskes og
personalet kan da tage kontakt til årgangens fællesbestyrelsesrepræsentant (se fællesbestyrelsens
portal).
4. Forældremøder
Lærerne arrangerer 2 forældremøder om året. Afhængig af forventningsafstemningen mellem
personalet og forældrene kan dagsordenen evt. udarbejdes i fællesskab mellem personalet og
trivselsudvalget, eller med forældregruppen som helhed. Indholdet på disse møder afhænger meget
af, hvilket klassetrin eleverne befinder sig på. Generelt gennemgås klassens sociale- og
læringsmiljøets status, således at forældrene får indblik i, hvor klassen er på vej hen, og hvordan
forældrene sammen med skolen kan støtte børnene i deres udviklingsproces. Desuden kan det
drøftes om trivselsudvalget kan bidrage til at støtte udviklingen på det sociale område.
Op til skolerejser og temauger kan der holdes yderligere informationsmøder, som kan lægge op til
en dialog mellem lærerne og forældrene, samt evt. inddragelse af hjælp fra forældrene. Dette kan
f.eks. være temamøder om bl.a. kost-motion, alkohol, rygning og fester.
Forberedelserne til Blå mandag eller sidste skoledag planlægges i samarbejde med forældrene.

Gældende for alle trin vil der være mulighed for fyraftensmøder, hvor sociale problemer i klassen
eller andre pludseligt opståede problemer kan blive drøftet.
5. Samtaler
Der vil blive tilbudt 1-2 skole-hjemsamtaler om året, hvor man drøfter elevens sociale og faglige
status samt aftalte mål. Der udleveres en elevplan minimum en gang om året, som kan give et
overblik over elevernes faglige og sociale udvikling. Den vil oftest være omdrejningspunkt for
skole-hjem-samtalen. Samtalen bør være en ligeværdig dialog, hvor lærere såvel som elever og
forældre kan bidrage til indholdet af samtalen. Det er vigtigt, at man er tydelig i sin
kommunikation således, at der undgås misforståelser. Hvis hjemmet eller lærere føler behov for
flere samtaler, er der mulighed for at arrangere dette. Både med skolens lærere og med skolens
ledelse.
6. Den daglige kommunikation.
Skolens daglige kommunikation sker gennem forældreintra. Forældreintra bruges af lærere til
f.eks. at skrive ugeplaner, beskeder og lektieoversigt for den enkelte klasse. Dokumenter, såsom
billeder, elevarbejder osv. bør også være tilgængelig på forældreintra. Hvis klassen har debatteret
ordensregler, eller taget andre principielle beslutninger for klassen, lægges det også på
forældreintra.
Forældreintra kan desuden bruges som forum for dialog i forældregruppen. Det kan være i
forbindelse med forberedelse af arrangementer, eller som forum for principielle diskussioner.
7. Fællesbestyrelsen for børnehaverne og skole
Fra skolen deltager; skolens ledelse, 1 ansat, 5 forældrevalgte og 2 elevrepræsentanter. Fra
børnehaverne deltager; 3 ledere, 3 forældrerepræsentanter og 1 medarbejderrepræsentant.
Information om bestyrelsens rolle kan findes på skolens hjemmeside. Her findes også dokumenter
omkring bestyrelsens arbejde og beslutningsreferater.
Igennem bestyrelsen får forældrene indflydelse og indsigt i økonomi, pædagogik mm.
Bestyrelsen indkalder mindst én gang årligt forældrene til et fælles møde til drøftelse af skolens
virksomhed.
Forældre opfordres til at kontakte bestyrelsen, hvis der er emner, man ønsker drøftet. Desuden skal
bestyrelsen sørge for, at skole-/børnehave-hjemsamarbejdet bliver evalueret. Bestyrelsen kan også
tage initiativ til foredrag, debat og andre arrangementer.
Hvis forældre har en klage, er det skolens ledelse man skal henvende sig til. Skolebestyrelsen kan,
som tilsynsorgan bede om at blive orienteret om behandlingen af en klagesag.

Klasseråd/forældreråd
Antal klasser med klasseråd/forældreråd
19
Antal klasser uden klasseråd/forældreråd
Evt. bemærkninger:
Vi har nu oprettet trivselsråd i alle klasser i stedet for 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:
Generelt undervises på årgange med holddeling som en differentieringsmulighed.
På mellemtrinnet:
Samme som i indskolingen.
I udskolingen:
Samme som i indskolingen og på 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?

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 fra foråret 2012.
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.

RESULTATER – FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER

Karaktergennemsnit

Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
FSA : Bundne prøvefag
Gnm. Antal Gnm. Antal
Dansk
Læsning
7,10
52 4,68 50
Retskrivning
6,62
52 5,70 50
Skriftlig
6,94
52 5,14 51
Mundtlig
7,23
52 7,92 52
Engelsk
Mundtlig
7,02
52 6,45 49
Matematik
Færdighedsregning 7,56
52 6,10 52
Problemløsning
7,42
52 6,33 52
Fysik/kemi
Praktisk/mundtlig
7,00
52 6,96 51
FSA : Frivillige prøvefag
Tysk valgfag

Skriftlig

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

Fransk valgfag
Håndarbejde
Sløjd
Hjemkundskab

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
Matematik
Geografi

Mundtlig
Mundtlig
Skriftlig

Biologi
Skriftlig
FSA : Vurderinger og evalueringer
Obligatorisk projektopgave
Fri selvvalgt opgave

-

0
0
0
0
0
0

-

0
0
0
0
0
0

Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
6,44
50 6,21 24
6,67
42
0
7,29
42
0
0
0
0
0
7,17
52
0
6,75
52
7,37 27
7,13
52
0
6,63
52 8,42 26
7,79
52
0
7,12
52
7,80 25
Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
8,50 52
0

Skolelederens vurdering af årsresultaterne
De sidste 2 år har vi arbejdet meget med fagligheden i udskolingen og der er sket markante fremskridt.
Bortset fra prøven i læsning, så ligger gennemsnittet i dansk og matematik på et flot niveau. På samme
måde er resultaterne i småfagene markant forbedret.
SFO
SFO-personale
Antal fuldtidsstillinger (pr. 1. september 2012)
1,78
Heraf uddannede pædagoger
Heraf andet personale
Beskrivelse af det andet personales uddannelse/kvalifikationer og lign.:
P.g.a. Molsskolens indskolingsmodel, hvor skoledagen er forlænget til 14.30 alle ugens dage (fredag
12.30), har alle medarbejdere i SFO også store arbejdsopgaver i skoledelen. Det betyder, at SFO-arbejdet
er fordelt på mange ansatte.

Pædagogiske fokusområder for SFO i skoleåret 2012/2013

Indledning
SFO’ens værdier
SFO’ens lærings- og udviklingsforståelse
SFO’ens pædagogiske principper (fleksibilitet, sundhed, forældresamarbejde)
Pædagogisk praksis.
Sammenfatning
Indledning
Molsskolens SFO er en fysisk integreret del af Molsskolens indskolingsafsnit og deler eks vis
garderobe og gangareal med alle børn fra 0-3 klasse.
De 4 hovedlokaler i SFOen består af 2 aktivitetsrum der er fleksible i brug. F.eks bordtennis,
bordfodbold, tumleplads, lege med biler samt stille/hyggekrog. Et lille kontor/legobyggeplads og
hyggerum, samt det store fællesrum med køkken. Dette fællesrum er SFOens primære rum, hvor
børnene modtages og samles om morgenen og efter skole. Lokalet forsøges indrettet med små
kroge, hvor børnene i mindre grupper kan lege, spille spil, konstruere/bygge samt læse og hygge.
Det at SFOen er integreret i skolen betyder, at vi også meget nemt har mulighed for at bruge
faglokalerne, eks vis musik, billedkunst og datalokale, og gymnastiksal. Lige udenfor døren er der
legeplads, svævebane og sportsbaner.
Ca.100 børn fra børnehaveklasse til og med 3 klasse benytter dagligt SFOens tilbud.
Vi er 6 medarbejdere, med meget forskellige både faglige og personlige kvalifikationer.
Flere medarbejdere har også funktioner i skolens undervisningsdel.
Vi bruger i høj grad personalegruppens engagement og forskellige ressourcer i samarbejdet
omkring børnene.
SFOens åbningstid er 6.30-8.30 og 13.30-17.00 på fredage dog 12.30-16.30
Børn der møder i SFOen mellem 6.30 og 7.30 tilbydes morgenmad.
Herefter er der leg, hygge frem til kl. 8.25 hvor vi rydder op og går til klasserne.
Når børn ankommer kl. 13.30 tilbydes de et stykke frugt og vi snakker sammen om hvilke
aktiviteter der er mulige at deltage i. I denne samling er det i høj grad børnenes egne ideer der
bliver omsat til aktiviteter. Alle børn er som udgangspunkt ude på legeplads/sportsplads den første
½ time, med mindre at der er planlagt voksenstyrede aktiviteter eller vejret gør det for ”surt”.
Der vil ca. 1 gang om måneden udkomme et nyhedsbrev, hvor vi fortæller lidt om de aktuelle
aktiviteter og planer.
SFO’ens værdier
Molsskolens SFO arbejder ud fra Molsskolens formål og værdigrundlag samt Syddjurs kommunes
overordnede børnepolitik og 4 hovedværdier
4 hovedværdier I Syddjurs Kommune
Åbenhed
Det sikrer vi gennem:
• En aktiv dialog indadtil og udadtil

•
•
•

Synlighed og klarhed i vores handlinger
Tydelig kommunikation i alle situationer
Tilgængelighed

Udvikling
Det opnår vi gennem:
• Evnen til at se nye muligheder
• Nytænkning og innovation
• Omstillingsparathed
• Risikovillighed og mod
Respekt
Det skaber vi gennem:
• Tolerance over for andre
• Anerkendelse af det enkelte menneske
• Ansvarlighed og loyalitet
• Tillid og troværdighed
• Trivsel på arbejdspladsen
• Ordentlighed over for andre
Kvalitet
Det får vi gennem:
• Helhedsorientering
• Gøre det bedste i situationen
• Faglighed, saglighed og professionalisme
• Læring, refleksion og vidensdeling

Vores væsentligste værdi i Molsskolens SFO er RESPEKT, hvilket også er en af Syddjurs
kommunes 4 hovedværdier.
Vi arbejder anerkendende i forhold til børnene. Børnene oplever gennem de voksnes
forskelligheder at respektere hinanden som enkeltindivider med forskellige forudsætninger. De
skal kunne stille krav til sig selv, have lyst til at præstere, og på en anerkendende måde også stille
krav til sine omgivelser.
Det er vigtigt at bibringe barnet en forståelse for værdien i, at være ligeværdige i fællesskabet.
Vi voksne lægger vægt på at være tydelige i vores forventninger til børnene og både udvise samt
forvente tillid og respekt.
Lærings- og udviklingsforståelse
Læring er en proces, hvor børn udvikler og bruger deres opbyggede viden og færdigheder.
I denne kontekst ser vi SFOen som det rum, hvor barnet benytter sig af de færdigheder og den
viden, de har tilegnet sig både i skolen, men også i familien gennem opdragelsen samt i deres
forskellige sociale fællesskaber og legerelationer.
Barnet skal med andre ord afprøve sig selv både i forhold til hvad barnet kan selv, men i meget høj
grad også i, hvad barnet kan sammen med andre børn.
Fællesskabet, det sociale liv, er krumtappen i barnets trivsel. Uanset hvor dygtig barnet er fagligt,
så er det i spejlingen, i de sociale sammenhænge, barnet oplever sig selv.
Nogle børn er mere ”enspændere” end andre, hvilket vi også skal respektere, men vi skal have

særlig opmærksomhed på de børn der vælger, at være alene, da ensomhed kan være indikation på,
at et barn mistrives.
Læringsforståelsen i SFOen indeholder disse 6 temaer, der sikrer at hele barnet udvikles til et helt
menneske, med så stærke og alsidige kompetencer som muligt:
Sociale kompetencer
Sociale
Etablere fællesskaber med andre, føle og udtrykke empati og
kompetencer
respekt for andre, indgå i sammenhænge med andre og kende og
forstå demokratiske værdier.
Barnets alsidige personlighedsudvikling
Personlige
Selvværd, grænsesætning, fantasi, kreativitet, følelser, stillingtagen,
kompetencer
motivation og vedholdenhed.
Sprog
Sprog

Ordforråd, udtale, brugen af skriftsprog, at bruge sproget
hensigtsmæssigt, kommunikation generelt.

Krop og bevægelse
Krop og
Sundhed, ernæring, fysisk aktivitet, beherske og praktisere fin- og
bevægelse
grovmotoriske bevægelser, bruge SFOens indretning ude som inde til
fysisk udfoldelse.
Natur og naturfænomener
Naturen og
Respekt og kendskab til naturen og naturfænomener, miljø,
naturfænomener
logisk tænkning samt naturens gang, årstider.
Kulturelle udtryksformer og værdier
Kulturelle
Kendskab til forskellige kulturelle udtryksformer og værdier,
udtryksudnyttelse og brug af egne sanser via musik, sang, dramatik, tegning,
former og
de kreative værksteder/aktiviteter generelt.
værdier
Et par eksempler: ”Tegne og klippe” eller ”lego konstruktion” er aktiviteter, hvor børnene udvikler
deres sociale færdigheder. De samarbejder, låner af hinanden, hjælper hinanden. De udvikler også
deres personlige kompetencer bl.a. finmotorisk, øver sig, samt udvikler evnen til at se
sammenhænge og overskue en proces fra ide gennem handling til resultat.
Børnene bruger sproget, taler sammen om ”projektet”, opøver kendskab til materialerne, og
desuden, lærer de at udtrykke sig kultiveret. Her er den voksne væsentlig medspiller, hvor vi støtter
børnene i at trives i deres omgivelser, hjælper dem til at bruge sproget hensigtsmæssigt, hvilket
igen er med til at undgå mobning.
En god tone og positiv kommunikationskultur, kan også være med til at udvide
kammeratskabskredsen, for de børn der ingen, eller kun få, nære relationer har til andre børn.
Foregår aktiviteten i forbindelse med en udeaktivitet vil det primært være kompetencer indenfor

Natur og naturfænomener der styrkes, er det en kreativ musisk aktivitet, er det kompetencer
indenfor Kulturelle udtryksformer og værdier der styrkes og er det en kropslig/idrætslignende
aktivitet er det kompetencer indenfor Krop og bevægelse der styrkes.
I mange aktiviteter og sammenhænge sker læringen dog indenfor alle 6 områder samtidig.
SFO’ens pædagogiske principper
Vi har som medarbejdere i SFOen ”De mange intelligenser” og læringsstile i vores rygsæk. Begge
dele handler om, at børn har deres styrker på forskellige områder og lærer forskelligt. Hvis man
kan møde børnene, der hvor de i forvejen er stærke, kan det understøtte udviklingen af andre
områder. De skal med andre ord behandles forskelligt for at trives og udvikle sig bedst muligt.
Vi er også bevidste om, at glade børn lærer bedst og er forsøger derfor at sikre, at børnene får
tilpasse udfordringer. Optimal udvikling og trivsel sker når barnet er i flow, og på vej mod nærmes
i flow.
SFO’en har et tæt samarbejde med skolens lærere, da helhed og sammenhæng i børnenes hverdag
samt styrkelse af deres sociale liv er afgørende for det enkelte barns trivsel. Har et barn haft en lidt
svær dag i skolen får vi det at vide i SFOen, så vi kan få en forståelse for barnet, og hjælpe det til
en god afslutning på dagen.
I vores SFO har vi særlig fokus på børnenes eget sociale liv, samt stor respekt for det enkelte barns
integritet.
Vi er opmærksomme på, i vores praksis, at finde en balance i forholdet mellem det vi forventer at
børnene SKAL og det vi ser at børnene KAN.
Fleksibilitet
Vi stiller differentierede krav til børnene. Vi ved at børn er forskellige, børns behov er forskellige.
Vi er omstillingsparate og udviser rummelighed.
Vi ved at dagene ikke er ens og der altid opstår spontane situationer, der kan være vigtigere at gøre
noget ved, frem for slavisk at følge en plan. Det kan både være strukturelle ændringer som følge af
fravær/sygdom, vi kan være nødt til at gennemføre. Men også kriser/konflikter der er opstået
mellem nogle børn vi er nødt til at tage hånd om og få løst.
Vejret kan både drille, men også være grund til, at en planlagt ”indeaktivitet” bliver ændret til at vi
er ude hele eftermiddagen. Strandtur, boldspil, bålaktivitet eller en tur på kælkebakken, afhængig
af årstid.
Sundhed og motion
Vi arbejder målrettet på at børnene i hverdagen tilbydes aktiviteter og rammer, der understøtter
motion, god leg og bevægelse.
Sundhed for os er også glæde, gode kammerater, dejlige omgivelser og masser af leg. Altså: indre
glæde, ro og tryghed.
Vi har et naturligt og tæt samarbejde med Mols IF, der tilbyder sport og fritidsaktiviteter i
Molshallen og på sportsbanerne, der ligger umiddelbart op af Molsskolen.
I dagligdagen bliver det vigtigt for os at give børnene omsorg og tryghed.
Dog er det meget væsentligt også at styrke barnet i at blive et selvstændigt menneske, med en stærk
tro på egne evner, samt bevidsthed om at fællesskab og samvær er vigtigt for trivselen.

Respekten for det enkelte barn og hensynet til, hvor barnet er lige nu i alder og udvikling,
er udgangspunktet i måden, vi som voksne handler i relationen med børnene.
Samarbejde
Vi prioriterer den gode dialog og samarbejdet med forældrene, samt forsøger at sikre en åben
atmosfære og et godt informationsniveau. De fleste børn hentes og bringes dagligt i SFOen af deres
forældre, så vi har en daglig forældrekontakt, der kan udnyttes til en hurtig orientering om hvordan
barnet har haft det.
Vi informerer med jævne mellemrum om SFOens aktiviteter gennem forældrebreve på intranettet.
Målet er i samarbejde med forældrene, at skabe et trygt og udviklende miljø for det enkelte
barn, samt at Molsskolens SFO er et rart sted at være, for både børn, personale og forældre.
Pædagogisk praksis
Vi vil skabe et alsidigt og udfordrende "værested" med barnet og gruppen i centrum, hvor
ny viden, leg, læring og spændende oplevelser indgår som væsentlige elementer i SFOens hverdag
SFOens indretning skal tilgodese, at børnene selv skal kunne udforske og udvikle, uden at de
voksne altid skal sætte aktiviteter i gang. Vi understøtter dermed børnenes eget initiativ og fantasi.
De voksne skal blande sig på en måde, hvor de supplerer og understøtter børnene. Og naturligvis
sikre at trivselen for alle børn er i højsædet. Vi skal være nærværende og synlige for børnene.
Rigtig mange børn har efter en koncentreret skoledag brug for at have en voksen at kunne tale med,
hygge med og opleve sig anerkendt af.
Det er SFO medarbejdernes pligt at være opmærksomme på at disse børn hjælpes godt i gang med
deres eftermiddag.
Selvom vi på denne måde lægger op til at børnene er delagtige i deres egen udvikling, så
kræver det alligevel, at de er trygge i de voksnes nærvær. Derfor gør vi meget ud af at
børnene hele tiden ved, hvor de voksne er og hvordan de kan få fat i en voksen. Den
tilbagetrukne, men tilstedeværende voksne.
Sammenfatning
Ved læring forstår vi i SFOen enhver situation, hvor barnet tilegner sig viden eller
kunnen. Det kan være gennem egne aktiviteter, aktiviteter i selvvalgte venskabsgrupper eller
strukturerede voksenstyrede værksteder/aktiviteter
Vi opfatter altså læring og udvikling, som værende en proces, hvor barnet bruger sig selv i
samværet med andre børn både ældre, yngre og jævnaldrende samt voksne. Barnet skal bruge og
udvikle alle sanser
Læring kan også være proces, hvor barnet har brug for, at tingene gentages mange
gange (erfaringslæring). Det barnet har lært den ene dag, kan af forskellige årsager være glemt den
næste.
Mange børn kan lide gentagelser og forudsigelighed, og det at øve sig i noget man næsten kan,
opbygger selvtillid. f.eks. at snører snørebånd, skrive bogstaver, øve bordtennisslag, hoppe på
kængurustylte, køre ethjulet cykel. Vi er selvfølgelig opmærksomme på, at barnets mulighed for
læring er afhængig af flere faktorer, f.eks. dets trivsel i al almindelighed, og om de er udhvilede og
mætte, f.eks ikke har fået for meget sukker.
I Molsskolens SFO mener vi i høj grad, at læring sker gennem afprøvning af ting, ”learning by
doing”. Hermed mener vi, at barnet skal have lov til at prøve ting af og gerne med støtte

fra de voksne, så de kan gøre sig deres egne erfaringer og erhverve sig eller udvikle
færdigheder. Børnene lærer også ved at iagttage og aflure, hvad og hvordan de andre
børn, samt de voksne gør.
Vi er opmærksomme på, at barnet i sin læring er åben overfor alle ydre påvirkninger, hvorfor det er
vigtigt at miljøet i SFOen er præget at varme og tryghed.
Læring og udvikling kan ikke ses som en enkelt faktor men en hel række forskellige platforme
En opremsning kan afslutningsvis illustrerer det mangfoldige lærings og udviklingsfelt
• Læring og udvikling findes overalt
• Læring og udvikling sker gennem leg.
• Læring og udvikling sker når barnet undersøger og eksperimenterer.
• Læring og udvikling skabes af børnene selv.
• Læring og udvikling sker via gentagelser.
• Læring og udvikling sker via krop og sanser.
• Læring og udvikling sker i relationer mellem mennesker.
• Læring og udvikling sker fra voksen til barn og fra barn til voksen.
• Læring og udvikling er forskellig for piger og drenge.
• Børnene lærer hele tiden af hinanden.
• Børns fantasi og frie leg kan ikke overgås.
• Planlagte forløb kan være meget lærerige og udviklende.
• Bryd ikke ind i en situation før du har aflæst den – måske afbryder du vigtig læring.
TRIVSEL
Trivsel og sygefravær på medarbejderniveau
Sygefravær
Sygefraværsprocent lærere
Sygefraværsprocent pædagoger

2011/12
6,54
8,37

2012/13
1,7
Sk. 0,77
Sfo 4,26
4,36

Sygefraværsprocent øvrigt personale
5,16
Evt. bemærkninger:
Sygefraværet hos lærere og pædagoger er faldet markant bl.a. på grund af
færre langtidssyge.

Trivsel
Skolens vurdering af medarbejdernes trivsel og sygefraværets indflydelse på den pædagogiske hverdag:
Der er og har altid været fokus på medarbejdernes trivsel på Molsskolen – ikke mindst set i lyset af kravet
om samarbejde mellem de forskellige personalegrupper – ikke mindst lærere/pædagoger, og skolens
vurdering er, at samarbejdet og trivsel er ok.
Iværksatte tiltag til fremme af medarbejdernes trivsel i skoleåret 2012/13:
I forbindelse med at vi indførte 3-lærerordning i samtlige dansk, matematik og sprogtimer i bestræbelserne
på at fremme årgangsundervisningen, måtte vi midtvejs i skoleåret konstatere, at dette forøgede krav til
samarbejde ikke i alle situationer var hensigtsmæssigt. Derfor stoppede vi med den ordning ved udgangen
af skoleåret 2012-13

MOTION OG BEVÆGELSE
Iværksatte tiltag i forhold til motion og bevægelse i undervisning og fritidstilbud
Motion og bevægelse
Skolens beskrivelse af konkrete tiltag, hvor motion og bevægelse integreres i undervisningen og
fritidstilbuddet i løbet af skoledagen:
Alle klasser har skemalagt 2 timers idræt om ugen. 6. klasse - 3 frem til 1. april.
På 8. og 9. årgang er der en idræts/friluftslinie, hvor eleverne i hele dage arbejder med motionsrelaterede
aktiviteter.
De ekstra timer helhedsskolen bl.a. brugt til værksteder i 0-3 klasse. Værkstederne har legelignende
aktiviteter ofte baseret på motion (hockey, orienteringsløb, skovtur etc.)
Pauserne: I frikvartererne er legepatruljerne med til at igangsætte traditionelle lege. (dåseput, rundbold,
boldspil, løbelege etc.), i skolegårdsafdelingen 4.-7. klasse har vi etableret en udlånsbod, hvor de enkelte
klasser kan låne bolde, sjippetov etc. og i mellemtrinnets skolegård er der etableret en bandebane, der er
meget benyttet i pauser og til diverse turneringer organiseret af elevrådet.
Skolernes motionsdag afholdes fredag i uge 41, ofte er ugen op til motionsuge i 0.-5. klasse
I indeværende skoleår er der lavet forsøg med samarbejde mellem idræt og hjemkundskab på 6. og 7.
klassetrin: Overskrift: Kost og motion.
I sidste uge før skolernes sommerferie har vi en skoleidrætsdag for hele skolen.
I SFO er der hen over året flere værksteder hvor motion er et væsentligt element, f.eks rollespil hvor
eleverne laver våben i en periode og kæmper i de andre perioder. Desuden organiserer SFO boldspil af
forskellig art i ude-sæsonen.
Skolen arbejder stadig på at skaffe midler til at etablerer en ny Multibane som kan bruges af såvel skole,
ungdomsskole, sportsklubber m.m.
Skolens vurdering af omfanget i skoleåret 2012/13:
Ud over de meget almindelige tiltag som idrætsdag og motionsdag, er det skolens vurdering, at de mere
målrettede indsatset som legepatruljer, værksteder i indskolingen og ”linjer” til de større elever er kraftigt
medvirkende til, at skolen seriøst arbejder hen imod ”mere motion i hverdagen”. Fremadrettet har vi også
planer om at få set på pauserne. Kan vi – ud over legepatrulje – få etableret tiltag, der i stigende grad får
eleverne til at bevæge sig, så de får den så vigtige daglige motion.

Afrapportering vedr. aftalestyring
Fælles kommunale mål
Aktivt medborgerskab, fra strategi til handling.
Formålet med civilsamfundsstrategien er at afprøve, om nye måder at dele ansvar på mellem civilsamfundet
og kommunale institutioner kan sikre kvaliteten i den kommunale opgaveløsning til glæde for velfærden og
væksten i Syddjurs Kommune.
I det enkelte område gør man sig det klart hvilke opgaver, som det aktive medborgerskab kan spille i
opgaveløsningen.
Der forudsættes, at der i alle områder, der ikke udelukkende arbejder med myndighed, skal være en
beskrevet plan for det aktive medborgerskab.

Konkrete tiltag og resultater
Beskrivelse:
Bortset fra samarbejde med lokalforeninger og lokale interessegrupper har vi ikke arbejdet målstyret med
denne opgave.

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

2
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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

Borgernes kommune – styrkelse af kommunens identitet, service og kommunikation.
Syddjurs Kommune ønsker at styrke borgernes oplevelse af Syddjurs Kommune som en positiv og aktiv
partner i løsningen af de aktuelle opgaver.
Borgere og erhverv oplever tilgængelighed og imødekommenhed ved henvendelser til Syddjurs Kommune,
og oplever at blive vejledt, hvor der end sker henvendelse.
Borgere og erhverv oplever indflydelse og samspil med Syddjurs Kommune og oplever, at der i alle
aftaleenheder og områder arbejdes sammen med borgere og erhverv for at skabe holdbare løsninger.
Borgere og erhverv oplever at Syddjurs Kommune gennem ny teknologi og let tilgængelig kommunikation
giver borgere og erhverv mulighed for på en lang række områder, at betjene sig selv.
Den enkelte aftaleholder gennemgår aftaleenhedens/institutionens dialogformer (hjemmeside, mødefora mv)
f.eks. sammen med brugere og medarbejdere m.h.p. at bruge deres input til at styrke identiteten som den
professionelle og venlige kommune.
Der er opmærksomhed på at borgere guides til selvbetjeningsløsninger, og der arbejdes på at løse opgaven
”Med borgeren” snarere end ”For borgeren”.
Konkrete tiltag og resultater
Beskrivelse:
Samme som ovenfor

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
Højere grad af inklusion 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.
Redegørelse for organisering, form og indhold samt iværksatte og påtænkte udviklingstiltag for
specialundervisning på skolen:
Specialklasse, aktiv-klasse, familieklasse og reading.
Sputnik: Kommunal specialklasse finansieret ud over skolens normale ramme
Indstilling af elever til specialklassen foretages af kommunens
visitationsudvalg (skole- og PPR-chef).
Antal lektioner: 28 lektioner - alle med mindst to lærere/pædagoger pr. lektion
Antal lærere/pædagoger: 3
Antal elever: 6-7
AKTiv-klassen: Specialtilbud rettet primært mod 2..-6. klasse
Indstilling af elever sørger vi selv for. (AKT-vejlederne)
Antal lektioner: 15-20
Antal lærere/pædagoger: 3
Familieklasse: 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
Reading: Læseløft 2.- 6. klasse.: 300 lektioner (á 60 min.)
I slutningen af skoleåret 2012-13 er vi påbegyndt etableringen af skolens nye ressourcecenter, hvor
vejlederteam, tovholder og ledelse i samarbejde med både PPR og familieafdelingen tænker udnyttelse af
specialundervisningsressourcer på en helt ny måde og meget mere målrettet i 10-ugers perioder i skoleåret
1013-14.
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

IT-MEDIEVISION 2.0
Implementering af skoleområdets it-plan for 2012 – 2015.
Alle kommunens elever og lærere har en computer, iPad el. lign. til rådighed for undervisningen (den
såkaldte 1:1-model).
Eleverne får via it-medierne helt nye muligheder for læring, og lærerne får nye, unikke muligheder for
tilrettelæggelse af deres undervisning – it er pædagogisk banebrydende og erstatter ikke blot nutidens
metoder, men understøtter udviklingen af ny didaktisk praksis, nye arbejdsmetoder og helt nye måder at
anskue læring og undervisning på.
IT-medievision 2.0
Angiv i procent hvor stor en del af det pædagogiske personale der har deltaget i
80
kursus/temadage i IT
Antal kursustimer i alt lærere
180
Antal kursustimer i alt pædagoger
Antal pædagogiske IT-vejledertimer
175
Giv eksempler på hvordan IT understøtter udviklingen af nye arbejdsmetoder / ny didaktisk praksis m.v.:
Én til én løsningen har haft mange gode gevinster. Det har åbnet op for kommunikative fællesskaber i
klassen både elev-elev og elev-lærer. Det får flyttet læringscentrummet fra læreren til eleven, og børnene er
mere formidlende end før.
Det er nemt at lave portfolio og dokumentere elevernes læring.
Hele multimediedelen har åbnet op for at man kan bruge lyd og billeder/film meget mere naturligt end før.
Større mulighed for at differentierer. Oplæsningsfunktion støtter de svage.
Skolens egne visioner for området
Molsskolen har det mål udover det af kommunen fastsatte mål:
At man gennem fagudvalgene og fagvejlederne udveksler og eksperimenterer med læringsmodeller og
digitalisering i undervisningen, og hvordan vi aktivt kan bruge it til at differentiere og inkludere.
Vi arbejder på at det bliver fagvejlederne frem for it-vejlederne der varetager den pædagogiske it-vejledning,
da vi gerne vil fremme den pædagogisk faglige vinkel frem for det tekniske i arbejdet med it.
Det er vores mål at nedbringe brugen af engangsmateriale.
Det er vores mål at skriftlig kommunikation foregår elektronisk og ikke på papir
Kommende opgave bliver at fastsætte mål for IT i undervisningen og hvordan IT som hjælpemiddel skal
vægtes i forhold til andre muligheder.
Evt. bemærkninger:

Udgifter til IT-medievision 2.0
Antal elever (pr. 5. september)
378
Skolens andel af den centrale pulje
340.150 kr.
til indkøb af IT-udstyr
Skolens egenfinansiering til indkøb af IT150.416 kr.
udstyr
Skolens udgifter til indkøb af supplerende teknisk udstyr
m.v. i skoleår 2012/13
(alt inden for IT-udstyr)
Skolens udgifter til indkøb af digitale
undervisningsmidler, Apps m.v.
Skolens udgifter i alt:
(inkl. skolens egenfinansiering)

183.300 Kr.

46.047 Kr.
379.763 Kr.

Skolens vurdering, på en skala fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
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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
2012/2013.
Beskrivelse af mål

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

Ny organisering af
undervisningen:
For at kunne effektivisere
skolens indsatsområder:
Molsmodellen,
helhedsskolen, projekterne
med LP, AKT,
familieklassen, IT indsatsen
og inklusionsopgaven har
det været nødvendig med en
ny organisering og ledelse af
undervisningen.

I skoleåret 2012/13 har vi organiseret skolen i fem områder. Hvert område
består af fire klasser som i videst muligt omfang årgangsundervises, men
hvor der også kan sættes hold på tværs af årgangene.
Til hvert område tilknyttes en leder/lærer som har til opgave bl.a. at
koordinere områdets udvikling dvs. sammen med ressourcepersonerne
kortlægge og registrere prøver og tests for de enkelte klasser og elever,
målsætte og evaluere undervisningen i relation hertil.
Områdelederne mødes jævnligt med ledelsen for at sætte udviklingsmål,
koordinere støtteforanstaltninger etc.
Der er tildelt ekstra ressourcer til 0. – 1. klasse for at give en optimal
skolestart, da vi betragter begynderundervisningen som særdeles vigtig for
inklusionen.
Der er også tildelt ekstra ressourcer til 8. – 9. klasse for at fastholde et højt
fagligt niveau i konkurrence med privatskoler o.a. undervisningstilbud.
Det er skolens vurdering, at en målrettet faglig indsats i udskolingen har
styrket undervisningen og forbedret afgangsprøveresultaterne. Den mere
systematiske vurdering af de enkelte elever på alle klassetrin har resulteret i
en beslutning om fra skoleåret 2013/14 at etablere et egentligt
ressourcecenter for yderligere at forstærke støtten til de svage elever og
udbygge vejledningen til lærerne.

Skolebestyrelsens udtalelse
Skolebestyrelsens udtalelse
At være blevet en fællesbestyrelse, bestående af forældre- og personalerepræsentanter fra såvel skole,
som fra de 3 daginstitutioner i området har fyldt meget i bestyrelsen i dette skoleår. Vi arbejder på, at skabe
et tilbud i en enhed, som favner netop dét, som enhver institutionel enhed repræsenterer i dag. Vi ser
mange muligheder i Molsmodellen og sammenlægningen af skolen og institutionerne til en enkelt
administrativ enhed med et nært samarbejde, vil give både økonomiske og effektivitetsmæssige fordele.

Processen åbner også op for en mere innovativ og omverdens relateret tilgang, hvor vi sammen med andre
interessenter i vores område er undersøgende på, hvordan vi i fællesskab skaber et sammenhængende,
spændende og bæredygtigt 0-18 års tilbud.
Inklusionsopgaven og den kommende skolereform fordrer, at vi som bestyrelse forholder os indgående til,
hvordan vi styrker samarbejdet mellem forældrene og samarbejdet mellem skole og hjem. Vi har fået
oprettet trivselsråd i alle klasser, vi har fået lavet en brochure til kommende forældre og vi har udarbejdet
retningslinjer for opstart af det gode samarbejde mellem skole og hjem. Man kan godt sige, at vi er godt
tilfredse med dette stykke indledende arbejde, men der hersker ikke tvivl om, at de forskellige diskurser der
har hersket gennem tiden i skole-hjemsamarbejdet præger samarbejdskulturen i både positiv og negativ
retning og det står ikke lige til at ændre med en brochure! Så vi kommer til at have et vedvarende stykke
arbejde at gøre her, for at arbejde os hen mod et samarbejde mellem forældrene og et samarbejde mellem
skole og hjem, som i den grad kommer til at være understøttende for børnenes trivsel og
inklusionsmuligheder.
Det er et vedvarende spørgsmål, hvordan vi skal arbejde i bestyrelsen og at blive en stor fællesbestyrelse
har ikke gjort det lettere. I dette skoleår er det blevet besluttet, at vi afholder nogle fastsatte
bestyrelsesmøder, hvor vi arbejder med forhold, som vi har pligt til at tage os af – det være sig godkendelse
af budget, tilsyn, fastsættelse af principper m.m.
Derudover vil vi fastsætte et antal møder, hvor vi arbejder med temaer, som er interessebestemte og som
har såvel skolens, daginstitutionernes og bestyrelsesmedlemmernes interesse – det være sig
specialområdet, iPad, m.m. Her mødes evt. interesserede personaler, ledelser, bestyrelsesmedlemmer og
måske andre interessenter, med det formål at inspirere, diskutere og udvikle på idéer. Det er vi mange i
bestyrelsen der ser frem til og vi håber på denne måde, at kunne bidrage med vores individuelle
kompetencer og viden indenfor forskellige områder. I samlet flok kan vi alle være med til at skabe et
vedvarende og godt 0-18 års tilbud, Omvendt kan dette 0-18 års tilbud også være medskaber af- og
bidrager til et spændende og attraktivt lokalområde.

Mørke Skole

Skolens bidrag til kvalitetsrapporten
for Syddjurs Skolevæsen
Skoleåret 2012 / 2013

Rammebetingelser
KLASSETRIN, SPOR OG ELEVTAL (pr: 5/9 2012)
Klassetrin
Antal spor
Antal elever
0. klasse
1
26
1. klasse
1
25
2. klasse
1
17
3. klasse
1
22
4. klasse
1
17
5. klasse
1
23
6. klasse
1
25
7. klasse
1
25
8. klasse
2
33
9. klasse
1
14
10. klasse
I alt:
11
227
Specialklasser
4
28
Modtageklasser
1
8*
I alt:
16
255
*Eleverne i modtageklasser er talt med i stamklasserne

Klassekvotient
Normalklasser
Specialklasser
Modtageklasser
*Eleverne i modtageklasser er talt med i stamklasserne

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

20,6
7,0

90
90
100%

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

19,02
18,54
12,24

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

34,2%
40,0%

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

5,7%
52,6%

Af det samlede antal fraværsdage, som ikke skyldes sygdom, tegner et par elever, som vi
samarbejder med PPR om, sig for en stor del, ligesom en elev, hvor Familieafdelingen er
involveret, har været helt fraværende. 3 elever har været på rejser over en lang periode.
For elever med højt fravær gælder, at vi er i dialog med forældrene herom.
UNDERVISNINGSMIDLER
Undervisningsmidler *
Antal elever
Afholdte udgifter til uv-midler
Udgift pr. elev
Evt. bemærkninger:
Incl. Mac, Ipad mm
Incl svømmebus til 4.
Excl svømmetransp af specialklasser

255
259.608 kr.
1.018 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
0. klasse
600
1. klasse
690
2. klasse
683
3. klasse
833
4. klasse
793
5. klasse
773
6. klasse
774
7. klasse
810
8. klasse
960
9. klasse
925
10. klasse
Specialklasse 2. kl.
690
Specialklasse 3. kl.
840
Specialklasse 5. kl.
810
Specialklasse 9. kl.
805
Modtageklasser
Kriterier for aflysning af timer og evt. øvrige bemærkninger:
Ved sygdom hos lærerene sender vi som hovedregel ikke elever hjem.
I dagens sidste lektion har sfo’en ”overtaget” 3. klasse

Gennemførte uv-timer i %
91%
91%
91%
90,8%
90,8%
91%
91%
90,8%
90,8%
90,8%
89%
94,4%
89%
89%
84%

Svømmetimer er vanskelige at vikardække med svømmelæreruddannede og svømning i 4. klasse og i
specialklasserne har været afviklet som idrætstimer.
Valgfagene for overbygningen har få gange været aflyst (børnene sendt hjem)
Dansk som andetsprog kan, ved lærerfravær, undtagelsesvis foregå i klassen.
Vi kan ikke altid skaffe vikarer, ud over de timer som ligger i skemaerne. I sådanne tilfælde er det deletimer
og specialundervisningstimer som læses som vikartimer. Dele,- og specialundervisningstimer læses så ikke
efter planen.
Om lockout:
I specialklassen for 3.årg havde vores eneste tjenestemand eleverne i matematik. Vedkommende er
derudover skolebibliotekar. Afgangsklassen fik, efter lockouten, konverteret timer og fik ekstratimer, så de i
et rimeligt omfang fik de lovpligtige timer. De øvrige klasser mangler timer, som vi indhenter i skoleåret
13/14. Dette har, samlet set, betydet at vi har ansat en lærer på ¾ tid, ud over det tildelte i resurseplanen.
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)

92,33

Specialklasser
(linjefag eller efteruddannelse/årskursus/diplomuddannelse)

88,74

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

100

Da vi ikke er helt tilfredse med dækningen i specialklasserne, lader vi i skoleåret 13/14 to lærere starte
på speciallæreruddannelse.

Lærernes efter- og videreuddannelse
Samlede lønudgifter
119.119 kr.
Samlede udgifter til deltagergebyr og kørsel
Udgift pr. fuldtidslærer
6.425 kr.
Bemærkninger:
Vi har færdiguddannet en matematikvejleder i skoleåret 12/13, og givet
et modul til en læsevejleder, som afslutter sin uddannelse i skoleåret
13/14.
Vi har derudover støttet efteruddannelse af lærere i familieklassen.
Kørselsudgifter er ikke medtaget, da de ikke kan specificeres i
bogføringssystemet.

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 den tidligere regerings
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

SKOLE/HJEM SAMARBEJDE
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 gensidig afstemning af forventninger.
Klasseråd/forældreråd
Antal klasser med klasseråd/forældreråd
15
Antal klasser uden klasseråd/forældreråd
0
Evt. bemærkninger: I to af specialklasserne er forældregruppen lig
med klasseforældrerådet.

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. I 1.
og 2. klasse er der faste deletimer grundet klassestørrelse. Deleholdene kan variere
mht. hvem og hvor mange der er på det enkelte hold.
På mellemtrinnet:
Klasserne har faste deletimer i 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:
To store klasser har faste deletimer. I de boglige timer, anvendes timerne 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?

Forår 13

Beskrivelse af de indsatser, som den sidste undervisningsmiljøvurdering har givet anledning til
Beskrivelse:
I foråret har klasserne gennemført UVM. Vi har brugt klassetrivsel.dk
Hovedtrækkene fra undersøgelsen er gennemgået og drøftet på lærermøde før sommerferien og de 3
afdelinger (team) er i gang med at drøfte deres oplæg til handlingsplan.
Handlingsplanen vil komme til at indeholde såvel fastholdelses,- som udviklingspunkter indenfor
hovedområderne: fysisk, psykisk og æstetisk undervisningsmiljø.

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 Ebeltoft Skole.
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:

8
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RESULTATER – FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER

Karaktergennemsnit
FSA : Bundne prøvefag
Dansk

Engelsk
Matematik
Fysik/kemi

Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
Læsning
7,06
17 5,75 16
Retskrivning
5,82
17 5,75 16
Skriftlig
5,94
17 7,79 14
Mundtlig
6,12
17 8,53 15
Mundtlig
5,76
17 7,88 16
Færdighedsregning 5,72
18 5,94 17
Problemløsning
4,28
18 6,79 14
Praktisk/mundtlig
3,53
17 5,43 14

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
Matematik
Geografi

Mundtlig
Mundtlig
Skriftlig

Biologi
Skriftlig
FSA : Vurderinger og evalueringer
Obligatorisk projektopgave
Fri selvvalgt opgave

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
6,71
17
0
4,18
11
0
4,45
11
0
0
0
0
0
5,94
17
0
5,94
17
0
5,82
17
5,79 14
3,72
18 6,29 14
5,24
17
0
8,65
17
2,00 3
Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
7,83 12
0

Skolelederens vurdering af årsresultaterne
Forskellen mellem antallet af elever, der får årskarakter og antallet til prøver, handler om vores
specialklasseelever. Vi har opmuntret til at de har deltaget i prøverne, og de har klaret sig igennem med
svingende resultater. Vi vil imidlertid ikke afstå fra at udfordre dem, selvom det giver et dyk i
gennemsnitstallene nogle steder. Særlig grelt ser det jo ud i biologi, men det var kun specialklassen, der var
udtrukket til den, så samlet set bestod de.
Vi er særdeles tilfredse med, at faget mundtlig matematik klarede sig så fint, i betragtning af at det er første
gang (efter en længere pause) det er på igen. Vi er meget tilfredse med det er med igen!
SFO
SFO-personale
Antal fuldtidsstillinger (pr. 1. september 2012)
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
Pædagogiske fokusområder for SFO i skoleåret 2012/2013
Beskrivelse:
Stadig udvikling af det tætte samarbejde mellem børnehave/SFO/skole i forbindelse med tidlig SFO. Et
overgangsarbejde vi har fokus på hvert år, for at kunne tage udgangspunkt i den aktuelle børnegruppe.
Videreudvikling af arbejds- og samarbejdsrutiner mellem undervisning og fritid. 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.
Udvikling af inklusionsarbejdet omkring børn med særlige behov. Løbende arbejde med justering omkring
strukturering og planlægning af hverdagen for bedst at kunne tilgodese de ofte modsatrettede behov i
børnegruppen.

TRIVSEL
Trivsel og sygefravær på medarbejderniveau
Sygefravær
2011/12 2012/13
Sygefraværsprocent lærere
2,73
2,49
Sygefraværsprocent pædagoger
5,00
3,03
Sygefraværsprocent øvrigt personale
5,80
9,72
Evt. bemærkninger:
To medarbejdere fra øvrigt personale har haft længerevarende
sygdomsforløb.
Sygefraværsprocenten for pædagoger er for skolepædagoger
For pædagoger og pædagogisk personale i sfo er procenten 2,40
Samlet set for skole og sfo’ens pædagogiske personale er
procenten 2,74

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
hverken lærere eller pædagoger på skolen og det har i høj grad medvirket til at overskuddet er blevet større.
I forbindelse med lockouten har der naturligt været frustrationer på lærersiden, og en vis afventende
holdning til fremtiden. Vi oplever heldigvis stadig stor gensidig tillid, medarbejdere og ledelse indbyrdes. Vi
skal stadig håndtere de vilkår der er i kommunen i en krise-spare tid og den omstilling, der skal foregå, når
der kommer ny lovgivning og nye arbejdstidsregler.
Iværksatte tiltag til fremme af medarbejdernes trivsel i skoleåret 2012/13:
Med hjælp fra arbejdspsykolog Janne Hertz gennemførte vi i efteråret 12 en pædagogisk weekend for hele
personalegruppen. Alle skulle finde fokusområder til at fremme trivslen i hverdagen. Efterfølgende har fem
teams arbejdet videre med deres områder, og der skal følges op med vidensdeling på området i efteråret
13.

MOTION OG BEVÆGELSE
Iværksatte tiltag i forhold til motion og bevægelse i undervisning og fritidstilbud
Motion og bevægelse
Skolens beskrivelse af konkrete tiltag, hvor motion og bevægelse integreres i undervisningen og
fritidstilbuddet i løbet af skoledagen:
Da skolen arbejder i 90 minutters moduler, er der løbende aktiviteter og aktivitetsskift i klasserne. De yngste
laver ”løberunder” og tæller runderne sammen, så de ved hvor langt de løber om året! De mellemste bruger
oftest en tur på motorikbanen som aktivitet, og de ældste laver ”walk and talk”. Alle elever har også 2 x½
times pauser, hvor der er rig lejlighed til at få rørt sig på vores store udendørsområde. De yngste har
tvungen udeordning i første pause.
For to år siden havde vi indsatsområde med Cooperative Learning, hvor vi blev kloge på, hvordan
undervisningen kan indeholde mange aktiviteter – uden at det opleves som en afbrydelse af
undervisningen. Det arbejder vi stadig med at udbygge.
Efter modtagelse i klasserne starter børnenes SFO-tid altid med leg/aktiviteter udendørs – ofte i form af
bold- eller bevægelseslege.
Vi har adgang til skolens gymnastiksal to eftermiddage om ugen, hvor over halvdelen af børnene på frivillig
basis deltager i frie eller voksenstyrede bevægelseslege.
Hver fredag er udedag, hvor alle børn og voksne i SFO hele eftermiddagen bruger skolens bakkede
udeområder til aktiviteter og leg.
Skolens vurdering af omfanget i skoleåret 2012/13:
De yngste bevæger sig flere timer om dagen, idet de leger på legepladsen både i skole og SFO og
derudover har løberunder 1-2 gange dagligt.
De mellemste og ældste er en mere differentieret gruppe, idet der er rigtig mange ”udebørn” og boldspillere
af forskellig slags, som slet ikke kan lade være med at røre sig i pauserne og i de aktivitetsbrud, der er i
løbet af dagen. Men der er også en mindre gruppe elever, som slet ikke finder fysisk udfoldelse interessant,
og som vi har svært ved at motivere til både idræt og bevægelse i almindelighed.

Afrapportering vedr. aftalestyring
Fælles kommunale mål
Aktivt medborgerskab, fra strategi til handling.
Formålet med civilsamfundsstrategien er at afprøve, om nye måder at dele ansvar på mellem civilsamfundet
og kommunale institutioner kan sikre kvaliteten i den kommunale opgaveløsning til glæde for velfærden og
væksten i Syddjurs Kommune.
I det enkelte område gør man sig det klart hvilke opgaver, som det aktive medborgerskab kan spille i
opgaveløsningen.
Der forudsættes, at der i alle områder, der ikke udelukkende arbejder med myndighed, skal være en
beskrevet plan for det aktive medborgerskab.
Konkrete tiltag og resultater
Beskrivelse:
Skolebestyrelsen har arbejdet med en vision for skolen, og i den ligger bl.a. ønsket om at inddrage
forældrene mere direkte i skolens arbejde gennem en såkaldt forældrebank. Den er etableret og har pt. en
del forældre/bedsteforældre/familie, som byder ind med hjælp til læsekursus, en udflugt, foredrag mm.
Skolen indgår også som samarbejdspartner for Mørke Distriktsråd. Således husede skolen i august 12 en
markedsdag, og har efteråret 12 gennemført en foredragsaften I Mørke Idrætscenter i samarbejde med
distriktsrådet.

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

Borgernes kommune – styrkelse af kommunens identitet, service og kommunikation.
Syddjurs Kommune ønsker at styrke borgernes oplevelse af Syddjurs Kommune som en positiv og aktiv
partner i løsningen af de aktuelle opgaver.
Borgere og erhverv oplever tilgængelighed og imødekommenhed ved henvendelser til Syddjurs Kommune,
og oplever at blive vejledt, hvor der end sker henvendelse.
Borgere og erhverv oplever indflydelse og samspil med Syddjurs Kommune og oplever, at der i alle
aftaleenheder og områder arbejdes sammen med borgere og erhverv for at skabe holdbare løsninger.
Borgere og erhverv oplever at Syddjurs Kommune gennem ny teknologi og let tilgængelig kommunikation
giver borgere og erhverv mulighed for på en lang række områder, at betjene sig selv.
Den enkelte aftaleholder gennemgår aftaleenhedens/institutionens dialogformer (hjemmeside, mødefora mv)
f.eks. sammen med brugere og medarbejdere m.h.p. at bruge deres input til at styrke identiteten som den
professionelle og venlige kommune.
Der er opmærksomhed på at borgere guides til selvbetjeningsløsninger, og der arbejdes på at løse opgaven
”Med borgeren” snarere end ”For borgeren”.

Konkrete tiltag og resultater
Beskrivelse:
På skolen foregår – som udgangspunkt – al kommunikation med forældrene via intranet og hjemmeside.
Mødeindkaldelser til forældremøder, årsplaner og elevplaner skal hentes via intra.

Skolens vurdering, på en skala* fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
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Områdemål
SPECIALUNDERVISNING
Højere grad af inklusion 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.
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, og/ eller akt-lærer.
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 god 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 ”ekstrakompetencer”.
Her er: læsevejledere, matematikvejleder, 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 der typisk i kursusform for klasser
(f.eks. læsekursus i 3. klasse), hold (f.eks. opsamling 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 af 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 det kommende skoleår.
IVÆRKSATTE TILTAG:
Skolen har tilbud om familieklasse på skolen. To lærere har kørt et 12 ugers ’kursus’ for elever og deres
forældre. Det er sket i samarbejde med PPR og familieværket. Vi vil fortsat tilbyde et kursus årligt.
Vores udskoling har fået og udnyttet tilbud om lektiecafe i matematik, det er sket i et samarbejde med
Ungdomsskolen.
PÅTÆNKTE TILTAG:
Muligheden for at oprette lektiecafé for de ældste elever vil igen blive afsøgt.
Vores familieklasselærere vil tilbyde observation og sparring til kolleger i de perioder, hvor der ikke er
familieklasse.
Vi har i skoleåret fået inkluderet tre elever i vores børnehaveklasse. Det vil vi have stor opmærksomhed på i
skoleåret 13/14.
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IT-MEDIEVISION 2.0
Implementering af skoleområdets it-plan for 2012 – 2015.
Alle kommunens elever og lærere har en computer, ipad el. lign. til rådighed for undervisningen (den
såkaldte 1:1-model).
Eleverne får via it-medierne helt nye muligheder for læring, og lærerne får nye, unikke muligheder for
tilrettelæggelse af deres undervisning – it er pædagogisk banebrydende og erstatter ikke blot nutidens
metoder, men understøtter udviklingen af ny didaktisk praksis, nye arbejdsmetoder og helt nye måder at
anskue læring og undervisning på.
IT-medievision 2.0
Angiv i procent hvor stor en del af det pædagogiske personale der har deltaget i
kursus/temadage i IT
Antal kursustimer i alt lærere
Antal kursustimer i alt pædagoger
Antal pædagogiske IT-vejledertimer
Giv eksempler på hvordan IT understøtter udviklingen af nye arbejdsmetoder / ny didaktisk praksis m.v.:

100
144
42
230

Med iPads har lærerne mulighed for at inddrage både egen og elevernes egenproduktion på nye måder, der
giver alle stor tilfredshed – da det ser ”professionelt” ud. Eksempler er temabøger, film som
opgavebesvarelser og lyd i form af ”radio”-optagelser. De muligheder, der nu skal opdages og afprøves, kan
virke overvældende for den enkelte lærer, så skolen støtter kurser og work-shops, der bidrager til lærerenes
fornyede didaktiske overvejelser.

Skolens egne visioner for området
For lærerne er det i henseende til undervisningen især fagdidaktikken, der skal genovervejes. De skal
gennem arbejdet med det nye medie vurdere, hvordan deres fag skal nu skal gribes an. Derfor vil vi i
kommende to skoleår afsætte timer til arbejdet i fagudvalgene, så lærerne får bedre mulighed for at arbejde
sammen både ”på langs” og ”på tværs” af deres fag, så der også fremover er sammenhæng, progression og
kontinuitet for eleverne
Ud over den kommunale investering, sikrer vi, via ekstra tilkøb, at såvel vikarer som praktikanter fra
lærerseminariet får de samme muligheder som skolens personale for at bruge og udnytte mulighederne i 1:1
planen.
Vi vil derudover oprette lærerarbejdspladser med ”mac-mini” og anskaffe ”mac-books” til brug i klasser ved
særlige opgaver.

Udgifter til IT-medievision 2.0
Antal elever (pr. 5. september)
Skolens andel af den centrale pulje
til indkøb af IT-udstyr

238.105 kr.

Skolens egenfinansiering til indkøb af ITudstyr

105.291 kr.

255

Skolens udgifter til indkøb af supplerende teknisk udstyr
m.v. i skoleår 2012/13
(alt inden for IT-udstyr)
Skolens udgifter til indkøb af digitale
undervisningsmidler, Apps m.v.
Skolens udgifter i alt:
(inkl. skolens egenfinansiering)

133.367 Kr.

2.240 Kr.
241.078 Kr.

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

Institutionsmål
Redegørelse for skolens egne institutionsmål, jvf. Aftalestyring
Skolen bedes nedenfor give en afrapportering på de institutionsmål, der er arbejdet med i skoleåret
2012/2013.
Beskrivelse af mål

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

Styrkelse af helheden i
børnenes dagligdag

Skole og sfo er påbegyndt et arbejde, hvor det enkelte team af lærere og
pædagoger planlægger på hvilken måde skole-sfo kan bidrage bedst til at
opfylde målet. Arbejdet videreføres i skoleåret 13/14.

Tanker om helhedsskolen blev overtaget nationalt, så det er ikke længere et
tema.
Styrke den internationale
dimension

Dette arbejde er vi ikke kommet længere med, da det har vist sig
vanskeligere end forventet, at blive optaget på et planlægningsseminar
under Cirius. Vi arbejder fortsat med det, og vil også afsøge andre, private
muligheder.

Skolebestyrelsens udtalelse
Skolebestyrelsens udtalelse
Skolebestyrelsen finder det positivt, at alle elever i indskolingen er tilmeldt SFO, hvor der rigtigt er mulighed
for styrkelse af de sociale relationer.
Hvis registreringerne af årsager til fravær er korrekte, synes skolebestyrelsen, at det er en høj procentdel,
der har fri i skoletiden.
Stor ros til skolen med de planlagte forberedelsespladser til skolens lærere og pædagoger i mellemtrinnet
og udskolingen.
Efter- og videreuddannelse af lærere er en god investering, der højner kompetencerne og dermed en bedre
undervisning af eleverne.
Dejligt at alle klasser har et forældreråd, da det er skolebestyrelsens talerør ud i klasserne.
Godt at tre elever fra specialklassen har haft mod til at gå til eksamen.
Skolebestyrelsen finder det positivt, at skolen arbejder aktivt med medarbejdernes trivsel – og at dette
arbejde fortsætter.
Godt for eleverne, at de har gode muligheder for at få rørt sig i løbet af undervisningen og udnytter de gode
udendørsarealer omkring Mørke skole.

Rosmus Skole

Skolens bidrag til kvalitetsrapporten
for Syddjurs Skolevæsen
Skoleåret 2012 / 2013

Rammebetingelser
KLASSETRIN, SPOR OG ELEVTAL (pr: 5/9 2012)
Klassetrin
Antal spor
0. klasse
1
1. klasse
1
2. klasse
1
3. klasse
2
4. klasse
1
5. klasse
2
6. klasse
2
7. klasse
1
8. klasse
1
9. klasse
2
10. klasse
I alt:
14
Specialklasser
1
Modtageklasser
I alt:
15
Evt. bemærkninger:

Antal elever
25
21
17
33
29
32
31
22
25
34
269
7
276

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:

19,2
7,0

96
83
86,5 %

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

23,48
22,94
11,75

Evt. bemærkninger:

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:

33,0%
38,9%

ELEVFRAVÆR
Elevfravær – beregnet på det samlede fravær i hele skoleåret
Den samlede fraværsprocent
Hvor mange procent af det samlede fravær skyldes sygdom?
Andre fraværsårsager: Først og fremmest ferierejser i skoletiden.

4,1%
65%

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

276
313.191 kr.
1.135 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
720
91%
1. klasse
690
91%
2. klasse
712,5
91%
3. klasse
802,5
96%
4. klasse
802,5
95%
5. klasse
832,5
92%
6. klasse
810
91%
7. klasse
840
92%
8. klasse
960
92%
9. klasse
975
94%
10. klasse
Specialklasser
750
90%
Modtageklasser
Kriterier for aflysning af timer og evt. øvrige bemærkninger:
Der aflyses ikke timer fra 0. -4. kl. (bortset fra lockouten).
I de øvrige klasser aflyser i ydertimer, hvor 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)

81,7

Specialklasser
(linjefag eller efteruddannelse/årskursus/diplomuddannelse)

100

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:

61.800 kr.
84.880 kr.
6.377 kr.

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 kompetencer i at løse 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
RESULTATER – FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER

Karaktergennemsnit
Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
Læsning
8,00
33 6,30 33
Retskrivning
7,55
33 5,48 33
Skriftlig
8,24
33 7,18 33
Mundtlig
7,42
33 9,18 33
Mundtlig
8,27
33 8,79 33
Færdighedsregning 8,18
33 8,27 33
Problemløsning
8,30
33 7,38 32
Praktisk/mundtlig
7,24
34 7,30 33

FSA : Bundne prøvefag
Dansk

Engelsk
Matematik
Fysik/kemi

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
Matematik
Geografi

Mundtlig
Mundtlig
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
7,88
33
0
6,45
33
0
6,94
33
0
0
0
0
0
6,33
33
0
7,91
33
6,36 33
7,03
33
0
7,24
33
0
9,09
33
8,06 16

Biologi

9,12

33

Skriftlig
FSA : Vurderinger og evalueringer

6,82

17

Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal

Obligatorisk
projektopgave
Fri selvvalgt opgave

9,58

33

-

0

Skolelederens vurdering af årsresultaterne
Overordnet set er jeg rigtig godt tilfreds med resultatet.
Resultaterne i læsning og retskrivning vækker dog til eftertanke. Vi har satset massivt på især læsning de
senere år – i det lys er nævnte resultater ikke tilfredsstillende.
Til gengæld er resultaterne i dansk mundtlig, engelsk, matematik og geografi rigtig flotte.
SFO
SFO-personale
Antal fuldtidsstillinger (pr. 1. september 2012)
Heraf uddannede pædagoger
Heraf andet personale
Beskrivelse af det andet personales uddannelse/kvalifikationer og lign.:
Uuddannet medhjælper

3,5
3,3
0,2

Pædagogiske fokusområder for SFO i skoleåret 2012/2013
Beskrivelse:
Inklusion og ICDP, som opfølgning på SUS projektet

TRIVSEL
Trivsel og sygefravær på medarbejderniveau
Sygefravær
2011/12 2012/13
Sygefraværsprocent lærere
2,3
4,8
Sygefraværsprocent pædagoger
1,8
5,7
Sygefraværsprocent øvrigt personale
2,0
9,8
Evt. bemærkninger:
Vi har sidste år været ramt af langtidssygdom hos en person på
alle 3 områder. Hvis de ikke medregnes ville procenterne være 2,4
– 1,2 og 1,8%.

Trivsel
Skolens vurdering af medarbejdernes trivsel og sygefraværets indflydelse på den pædagogiske hverdag:
Det er vores vurdering, at medarbejderne generelt trives rigtig godt på Rosmus Skole.
I både lærer- og pædagoggruppen er årets fravær så højt, at det har indflydelse på kolleger og børn. Vi
arbejder derfor også fokuseret på at nedbringe fraværet.
Iværksatte tiltag til fremme af medarbejdernes trivsel i skoleåret 2012/13:
Vi har fokus på medarbejdernes trivsel i MED-udvalget.

Vi lægger vægt på at støtte op om personalet, og vi har sociale tiltag for medarbejderne.

MOTION OG BEVÆGELSE
Iværksatte tiltag i forhold til motion og bevægelse i undervisning og fritidstilbud
Motion og bevægelse
Skolens beskrivelse af konkrete tiltag, hvor motion og bevægelse integreres i undervisningen og
fritidstilbuddet i løbet af skoledagen:
Læse-/løbe bånd for udskolingen.
Inspiration til lærerne om aktiverende undervisning.
Elevrådet arrangerer idrætsturneringer.
Hal og gymnastiksal udnyttes i pauser.
Ideer til udendørs stationer, der gør det nemmere at planlægge undervisning ude
Etablering af aktivitetsanlæg på skolens område (eleverne bidrager i mindre omfang med arbejdskraft)
Ekstra idræt i samarbejde med Ungdomsskolen eftermiddage.
Legepatrulje.
Elever i indskolingen ude i pauser.
Skolens vurdering af omfanget i skoleåret 2012/13:
Denne vurdering beror på stor usikkerhed.
De fleste elever bevæger sig ca. en time dagligt i gennemsnit (inkl. idræt, pauser etc.)

Afrapportering vedr. aftalestyring
Fælles kommunale mål
Aktivt medborgerskab, fra strategi til handling.
Formålet med civilsamfundsstrategien er at afprøve, om nye måder at dele ansvar på mellem civilsamfundet
og kommunale institutioner kan sikre kvaliteten i den kommunale opgaveløsning til glæde for velfærden og
væksten i Syddjurs Kommune.
I det enkelte område gør man sig det klart hvilke opgaver, som det aktive medborgerskab kan spille i
opgaveløsningen.
Der forudsættes, at der i alle områder, der ikke udelukkende arbejder med myndighed, skal være en
beskrevet plan for det aktive medborgerskab.
Konkrete tiltag og resultater
Beskrivelse:
Forældrene på skolen er generelt aktive og påtager sig opgaver ifm. arrangementer, ture etc.
Vores bestyrelse er tilsvarende aktiv i mange sammenhænge.
Ifm. etablering af aktivitetsanlæg (støttet af LAG-midler) er der i perioden 2012-2014 lagt 1800 frivillige timer
i projektet.
Vi har gjort forsøg med frivillige i undervisningen, dels som støtte og dels i frivillig musikundervisning efter
skoletid. Det er dog et stort problem ift. disse tiltag, at vi ikke har noget ”hold” i de frivillige. Det er yderst
svært at sikre kontinuitet mv. når de frivillige ikke er bundet til indsats i periode.

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

Borgernes kommune – styrkelse af kommunens identitet, service og kommunikation.
Syddjurs Kommune ønsker at styrke borgernes oplevelse af Syddjurs Kommune som en positiv og aktiv
partner i løsningen af de aktuelle opgaver.
Borgere og erhverv oplever tilgængelighed og imødekommenhed ved henvendelser til Syddjurs Kommune,
og oplever at blive vejledt, hvor der end sker henvendelse.
Borgere og erhverv oplever indflydelse og samspil med Syddjurs Kommune og oplever, at der i alle
aftaleenheder og områder arbejdes sammen med borgere og erhverv for at skabe holdbare løsninger.
Borgere og erhverv oplever at Syddjurs Kommune gennem ny teknologi og let tilgængelig kommunikation
giver borgere og erhverv mulighed for på en lang række områder, at betjene sig selv.
Den enkelte aftaleholder gennemgår aftaleenhedens/institutionens dialogformer (hjemmeside, mødefora mv)
f.eks. sammen med brugere og medarbejdere m.h.p. at bruge deres input til at styrke identiteten som den
professionelle og venlige kommune.
Der er opmærksomhed på at borgere guides til selvbetjeningsløsninger, og der arbejdes på at løse opgaven
”Med borgeren” snarere end ”For borgeren”.
Konkrete tiltag og resultater
Beskrivelse:
Vores kommunikation er fuldstændig digitaliseret.
Vi har fokus på at gøre mødefora så givende som muligt for alle parter.
Vi gør os umage for at have en god dialog med alle borgere.
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
Højere grad af inklusion 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.
Redegørelse for organisering, form og indhold samt iværksatte og påtænkte udviklingstiltag for
specialundervisning på skolen:
I forlængelse af SUS-projektet er vores fokus at tydeliggøre målsætningerne for arbejdet med de børn, der
har særlige behov.
Vores indsats er delt i to hovedområder.
Den faglige indsats varetages af lærere med kompetencer indenfor specialundervisning. Den tilrettelægges
fleksibelt i 4 perioder årligt (individuelt, grupper, intensive kurser, mulighed for ekstra holddeling).
AKT indsatsen varetages af to fuldtidsansatte pædagoger, der kun har denne opgave. Det er en yderst
fleksibel indsats, der løbende kan tilrettes behovene. De to pædagoger deltager i undervisningen, de laver
forebyggende tiltag, de har samtaler med enkelt elever og forløb med grupper.
Vi har fokus på, at vores elever i specialklasse deltager så meget som muligt i undervisningen i
normalklasse.
Vi arbejder for at styrke teamsamarbejdet, samt samarbejdet mellem skole-SFO og skole-klub.
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

IT-MEDIEVISION 2.0
Implementering af skoleområdets it-plan for 2012 – 2015.
Alle kommunens elever og lærere har en computer, ipad el. lign. til rådighed for undervisningen (den
såkaldte 1:1-model).
Eleverne får via it-medierne helt nye muligheder for læring, og lærerne får nye, unikke muligheder for
tilrettelæggelse af deres undervisning – it er pædagogisk banebrydende og erstatter ikke blot nutidens
metoder, men understøtter udviklingen af ny didaktisk praksis, nye arbejdsmetoder og helt nye måder at
anskue læring og undervisning på.
IT-medievision 2.0
Angiv i procent hvor stor en del af det pædagogiske personale der har deltaget i
kursus/temadage i IT
Antal kursustimer i alt lærere
Antal kursustimer i alt pædagoger
Antal pædagogiske IT-vejledertimer
Giv eksempler på hvordan IT understøtter udviklingen af nye arbejdsmetoder / ny didaktisk praksis m.v.:
iPad`en giver os især nye fordele ift.at eleverne bliver skabende og medproducerende. Dette giver nye
muligheder i alle fag.
Lærerne bruger mange forskellige apps i undervisningen. F.eks. appen WOOP i historieundervisningen.
Læreren har markeret stationer omkring skolen med forskellige opgaver.
For elever bliver undervisningen mere interaktiv og mere motiverende end ved klasseundervisning.

100
345
40
140

Skolens egne visioner for området
Vi har ikke udarbejdet egne særlige handleplaner. Vi læner os op ad IT-medie vision 2.0
Evt. bemærkninger:

Udgifter til IT-medievision 2.0
Antal elever (pr. 5. september)
276
Skolens andel af den centrale pulje
248.633 kr.
til indkøb af IT-udstyr
Skolens egenfinansiering til indkøb af IT109.947 kr.
udstyr
Skolens udgifter til indkøb af supplerende teknisk udstyr
m.v. i skoleår 2012/13
(alt inden for IT-udstyr)
(incl. administrativt)

121.874 Kr.

Skolens udgifter til indkøb af digitale
undervisningsmidler, Apps m.v.

22.428 Kr.

Skolens udgifter i alt:
(incl. skolens andel af centrale pulje)

254.249 Kr.

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
2012/2013.
Beskrivelse af mål
Nye fysiske rammer –
nye muligheder

Afrapportering på institutionsmål
Statusopgørelse, herunder evaluering, grad af målopfyldelse,
dokumentation af indsats, resultater og effekter.
Skolens nye træningshal er taget brug. Vi er absolut tilfredse med
bygningens funktion. Hallen giver os bedre muligheder i
idrætsundervisningen samt i øvrige fag og pauser. Hallen styrker vores
muligheder for at gøre børnene aktive.
Aktivitetsanlægget (vores nye udeområde) er delvis færdigt. Vi arbejder pt.
på at give bedre muligheder for undervisning i udeområdet.
Målet gælder også skoleåret 2012-13. Vurderingen er, at vi er godt på vej.

Samlet læringsmiljø 0 – 16
år

Rosmus Børnehus blev indviet august 2012. Huset er taget i brug og
dagligdagen i huset er velfungerende.
Fusionen af de to ”gamle” personalegrupper er også lykkedes.

Vi er næsten i mål med de nye læreplaner for Børnehuset, der på det
overordnede plan skaber forbindelsen til skolen. Med disse planer vil vi
arbejde med fælles mål.
Ledelsesteamet for Børnehus, SFO og skole er på plads og fungerer
effektivt.
Der er begyndende udvidede samarbejdsflader mellem Børnehus og
skole/SFO. Selvfølgelig er der fokus på overgangen fra børnehave til skole,
men har vi i årevis samarbejdet tæt.
Af nye tiltag kan nævnes bl.a.:
- idrætslærer underviser kommende skolebørn i motorik/bevægelse
- børnehaven kommer på skolebiblioteket
- kommende skolebørn er 1-2 formiddage om ugen på skolen
- børnehave og SFO fælles kompetenceudvikling
Målet gælder også de kommende skoleår. Vurderingen er, at vi har fået en
god start.

Fællesbestyrelsens udtalelse
Fællesbestyrelsens udtalelse

Igennem de senere år er der blevet investeret en del i og omkring Rosmus skole, og de muligheder,
som disse investeringer har givet, begynder nu for alvor at vise sin værdi. Livet i og omkring
Børnehuset har nu fundet ind i en dagligdag, hvor både børn og voksne trives. Og et tættere
samarbejde mellem Børnehus, SFO og skole er også begyndt at blive en naturlig del af
dagligdagen, hvor både de fysiske og personalemæssige ressourcer udnyttes på tværs. Dette tætte
samarbejde rækker videre ind i Juniorklub og Ungdomsklub, som også er en særdeles vigtig del af
det samlede læringsmiljø for de lokale unge fra 0 – 16 år. Samarbejdet med Ungdomsskolen har
desuden betydet flere spændende muligheder for at tilbyde ekstra undervisning i forlængelse af
skoledagen, f.eks. i fag som spansk, motor og idræt, hvilket er blevet modtaget særdeles positivt af
alle parter.
De fysiske rammer omkring skolen vil i de kommende måneder blive yderligere styrket, idet et nyt
Aktivitetsanlæg beliggende ved skolen snart er klar til brug. Her er skolen, forældre og lokale
foreninger i samarbejde ved at skabe nye udendørs rammer for fysisk udfoldelse i et anlæg, som
uden tvivl vil blive et nyt spændende aktiv for hele området.
Etableringen af træningshallen ved skolen viser nu også for alvor sin værdi og anvendes i
dagligdagen flittigt af både Børnehus, SFO, skole og Ungdomsklub. Hallen giver mange nye
muligheder for fysisk udfoldelse og har med sin placering ved skolen desuden givet en del
besparelser, både økonomisk; men også i forhold til sparet transporttid til og fra andre
træningsfaciliteter.
Igen i det forgange år er der opnået meget flotte faglige resultater på skolen, hvor afgangseleverne
igen har opnået et karaktergennemsnit, som placerer skolen højt både i kommunen og på landsplan.
Disse resultater er også medvirkende til at der fortsat opleves stor søgning til skolen af elever både
fra andre skoledistrikter; men også fra den nærliggende nabokommune. Denne søgning begrundes
ofte også med den tryghed og nærhed, som en skole af Rosmus’ størrelse kan tilbyde eleverne.
På Fællesbestyrelsens vegne
Hans-Jørgen Degn, Formand

Rønde Skole

Skolens bidrag til kvalitetsrapporten
for Syddjurs Skolevæsen
Skoleåret 2012 / 2013

Rammebetingelser
KLASSETRIN, SPOR OG ELEVTAL (pr: 5/9 2012)
Klassetrin
Antal spor
0. klasse
2
1. klasse
2
2. klasse
2
3. klasse
2
4. klasse
2
5. klasse
2
6. klasse
3
7. klasse
2
8. klasse
3
9. klasse
2
10. klasse
3
I alt:
25
Specialklasser
2
Modtageklasser
1
I alt:
27
Evt. bemærkninger:

Antal elever
45
33
49
49
36
44
69
49
59
46
59
538
17
5
560

Klassekvotient
Normalklasser
Specialklasser
Modtageklasser
Evt. bemærkninger:

Antal elever i SFO (1. september 2012)
Elever i 0. – 3. klasse
Tilmeldt SFO
Andel af elever i SFO/skole (dækningsgrad)
Evt. bemærkninger:

21,5
8,5
5

176
147
83,5%

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

36,56
40,92

13,70
Evt. bemærkninger:
Tallet faktisk ansatte er højere end tildelte, da 10.klasse, modtageklasse og specialklasser
Ikke er indeholdt i tildelte fuldtidslærerstillinger.

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:

32,4%
37,9%

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 (ferie m.m.) + ulovlig total 44,4%

5,4%
55,6%

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

560
528.272 kr.
943 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
0. klasse
630
1. klasse
690
2. klasse
690
3. klasse
810
4. klasse
840
5. klasse
810
6. klasse
810
7. klasse
840
8. klasse
960
9. klasse
990
10. klasse
920
Specialklasse S1 6.årg – 8 årg.
690
Specialklasse S2 7.årg – 9 årg.
690
Modtageklasser
750
Kriterier for aflysning af timer og evt. øvrige bemærkninger:

Gennemførte uv-timer i %
93,0%
93,5%
95,1%
94,5%
94,5%
91,5%
94,5%
91,5%
92,1%
91,5%
91,3%
91,3%
91,3%
91,3%

Vi forsøge altid at dække vores undervisning så kvalificeret som muligt – vi aflyser der, hvor dette ikke er
muligt, eller når vi ikke kan fine vikarer/egnet vikarer. Vi har generelt ikke kompenseret for mistede timer

under lockoutperioden, da alle klasser opfylder minimumstimetallet.
Vi har dog da perioden sluttede givet ekstra 55 lektioner til 9.årgang og 45 til 10. årgang ekstra . 8. klasse
fik en lejrskole aflyst og den flyttede vi til 9.årgang svarende til 150 lærertimer.
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:

170.000 kr.
185.000 kr.
8.650 kr.

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
Elevplaner, LP, SMTTE, MUS, LUS

Mellemtrin

-”-

Udskoling

-”-

Evt. bemærkninger:

SKOLE/HJEM SAMARBEJDE
Skole/hjem-samarbejdet
Beskrivelse af de væsentligste elementer i skole/hjem samarbejdet:
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.
Til vores første forældremøder deltager endvidere en skolebestyrelsesrepræsentant, der også vægter dette
samt informere om skolebestyrelsens opgaver og funktion.
Klasseråd/forældreråd
Antal klasser med klasseråd/forældreråd
Antal klasser uden klasseråd/forældreråd
Evt. bemærkninger:

Alle
10. årgang

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, men også emner kan være styrende for holddannelsen.
I udskolingen:
I udskolingen har vi parallellagt timer for at give grundlag for holddannelser i dansk og
matematik.

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?

OKT 2010
Vi har planlagt at afvikle den næste skoleåret
2013-2014.

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 Ebeltoft Skole.
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
9. klasse - Karaktergennemsnit
Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
FSA : Bundne prøvefag
Gnm. Antal Gnm. Antal
Dansk
Læsning
5,98
45 5,66 44
Retskrivning
5,87
45 5,80 44
Skriftlig
7,18
45 6,73 44
Mundtlig
5,87
45 6,80 45
Engelsk
Mundtlig
5,60
43 7,74 43
Matematik
Færdighedsregning 6,62
45 7,33 45
Problemløsning
6,44
45 6,57 44
Fysik/kemi
Praktisk/mundtlig
6,77
43 6,70 43
FSA : Frivillige prøvefag
Tysk valgfag

Skriftlig
Mundtlig

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

35
6
29

Fransk valgfag
Håndarbejde
Sløjd
Hjemkundskab

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
Matematik
Geografi

Mundtlig
Mundtlig
Skriftlig

Biologi
Skriftlig
FSA : Vurderinger og evalueringer
Obligatorisk projektopgave
Fri selvvalgt opgave

-

0
0
0
0
0

-

0
0
0
0
0

Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
7,21
43 8,15 20
6,10
40
0
3,93
40
0
0
0
0
0
5,52
44
0
5,77
44
4,95 22
5,93
43
0
6,33
45 7,04 23
6,05
44
0
5,87
45
6,45 22
Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
8,18 34
0

10. klasse - Karaktergennemsnit

Skriftlig
Mundtlig
Skriftlig
Mundtlig
Skriftlig
Mundtlig

Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
5,92
65 6,10 62
5,78
65 7,04 53
5,45
64 6,47 57
5,39
64 7,17 52
5,45
65 4,20 61
5,26
65 6,24 46

Skriftlig
Mundtlig
Skriftlig
Mundtlig
Praktisk/mundtlig

Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
4,92
13 7,75 8
4,62
13 4,50 2
0
0
0
0
5,10
10 6,50 6

FS10: Obligatoriske fag
Dansk
Engelsk
Matematik

FS10: Tilbudsfag
Tysk tilbudsfag
Fransk tilbudsfag
Fysik/kemi

FS10: Vurderinger og evalueringer

Standpunkts-

Prøve-

karakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
7,65 57

Obligatorisk selvvalgt opgave
FSA : Frivillige prøvefag
Dansk

Engelsk
Matematik
Fysik/kemi

Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
Læsning
0
0,00 1
Retskrivning
0
2,00 1
Skriftlig
0
2,00 1
Mundtlig
0
7,00 1
Mundtlig
0
0
Færdighedsregning
0
4,00 1
Problemløsning
0
2,00 1
Praktisk/mundtlig
0
0

Skolelederens vurdering af årsresultaterne
Dansk læsning og retskrivning faldende, men stigning i dansk skriftlig og mundtlig.
stigning i engelsk, matematik og fysik/kemi.
Jeg kan ikke give nogen sikker begrundelse for karaktererne, men en høj faglighed er et fokuspunkt
for medarbejdere og ledelse
SFO
SFO-personale
Antal fuldtidsstillinger (pr. 1. september 2012)
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
Pædagogiske fokusområder for SFO i skoleåret 2012/2013
Beskrivelse: Udover de fælles fokuspunkter med resten af skolen har SFO arbejdet med:
-

Vores struktur i SFO, med henblik på optimal udnyttelse af ressourcerne
Implementring af lektiecafe
Opkvalificering i forhold til inklusionsopgaven

TRIVSEL
Trivsel og sygefravær på medarbejderniveau
Sygefravær
2011/12
Sygefraværsprocent lærere
1,78
Sygefraværsprocent pædagoger
1,42
Sygefraværsprocent øvrigt personale
0,0
Evt. bemærkninger:* Lærere og TAP personale
Stigningen i fraværsprocenten skyldes i alt 5
langtidssygemeldinger.

2012/13
4,18*
5,44

9,4
7
4

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 af 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. Vi har fået tildelt en smiley for det psykiske arbejdsmiljø
på skolen. Vi har trivsel som indsatsområde både i 2012-2013, men også i 2013-2014. Det er også et
område vi samarbejder med skolebestyrelsen omkring.
Endelig havde vi et pædagogisk rådsmøde maj 2013, hvor vi arbejde med trivsel, og hvor hele
personalegruppen kom med forslag til, hvordan vi fremadrettet kunne arbejde med trivsel på skolen.
Arbejdet var særlig vinklet på forældresamarbejde og kollegasamarbejde.
Iværksatte tiltag til fremme af medarbejdernes trivsel i skoleåret 2012/13:
Punkt på afdelingsmøderne, i MUS-samtalen, personalearrangementer

MOTION OG BEVÆGELSE
Iværksatte tiltag i forhold til motion og bevægelse i undervisning og fritidstilbud
Motion og bevægelse
Skolens beskrivelse af konkrete tiltag, hvor motion og bevægelse integreres i undervisningen og
fritidstilbuddet i løbet af skoledagen:

På Rønde Skole er der bevægelse i mange af hverdagens aktiviteter.
-

I 0. og 1.klasse startes dagen med en løbetur i skolegården
Der er i dobbeltlektioner indlagt pauser hvor temaet er bevægelse
Skolen har i løbet skoleåret, motionsdag, idrætsdag, skolefodbold,
Vi har på mellemtrinnet og i udskolingen trekantsturneringen i fodbold og håndbold.
På mellemtrinnet samarbejdes med Thorsager Skole og friskolerne. I udskolingen er det
Rønde Privat Skole.
Vi har i skoleåret 6. flexuger og også her er udeaktiviteter i fokus.
I frikvartererne i indskoling og mellemtrin skal man være ude og det er selvfølgelig
basis for motion og bevægelse

I SFO på Rønde Skole er motion og bevægelse en integreret del af den daglige praksis.
Udendørs
Vores store udeområde/ legeplads benyttes flittigt af alle børn og er indrettet specielt med henblik
på at udfordre og motivere til fysisk aktivitet. Alle børnene skal ud på legepladsen i minimum 30
minutter dagligt, når de kommer i SFO. Udeområdet/ legepladsen tilbyder bl.a. følgende faciliteter:
• Boldbaner
• En multibane
• Mooncarbane
• Kælkebakke

•
•
•

Lille skov/ krat
Udfordrende legeplads med klatremuligheder m.m.
Svævebane

Indendørs
SFO råder over skolens tidligere gymnastiksal og den er i brug hver eftermiddag til diverse boldog bevægelseslege. Derudover har vi et bordtennisbord og et bordfodboldspil.
Rønde Hallen
I vinterhalvåret benytter vi Rønde Hallen i det omfang det er muligt. Aktiviteterne foregår
årgangsvis og det er en aktivitet som børnene skal deltage i.
I indeværende skoleår har vi desværre kun fået tildelt to ugentlige haltimer, hvilket betyder at det
kun er hver anden uge at det enkelte barn deltager.
Samarbejde med TRIF
Igennem en årrække har vi haft et samarbejde med idrætsforeningen TRIF. I indeværende sæson
tilbyder vi SFO badminton en gang om ugen.. Aktiviteten ligger i SFO tiden og TRIF stiller
instruktører til rådighed.
Naturfritter
Rønde skole og SFO har indgået et samarbejde med spejderne i Rønde m.h.t. at benytte den lokale
spejderplads. I otte måneder om året benytter vi pladsen to gange ugentligt. Børnene er med på
skift og det er en aktivitet børnene skal deltage i. Aktiviteterne er friluftsprægede og fysisk aktivitet
er i højsædet.
Skolens vurdering af omfanget i skoleåret 2012/13:
45-60 minutter om dagen

Afrapportering vedr. aftalestyring
Fælles kommunale mål
Aktivt medborgerskab, fra strategi til handling.
Formålet med civilsamfundsstrategien er at afprøve, om nye måder at dele ansvar på mellem civilsamfundet
og kommunale institutioner kan sikre kvaliteten i den kommunale opgaveløsning til glæde for velfærden og
væksten i Syddjurs Kommune.
I det enkelte område gør man sig det klart hvilke opgaver, som det aktive medborgerskab kan spille i
opgaveløsningen.
Der forudsættes, at der i alle områder, der ikke udelukkende arbejder med myndighed, skal være en
beskrevet plan for det aktive medborgerskab.
Konkrete tiltag og resultater
Vi har på Rønde Skole et godt samarbejde med skolebestyrelse og forældreråd i de enkelte klasser.
Endvidere et samarbejde med den lokale idrætsforening TRIF

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

Borgernes kommune – styrkelse af kommunens identitet, service og kommunikation.
Syddjurs Kommune ønsker at styrke borgernes oplevelse af Syddjurs Kommune som en positiv og aktiv
partner i løsningen af de aktuelle opgaver.
Borgere og erhverv oplever tilgængelighed og imødekommenhed ved henvendelser til Syddjurs Kommune,
og oplever at blive vejledt, hvor der end sker henvendelse.
Borgere og erhverv oplever indflydelse og samspil med Syddjurs Kommune og oplever, at der i alle
aftaleenheder og områder arbejdes sammen med borgere og erhverv for at skabe holdbare løsninger.
Borgere og erhverv oplever at Syddjurs Kommune gennem ny teknologi og let tilgængelig kommunikation
giver borgere og erhverv mulighed for på en lang række områder, at betjene sig selv.
Den enkelte aftaleholder gennemgår aftaleenhedens/institutionens dialogformer (hjemmeside, mødefora mv)
f.eks. sammen med brugere og medarbejdere m.h.p. at bruge deres input til at styrke identiteten som den
professionelle og venlige kommune.
Der er opmærksomhed på at borgere guides til selvbetjeningsløsninger, og der arbejdes på at løse opgaven
”Med borgeren” snarere end ”For borgeren”.
Konkrete tiltag og resultater
Beskrivelse:
Skoleintra er det primære forum for kommunikation, men også de sociale medier anvendes.
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Områdemål
SPECIALUNDERVISNING
Højere grad af inklusion 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.
Redegørelse for organisering, form og indhold samt iværksatte og påtænkte udviklingstiltag for
specialundervisning på skolen:

Retningslinjer for arbejdet med inklusion på Rønde Skole
På Rønde Skole handler inklusion ikke blot om pædagogiske metoder, men om måder at forstå og møde andre.
Inklusionstanken er det værdigrundlag, vi møder hinanden med. Det ’mind-set’ vi ser verden med.

Inklusion er en dialektisk proces i fællesskabet, hvor man respekterer og profiterer af hinandens
forskelligheder og tilpasser sig hinanden i en anerkendende tilgang. Dette foranderlige fællesskab refererer
således til denne dobbelte socialiseringsproces: for at opnå inklusion i en klasse, skal der arbejdes med hele
klassens dynamik/helheden. Det er således ikke kun den enkelte elev, der skal tilpasse sig fællesskabet,
men også fællesskabet, der skal udvide sit normalitetsbegreb. For nogle børn kan det være nødvendigt i en
periode at få mulighed for at kunne deltage i et mindre og mere overskueligt fællesskab for at støtte dem i
og give dem de nødvendige kompetencer til at kunne deltage meningsfuldt i det større klassefællesskab.

1. Indledning
Med ændring af folkeskoleloven juni 2012 indføres begrebet inklusion i den danske folkeskole med det
formål at 95 % af alle specialskolebørn skal inkluderes i folkeskolen. Dette er et vilkår på Rønde Skole.
Det synes vi, på Rønde skole, fordrer, at vi udarbejder en fælles inklusionspolitik for skolen. Med politikken
følger en handleplan for, hvordan vi i hverdagen arbejder med inklusion på Rønde Skole.
Inklusion drejer sig om alle elever. Inklusion bygger på en tankegang, hvor alle elever betragtes som unikke,
og alle elever er forskellige og har individuelle evner, styrker og behov mv. Det er på baggrund af dette
menneskesyn, inklusion skal forstås.
Inklusion drejer sig både om elevens tilstedeværelse i undervisningen, deltagelse i det sociale fællesskab,
deltagelse i læringsfællesskabet, udbytte af undervisningen og udvikling af positive selvbilleder.
2. Hvad kendetegner inklusion på Rønde Skole?
På Rønde Skole har vi et ønske og ambition om, at der er plads til alle elever med hver deres

forudsætninger og kompetencer. Med udgangspunkt i elevernes forskellighed tilrettelægges
undervisningen differentieret således, at eleverne får den undervisning, de har brug for med afsæt i egne
ressourcer og kompetencer. Inklusion er således en dynamisk proces, hvor det tilstræbes at skabe et
optimalt læringsmiljø for alle vores elever. Dette fordrer en konstant søgen efter elevens muligheder for
social, personlig og faglig udvikling.
På Rønde Skole er vi optaget af mødet mellem den enkelte elevs behov og skolens indsats. Samtidig
handler det om at udvikle en skolekultur, hvor vi fokuserer på at øge alle elevers deltagelse i fællesskabet
på skolen – både i undervisnings- og fritidsdel gennem kreative og fleksible læringsmiljøer.
3. Hvad fordrer inklusion på Rønde Skole?
For at lykkes med inklusionsopgaven fordres et tæt skole-hjem samarbejde, fleksible og kreative
læringsmiljøer, der muliggør inklusion for det enkelte barn. Inklusion lykkes i samspillet mellem
læringsmiljøet/skolen og i samarbejdet mellem skole og hjem. Endvidere stiller inklusionsopgave krav om
særlige kompetencer inden for specialviden o g læring hos læreren, sådan at den enkelte lærer også
oplever at have den fornødne og aktuelle viden om børn med særlige behov, der i højere grad skal støttes i
inklusionsprocessen og samtidig må læreren have blik for helheden/fællesskabets betydning i processen.
Rønde Skole er en LP-skole, og vi anvender LP-modellen i inklusionsprocessen.

Det er vores ambition på Rønde Skole til enhver tid at have fokus på, den praksis vi anvender i skolen i
mødet med alle vores elever, sådan at vi løbende evaluerer undervisningens indhold, de pædagogiske
metoder og hele måden at organisere os på – herunder også samarbejdet mellem skole og hjem, som er af
central betydning for arbejdet mod den succesfulde inklusion.

HANDLEPLAN:
1. Hvad sker der, når jeres barn med særlige behov starter på Rønde skole
Efter at jeres barn er blevet indskrevet på Rønde skole, eller efter møder, hvor vi i fællesskab har besluttet,
at dit barn har brug for særlige tilrettelagt undervisning, eller støtte i den overvejende del af
undervisningen, sker følgende:
-

Overleveringsmøde: Relevant fagpersonale mødes med forældrene. På dette møde informeres der
om de tiltag, der tilrettelægges i den nærmeste fremtid for at støtte netop jeres barn i at deltage i
undervisningen. De aftaler/beslutninger, der træffes, informerer det tilstedeværende personale
klassens øvrige personale omkring. Dette med henblik på at sikre, at de tilrettelagte indsatser

foregår på tværs af de sammenhænge, eleven deltager i.
-

Evalueringsmøde: Efter 3 måneder mødes forældrene og personalet og evaluerer, hvordan
opstarten er forløbet, og hvilke mål der er nået, mål der skal revurderes, nye tiltag mv.

2. Der gives støtte i klassen til de børn, der har behov for det afhængig af skolens ressourcer og
muligheder for at imødekomme dette – det gælder både faglig og social støtte. Den tildelte støtte
til et enkelt barn, flere børn eller gruppe skal nøje beskrives (omfang, må, evaluering) i vores
skema lavet til dette.
3. Undervisningsdifferentiering er en integreret del af undervisningen i hverdagen.
4. Når skolen har flexuger, åbnes skolens stillerum/pusterum, hvor børn, der føler sig særligt
udfordret på den anderledes hverdage, har mulighed for at være/søge hen, når dagen forekommer
uoverskuelig. Stillerummet fungerer allerede i SFO tiden.
5. Nogle elever har i kortere perioder brug for at blive tilbudt undervisning i et mindre og mere
overskuelig sammenhæng, hvor de tilbydes en intensiv/fokuseret indsats, hvor der arbejdes
målrettet på at støtte barnet i at opnå/erhverve sig de nødvendige kompetencer, der gør det
muligt at indgå meningsfuldt i klassefællesskabet. Dette betyder samtidig, at den læring eleven
tilbydes skal tilrettelægges så meningsfuldt som muligt, da vi ikke med sikkerhed kan vide, om
eleven kan/vil formå at overføre de kompetencer, der læres i flexklassen til sin stamklasse. Når
elever tilbydes forløb i flexklassen, er der mulighed at for at få et individuelt tilrettelægt forløb i
skolens flexklasse ”BROEN”.
Flexklasse - BROEN
Rønde Skole – skoleåret 2013-2014
Børn gør det rigtige, hvis det kan. (Ross W. Greene)

Rønde Skole opretter pr. 21. maj 2013 en ’flexklasse’, der skal hedde BROEN. Valget af navnet Broen skal
forstås symbolsk som et billede på en vej mod inklusion i fællesskabet.
Oprettelsen af Rønde Skoles flexklasse skal ses sammen med Rønde Skoles politik for inklusion. Klassen er
et specialpædagogisk tilbud til børn med specielle behov. Dette drejer sig om to grupper af børn/elever.
Dels elever, der er visiteret af PPR til specialklassetilbud fra 0-4 klasse, eller elever, der vanskeligt eller slet
ikke favnes i den normale undervisning over en kortere periode.
Formålet med Rønde Skoles flexklasse er overordnet set 3-strenget.

1. Dels ønskes det at kunne tilrettelægge pædagogiske indsatsområder, der på sigt fremmer elevens
muligheder for deltagelse/inklusion i klassen, hvilket omfatter barnets tilstedeværelse, deltagelse og
anerkendelse i og af klassefællesskabet. Indsatsen, der foretages er således en specialpædagogisk indsats,
der trænes/øves i flexklassen samtidig med, at indsatsen skal være en samarbejdende indsats. Dette
betyder i praksis, at de færdigheder, der trænes/øves i flexklassen skal afprøves i stamklassen evt. sammen
med støttelæreren. Dvs. læreren kan/har mulighed for at følge barnet på tværs af flexklassen - Broen og
stamklassen. Herved udgør læreren bindeleddet mellem de to sammenhænge.
2. Derudover skal barnet involveres i processen – eleven skal så vidt muligt inddrages i forløbet, dvs. have
viden og forståelse for, hvorfor sidder jeg her i flexklassen, hvad er formålet med det og hvilke konkrete
færdigheder forventes der, at jeg rent faktisk træner/øver mig i. Dvs. målet skal også være tydeligt for
eleven. Endelig skal der tilrettelægges meningsfuld læring på en sådan måde, at elever også
oplever/forstår/hører, hvorfor vi forventer, som vi gør.
3. Endvidere ønskes der med etablering af ’Broen’ at iværksætte et tilbud til de børn, der forlader klassen af
forskellige årsager, så de har et konkret sted, de kan henvende sig og få hjælp, hvis de har brug for det.
Nogle af disse børn vil være de samme, som i perioder er tilknyttet flexklassen.
Med andre ord skal der arbejdes bevidst med at give barnet klare budskaber – ikke bare i ord, men også i
handling.
Eksempler på specielle behov, der kan arbejdes med i flexklassen:
-

Koncentrationsvanskeligheder (uro i kroppen, træthed, vrede, hypersensitivitet, stort behov for at
blive guidet).

-

Faglige udfordringer, der kræver specialiseret og særlig tilrettelagt undervisning.

-

Blød start på skolen af forskellige hensyn.

-

Børn, der har særlig behov for omsorg.

For at vi fra skolens side kan lykkes i dette projekt, kræver det, at der indledningsvist etableres en tillidsfuld
relation til eleven, hvor eleven føler sig tryg ved den voksnes intentioner. At møde barnet hvor barnet er.
Barnet skal have en oplevelse af, at der er nogen, der er på ’elevens side’/ der er nogen på skolen, der
’holder med mig’ og vil hjælpe mig med det, der er svært.
I Flexklassens lokale vil vi arbejde hen imod, at der udover elevernes egne pladser vil være materialer til
kreativ udfoldelse samt materialer til udvikling indenfor det sanse-motoriske område samt andre
specialpædagogiske redskaber.
Flexklassen kan fremstå som et ekskluderende redskab til at fremme inklusion. Derfor skal
kommunikationen og målsætningen omkring tiltagene være tydelige/meningsfulde. Flexklassens personale
skal have fokus på at udvikle et relevant og anvendelig redskabskasse til brug i flexklassen.
Flexklassen er også barnets eget fristed – her har eleven sin egen tavle, sin egen plads: ”Mit sted”.

Bemandingen af flexklassen
I første periode fra april til juli vil flexklassen være åben fra 8-12 fra mandag – fredag også i frikvartererne.
Efter sommerferien – fra august 2013 vil klassen hver dag være åben fra 8-13. Hensigten er, at der hele
tiden vil være min. 2 personaler til rådighed. Flexklassens formål er ikke at varetage pludselig og uforudsete
situationer, der opstår på skolen, men der kan være situationer, hvor klasses personale kan komme på tale.
Den skal bemandes af pædagogiske kompetente medarbejdere med såvel faglig indsigt som viden om
relationskompetence og specialviden, der er afgørende i flexklassen. Det enkelte barn vil i flexklassen få en
fast voksen, der er barnets kontaktperson, der også varetager kommunikationen mellem flexklasse og
klasselærer/andre relevante lærere samt forældre i forhold til den indsats, der varetages i flexklassen. Er
der tidspunkter, hvor vi ikke lykkes med at bemande klassen med to personaler (lærere/pædagoger), vil der
på disse tidspunkter tænkes færre børn ind. Hensigten med at placere min. to lærere eller to pædagoger på
hver time er selvfølgelig mhp. på, at eleverne har et større behov for støtte/opmærksomhed, men samtidig
med det formål at skabe rum for lærernes/pædagogerne refleksionsniveau, da man herved får mulighed
for at kunne analysere, forholde sig til, iværksætte handleplaner, sammen med en fagligt dygtig kollega.
Det er min overbevisning, at dette fra personalets side vil opleves berigende samtidig med at det
kvalificerer tilbuddet til barnet.
Elever kan tilbydes forløb i flexklassen, der tilrettelægges individuelt helt fra alle timer i flexklassen, til
intensive uger til få ugentlig timer.
Procedurer forud for at en elev kan blive tilbudt et forløb i flexklassen
-

Har I en elev i jeres klasse, hvor I på trods af de pædagogiske tiltag, I har arbejdet med stadig ikke
rigtig lykkes med at skabe de rammer og forudsætninger, der gør, at barnet kan lykkes, så kan I på
vegne af jeres elev søge om en periode, hvor jeres elev kan gå i flexklassen i udvalgte timer i en
kortere eller længere periode (dog max 10 uger).

-

Der skal udarbejdes en LP på den elev, der søges hjælp til.

-

Det kan også være elever, der er skolestartere, elever, der har været oppe på tværfagligt forum,
eller elever, der af PPR er beskrevet som havende behov for støtte i den overvejende del af
undervisningen. Sidstnævnte gruppe vil typisk være børn, der har behov for støtte, der rækker ud
over de 10 uger og mere end 12 timer ugentligt.

-

Det skal tydelig beskrives, hvilke tiltag, I har forsøgt jer med, og hvordan disse har virket/ikke virket.

-

Det skal fremgå tydeligt, hvordan I ser elevens behov, og hvad I tænker den pædagogiske indsats,
der tilrettelægges i flexklassen skal omhandle – hvad skal øves/udvikles/trænes? I flexklassen
tilrettelægges små, tydelige og realiserbare mål, der gør, at eleven oplever succes og får en
oplevelse af at blive bedre/at lykkes. Flexklasselærer og elevens lærer mødes forud for, at eleven
starter i flexklassen og beslutter disse mål, som flexklasselæreren dernæst præsenterer for eleven.
Flexklasselæreren og læreren beslutter i fællesskab, hvor lang de forestiller sig, at perioden i
flexklassen skal løbe over.

-

Der må nødvendigvis være en tæt dialog mellem lærer og flexklasselærer, der hele tiden har fokus

på at holde sig den ønskede udvikling for øje.
-

Hver uge skriver flexklasselæreren en status på ugens indsats til alle klassens lærere. Det kunne til
eksempel være, at alle lærere, når eleven er i klassen i en periode, skal være særlige
opmærksomme på at bemærke, at x-elev, der fx øver sig i ikke at forlade sin plads, at eleven faktisk
øver sig/arbejder med at blive bedre til ikke at forlade sin plads. Det er motiverende for børn at
mærke/se, at deres udvikling faktisk bemærkes.

-

I den tilrettelagte periode vil der være mulighed for, at eleven er i egen klasse og afprøver nogle af
de ting, der arbejdes med i kortere intervaller – fx ikke at afbryde i en time, ikke at kommenterer
på, hvad de andre siger og gør, at blive siddende på sin plads, at kunne række hånden op mv.

-

Til opstart udfyldes det såkaldte bropas, hvori mål og handleplaner for det enkelte barn vil fremgå.
Alle på Rønde Skole har ret til at deltage og indgå i meningsfulde fællesskaber
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IT-MEDIEVISION 2.0
Implementering af skoleområdets it-plan for 2012 – 2015.
Alle kommunens elever og lærere har en computer, ipad el. lign. til rådighed for undervisningen (den
såkaldte 1:1-model).
Eleverne får via it-medierne helt nye muligheder for læring, og lærerne får nye, unikke muligheder for
tilrettelæggelse af deres undervisning – it er pædagogisk banebrydende og erstatter ikke blot nutidens
metoder, men understøtter udviklingen af ny didaktisk praksis, nye arbejdsmetoder og helt nye måder at
anskue læring og undervisning på.
IT-medievision 2.0
Angiv i procent hvor stor en del af det pædagogiske personale der har deltaget i
95
kursus/temadage i IT
Antal kursustimer i alt lærere
800
Antal kursustimer i alt pædagoger
80
Antal pædagogiske IT-vejledertimer
2
Giv eksempler på hvordan IT understøtter udviklingen af nye arbejdsmetoder / ny didaktisk praksis m.v.:
It er et undervisningsmidlet som bliver anvendt i stigende omfang. Ved MUS-samtaler, i årsplaner for det
enkelte fag er brug af it en vigtig del.
Ligeledes er fagudvalgene forpligtet på at holde sig orienteret om de digitale muligheder, så udgifterne til
bøger reduceres, og didaktikken udvikles.

Skolens egne visioner for området
Den stigende anvendelse af it i undervisningen skal være et middel til, at styrke fagligheden i alle fag og
samtidigt være en væsentlig motivationsfaktor for eleverne.
Evt. bemærkninger:

Udgifter til IT-medievision 2.0
Antal elever (pr. 5. september)
555
Skolens andel af den centrale pulje
516.378 kr.
til indkøb af IT-udstyr
Skolens egenfinansiering til indkøb af IT228.489 kr.
udstyr
Skolens udgifter til indkøb af supplerende teknisk udstyr
m.v. i skoleår 2012/13
(alt inden for IT-udstyr)
Skolens udgifter til indkøb af digitale
undervisningsmidler, Apps m.v.
Skolens udgifter i alt:
(inkl. skolens egenfinansiering)

70.000 Kr.

20.000 Kr.
318.489 Kr.

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
2012/2013.
Beskrivelse af mål

LP
Høj faglighed

Afrapportering på institutionsmål
Statusopgørelse, herunder evaluering, grad af målopfyldelse,
dokumentation af indsats, resultater og effekter.
LP tovholder besøg i årgangsteams,
Fælles årsplaner, tidlig fagfordeling, tværfaglige flexuger, opprioritering af
den tværfaglige arbejdsform.

Udearealer

En samlet plan er under udarbejdelse. Der laves en prioriteret plan der
Iværksættes i takt med økonomiske muligheder.

Trivsel

Forældrearr, forældreinddragelse, en ”pixie-udgave med forældreråd vedr.
skolens forventninger og skoleparathed

Skolebestyrelsens udtalelse
Skolebestyrelsens udtalelse
Skolebestyrelsen tager kvalitetsrapporten til efterretning.

Ebeltoft Skole

Skolens bidrag til kvalitetsrapporten
for Syddjurs Skolevæsen
Skoleåret 2012 / 2013

Rammebetingelser
KLASSETRIN, SPOR OG ELEVTAL (pr: 5/9 2012)
Klassetrin
Antal spor
0. klasse
3
1. klasse
3
2. klasse
3
3. klasse
3
4. klasse
3
5. klasse
4
6. klasse
4
7. klasse
4
8. klasse
4
9. klasse
3
10. klasse
I alt:
34
Specialklasser
2
Modtageklasser
2
I alt:
36
Evt. bemærkninger:

Antal elever
81
71
63
63
77
85
85
76
86
68
755
10
11
765

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:

22,2
5,0
5,5

278
255
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
Evt. bemærkninger:

58,21
53
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:

33,5%
39,3%

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

7,9%
53,8%

UNDERVISNINGSMIDLER
Undervisningsmidler *
Antal elever
765
Afholdte udgifter til uv-midler
873.786 kr.
Udgift pr. elev
1.142 kr.
Evt. bemærkninger:
Indkøb af Griffincovers og ikke finansierede
reparationer medtaget i alt 227.235 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
0. klasse
600
1. klasse
690
2. klasse
720
3. klasse
810
4. klasse
810
5. klasse
840
6. klasse
1040
7. klasse
1080
8. klasse
1320
9. klasse
1240
10. klasse
Specialklasser
Modtageklasser
Kriterier for aflysning af timer og evt. øvrige bemærkninger:

Gennemførte uv-timer i %
96,5%
94,0%
93,0%
93,5%
92,0%
92,8%
91,7%
90,9%
92,0%
95,2%
91%
91%

Fra 0.-5. årgang er der kun aflyst timer i forbindelse med 18 dages lockout(Beregninger foretaget på grundlag af elevernes nødskema i perioden)
Eleverne har på alle årgange, undtagen 0. årgang, opnået vejledende timetal i alle fag, på trods af lockouten. På 0. årgang er det manglende timetal kompenseret ved, at de i skoleåret 2013-14 får 2 ekstra
lektioner pr. uge.
Konsekvenserne af lockouten er på 9. årgang er dels blevet afbødet af 2 forhold:
1: Dels ved det heldige forhold, at 4 tjenestemandsansatte lærere i forvejen havde den primære del af deres
undervisning på årgangen.

2: Dels ved en kraftig omlægning af skemaet i perioden efter lockouten, således at 9. klasserne næsten
udelukkende fik undervisning i de fag de skulle til prøve i. For alle 3 - 9. klassers vedkommende har dette
betydet, at de til trods for lockouten som minimum har opnået vejledende timetal i alle deres prøvefag.
*Da eleverne i både modtageklasser og læseklasse kommer fra forskellige stamklasser, hvor de i varierende
grad er integreret i normaltimer, opleves det aflyste antal lektioner vidt forskelligt fra elev til elev. Tallet er et
gennemsnitstal.
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)

68%

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

69%

Evt. bemærkninger:

Lærernes efter- og videreuddannelse
Samlede lønudgifter
Samlede udgifter til deltagergebyr og kørsel
Udgift pr. fuldtidslærer
Evt. bemærkninger:
Samlede lønudgifter dækker primært over iPad-kurser.

120.764 kr.
73.613 kr.
3.037 kr.

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 fire 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, LUS, staveprøver, matematikprøver, elevsamtaler

Udskoling

Aflev. opgaver, LUS, 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
34
Antal klasser uden klasseråd/forældreråd
0
Evt. bemærkninger:
Der er vedtaget retningslinjer for klasseforældrerådets arbejde.

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?

Aldrig

Beskrivelse af de indsatser, som den sidste undervisningsmiljøvurdering har givet anledning til
Beskrivelse:
Det har ikke været muligt at prioritere UVM-undersøgelsen i Ebeltoft Skoles første år. UVM er igangsat
august 2013. Undersøgelsens resultater og handleplan vil være tilgængelig på hjemmesiden inden årets
udgang.

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 Ebeltoft Skole.
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

Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
Læsning
7,81
67 6,36 64
Retskrivning
6,23
65 6,73 62
Skriftlig
7,30
67 6,45 64
Mundtlig
7,01
67 6,17 63
Mundtlig
6,37
67 7,33 64
Færdighedsregning 7,93
67 7,23 64
Problemløsning
7,45
67 6,30 64
Praktisk/mundtlig
6,15
67 6,06 64

FSA : Frivillige prøvefag
Tysk valgfag
Fransk valgfag
Håndarbejde
Sløjd

Skriftlig
Mundtlig
Skriftlig
Mundtlig
Praktisk/mundtlig
Praktisk/mundtlig

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

11
34

Hjemkundskab

Praktisk/mundtlig

FSA : Prøvefag til udtræk
Engelsk
Tysk tilbudsfag
Fransk tilbudsfag

Skriftlig
Skriftlig
Mundtlig
Skriftlig
Mundtlig

Kristendomskundskab
Mundtlig
Historie
Mundtlig
Samfundsfag
Matematik
Geografi

Mundtlig
Mundtlig
Skriftlig

Biologi
Skriftlig
FSA : Vurderinger og evalueringer
Obligatorisk projektopgave
Fri selvvalgt opgave

-

0

-

0

Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
7,00
66
0
4,33
64
0
4,63
64 3,86 21
0
0
0
0
6,66
67
8,15 26
6,42
67
0
7,15
67
3,63 16
6,31
67 6,52 25
7,09
67
6,45 22
6,52
67
4,81 16
Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
7,92 61
0

Skolelederens vurdering af årsresultaterne
Det er kendetegnende, at prøvekaraktererne, med undtagelse af retskrivning, engelsk, kristendom og
mundtlig matematik, ligger under standpunktskaraktererne. Der er dog ikke noget generelt usædvanligt i
dette.
Jeg bemærker naturligvis de lave standpunktskarakterer i faget tysk. Det lave niveau har lærerne selv
problematiseret igennem året.
At topscoreren kommer i faget kristendom, tror jeg skyldes den pågældende lærers iver for at motivere sine
elever til faget.
Overordnet set er der ikke bemærkninger til karaktererne.
SFO
SFO-personale
Antal fuldtidsstillinger (pr. 1. september 2012)
Heraf uddannede pædagoger
Heraf andet personale
Beskrivelse af det andet personales uddannelse/kvalifikationer og lign.:
1) 35 timer – uddannet sygehjælper
2) 15,5 timer – uddannet keramiker

15,80
16
2

Pædagogiske fokusområder for SFO i skoleåret 2012/2013
Beskrivelse:
1) Inklusion
2) Udeliv
TRIVSEL
Trivsel og sygefravær på medarbejderniveau
Sygefravær
2011/12
Sygefraværsprocent lærere
Sygefraværsprocent pædagoger
Sygefraværsprocent øvrigt personale
Evt. bemærkninger:
To pædagoger langtidssygemeldt på hhv. 30 og 42%
1 person fra øvrige langtidssygemeldt på 22%
2 lærere langtidssygemeldt på hhv. 64 og 58%

2012/13
4,4%
7,8%
2,2%

Trivsel
Skolens vurdering af medarbejdernes trivsel og sygefraværets indflydelse på den pædagogiske hverdag:
Det er skolens vurdering, at ovennævnte sygefravær ikke har haft nævneværdig indflydelse på den
pædagogiske hverdag. På lærerområdet har der været veluddannede vikarer til varetagelse af
undervisningen.
Pædagogerne er nok dem, der med deres koordinerede hverdag, mærker det mest i dagligdagen, når der
er sygdom blandt personalet. Men også her er arbejdet varetaget, enten ved omlægning af de resterendes
pædagogers arbejdstid eller ved uddannede vikarer.
Personen under ”øvrigt personale” er en ekstra arbejdskraft.
Vi vurderer trivslen blandt medarbejderne til at være god, men har respekt for, at der kan opstå mange
uafklarede spørgsmål det første år i en skolesammenlægning.
Iværksatte tiltag til fremme af medarbejdernes trivsel i skoleåret 2012/13:
Leder-trivselsundersøgelse gennemført. Temamøder afholdt med personalet. Beskrivelse af handleplan
indledt.

MOTION OG BEVÆGELSE
Iværksatte tiltag i forhold til motion og bevægelse i undervisning og fritidstilbud
Motion og bevægelse
Skolens beskrivelse af konkrete tiltag, hvor motion og bevægelse integreres i undervisningen og
fritidstilbuddet i løbet af skoledagen:
Undervisningsdelen:
Ud over de obligatoriske idrætslektioner arbejdes der med motion og bevægelse i følgende omfang:
- Morgenmotion i forbindelse med læsekursus.
- Årlig motionsdag fælles for alle på skolen
- Fælles hockeyturnering over 2 dage for 4. - 9. klassetrin
- I et mindre omfang deltager de enkelte årgange og trin i diverse skolefodboldturneringer og andre
idrætsdage. Transportomkostninger sætter ofte begrænsninger på muligheden for at deltage i flere af den
slags aktiviteter.

- "Brain-brakes" og "snydefrikvareterer". Mindre pauser i undervisningen, hvor klassen eller mindre grupper
af elever efter lærerens anvisning i 2-5 minutter laver noget fysisk for at få variation fra
klasseundervisningen og ilt til hjernen. Bruges ikke systematisk lige meget af alle, men efter den enkelte
lærers vurdering.
Endelig bruger rigtig mange klasser, at cykle eller gå til aktiviteter omkring undervisningen uden for skolen.
Og lejrskolen på 4. årgang består af cykelture på Læsø og ”ryste sammen turen” på 6. årgang består
ligeledes af cykeltur til overnatningsstedet.
SFO:
Vi har bevidst valgt at indrette legepladsen, således at det stimulerer børnenes sanser og motorik, når de
bevæger sig rundt på området. F.eks. har vi, i skråningen, lavet plateauer, der har skæve vinkler i stedet for
standardiserede trin. Legepladsens indretning lægger op til fysisk aktivitet. Vi har en grusbane til boldspil,
som stort set altid benyttes af en flok børn. Ligeledes spiller børnene også bold på fliseområdet.
Om sommeren organiserer vi rundbold og fodbold mm på stadion og om vinteren, når der er sne, kælkes
der i flere timer hver eftermiddag.
I frikvartererne benytter børnene også legepladsen.
I SFO tilbyder vi børnene fra 2. og 3. årgang at komme i svømmehallen. Vi gør meget ud af at introducere
svømmehallen for børnene og har hvert år succes med, at rigtig mange børn gerne vil med i svømmehallen.
Vi vil gerne udvide aktiviteten til at omfatte alle børn, hvis det ellers kan lade sig gøre i forhold til
svømmehallen.
Idrætshallen og gymnastiksalene har vi flere gange om ugen. Her spilles forskellige boldspil, laves
motoriske øvelser, danses mm.
Vi har ture ud af huset, som også stiller fysiske krav til børnenes motoriske kunnen. Ture ud i bakkerne, i
skoven, til stranden og på havnen.
Vores pædagogiske tiltag angående børnenes motoriske udfoldelses muligheder rammer bredt. Det handler
for os ikke kun om motorisk udfoldelse – det handler i høj grad om det at skabe glæde og engagement, så
børnene oplever ”flow” (glemme sig selv).
Skolens vurdering af omfanget i skoleåret 2012/13:
Der er generelt fokus på, at tænke motion og bevægelse ind i skolens dagligdag. Vurderingen er, at kurven
for motion og bevægelse stiger dag for dag.
Vi finder omfanget realistisk i forhold til at indfri de faglige mål for fagene og i forhold til SFO`s
udelivsordning.

Afrapportering vedr. aftalestyring
Fælles kommunale mål
Aktivt medborgerskab, fra strategi til handling.
Formålet med civilsamfundsstrategien er at afprøve, om nye måder at dele ansvar på mellem civilsamfundet
og kommunale institutioner kan sikre kvaliteten i den kommunale opgaveløsning til glæde for velfærden og
væksten i Syddjurs Kommune.
I det enkelte område gør man sig det klart hvilke opgaver, som det aktive medborgerskab kan spille i
opgaveløsningen.

Der forudsættes, at der i alle områder, der ikke udelukkende arbejder med myndighed, skal være en
beskrevet plan for det aktive medborgerskab.
Konkrete tiltag og resultater
Beskrivelse:
Det er rigtigt svært at konkretisere dette i forhold til en folkeskole. Man kan vel ikke sige, at civilsamfundet
løser opgaver i folkeskolen, andet end når forældre frivilligt hjælper til f.eks. med kørsel eller deltagelse i
lejrture.

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

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

Borgernes kommune – styrkelse af kommunens identitet, service og kommunikation.
Syddjurs Kommune ønsker at styrke borgernes oplevelse af Syddjurs Kommune som en positiv og aktiv
partner i løsningen af de aktuelle opgaver.
Borgere og erhverv oplever tilgængelighed og imødekommenhed ved henvendelser til Syddjurs Kommune,
og oplever at blive vejledt, hvor der end sker henvendelse.
Borgere og erhverv oplever indflydelse og samspil med Syddjurs Kommune og oplever, at der i alle
aftaleenheder og områder arbejdes sammen med borgere og erhverv for at skabe holdbare løsninger.
Borgere og erhverv oplever at Syddjurs Kommune gennem ny teknologi og let tilgængelig kommunikation
giver borgere og erhverv mulighed for på en lang række områder, at betjene sig selv.
Den enkelte aftaleholder gennemgår aftaleenhedens/institutionens dialogformer (hjemmeside, mødefora mv)
f.eks. sammen med brugere og medarbejdere m.h.p. at bruge deres input til at styrke identiteten som den
professionelle og venlige kommune.
Der er opmærksomhed på at borgere guides til selvbetjeningsløsninger, og der arbejdes på at løse opgaven
”Med borgeren” snarere end ”For borgeren”.
Konkrete tiltag og resultater
Beskrivelse:
På en folkeskole vil der altid være en høj grad af kommunikation og information mellem personale og
brugere. Således også på Ebeltoft Skole mellem personale og forældre. Kommunikationen og informationen
sker i dagligdagen først og fremmest ved hjælp af ForældreIntra, men naturligvis også ved personlig
kontakt.
Relevante oplysninger som forældrene har brug for findes først og fremmest på ForældreIntra, men også
skolens hjemmeside rummer relevante oplysninger, som bl.a. referater af skolebestyrelsesmøder.
Indskrivning af elever til børnehaveklasserne sker også elektronisk.
Ud over dialogen mellem personale og forældre, er der dialogen mellem forældrene indbyrdes og
forældrene og skolebestyrelsen. Begge dele finder sted på ForældreIntra og ved hjælp af dialogmøder.
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Områdemål
SPECIALUNDERVISNING
Højere grad af inklusion 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.
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 støtte
• Læse/stavekurser
• Støtte på klassen (råd/vejl/obs)
• Prøvetagning
• Lektiecafe´
Ressourcecenter:
ressourcecenteret 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.
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IT-MEDIEVISION 2.0
Implementering af skoleområdets it-plan for 2012 – 2015.
Alle kommunens elever og lærere har en computer, ipad el. lign. til rådighed for undervisningen (den
såkaldte 1:1-model).
Eleverne får via it-medierne helt nye muligheder for læring, og lærerne får nye, unikke muligheder for
tilrettelæggelse af deres undervisning – it er pædagogisk banebrydende og erstatter ikke blot nutidens
metoder, men understøtter udviklingen af ny didaktisk praksis, nye arbejdsmetoder og helt nye måder at
anskue læring og undervisning på.
IT-medievision 2.0
Angiv i procent hvor stor en del af det pædagogiske personale der har deltaget i
kursus/temadage i IT
100%
Antal kursustimer i alt lærere
371
Antal kursustimer i alt pædagoger
112
Antal pædagogiske IT-vejledertimer
225
Giv eksempler på hvordan IT understøtter udviklingen af nye arbejdsmetoder / ny didaktisk praksis m.v.:
Mulighederne for undervisningsdifferentiering er styrket. Elevernes produkter og arbejdsgange er mere
individuelle. Læse-skrive-støtte integreres nemmere. Informationssøgning, ordbogsopslag og lignende er
væsentligt lettere tilgængeligt.
Skolens egne visioner for området:
At integrere IT i alle de sammenhænge, hvor det styrker elevernes læring.
Evt. bemærkninger:
Det anførte timetal er kun til de obligatoriske kurser. Mange lærere har desuden deltaget i workshops og
café-kurser lokalt på skolen. Meget uformel læring omkring brug af IT i undervisningen forgår lærerne
imellem.

Udgifter til IT-medievision 2.0
Antal elever (pr. 5. september)
765
Skolens andel af den centrale pulje
685.159 kr.
til indkøb af IT-udstyr
Skolens egenfinansiering til indkøb af IT302.981 kr.
udstyr
Skolens udgifter til indkøb af supplerende teknisk udstyr
m.v. i skoleår 2012/13
(alt inden for IT-udstyr)
Skolens udgifter til indkøb af digitale

253.578 Kr.
incl. Griffincovers og ikke finansierede rep.

undervisningsmidler, Apps m.v.

62.200 Kr.

Skolens udgifter i alt:
(inkl. skolernes egenfinansiering)

618.759 Kr.
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Institutionsmål
Redegørelse for skolens egne institutionsmål, jvf. Aftalestyring
Skolen bedes nedenfor give en afrapportering på de institutionsmål, der er arbejdet med i skoleåret
2012/2013.
Beskrivelse af mål

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

Etablering og opstart af
Ebeltoft Skole

Skoleåret 2012/13 var første år med Ebeltoft Skole.
På medarbejdersiden har der været stort fokus på samarbejdet med ”nye”
kolleger, for nogle en ”ny” arbejdsplads/bygning og på arbejdet med nye
elever og elevgrupper.
Der har været fokus på Ebeltoft Skole som èn skole, men samtidig lagt vægt
på, at den enkelte afdeling udvikler sig med sine kvaliteter.
Ebeltoft Skole er kommet godt fra start, og det første år har været præget af
mange decentrale beslutninger på de to afdelinger. Beslutninger i forhold til
organiseringen af den daglige undervisning, plejerkultur ~ nye fælles tiltag
og samarbejdet omkring den nye IT plan.
Ledelsesmæssigt har vi brugt det første år på at finde den rigtige
arbejdsfordeling i ledelsen samt sætte kursen for den fælles skole og de
enkelte afdelinger.
Skolebestyrelsen har været aktiv i skoleåret og har lavet principper for bl.a.
lejrskoler og skolerejser, klassesammenlægninger og deltagelse i
klasseforældreråd og har beskæftiget sig med emner som ringetider, udearealer, trivsel og trafik.
Ebeltoft Skole deltog i skoleåret 2012/13 i kommunens Ledertrivselsevaluering, som jo vil indikere, hvordan vi er kommet fra start i
forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Handleplanerne er netop ved at blive
udarbejdet.
At udtale sig om effekten af etableringen af Ebeltoft Skole på nuværende
tidspunkt vil nok være lidt for tidligt.
Dog kan vi sige, at vi på skolen er blevet en overvejende tre-sporet skole,
hvilket giver mulighed for gode faglige miljøer, hvor sparring og
erfaringsudveksling kan finde sted og hvor der er mulighed for at udnytte

den enkelte lærers liniefag og kompetencer, at der er skabt stabilitet
omkring rammerne (bl.a. antallet af klasser og elevtallet i klasserne), hvilket
er med til at give tryghed i ansættelsen.

Skolebestyrelsens udtalelse
Skolebestyrelsens udtalelse

Skolebestyrelsen har været meget aktiv i det forgangne år, hvor vi har været med til at søsætte den
nye Ebeltoft Skole.
Når vi læser denne Kvalitetsrapport og sammenligner den med de foregående års rapporter, er de
mest markante ændringer en anden skolestørrelse (antal elever), at udeliv er blevet et fokusområde
i SFO, at der er fokus på motion og bevægelse samt at IT medievisionen 2.0 er kommet så langt, at
alle lever har fået Ipads.
Vi ser ovennævnte ændringer som meget positive og håber, at endnu flere ”ændringer”/udvikling
vil få skolen til at vokse, at elevernes trivsel og udbytte af skolegangen vil stige og at Ebeltoft
Skole vil være en attraktiv skole.
Vi håber samtidig, at kommunen økonomisk er i stand til at understøtte ovennævnte udvikling.

Thorsager Skole

Skolens bidrag til kvalitetsrapporten
for Syddjurs Skolevæsen
Skoleåret 2012 / 2013

Rammebetingelser
KLASSETRIN, SPOR OG ELEVTAL (pr: 5/9 2012)
Klassetrin
Antal spor
0. klasse
1
1. klasse
1
2. klasse
1
3. klasse
1
4. klasse
2
5. klasse
1
6. klasse
1
7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse
I alt:
8
Specialklasser
1
Modtageklasser
I alt:
9
Evt. bemærkninger:

Antal elever
29
21
20
25
29
22
25

171
4
175

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:

21,4
4,0

95
94
99%

Elever pr. normeret lærerstilling i normalklasser 0. – 10. klasse
Antal tildelte fuldtidslærerstillinger, incl. leders evt. uv-tid
12,92
Antal faktisk ansatte fuldtidslærerstillinger, incl. leders evt. uv.-tid
12,52
Antal elever pr. fuldtidslærerstilling i forhold til faktisk lærernormering
13,7
Evt. bemærkninger:
Nogle af støttetimerne i normalklasserne læses af pædagoger. Pædagogernes tid er ikke
indregnet.
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:

35,3%
40,6%

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%
68,7%

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

175
328.213 kr.
1.876 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
0. klasse
650
1. klasse
710
2. klasse
740
3. klasse
830
4. klasse
875
5. klasse
830
6. klasse
830
7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse
Specialklasser
800
Modtageklasser

Gennemførte uv-timer i %
100
100
99,7
99,7
99,3
99,3
99,0

99,7

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)

91,1%

Specialklasser
(linjefag eller efteruddannelse/årskursus/diplomuddannelse)

Specialkompetencer: 52%
Linjefagskompetencer: 72%

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 vikarer og kørsel

43.520 kr.
3.476 kr.

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. Screening med TIM (Tidlig Indsats i Matematik)
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

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. Der sker i forbindelse med
teamsamarbejde, fælles forældremøder og forældresamtaler.
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
Månedsnyt udgives hver måned.
Klasseråd/forældreråd
Antal klasser med klasseråd/forældreråd
Antal klasser uden klasseråd/forældreråd
Evt. bemærkninger:
S-klassen har ikke et forældreråd, men der er et tæt
forældresamarbejde og der afholdes fællesmøde og
fællesarrangement

9
1

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 arbejdes primært med holddeling på de årgange, hvor klassekvotienten er høj og
der derfor er ekstra ressourcer.
SFO har timer i undervisningsdelen og der arbejdes der ligeledes med holddeling.
Holddeling indgår som en del af organiseringen af den særligt tilrettelagte
undervisning.
Der arbejdes på med holddeling på tværs af årgange i den fælles temauge.
På mellemtrinnet:
Der arbejdes primært med holddeling på de årgange, hvor klassekvotienten er høj og
der derfor er ekstra ressourcer.
På 4. årgang, hvor vi har to spor, arbejdes der med holddeling i læsestund og i fælles
dansktimer.
Holddeling indgår som en del af organiseringen af den særligt tilrettelagte
undervisning.
Der arbejdes på med holddeling på tværs af årgange i den fælles temauge.

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 2012

Beskrivelse af de indsatser, som den sidste undervisningsmiljøvurdering har givet anledning til
Beskrivelse:
I skoleåret 2012-2013 er arbejdet fra foregående skoleår fortsat. Vi har samarbejdet med PPR på enkelte
årgange, arbejdet med frikvartersaftaler, drenge/pigesnakke, 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.
I begyndelsen af marts 2013 udkom resultatet af kortlægningen i forbindelse med afslutningen af LPforløbet. Sammenholdt med kortlægningen fra 2010 i begyndelsen af LP-forløbet ses fremgang på alle
områder for 4.-6. årgang,
På 0.-3. årgang er der ikke sammenligningsmulighed, da de ikke deltog i den første kortlægning. Uanset vi
ikke har mulighed for at se, om LP også har betydet fremgang på disse årgange, viser undersøgelsen, at
der fortsat er behov for at arbejde med trivsel og undervisningsmiljø.
På alle årgange er trivsel og undervisningsmiljø på dagsordnen i teamene. Ledelsen har bedt på
tilbagemelding fra alle team om, hvilke tiltag undersøgelsen giver anledning til, og hvorledes forældrene
informeres og inddrages i arbejdet.
Trivsel og undervisningsmiljø er et af fokuspunkterne på efterårets teamsamtaler med ledelsen.
Der henvises i øvrigt til afsnittet vedr. evaluering af indsatsområder.

SFO
SFO-personale
Antal fuldtidsstillinger (pr. 1. september 2012)
Heraf uddannede pædagoger
Heraf andet personale
Beskrivelse af det andet personales uddannelse/kvalifikationer og lign.:
Pædagogstuderende
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Pædagogiske fokusområder for SFO i skoleåret 2012/2013
Udeliv: Vi er ude hverdag efter skoletid
LP: Vi har i år afsluttet den 3 årige uddannelse, hvor vi har været en integreret del af skolens LPuddannelse
TRIVSEL
Trivsel og sygefravær på medarbejderniveau
Sygefravær
Sygefraværsprocent lærere
Sygefraværsprocent pædagoger
Sygefraværsprocent øvrigt personale

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

2012/13
2,55
4,11
1,37

Evt. bemærkninger:
SFO har i dette skoleår været ramt af to langstids-sygemeldinger,
ingen af dem er arbejdsrelaterede.
Vi har ligeledes haft en langtidssygemeldt rengøringsassistent.

Trivsel
Skolens vurdering af medarbejdernes trivsel og sygefraværets indflydelse på den pædagogiske hverdag:
To langtidssygemeldte pædagoger har kunnet mærkes i SFO. Det har betydet, at SFO ikke har kunnet
fastholde det vanlige aktivitetsniveau i dagligdagen. Begge pædagoger kom tilbage til arbejdet inden
sommerferien og situationen er tilbage på normalt niveau.
Iværksatte tiltag til fremme af medarbejdernes trivsel i skoleåret 2012/13:
Thorsager Skole er en velfungerende og attraktiv arbejdsplads, hvilket bl.a. betyder, at vi ikke har
udskiftning i personalet.
Vi har et tæt samarbejde mellem skole og SFO og det er blevet helt naturligt, at fester og lignende sociale
arrangementer holdes fælles. I skoleåret 2012-13 har skolen deltaget i DHL-stafet med en deltagerprocent
på over 50 fordelt på alle medarbejdergrupper. Vi har holdt et stort fælles arrangement i forbindelse med
afsked med vores tidligere skoleleder, et arrangement hvor alle medarbejdergrupper tog del i både
planlægning og gennemførelse.
Projekt Fælles Børneliv har fyldt meget på skolen. Beslutningen om at investere i Thorsagers institutioner
har dels betydet, at der er kommet ro på bekymringer om lukning af skolen, dels peger det fremad i form at
et bredere pædagogisk miljø og flere, nye kolleger. Det glæder personalet sig til, og alle er gået aktivt ind i
diverse arbejdsgrupper. Fusionsprocessen, herunder involvering af medarbejderne, er beskrevet i
projektplanen, som udkom i slutningen af skoleåret. Se bilag.
Lockouten af de overenskomstansatte lærere fyldte meget i foråret. Det var en svær tid for alle, men vi er
lykkedes med at undgå at gøre konflikten til en lokal konflikt. Der var stor glæde på skolen, da alle kunne
møde ind igen, og dagen blev fejret både sammen med eleverne og i personalerummet. Lærerne har
ligeledes formået ikke at lade eventuelle frustrationer over udfaldet af konflikten præge deres tilgang til
arbejdet og drøftelserne om, hvordan hverdagen bliver, når den nye arbejdstidsaftale og reformen træder i
kraft.

MOTION OG BEVÆGELSE
Iværksatte tiltag i forhold til motion og bevægelse i undervisning og fritidstilbud
Motion og bevægelse
Skolens beskrivelse af konkrete tiltag, hvor motion og bevægelse integreres i undervisningen og
fritidstilbuddet i løbet af skoledagen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Thorsager Skole har udeordning for alle elever i ½ times frikvarter hver formiddag.
Elevrådet arrangerer fodboldturnering for alle årgange i frikvarterne i forårsmånederne.
Alle elever tilbydes minimum vejledende timetal i idræt
0. klasse har udemodul mindst en dag om ugen.
I indskolingen har alle klasser mulighed for en løbetur på ”ruten”, når der er behov for at få sig rørt
og få frisk luft i et længere undervisningsforløb.
1. årgang starter alle moduler med en hurtig løbetur eller en fælles leg med bevægelse
1. og 2. årgang aflægger ”gå-prøve”.
3. årgang aflægger cykelprøve
3. årgang lægger i vid udstrækning N/T-undervisningen udendørs.
4. årgang aftaler løbende hvordan behovet for bevægelse og frisk luft imødekommes. Børnene er

•

•
•
•
•
•

med til at bestemme aktiviteterne.
Lærerne på alle årgange planlægger afvekslende aktiviteter i undervisningen, lægger op til
bevægelse. Det kan f.eks. være
- skift i placering, f.eks. ved brug af trapper
- hentediktater
- hoppetabeller
- kastetal
- cykelture
CL har været indsatsområde på skolen og bruges jævnligt i alle fag på alle årgange.
iPad som undervisningsmiddel har flyttet en del af undervisningen fra stolene i klasseværelset til
hele skolens område, såvel ude som inde
Thorsager Skole deltager i det årlige motionsløb forud for efterårsferien. I ugen op til motionsdagen
konverteres læsebånd til løbebånd.
Vi er hvert år med i Cykelkampagne ABC
SFO har gennem mange år vægtet de udendørs aktiviteter meget højt. Alle børn i SFO skal
minimum være ude i 2 timer dagligt lige efter skoletid, men oftest er de ude meget længere tid. Om
sommeren oftest hele dagen.

Skolens vurdering af omfanget i skoleåret 2012/13:
Motion og udeliv vægtes højt på Thorsager Skole. Vi har store udenomsarealer med rigtig gode muligheder
for fysiske aktiviteter, og de benyttes flittigt. Vi vurderer, at vi på 0.-3. årgang ligger over 1 times bevægelse
om dagen, mens vi på 4.-6 årgang vurderer, at vi ligger lidt under en times bevægelse om dagen.

Afrapportering vedr. aftalestyring
Fælles kommunale mål
Aktivt medborgerskab, fra strategi til handling.
Formålet med civilsamfundsstrategien er at afprøve, om nye måder at dele ansvar på mellem civilsamfundet
og kommunale institutioner kan sikre kvaliteten i den kommunale opgaveløsning til glæde for velfærden og
væksten i Syddjurs Kommune.
I det enkelte område gør man sig det klart hvilke opgaver, som det aktive medborgerskab kan spille i
opgaveløsningen.
Der forudsættes, at der i alle områder, der ikke udelukkende arbejder med myndighed, skal være en
beskrevet plan for det aktive medborgerskab.
Konkrete tiltag og resultater
Beskrivelse:
Thorsager Skole har i skoleåret 2012-2013 arbejdet med udformningen af projekt ”Fælles Børneliv i
Thorsager”.
Et af målene med ”Fælles Børneliv” er at skabe en institution med et stærkt forældrefællesskab til glæde og
gavn for børn og voksne.
En af visionerne for projektet er på sigt at kunne etablere et tæt samarbejde med lokale foreninger om f.eks.
idræt, motion, musik, udeliv og kreative aktiviteter.
På Thorsager Skole deltager forældre og bedsteforældre ofte i undervisningen. Det gælder i særdeleshed
særlige dage, motionsdag og juleklippedag, men også f.eks. som hjælpere i håndarbejdstimerne, når
eleverne skal lære at strikke o.l.
Lokale borgere og lokale foreninger kommer ofte på skolen som gæstelærere.

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

Borgernes kommune – styrkelse af kommunens identitet, service og kommunikation.
Syddjurs Kommune ønsker at styrke borgernes oplevelse af Syddjurs Kommune som en positiv og aktiv
partner i løsningen af de aktuelle opgaver.
Borgere og erhverv oplever tilgængelighed og imødekommenhed ved henvendelser til Syddjurs Kommune,
og oplever at blive vejledt, hvor der end sker henvendelse.
Borgere og erhverv oplever indflydelse og samspil med Syddjurs Kommune og oplever, at der i alle
aftaleenheder og områder arbejdes sammen med borgere og erhverv for at skabe holdbare løsninger.
Borgere og erhverv oplever at Syddjurs Kommune gennem ny teknologi og let tilgængelig kommunikation
giver borgere og erhverv mulighed for på en lang række områder, at betjene sig selv.
Den enkelte aftaleholder gennemgår aftaleenhedens/institutionens dialogformer (hjemmeside, mødefora mv)
f.eks. sammen med brugere og medarbejdere m.h.p. at bruge deres input til at styrke identiteten som den
professionelle og venlige kommune.
Der er opmærksomhed på at borgere guides til selvbetjeningsløsninger, og der arbejdes på at løse opgaven
”Med borgeren” snarere end ”For borgeren”.
Konkrete tiltag og resultater
Beskrivelse:
På Thorsager Skole møder vi elever og forældre med venlighed, imødekommenhed og respekt.
Arbejdet med LP og den systemiske tilgang, som LP bygger på, har blandt meget andet betydet, at en
anerkendende tilgang til elever og forældre for alvor begynder at rodfæste sig, og det har stor indflydelse på
vores måde at tale om og med elever og forældre.
Vi har besluttet at oprette familieklasse på skolen. Det ser vi som en overbygning på LP, hvor vi i højere
grad kan inddrage forældrene som aktive og ansvarstagende medspillere i forhold til deres barns trivsel i
skolen.
Thorsager Skole har velfungerende klasseforældreråd i alle klasser, som i høj grad påtager sig ansvar for
klassens sociale liv og forældresamarbejdet.
Thorsager Skole har en velfungerende bestyrelse, som arbejder aktivt sammen med lokale foreninger.
Thorsager Skole har en informativ og velfungerende hjemmeside, som løbende opdateres
Thorsager Skole bruger forældreintra til al skriftlig kommunikation, tilmeldinger til arrangementer o.l.
Skolens vurdering, på en skala* fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
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Områdemål
SPECIALUNDERVISNING
Højere grad af inklusion 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.
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, TIM (tidlig indsats i matematik) og
hukommelsestræning.
• Undervisningen kan tilrettelægges som holddelt undervisning eller individuel træning.
• 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 gives også som individuel undervisning, f.eks. social træning,
coaching, arbejde med sociale historier eller lektiehjælp.
• Implementering af iPad i undervisningen har vist sig som et godt kompenserende redskab for
dyslektikere
I skoleåret 2012-2013 har STU-teamet haft fokus på overgangen fra kursusforløb til klasse. Målet har været,
at eleverne i højere grad fastholder og bruger de redskaber og kundskaber, som de har erhvervet sig
gennem kurset. Det er bl.a. sket gennem et tættere samarbejde med elevernes lærere og med opfølgende
samtaler og besøg i klassen og klasseteamet.
Specialklasse på Thorsager Skole
Thorsager Skole åbnede efter sommerferien en specialklasse med tilbud om undervisning i en mindre,
skærmet enhed, som elever skal visiteres til, og som kan tilbydes elever fra hele Syddjurs Kommune.
Specialklassen startede op med tre elever fra Thorsager Skole og en elev fra Rønde Skole. Klassen har eget
lærerteam og klasselærer tilknyttet.
Eleverne er tilknyttet en normalklasse. Det har været meget forskelligt for de enkelte elever, hvor mange
timer, de har læst i specialklassen. Nogle elever har få timer i specialklassen, mens andre har alle.
Det har været et fokuspunkt for os at have et højt informationsniveau om specialklassen til elever, forældre
og medarbejdere..
Vi er meget glade for, at vi har fået lov til at oprette en specialklasse på Thorsager Skole. Den viden og
pædagogik, som der arbejdes med i specialklassen, er eksemplarisk og gavner dermed hele det
pædagogiske miljø på hele skolen.

Både elever, forældre og medarbejdere har taget godt imod specialklassen. Det er vores oplevelse, at
tryghed i forhold til tildelte ressourcer, et højt informationsniveau og stor omhu i forbindelse med tilknytning til
normalklasser betyder, at der er stor velvilje til at rumme børn med særlige behov i skolens fællesskab.
Skolens vurdering, på en skala* fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
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IT-MEDIEVISION 2.0
Implementering af skoleområdets it-plan for 2012 – 2015.
Alle kommunens elever og lærere har en computer, ipad el. lign. til rådighed for undervisningen (den
såkaldte 1:1-model).
Eleverne får via it-medierne helt nye muligheder for læring, og lærerne får nye, unikke muligheder for
tilrettelæggelse af deres undervisning – it er pædagogisk banebrydende og erstatter ikke blot nutidens
metoder, men understøtter udviklingen af ny didaktisk praksis, nye arbejdsmetoder og helt nye måder at
anskue læring og undervisning på.
IT-medievision 2.0
Angiv i procent hvor stor en del af det pædagogiske personale der har deltaget i
kursus/temadage i IT
100 %
Antal kursustimer i alt lærere
338
Antal kursustimer i alt pædagoger
36
Antal pædagogiske IT-vejledertimer
150
Giv eksempler på hvordan IT understøtter udviklingen af nye arbejdsmetoder / ny didaktisk praksis m.v.:
På Thorsager Skole oplever vi 1:1 modellen som en landevinding i forhold til nye arbejdsmetoder og en ny
didaktisk praksis. Der er naturligvis forskelle fra lærer til lærer, men iPad’en bruges dagligt af alle lærere i
alle klasser:
• I forbindelse med smartboardet, som lærerne kobler deres iPad til
• Programmer som Book Creator og Explain Everything, som lærerne bruger til forberedelse,
gennemgang for elever, selvproducerede undervisningsforløb og meget mere.
• Mail til kommunikation og til at sende/aflevere opgaver
• Dropbox, som bruges til aflevering og deling fra 3. årgang og til respons lærer/elev og elev/elev.
• Elevproduktioner i diverse værktøjsprogrammer (keynote, book Creator, iMovie osv)
• Lærer- og elevproducerede opgaver i diverse programmer, f.eks. Pages, Numbers, Explain
Everything, Bitsboard, Tinytap, Story Creator, QR-koder osv.
• Interaktivitet i undervisningen med hjemmesider som f.eks. Pocket Poll, Todaysmeet.com,
Padlet.com, titanpad.com
Se også handleplan for indsatsområder 2012-2013
Skolens egne visioner for området
Se handleplan for indsatsområder 2012-2013
Evt. bemærkninger:
Alle medarbejdere (rengøringsassistenter og pedelmedhjælper undtaget) har fået udleveret iPad og den

fungerer således også som et vigtigt værktøj i den interne kommunikation og videndeling på arbejdspladsen.

Udgifter til IT-medievision 2.0
Antal elever (pr. 5. september)
175
Skolens andel af den centrale pulje
157.117kr.
til indkøb af IT-udstyr.
Skolens egenfinansiering til indkøb af IT69.478 kr.
udstyr i skoleåret 2012/13
Skolens udgifter til indkøb af supplerende teknisk udstyr
m.v. i skoleår 2012/13
(alt inden for IT-udstyr)
Skolens udgifter til indkøb af digitale
undervisningsmidler, Apps m.v.
Skolens udgifter i alt:
(inkl. skolens egenfinansiering)

42.315 Kr.

18.882 Kr.
130.675 Kr.

Skolens udgifter til indkøb af supplerende teknisk udstyr indeholder kr. 33.866 til nye covers til iPads.
I skolens udgifter til indkøb af digitale uv-midler er fratrukket 8.725 kr. i statstilskud.
Skolens vurdering, på en skala fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
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Institutionsmål
Redegørelse for skolens egne institutionsmål, jvf. Aftalestyring
Skolen bedes nedenfor give en afrapportering på de institutionsmål, der er arbejdet med i skoleåret
2012/2013.
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 LP-teams 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
Skolens ledelse har gennemført e-læringsforløbet i LP
Tovholdergruppen har gennemført e-læringsforløb og efterfølgende arbejdet som
erfarings- og refleksionsgruppe.
Der er afholdt 8 LP-møder i hver LP-gruppe i løbet af foråret 2011
Der er afholdt 12 LP-møder i skoleåret 2011-2012
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 LP-grupperne, tovholderne og ledelsen.
Der er taget hul på at anvende LP-modellen i forbindelse med vejlednings- og
arbejdsmøder med PPR
Det er aftalt at tænke LP-modellen ind i afklaringskonferencerne
Tovholderne er videreuddannet på kursus ”Tovholder 2”
Der er afholdt ”midtvejsinspirationsaften” for alle i februar 2012

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 3: Der afsættes stadig skoleudviklingstid og teamene arbejder efter LP.
• Der etableres 3 LP-grupper med lærere, pædagoger og klubpædagog med
udgangspunkt i årgangsteams.
• Det pædagogiske personale forpligter sig på loyalt at følge modellen
• Alle lærere og pædagoger arbejder i grupper med valgte problemstillinger fra egen
praksis efter principperne i LP-modellen
• LP anvendes udenfor LP-regi, f.eks. i klasseteam og forud for tværfaglige dialogmøder
og supervison fra PPR.
• Der planlægges 12 møder i LP-grupperne i skoleåret 2012-2013
• LP-grupperne vil øge opmærksomheden på bruges hinanden på tværs i forbindelse
med observationer.
• LP-grupperne vil være opmærksomme på mulighed for at inddrage eksterne
ressourcepersoner fra f.eks. PPR
• Der sættes fokus på information af forældrene om LP. Det kan ske på skolens
hjemmeside, i Månedsnyt og på forældremøder, enten i form af information eller med
konkret anvendelse af modellen.
• Der afsættes tid til evaluering og sparring i tovholdergruppen
• Hvis der opstår mulighed for det, får tovholderne tilbud om kursus/inspiration.
• PU sætter fokus på LP i år 4 – hvordan fasholder/udvikler vi arbejdet, når forløbet er
slut?
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
Vi taler om konflikter ud fra en systemisk antagelse
Lærerne observerer hinanden.
LP er synligt på hjemmeside, i Månedsnyt og evt. på forældremøderne.

Evaluering
• Der gennemføres kortlægnings- og evalueringsarbejde i samarbejde med University
College Nordjylland i efteråret 2012.
• Løbende evaluering på PR møder
• Implementeringsplanen evalueres og justeres løbende i LP-arbejdsgruppen
Maj 2013 – evaluering i pædagogisk råd
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LP har givet et fælles redskab til pædagoger og lærere.
Vi har fået et fælles sprog
Vi har en fælles indgang til pædagogiske tiltag
Vi har oplevet, at tiltag, som er planlagt i LP-regi virker. Har haft stor virkning på de
elever/sager som vi har taget op, men også afsmittende effekt på resten af klassen.
LP har også haft indvirkning på mange små ting i hverdagen.
Man tænker anderledes, ser tingene anderledes og griber dem anderledes an.
Det opleves som en stor hjælp.
Det har betydning at få andres øjne på børnene
Vi har fået øjnene op for at vi ikke kan ændre på alt og fokuserer i stedet på det, vi kan
gøre noget ved.
Vi udvikler i retning af at være en inkluderende skole.
Vi kan blive bedre, men vi er godt i gang. Vi arbejder med, at der er plads til
forskellighed.
Vi ønsker os også at blive bedre til at inkludere børn udefra
Vi oplever, at eleverne er blevet mere rummelige.
Der er tilbud om rygstød, når der er behov for hjælp.
Det er godt at vi arbejder med overgangen mellem tilbud og klassen
Der er kommet mere fokus på hvad man kan gøre for eleverne i klassen i stedet for at
sende dem ud.
Lærerne vil gerne selv løse opgaven med børn med særlige behov. Ønsker hjælp til
selvhjælp
LP har givet bedre samarbejde mellem pædagogerne og lærerne
Vi kan se hinandens muligheder og styrker
LP har givet et værdifuldt rum til at diskutere pædagogik
Der er stadig et stykke vej i forhold til at LP har bundfældet sig.
Vi bliver mere professionelle i vores tilgang, vi er på rette vej.

Kortlægningsundersøgelse november 2012
Lærere og pædagoger

Elever

Klasselærere

1 til 1 – implementering af it i undervisningen
- områdemål og indsatsområde på Thorsager Skole
Syddjurs IT-medievision 2.0:
Implementering af skoleområdets it-plan for 2012 – 2015.
IT-medievisionen er godkendt af Byrådet den 23. juni 2011 og fulgt op af en anlægsbevilling på
16 mio. kr. fordelt med 4 mio. kr. i hvert af årene 2012 – 2015 ved budgetvedtagelsen den 13.
oktober 2011.
Målet gælder for hele projektperioden 2012 – 2015.
Effekt/resultat
Alle kommunens elever og lærere har en computer, iPad el. lign. til rådighed for undervisningen
(den såkaldte 1:1-model).
Der er trådløse netværk og tilstrækkeligt med accespoints på alle folkeskoler / i alle
klasselokaler, således at elever og lærere sikres hurtig og effektiv opkobling.
Eleverne får via it-medierne helt nye muligheder for læring, og lærerne får nye, unikke
muligheder for tilrettelæggelse af deres undervisning – it er pædagogisk banebrydende og
erstatter ikke blot nutidens metoder, men understøtter udviklingen af ny didaktisk praksis, nye
arbejdsmetoder og helt nye måder at anskue læring og undervisning på.

iPad på Thorsager Skole
Sammenhæng
• Thorsager Skole har gennem de sidste mange år afholdt fælles it-skoleudvikling for alle
skolens lærere.
• Thorsager Skole ligger på et gennemsnit på 2 elever pr. computer.
• Thorsager Skole har i flere år haft Smartboards i alle klasser og faglokaler.
• Thorsager Skole har i høj grad inddraget it i undervisningen på alle klassetrin, men har
gennem de sidste år oplevet det som tiltagende vanskeligt med lange opkoblingstider,
komplicerede arbejdsgange i forbindelse med at åbne og gemme, især for de yngste
årgange, hvor f.eks. nødvendigheden af at bruge UNIC-login har været en barriere og
bærbare maskiner, som ikke kunne holde strøm.
• Skolens ledelse, sekretær, it-vejleder og skolebibliotekar tog, med henblik på at kende
den og bruge den eksemplarisk, iPad i anvendelse i november 2011.

•
•
•
•

Skolens ledelse, it-vejleder og bibliotekar gennemførte de fælleskommunale kurser i
foråret 2012.
Alle lærere har gennemført fire kursusgange i foråret 2012. Kurserne havde fokus på at
blive fortrolig med iPad og dens programmer til eget brug.
Alle pædagoger fik udleveret iPad i april 2012 – samtidig med lærerne fik deres.
Pædagogerne er blevet hjulpet i gang og instrueret i brug af iPad på personalemøder i
foråret 2012.

Mål
•

•
•
•
•

iPad til alle skal understøtte udviklingen af ny didaktisk praksis, nye arbejdsmetoder
og helt nye måder at anskue læring og undervisning på. Det betyder bl.a. at eleverne
bliver mere aktive i undervisningen og i højere grad arbejder kreativt,
selvproducerende og selvstændigt med opgaveløsning og læring.
Alle elever og pædagogiske medarbejdere skal være fortrolige med og bruge iPad
dagligt som et naturligt redskab.
Medarbejderne anvender iPad i samarbejdet på skolen.
iPad inddrages i undervisningen i alle fag på alle klassetrin, hvor det giver mening.
iPad inddrages i SFO, hvor det giver mening.

Tiltag
• Der afholdes to pædagogiske dage i starten af skoleåret med lokalt fokus på
- opsætning af elevernes iPad’s
- fildeling
- elevmail
- køb og installation af App’s
- regler for iPad’s på Thorsager Skole
- planlægning af udlevering og forældremøder
- planlægning af undervisning i iPad i opstarten, herunder aftaler om, hvem der sørger
for hvad i forbindelse med opsætning af elevernes iPad’s
• Lærere tilbydes to fælleskommunale pædagogiske dage med fokus på iPad’s
anvendelsesmuligheder i undervisningen.
• Der inviteres til uformel ”iPad-kaffeklub”, hvor der er mulighed for erfaringsudveksling
og kollegial sparring og hjælp hver anden mandag eftermiddag.
• Der afholdes internat for det samlede pædagogiske personale med fokus på
udlevering, opsætning og planlægning af undervisningsforløb for 0.-3. årgang og
erfaringsudveksling/videndeling for 4.-6. årgang
• Der afholdes to obligatoriske opfølgende kursusgange med fokus på evaluering og
erfaringsudveksling i forbindelse med iPad i undervisningen i løbet af foråret 2013 for
lærere og pædagoger.
• It-vejledere udarbejder løbende vejledninger, som er tilgængelig for alle medarbejdere i
Dropbox
• Skolens hjemmeside er udvidet med et iPad-afsnit, hvor skolens vejleder løbende
lægger relevante vejledninger m.m. ud til forældrene.
• Der afholdes minimum et fagteammøde i alle fag med fokus på anvendelse af iPad i
undervisningen.
• Kurser i brug af iPad prioriteres højt.
Tegn
•
•
•
•
•
•

Alle elever og pædagogiske medarbejdere er fortrolige med og bruger iPad dagligt som
et naturligt redskab.
Lærere og pædagoger lærer sammen med eleverne
Eleverne er mere aktive i undervisningen og arbejder på iPad i højere grad kreativt,
selvproducerende og selvstændigt med opgaveløsning og læring.
Der arbejdes i højere grad med projekter i undervisningen
Eleverne inddrager i højere grad alle skolens ”rum” i undervisningen
Eleverne arbejder på iPad med samme opgaver med hver deres kompetencer

Evaluering
• It-gruppen følger løbende udviklingen tæt
• Der evalueres på skoleudviklings- og PR møder i foråret 2013.
November 2012:
Der er i november 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om iPad i undervisningen
blandt alle lærere i Syddjurs Kommune. For Thorsager skoles vedkommende tegner
undersøgelsen dette billede:
Motivation:
Lærerne oplever i meget høj grad iPad som motiverende for eleverne i undervisningen og
dermed også motiverende for lærernes motivation i planlægningen af undervisningen.
Lærerne glæder sig til at udforske mulighederne løbende og de synes, det er spændende at
blive udfordret i deres undervisning med iPad
Uddannelse:
Lærerne på Thorsager Skole har alle deltaget i de planlagte uddannelsesforløb. De har i meget
høj grad oplevet især de lokale kurser og den kollegiale sparring som ubytterige og oplevet, at
der har været en god blanding af teknik og pædagogik.
17% føler sig helt klar til at undervise med iPads
58% føler sig klar, men kan blive mere sikre.
17% føler sig nogenlunde klar
8% føler, der er langt igen
Indflydelse på undervisningen:
iPad har for alle været inddraget i årsplanlægningen. Og den har for næsten alle betydet, at de
har prøvet at stille opgaver på andre måder og at de kan noget med deres fag, som de ikke
kunne før. Mange oplever, at de tænker mere over mulighederne i deres undervisning.
Det opleves som et enormt plus at have it til rådighed uden at skulle reservere.
73% er helt enige i, at de læsesvage elever får bedre hjælp og at det er nemmere at får
eleverne til at skrive.
Betydning for læringsmiljø og skolen som arbejdsplads:
Læringsmiljøet giver flere elever bedre muligheder. Læringsmiljøet bliver bredere og alt
behøver ikke foregå i klassen. Lærerne kan bedre møde leverne på ”deres bane”.
Elevernes brug af deres mediekompetencer fremmer læringen
Generelt tegner undersøgelse et billede af, at Thorsager Skole et langt stykke ad vejen er
lykkedes med implementeringen af iPads i undervisningen.
April 2013
• Alle elever på 4.-6- klassetrin er fortrolige med og bruger iPad dagligt som et naturligt
redskab.
• Alle pædagogiske medarbejdere bruger iPad som et naturligt dagligt redskab i deres
forberedelse og gennemførelse af undervisning og i det kollegiale samarbejde.
• Lærere og pædagoger har taget umådelig godt imod iPad og går til opgaven med en
indstilling til, at de kan lærer sammen med eleverne. Det giver mod til at kaste sig ud i
projekter, selv om man ikke føler sig fuldstændig fortrolig med de redskaber og app’s,
man har brug for.
• Eleverne på 4.-6. klassetrin er mere aktive i undervisningen og arbejder på iPad i
højere grad kreativt, selvproducerende og selvstændigt med opgaveløsning og læring.
Der arbejdes i højere grad med projekter i undervisningen. På 0.-3. klassetrin arbejdes
der stadig på at blive fortrolige med det nye undervisningsredskab og dets mange
muligheder.
• Eleverne inddrager i højere grad alle skolens ”rum” i undervisningen
• iPad har betydet bedre muligheder for undervisningsdifferentiering. Eleverne arbejder
på iPad med samme opgaver med hver deres kompetencer
• Vores kursusgange for det pædagogiske personale har været lærerige og gode. Der er

fremover behov for mere undervisningsdifferentiering og mere tid til fordybelse. Vi har
brug for et skærpet fokus på at skelne mellem fokus på at blive fortrolige med
redskabet og fokus på didaktikken i forhold til at bruge iPad i undervisningen.
Evalueret april 2013

Skolebestyrelsens udtalelse
Skolebestyrelsens udtalelse
Skolebestyrelsen glæder sig over en velfungerende skole, med god trivsel og et godt læringsmiljø for
elever, forældre og medarbejdere. Arbejdet med LP har tydeligvis haft betydning for den positive udvikling.
2012-2013 har været et år, som har været præget af implementeringen af Syddjurs Kommunes ITmedievision. På Thorsager Skole har børn, forældre og medarbejdere i høj grad taget iPad’en til sig, og den
bruges flittigt på alle klassetrin. Det glædede bestyrelsen, at evalueringsundersøgelsen, som blev
gennemført i november 2012 på alle kommunens skoler viste, at medarbejderne på Thorsager skole i
meget høj grad var motiverede for at bruge iPad i deres undervisning og gav udtryk for, at det gav helt nye
didaktiske muligheder.
Oprettelse af specialklasse på Thorsager Skole er blevet godt modtaget af alle, og opleves som en gevinst
for skolen.
Skolebestyrelsen er overordentlig tilfredse med byrådet beslutning om at bakke op om Fælles Børneliv i
Thorsager og dermed investere i skolens, børnehavernes og lokalsamfundets fremtid. Skolens og
børnehavernes bestyrelser har allerede taget hul på samarbejdet. De respektive bestyrelser mødes indtil
videre fast en gang om måneden til fællesmøde og der er etableret en forældrearbejdsgruppe, som skal
understøtte institutionernes arbejde med fusionen og sikre et tæt samarbejde med andre organisationer i
byen. Bestyrelsen ser frem til valg af en fælles bestyrelse i foråret 2014.

Ådalsskolen

Skolens bidrag til kvalitetsrapporten
for Syddjurs Skolevæsen
Skoleåret 2012 / 2013

Rammebetingelser
KLASSETRIN, SPOR OG ELEVTAL (pr: 5/9 2012)
Klassetrin
Antal spor
0. klasse
2
1. klasse
2
2. klasse
1
3. klasse
2
4. klasse
1
5. klasse
1
6. klasse
2
7. klasse
1
8. klasse
2
9. klasse
1
10. klasse
I alt:
15
Specialklasser
Modtageklasser
I alt:
15
Evt. bemærkninger:

Antal elever
34
31
27
37
25
23
32
21
36
22
288
288

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:

19,2

129
121
93,8%

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:

25,16
24,51
11,75

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:

34,1%
39,9%

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

3,6%
79,7%

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

288
551.848 kr.
1.916 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
615
100
1. klasse
700
100
2. klasse
720
100
3. klasse
832,5
100
4. klasse
832,5
100
5. klasse
817,5
100
6. klasse
845
99
7. klasse
900
98
8. klasse
975
98
9. klasse
1005
97
10. klasse
Specialklasser
Modtageklasser
Kriterier for
Vi havde én tjenestemand, som havde timer i 7. og 8.
aflysning af
klasse. Resten blev aflyst. Dog var der en skolepædagog
timer og evt.
i indskolingen, som førte tilsyn med nogle børn i de timer,
øvrige
hvor hun var støtte i klassen.
bemærkninger: Allerede i maj-juni gennemførte vi en del ekstra timer for
at indhente det forsømte fra april måned. Vi havde især
fokus på 9. klasse, som skulle nå at være klar til
afgangsprøverne. I dette skoleår er der desuden lærere,
der har fået ekstra timer især i indskolingen, fordi det
vejledende timetal og minimumstimetallet her ligger
meget tæt på hinanden. Fra 5. – 8. klasse er vi blevet
reddet af, at vi har haft planlagt med meget tæt på det
vejledende timetal.

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)

95%

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

Lærernes efter- og videreuddannelse
Samlede lønudgifter
97.468 kr.
Samlede udgifter til deltagergebyr og kørsel
24.703 kr.
Udgift pr. fuldtidslærer
4.216 kr.
Evt. bemærkninger: Udgiften til kørsel er ikke medtaget
Brugt til opkvalificering af fysiklærer, IT, Inklusion og vejleder.

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 mulighed for at læse dem via intra.
De danner udgangspunkt for skole-hjemsamtalen. Om foråret tilføjes/justeres, så forældrene kan se status
og hvilke mål, der er nået.
På enkelte årgange arbejdes der målrettet med portofolio til de store fag. Alt samles i en mappe, som
forældrene får med hjem inden samtalen. Her kan de følge de faglige mål og evalueringer. Dette suppleres
af den elektroniske elevplan med fokus på det sociale og personlige, som ligger elektronisk på intra.

Regelmæssige andre anvendte evalueringsredskaber/metoder til løbende evaluering i fagene i
Indskoling Elevsamtaler, portofolio, skydeskive, tests i dansk og matematik – herunder nationale tests,
KTI og sprogscreening også i børnehaveklassen, LUS og SUS
Mellemtrin

Elevsamtaler, portofolio, klassemøder, tests – herunder de nationale, LUS

Udskoling

Elevsamtaler, logbog, tests herunder de nationale, terminsprøver i 8. og 9. klasse, LUS i 7.
klasse, klassemøder, klassekonferencer med deltagelse af UU-vejleder og ledelse

Evt. bemærkninger:
Der gennemføres hvert år teamsamtaler med alle årgangsteams 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 typisk ét forældremøde ved skoleårets start og ét igen om foråret. På de to ældste klassetrin
deltager UU-vejleder Hanne Sørensen. Derudover gennemføres 2 skole-hjemsamtaler om året. I
indskolingen deltager pædagogerne fra SFO. Alle klasser har et forældreråd, som arrangerer forskellige
arrangementer for klassen i løbet af året.
I børnehaveklasserne afholder vi et trivselsmøde, hvor både AKT-lærer og leder er på banen med
udgangspunkt i overskriften: Den usynlige klassekammerat. Her får forældre og lærere afstemt
forventningerne til hinanden, forældrene kommer til at kende hinanden og hinandens holdninger. Når de
kender hinanden bedre, bliver det nemmere for dem at henvende sig til hinanden ved behov. På møderne
bliver der lavet forskellige aftaler – ofte om lege-/trivselsgrupper i klassen.
Disse møder bliver også holdt på andre årgange, hvis vi eller forældrene vurderer, at der er behov for at
holde den løbende dialog i gang mellem forældrene og mellem skole og forældre til gavn for klassens
trivsel. Vi er blevet meget bevidste om at spille forældrene og deres ressourcer på banen. Det er også
formuleret i skolens antimobbestrategi, som jævnligt bliver præsenteret på forældremøderne.
På 5. årgang er der møder om social pejling / flertalsmisforståelser, som SSP står for. SSP har også
udfærdiget en læseplan med forslag og ideer til temaer på forældremøderne på de forskellige årgange.
Forældrene holdes orienteret via intra med nyhedsbreve og via mails.
Skolebestyrelsen har på intra et debatforum, hvor de lægger aktuelle temaer til debat. Derudover deltager
en repræsentant fra bestyrelsen i forældremøderne i starten af skoleåret for på den måde at videreformidle,
hvad skolebestyrelsen er optaget af og for at få et indtryk af, hvad forældrene er optaget af.
Klasseråd/forældreråd
Antal klasser med klasseråd/forældreråd
Antal klasser uden klasseråd/forældreråd
Evt. bemærkninger:

15
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:
Støtteressourcerne bliver ofte brugt 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 på tværs af årgangen. Det giver en
større fleksibilitet i forhold til holddannelse.
På Ådalsskolen har vi et stadigt større fokus på inklusion og på, hvordan vi kan
etablere et samarbejde på tværs af almenskolen og specialklasserne. Dette udnyttes
også i forhold til holddannelse. I børnehaveklasserne er der en foldevæg, som kan
benyttes fleksibelt efter behov.

På mellemtrinnet:
I den afdeling er de fysiske rammer helt optimale, fordi der er foldevægge mellem 2
klasser, så her arbejdes der rigtig meget på tværs af årgangen. Det giver god
mulighed for at udfordre den enkelte der, hvor vedkommende er, og for at dele
eleverne på hold efter forskellige kriterier; fagligt niveau, køn, sociale hensyn,
arbejdsformer etc.
I udskolingen:
Her er det hovedsageligt i de store fag som dansk, matematik og engelsk, at der
praktiseres parallellægning og samarbejde på tværs af årgangen og dermed mulighed
for holddeling. Vores fysiske rammer er gode, så grupper af elever kan arbejde på det
fælles PSC (Pædagogisk Service Center) og i mindre lokaler og ved borde i aulaen.
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?

Nov. 2010

Beskrivelse af de indsatser, som den sidste undervisningsmiljøvurdering har givet anledning til
På skolen afholder vi hvert år i marts Skolernes trivselsdag for at markere vores fokus på elevernes trivsel
og for at holde fast i elevernes opmærksomhed på området. På samme måde arbejder vi med at fastholde
fællesskabsfølelsen på skolen blandt både medarbejdere og elever gennem fælles morgensamlinger, fælles
emneuger og arrangementer.
Vores AKT-medarbejder er meget ude i klasserne og omkring enkeltelever med fokus på netop trivsel og
på, hvordan læringsmiljøerne på skolen fungerer. Et konkret redskab som bliver brugt på de forskellige
årgange er klassetrivsel.dk, som giver lærerne gode muligheder for at arbejde med trivsel og identificere
problemfelter i læringsmiljøet i klasserne.
Af indsatsområder fra UMV´en, der har været arbejdet med, kan nævnes:
Fokus på de fysiske rammer, elevernes medindflydelse, fællesskab, mobning.
Vi skal i skoleåret (13/14) have opdateret vores UMV.
RESULTATER – FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER

Karaktergennemsnit
FSA : Bundne prøvefag
Dansk

Engelsk
Matematik
Fysik/kemi

Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
Læsning
6,09
23 5,30 23
Retskrivning
6,13
24 4,78 23
Skriftlig
6,38
24 6,35 23
Mundtlig
7,29
24 6,67 24
Mundtlig
6,78
23 6,91 22
Færdighedsregning 5,79
24 6,30 23
Problemløsning
5,58
24 5,77 22
Praktisk/mundtlig
6,35
23 6,39 23

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
Matematik
Geografi

Mundtlig
Mundtlig
Skriftlig

Biologi
Skriftlig
FSA : Vurderinger og evalueringer
Obligatorisk projektopgave
Fri selvvalgt opgave

Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
0
0
0
0
0
0
0
0
8,25
16 9,31 13
0
0
0
0
Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
6,75
24
0
5,95
21
0
6,52
21
0
0
0
0
0
5,87
23
0
7,26
23
0
6,26
23
7,23 22
5,63
24 6,45 22
7,17
24
0
7,43
23
0
Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
6,83 23
0

Skolelederens vurdering af årsresultaterne
Karaktererne giver altid anledning til refleksion, og i år kan jeg med glæde konstatere, at karaktererne
indenfor naturfagsområdet ser rigtig fine ud. Til gengæld er det lidt bekymrende med karaktererne i dansk
retstavning og læsning. I alle fagene var der en ret stor spredning, så vi havde karakterer på hele skalaen.
Vi har elever, hvor vi må sige, at det er en succes, at de er gået op og har bestået.
SFO
SFO-personale
Antal fuldtidsstillinger (pr. 1. september 2012)
Heraf uddannede pædagoger
Heraf andet personale
Beskrivelse af det andet personales uddannelse/kvalifikationer og lign.

7,0
5,8
1,2

Vi har to uuddannede pædagogmedhjælpere og derudover én af skolens musiklærere ansat i 20% i SFO.
Han forestår lektiecafé og spiller med børnene.

Pædagogiske fokusområder for SFO i skoleåret 2012/2013
Beskrivelse:
Børnene skal lære at respektere forskellighed og have tillid til hinanden, derfor arbejder vi med respekt for
levende og døde ting.
Grundlaget for de sociale kompetencer og relationer skabes i høj grad gennem barnets leg, derfor har vi
fokus på legen.
Det er vigtigt for os, at børnene får brugt deres kroppe efter en hel dag på skolebænken, derfor er
bevægelse også et fokuspunkt. (dette fokuspunkt bliver et fast punkt de næste år)
TRIVSEL
Trivsel og sygefravær på medarbejderniveau
Sygefravær
2011/12 2012/13
Sygefraværsprocent lærere
8,12
6,32
Sygefraværsprocent pædagoger
3,16
5,85
Sygefraværsprocent øvrigt personale
4,59
4,51
Evt. bemærkninger:
To lærere har haft knæoperationer og en enkelt lærer har en
kronisk sygdom, der har medført længere tids fravær. En enkelt
lærer har været sygemeldt med stress i en periode. En
medarbejder blandt ”øvrigt personale” mistede sine børns mor,
hvilket førte til længere tids fravær.
Trivsel
Skolens vurdering af medarbejdernes trivsel og sygefraværets indflydelse på den pædagogiske hverdag:
Vi oplever generelt, at medarbejderne trives og er gode til at tage hånd om hinanden i pressede situationer.
Vi har fokus på fraværet og indkalder til trivselssamtaler efter kommunens gældende regler, når der enten
er en lang sygemelding, eller hvis der er et mønster i gentagne sygemeldinger. Vi har i sidste skoleår været
ramt af flere fysiske skader blandt personalet, som har været skyld i længere tids fravær hos nogle.
Iværksatte tiltag til fremme af medarbejdernes trivsel i skoleåret 2012/13:
I AMG-regi har vi et løbende fokus på fravær og trivsel og aftaler på møderne, hvem og hvad der sættes i
værk.
I efteråret 2012 fik vi foretaget en gennemgribende energirenovering, som vi har stor tiltro til kan afhjælpe
nogle af de problemer, vi har haft med træk og kulde i nogle af lokalerne i den gamle bygning. Vi har
allerede kunnet mærke større tilfredshed blandt medarbejderne i de berørte lokaler.
I dette skoleår fik vi også indrettet det første rigtige forberedelsesrum for medarbejderne. Det har der været
stor tilfredshed med.
Vi har i samme skoleår gjort nogle tiltag for at samle hele personalegruppen i det mest centralt beliggende
personalerum. Vi har lige nu personalerum flere steder i huset, så vi skal finde en balance mellem de små
grupper og den store personalegruppe.

MOTION OG BEVÆGELSE
Iværksatte tiltag i forhold til motion og bevægelse i undervisning og fritidstilbud
Motion og bevægelse
Skolens beskrivelse af konkrete tiltag, hvor motion og bevægelse integreres i undervisningen og
fritidstilbuddet i løbet af skoledagen:

Der er generelt et stort fokus på at få skabt rammer for motion og bevægelse. F.eks. inddrages hallen og
gymnastiksalen i pauserne til de ældste, der er legepatrulje for de yngste, og vi har mange arealer, der
flittigt benyttes til boldspil og lege i pauserne. Der arrangeres forskellige turneringer og idrætsdage for de
forskellige afdelinger; også i samarbejde med de nærliggende skoler.
Nogle uger har fokus på at cykle til skole, og andre uger er der et bevægelses/løbebånd midt på dagen.
I timerne arbejdes der med strukturer med indlagt bevægelse, f.eks. CL-strukturer, ”hente-diktater”, ”hentematematik”, QR-løb med Ipad samt forskellige lege i undervisningen, som giver bevægelse og et godt
afbræk for eleverne.
I SFO er der meget fokus på bevægelse både ude og i hal eller gymnastiksal. Endelig har vi også en
multibane til rådighed.
Specialklassernes tiltag beskrives særskilt i deres kvalitetsrapport.
Skolens vurdering af omfanget i skoleåret 2012/13:
Omfanget har været fuldt tilfredsstillende ud fra de betingelser, der er. Helt optimalt ville det selvfølgelig
være, hvis alle havde en fast daglig time til bevægelse.

Afrapportering vedr. aftalestyring
Fælles kommunale mål
Aktivt medborgerskab, fra strategi til handling.
Formålet med civilsamfundsstrategien er at afprøve, om nye måder at dele ansvar på mellem civilsamfundet
og kommunale institutioner kan sikre kvaliteten i den kommunale opgaveløsning til glæde for velfærden og
væksten i Syddjurs Kommune.
I det enkelte område gør man sig det klart hvilke opgaver, som det aktive medborgerskab kan spille i
opgaveløsningen.
Der forudsættes, at der i alle områder, der ikke udelukkende arbejder med myndighed, skal være en
beskrevet plan for det aktive medborgerskab.
Konkrete tiltag og resultater
Beskrivelse:
Vi har forældreråd på alle klassetrin, og de bliver i vid udstrækning involveret i at skabe bedst mulig trivsel
for børnene. Som et forholdsvis nyt tiltag laver vi i de yngste klasser et tiltag med udgangspunkt i materialet
om ”Den usynlige klassekammerat”, hvor forældrenes rolle og ressourcer i arbejdet med trivsel bliver sat på
dagsordenen. Det har i flere klasser resulteret i etablering af trivselsgrupper eller legegrupper, hvor børnene
kommer hjem til hinanden, og grupperne er sammensat af forældrene og ændrer sig løbende, så de
kommer til at lære hinanden at kende på kryds og tværs. På den måde kommer forældrene også til at lære
hinanden bedre at kende.
Vi har på skolen også etableret en familieklasse, hvor der foregår et ligeværdigt samarbejde mellem skole
og forældre om de udfordringer, et barn måtte have.
Vi er i løbende dialog med de lokale foreninger og råd om, hvor vi med fordel kan samarbejde og oplever et
godt og konstruktivt samarbejde med aktørerne i lokalområdet.

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

Borgernes kommune – styrkelse af kommunens identitet, service og kommunikation.
Syddjurs Kommune ønsker at styrke borgernes oplevelse af Syddjurs Kommune som en positiv og aktiv
partner i løsningen af de aktuelle opgaver.
Borgere og erhverv oplever tilgængelighed og imødekommenhed ved henvendelser til Syddjurs Kommune,
og oplever at blive vejledt, hvor der end sker henvendelse.
Borgere og erhverv oplever indflydelse og samspil med Syddjurs Kommune og oplever, at der i alle
aftaleenheder og områder arbejdes sammen med borgere og erhverv for at skabe holdbare løsninger.
Borgere og erhverv oplever at Syddjurs Kommune gennem ny teknologi og let tilgængelig kommunikation
giver borgere og erhverv mulighed for på en lang række områder, at betjene sig selv.
Den enkelte aftaleholder gennemgår aftaleenhedens/institutionens dialogformer (hjemmeside, mødefora mv)
f.eks. sammen med brugere og medarbejdere m.h.p. at bruge deres input til at styrke identiteten som den
professionelle og venlige kommune.
Der er opmærksomhed på at borgere guides til selvbetjeningsløsninger, og der arbejdes på at løse opgaven
”Med borgeren” snarere end ”For borgeren”.
Konkrete tiltag og resultater
Beskrivelse:
Vi har en levende hjemmeside, og skoleintra bruges 100 % af personalet og af langt de fleste forældre. Al
kontakt vedr. fritagelse, lektier, informationsbreve etc. ligger således elektronisk. Ved henvendelse fra
forældre, som synes, det er svært, tilbyder vi altid hjælp og vejledning, og i enkelte tilfælde kan vi også stille
computere til rådighed.
Der er en høj grad af information. Ledelsen udsender hver måned et Nyhedsbrev med de mest aktuelle
nyheder, og hver klasse sørger for information til egen klasse.
Vi gør en dyd ud af at kommunikere ud, at man hellere må komme en gang for meget og spørge, hvis man
er i tvivl om noget. Samtidig med at vi pointerer, at det er vigtigt at henvende sig til rette vedkommende.
Vi er meget fleksible i mødet med forældrene, fordi vi sætter et værdifuldt samarbejde meget højt.
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Områdemål
SPECIALUNDERVISNING
Højere grad af inklusion 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.
Redegørelse for organisering, form og indhold samt iværksatte og påtænkte udviklingstiltag for
specialundervisning på skolen:
Vi har på skolen et stort fokus på, hvordan vi anvender ressourcerne fleksibelt og dermed allerbedst. Vi
arbejder meget sammen på årgange, hvilket gør det nemt at arbejde med holddeling.
Til brug for håndtering af den øgede inklusion har vi implementeret forskellige værktøjer; LP-modellen, SUSprojektet, CL strukturer, klasseledelse og relationsarbejde.
Vi har i forskellige fora og i dagligdagen et tæt samarbejde mellem almenklasserne og specialklasserne.
Herved får vi sat de mange kompetencer, vi har i huset, i spil Vi har også trukket en medarbejder fra
specialklasserne over i almenskolen som AKT-vejleder, og en anden som Motorik-vejleder. Vi oplever, at der
er flere og flere af eleverne fra specialklasserne, der inkluderes i enkelte timer i almenskolen. Ind imellem går
det også den anden vej; at en elev fra almenskolen får et pusterum ved at være i en specialklasse nogle
timer.
Det sidste, vi er gået i gang med, er, at lærere og pædagoger går på besøg hos hinanden på tværs af
almenskolen og specialklasserne for at hente inspiration til, hvordan man kan strukturere undervisningen i
sin egen klasse. Inspirationen til dette er hentet i Århus med deres projekt, som de kalder ”Læring i
fællesskaber”.
Vi har dannet et inklusionsteam, som skal koordinere indsatsen og hjælpe i klasserne med at skabe nogle
rammer, hvor børn med forskellige behov kan rummes.
Skolens vurdering, på en skala* fra 1-4, af i hvor høj grad målet er opfyldt.
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IT-MEDIEVISION 2.0
Implementering af skoleområdets it-plan for 2012 – 2015.
Alle kommunens elever og lærere har en computer, ipad el. lign. til rådighed for undervisningen (den
såkaldte 1:1-model).
Eleverne får via it-medierne helt nye muligheder for læring, og lærerne får nye, unikke muligheder for
tilrettelæggelse af deres undervisning – it er pædagogisk banebrydende og erstatter ikke blot nutidens
metoder, men understøtter udviklingen af ny didaktisk praksis, nye arbejdsmetoder og helt nye måder at
anskue læring og undervisning på.
IT-medievision 2.0
Angiv i procent hvor stor en del af det pædagogiske personale der har deltaget i
kursus/temadage i IT
100%
Antal kursustimer i alt lærere
175
Antal kursustimer i alt pædagoger
45
Antal pædagogiske IT-vejledertimer
260
Giv eksempler på hvordan IT understøtter udviklingen af nye arbejdsmetoder / ny didaktisk praksis m.v.:
iPads bruges i stigende grad til at bevidstgøre eleverne om deres egen læring og fastholde deres tillærte

færdigheder og kundskaber. Ligeledes bruges iPads til at sætte mål for og sammen med eleverne og til
efterfølgende at evaluere deres udbytte af undervisningen.
Et konkret eksempel er i matematik, hvor elever i et forløb anvender apps som Explain Everything og Book
Creator til at optage, beskrive og vise deres måder at regne og anvende deres læring. Eleverne får gennem
denne proces mulighed for selv at formidle deres viden og kan gennem deres produkter fatsholde deres
viden og finde den frem igen og f.eks. "se" sig selv forklare en bestemt færdighed. På samme måde bruges
iPads aktivt i forhold til de opstillede mål og til at evaluere om målene er nået og hvorvidt, der skal arbejdes
videre med emnet.
Et andet eksempel er, hvor eleverne læser op for sig selv i f.eks. engelsk og samtidig optager sig selv og
herefter sender det indtalte til læreren. Læreren giver så gennem indtalt mundtlig respons eleverne feedback
på deres oplæsning. Det giver hver enkelt elev mulighed for at læse op i modsætning til før, hvor en eller få
elever fik lejlighed til at læse højt i klassen. Samtidig giver det elever, der ikke føler sig trygge ved at læse
højt i klassen mulighed for at læse højt for læreren på tryg vis uden at have klassens øjne og ører "i
nakken". Eleverne får på samme måde hurtig respons og indsigt i mulige områder for forbedring eller læring.
Skolens egne visioner for området
Det er vores vision at fastholde og udvikle den spændende og udbytterige praksis, vi har fået mulighed for
med iPads til alle elever og lærere. Der er stadig lærere, der ikke anvender iPads så aktivt i undervisningen,
men størstedelen er glade for de nye muligheder og er efterhånden trygge ved at anvende iPads i
undervisningen.
Vi skal gennem øget vidensdeling sætte fokus på at udnytte mulighederne. Vi har i ledelsen beskrevet vores
forventninger til anvendelsen af IT i undervisningen og hvordan, vi tænker vidensdeling anvendt i
teamarbejdet og i fagudvalg. Vi er i ledelsen opsatte på at fastholde fokus på at udvikle brugen af iPads i
undervisningen og er klar over vores betydning for, at dette sker. Vi har f.eks. bedt alle team om at
medbringe eksempler fra undervisningen, hvor iPads har gjort en positiv forskel til vores
teamudviklingssamtaler.
Vi arbejder også aktivt med at lade vores IT-vejledere inspirere de øvrige medarbejdere til at udvikle brugen
af iPads, men har også understreget, at det er den enkelte, der er ansvarlig for at tilegne sig de nødvendige
færdigheder, så eleverne får lejlighed til at udnytte de mange muligheder. Vi vil også lade andre lærere
inspirere de øvrige medarbejdere gennem præsentationer af undervisningsforløb og -praksisser, der viser
nye veje i arbejdet med IT-understøttet undervisning.
Vi søger aktivt at udbrede mulighederne for at lade digitale undervisningsmidler erstatte de traditionelle
bøger og hæfter, hvor det giver god mening. Men vi holder stadig fast i, at undervisningen skal have både
praktiske og sanselige dimensioner, hvor iPads ikke nødvendigvis slår til.
Et andet fokusområde, vi ikke har udnyttet endnu, er, at få sat elevernes kompetencer i spil, både i forhold til
de praktiske opgaver og til at fungere som en slags elevvejledere i undervisningen og som ekstra hjælp for
lærere i specifikke undervisningsforløb.
I det kommende år vil vi lade lærerne anvende MacBooks i deres forberedelse og dermed give dem øgede
muligheder for at lave spændende undervisningsforløb og -materialer i f.eks. iBook Author, iTunes U m.m.
Vi har sidst på skoleåret indkøbt covers (Griffin Survivor) til alle elever i 0.-6. klasse med forventning om at
nedbringe antallet af skader på vores iPads.
Evt. bemærkninger:

Udgifter til IT-medievision 2.0
Antal elever (pr. 5. september)
Skolens andel af den centrale pulje

288
261.591 kr.

til indkøb af IT-udstyr
Skolens egenfinansiering til indkøb af IT115.677 kr.
udstyr
Skolens udgifter til indkøb af supplerende teknisk udstyr
m.v. i skoleår 2012/13
(alt inden for IT-udstyr)
Skolens udgifter til indkøb af digitale
undervisningsmidler, Apps m.v.
Skolens udgifter i alt:
(inkl. skolens egenfinansiering)

105.313 Kr.

60.239 Kr.
281.229 Kr.
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Institutionsmål
Redegørelse for skolens egne institutionsmål, jvf. Aftalestyring
Skolen bedes nedenfor give en afrapportering på de institutionsmål, der er arbejdet med i skoleåret
2012/2013.

Beskrivelse af mål

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

1. Samarbejde mellem
skole og SFO

Pædagogerne har deltaget i undervisningen fast i 3 lektioner om ugen i 0. –
3.klasse, ligesom de deltager i teamsamarbejdet og i forældremøderne. Der
er én af SFO, der fast deltager i indskolingens gruppemøde hver uge, så
kommunikationen er løbende til stede. Der er bl.a. et fint samarbejde
omkring lektiecafé for eleverne fra 0.-3. klasse. Vi mener, vi er godt på vej i
forhold til det udvidede samarbejde, vi kan se frem til i forbindelse med den
nye folkeskolereform.

2. SUS-projektet

Vi har været en del af SUS-projektet siden opstarten, men i skoleåret 12-13
blev det desværre sat på stand-by, fordi Marie Louise Christensen blev
delvis sygemeldt og var nødt til at vælge denne del af sit arbejde fra. Vi har
dog i de år, vi har deltaget fået nogle gode redskaber indarbejdet i forhold til
at have fokus på børnenes trivsel og relationer til hinanden og til lærerne.

3. Implementering af ny
struktur

Vi valgte fra skoleåret 12-13 at ændre afdelingsstrukturen, så vi nu kun har
2 afdelinger; indskoling (0.-5.klasse) og udskoling (6.-9. klasse). Fordi vores
fysiske rammer faktisk er til 3 afdelinger, har det givet nogle udfordringer,
som skulle håndteres. Det har betydet, at indskolingen i nogle situationer er

delt op i 0.-2. klasse og 3.-5. klasse. Der er samlinger og aktiviteter i hver af
de 2 afdelinger, som skaber en identitet. Samtidig holder vi fast ved en
samling for alle skolens elever hver 14. dag.
4. Familieklasseprojektet

Arbejdet i familieklassen har været en succes. Eleverne starter med i
fællesskab med de voksne at sætte nogle klare mål op for, hvad der skal
forbedres / arbejdes med. Disse mål bliver i de 12 uger fulgt både i klassen
samt i familieklassen den dag om ugen, eleven er dér sammen med en
forælder.
Forældrene har givet udtryk for, at det også er dejligt at have snakken med
andre forældre om, hvad der lige fylder, og hvad der kan være svært.
Dette tilbud er et godt supplement til de andre tiltag, vi har omkring
inklusion.

5. Implementering af ny
vision for skolen

De opstillede mål ligger som en paraply over vores arbejde. Det kommer
frem i mange sammenhænge, og vi mener selv, at vi er nået langt som en
inkluderende skole med plads til alle, og vi har i særdeleshed fokus på at
gøre det, der virker. Henvise til den evidensbaserede litteratur. Vores
medarbejdere arbejder tæt sammen om at løse opgaven.

6. LP

Vores arbejde i LP-grupper sammensat på tværs har vi holdt fast i – med et
større og større fokus på inklusionsopgaven. Tænkningen er implementeret,
men det er vigtigt fortsat at sætte tid af til arbejdet. Udfordringen for os er
bestemt at holde fast i det mere strukturerede arbejde med modellen.

7. Fagligt fokus

Der er i løbet af skoleåret kommet godt gang i fagudvalgene, og arbejdet
med Ipads er tænkt sammen med didaktikken i fagene. Vi har også gjort
tiltag omkring faglig læsning, men der bliver nu sat fokus på
genrepædagogik i stedet. Det arbejde glæder vi os til at skulle i gang med i
skoleåret 13-14.

Skolebestyrelsens udtalelse
Skolebestyrelsens udtalelse
Bestyrelsen har ikke yderligere kommentarer til kvalitetsrapporten og finder den fyldestgørende og
dækkende for skoleåret 2012-13.

Ådalsskolen - specialklasserne

Skolens bidrag til kvalitetsrapporten
for Syddjurs Skolevæsen
Skoleåret 2012 / 2013

Rammebetingelser
KLASSETRIN, SPOR OG ELEVTAL (pr: 5/9 2012)
Klassetrin
Antal spor Antal elever
0. klasse
1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse
I alt:
Specialklasser
6
43
Modtageklasser
I alt:
Evt. bemærkninger:
Der er elever på flere klassetrin i de 6 klasser,
En klasse omfatter normalt 2 -3 klassetrin.

Klassekvotient
Normalklasser
Specialklasser
Modtageklasser
Evt. bemærkninger:
Der er 5 – 9 elever i en klasse

7,2

Antal elever i SFO
Elever i 0. – 3. klasse
7
Tilmeldt SFO
10
Andel af elever i SFO/skole (dækningsgrad)
Evt. bemærkninger:
Der er også elever fra 4.5. og 6. klassetrin i specialklassernes
fritidstilbud, da der ikke er en juniorklub. Der er et begrænset
samarbejde med juniorklubben idet 2 -3 elever og en pædagog
er med i den ordinære juniorklub en eftermiddag om ugen.
Desuden er der en ”ungeklub” en eftermiddag om ugen, plus
enkelte arrangementer aften – lørdag for de ældste elever i
stedet for deltagelse i den ordinære ungdomsskoleklub.

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:
Der gives ikke særskilt bevilling til lærerstillinger, men et samlet beløb til
personalenormering inkl. Ledelse, pedel og sekretær.

8.7
4,9

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:
Der er en særlig omregningsfaktor for lærerne i specialtilbuddet – 2,35

34,3
39,5

ELEVFRAVÆR
Elevfravær – beregnet på det samlede fravær i hele skoleåret
Den samlede fraværsprocent
8,3%
Hvor mange procent af det samlede fravær skyldes sygdom?
59,3%
Andre fraværsårsager: der er to elever der har haft massivt fravær. Det er søgt løst i
samarbejde med hjemme, familieafdeling og skolen. En elev har nedsat skoletid på grund
af store psykiske vanskeligheder. Der foreligger PPR udtalelse på nedsat skoletid.

UNDERVISNINGSMIDLER
Undervisningsmidler *
Antal elever
43
Afholdte udgifter til uv-midler
146.284 kr.
Udgift pr. elev
3.401 kr.
Evt. bemærkninger: Disse udgifter indeholder også
transport til svømning, konfirmandforberedelse og
møbler og IT udstyr – IPADs plus licenser

* 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
0
1. klasse
690
100 %
2. klasse
690
3. klasse
690
4. klasse
690
5. klasse
840
100 %
6. klasse
840
100 %
7. klasse
900
8. klasse
900
100 %
9. klasse
900
Kriterier for aflysning af timer og evt. øvrige bemærkninger:
Der sker ikke aflysninger af undervisningen, da en del elever kører med taxa og skolebus, special
Pædagogerne varetager i tilfælde af en lærers fravær undervisningen. Specialklasserne har et udvidet

undervisningstilbud med 35 lektioner pr. uge. Dette blev nedsat til 33 lektioner pr. 1.1 2013.
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)

95 %

Dansk som 2. sprog
(linjefag eller efteruddannelse/årskursus/diplomuddannelse)
Evt. bemærkninger: Da sp.klasselærerne ikke selv kan dække alle fag i udskolingen, deltager sp.
klasseelever i folkeskolens undervisning i enkelte små fag.

Lærernes efter- og videreuddannelse
Samlede lønudgifter
Samlede udgifter til deltagergebyr og kørsel
Udgift pr. fuldtidslærer
Evt. bemærkninger:
(Er beskrevet sammen med Ådalsskolens bidrag til
kvalitetsrapporten)

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 særdeles fyldestgørende elevplan på 8 – 10 sider af både lærere og pædagoger i
klasseteamet.. Denne kommenteres af forældrene og danner grundlag for arbejdet med eleverne og for den
årlige revisitation. Elevplanen udarbejdes i september og justeres i foråret, hvor den bruges til
skolehjemsamtale. De ældste elever får gennemgået deres elevplan med særlige mål. Desuden bruges
elevplanen i samarbejde med UU vejleder og uddannelsesbogen.

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 LUSsamtale med sp. klassernes læsevejleder og den eksterne læsekonsulent en gang om året.
Der bruges forskellige tests i matematik.

Mellemtrin

Alle elever deltager i nationale tests og alle elever luses to gange årligt. Der holdes lussamtale
med sp. klassernes læsevejleder og den eksterne læsekonsulent en gang om året.
Der bruges forskellige tests i matematik.

Udskoling

Alle elever deltager i nationale tests og alle elever luses to gange årligt. Der holdes lussamtale
med sp.kKlassernes læsevejleder og den eksterne læsekonsulent en gang om året.
Der bruges forskellige tests i matematik.
Nogle af de ældste elever laver projektopgave og deltager i terminsprøver og afgangsprøver,
nogle elever fritages for prøver, men der laves alternativ evaluering.

Evt. bemærkninger: Den udvidede elevplan danner grundlag for den samlede pædagogiske indsats i forhold
til elevernes faglige, sociale og emotionelle udvikling. De elever der deltager i afgangsprøver klarer sig pænt.
SKOLE/HJEM SAMARBEJDE
Skole/hjem-samarbejdet
Beskrivelse af de væsentligste elementer i skole/hjem samarbejdet:
Hvert barn har tilknyttet en primær- og sekundærkontaktperson, der er en lærer og en pædagog, der har
kontinuerlig kontakt med hjemmet. Der skrives hver dag i kontaktbøger for de små, på forældreintra for de
større. Der holdes et enkelt fælles forældremøde for alle forældre, der holdes klasseforældremøder 1 -2
gange årligt. Der holdes elevkonference med eksterne deltagere, PPR, sagsbehandlere, UU og andre
relevante deltagere inden revisitation. Der holdes skole-hjemsamtaler en gang om året og desuden holdes
der møder efter behov, nogle forældre har brug for en del møder.
Desuden er der et tæt samarbejde med forældre og BUC for de børn der følges derfra.
Forældrene kommer til julefest og sommerfest for specialklasserne og deltager i hele skolens
fællesarrangementer med skolefest og forårskoncert.
Klasseråd/forældreråd
Antal klasser med klasseråd/forældreråd
1
Antal klasser uden klasseråd/forældreråd
Evt. bemærkninger: Der er et forældreråd der dækker alle 6 klasser

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 klassetrin
Der arbejdes individuelt, i små grupper og med klasseundervisning i en
vekselvirkning.
Der er hold på tværs af klasserne til læringsaktiviteter 11 lektioner pr. uge – eks.
Matematik i køkkenet, fra jord til bord og lignende.
På mellemtrinnet:
Der arbejdes i et vist omfang på tværs af de tre klasser på 6. klasses niveau – eks.
Engelsk på tværs af klasserne.
I udskolingen:
Elever, der har faglige og sociale kompetencer til det deltager i et vist omfang i
folkeskolens klasser på forskellige hold.

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?

2011

Beskrivelse af de indsatser, som den sidste undervisningsmiljøvurdering har givet anledning til
Beskrivelse:

RESULTATER – FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER
Skolelederens vurdering af årsresultaterne
Eleverne i specialklasserne, der har deltaget i nogle af afgangsprøverne og projektopgaven, er medregnet i
opgørelsen fra folkeskolen. Resultaterne har været meget tilfredsstillende.
SFO
SFO-personale
Antal fuldtidsstillinger (pr. 1. september 2012)
13,5
Heraf uddannede pædagoger
14
Heraf andet personale
Beskrivelse af det andet personales uddannelse/kvalifikationer og lign.:
SFO tilbuddet er en del af det samlede tilbud til specialklasserne, og pædagogerne deltager i både SFO og
undervisningstilbuddet. To af specialklassepædagogerne har også timer i folkeskoledelen, hvor de
varetager henholdsvis motorik- og AKTvejledning.
Alt personalet er uddannet til at varetage specialpædagogik.
Pædagogiske fokusområder for SFO i skoleåret 2012/2013
Beskrivelse: Den sociale udvikling – at kunne lege med flere forskellige børn og at udvikle samarbejdet med
den almene SFO på skolen.
TRIVSEL
Trivsel og sygefravær på medarbejderniveau
Sygefravær
Sygefraværsprocent lærere
Sygefraværsprocent pædagoger
Sygefraværsprocent øvrigt personale
Evt. bemærkninger:

2011/12
3,07
8,58
4,59

2012/13
2,85
3,77

Trivsel
Skolens vurdering af medarbejdernes trivsel og sygefraværets indflydelse på den pædagogiske hverdag:
Der arbejdes i klasseteams og ledelsen følger de enkelte teams og deres trivsel. Et enkelt team har fået
ekstra supervision i forhold til forskellige tilgange til opgaven. AMR gør en stor indsats og arbejder tæt
sammen med ledelsen.
Pædagogerne har fået ny arbejdstidsaftale og der har været lidt usikkerhed om fortolkningen af denne.

Iværksatte tiltag til fremme af medarbejdernes trivsel i skoleåret 2012/13:
Der er et aktivt festudvalg, som gør en indsats for at personalet på skolen mødes til andet end arbejde.
På Arbejdsmiljømøderne vurderes sygefraværet hver gang og der føres samtaler med medarbejdere med
bekymrende fravær for at undersøge om fraværet har sammenhæng med den enkelte medarbejders trivsel.
Der har været en enkelt sag med vold mod medarbejder i specialklasserne, der har krævet psykologbistand
og supervision til teamet. Generelt er arbejdspladsen præget af stor ansvarlighed og fleksibilitet i forhold til
den samlede opgave. Der har i begrænset omfang været supervision fra PPRs side.
MOTION OG BEVÆGELSE
Iværksatte tiltag i forhold til motion og bevægelse i undervisning og fritidstilbud
Motion og bevægelse
Skolens beskrivelse af konkrete tiltag, hvor motion og bevægelse integreres i undervisningen og
fritidstilbuddet i løbet af skoledagen:
I specialklasserne har der altid været fokus på motion. Dagen starter med en gå – løbetur på en mindre
rute rundt om skolen. Alle klassen undtagen de ældste spiller stikbold hver dag ca. 15 minutter. Næsten alle
elever har svømning en gang om ugen. Ud over de obligatoriske idrætstimer omfatter flere af vores
tværsfag fysisk aktivitet – eks. Aktiv dansk, musik og rytmik, motion og kreativitet, pulsen –op, og oplev
verden.
Skolens vurdering af omfanget i skoleåret 2012/13: omfanget er højt og værdifuldt og nødvendigt for
specialklasseelever. Desuden får flere elever massage for at få ro i kroppen.

Afrapportering vedr. aftalestyring
Fælles kommunale mål
Disse er beskrevet i skolens kvalitetsrapport.

Områdemål
IT-MEDIEVISION 2.0
Implementering af skoleområdets it-plan for 2012 – 2015.
Alle kommunens elever og lærere har en computer, ipad el. lign. til rådighed for undervisningen (den
såkaldte 1:1-model).
Eleverne får via it-medierne helt nye muligheder for læring, og lærerne får nye, unikke muligheder for
tilrettelæggelse af deres undervisning – it er pædagogisk banebrydende og erstatter ikke blot nutidens
metoder, men understøtter udviklingen af ny didaktisk praksis, nye arbejdsmetoder og helt nye måder at
anskue læring og undervisning på.
IT-medievision 2.0
Angiv i procent hvor stor en del af det pædagogiske personale der har deltaget i
kursus/temadage i IT
Antal kursustimer i alt lærere
Antal kursustimer i alt pædagoger
Antal pædagogiske IT-vejledertimer
Giv eksempler på hvordan IT understøtter udviklingen af nye arbejdsmetoder / ny didaktisk praksis m.v.:
Beskrevet sammen med Ådalsskolens kvalitetsrapport

Skolens egne visioner for området
Evt. bemærkninger:

Udgifter til IT-medievision 2.0
Antal elever (pr. 5. september)
43
Skolens andel af den centrale pulje
52.642 kr.
til indkøb af IT-udstyr
Skolens egenfinansiering til indkøb af IT23.279 kr.
udstyr
Skolens udgifter til indkøb af supplerende teknisk udstyr
m.v. i skoleår 2012/13
(alt inden for IT-udstyr)

Kr.

Skolens udgifter til indkøb af digitale
undervisningsmidler, Apps m.v.
Skolens udgifter i alt:
(inkl. Skolernes egenfinansiering)

Kr.
23.279 Kr.

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

Skolebestyrelsens udtalelse
Skolebestyrelsens udtalelse
Skolebestyrelsen har ikke yderligere kommentarer til kvalitetsrapporten og finder den fyldestgørende og
dækkende for skoleåret 2012-13.

Pindstrupskolen

Skolens bidrag til kvalitetsrapporten
for Syddjurs Skolevæsen
Skoleåret 2012 / 2013

Rammebetingelser
KLASSETRIN, SPOR OG ELEVTAL (pr: 5/9 2012)
Klassetrin
Antal spor
0. klasse
1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse
I alt:
Specialklasser
8
Modtageklasser
I alt:
8
Evt. bemærkninger:

Klassekvotient
Normalklasser
Specialklasser
Modtageklasser
Evt. bemærkninger:

Antal elever
2
3
10
9
8
9
6
4
2
4
1
58
58

7,3

Antal elever i SFO
Elever
58
Tilmeldt SFO
19
Andel af elever i SFO/skole (dækningsgrad)
32,8%
Evt. bemærkninger:
Alle elever på Pindstrupskolen kan i princippet gå i SFO, så
dækningsgraden er udregnet ud fra det samlede antal elever.
(Fra skoleåret 2013-2014 er SFO tilbuddet på Pindstrupskolen
målrettet elever fra 0-4 klasse)

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:
16 fuldtids lærer stillinger + 1 børnehaveklasseleder stilling.

17
3,41

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:

32,9%
37,8%

ELEVFRAVÆR
Elevfravær – beregnet på det samlede fravær i hele skoleåret
Den samlede fraværsprocent
Hvor mange procent af det samlede fravær skyldes sygdom?
Fraværsårsager:
Sygdom: 489 dage.
Ulovligt fravær: 180 dage
Lovligt fravær: 505 dage
Fravær i alt: 1174 dage.
Den høje fraværsprocent skyldes enkelte elevers store fravær.

9,8%
42,0%

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

58
256.500 kr.
4.422 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
0. klasse
690
1. klasse
720
2. klasse
720
3. klasse
760
4. klasse
760
5. klasse
760
6. klasse
760
7. klasse
840
8. klasse
840
9. klasse
840
10. klasse
840

Gennemførte uv-timer i %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Kriterier for aflysning af timer og evt. øvrige bemærkninger:
Vi aflyser i princippet ikke undervisningstimer med den normering vi har på specialskoleområdet.

Vi opstiller rammer og undervisningstimer, der opfylder folkeskolens minimumskrav. Skolens
kerneydelse ligger i tidsrummet 7.50 – 14.00 (kl. 13 om fredagen) 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 indenfor IT,
specialpædagogik, læsning. Derudover videreuddanner vi selv lærere og pædagoger. Vi har kurser i
handicapforståelse, ADHD, konflikthåndtering, intensiv træningskursus indenfor ASF o.s.v.
Lærernes efter- og videreuddannelse
Samlede lønudgifter
Samlede udgifter til deltagergebyr og kørsel
200.000 kr.
Udgift pr. fuldtidslærer
6.250 kr.
Evt. bemærkninger:
Udgiften til kursus på Pindstrupskolen er baseret på 17 lærer og 15
pædagoger, tid til kursus og 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. Lærere og pædagoger udfylder elevplanen så
den kan anvendes i forbindelse med konferencer i oktober/november måned. I foråret udarbejder lærere og
pædagoger en status i forhold til de opstillede mål i elevplanen, denne status anvendes i forbindelse med
forårets forældre-samtaler. På Pindstrupskolen er der nedsat en arbejdsgruppe, der i løbet af efteråret
2013, skal udarbejde forslag til en ny type elevplan, en elevplan som i dagligdagen anvendes mere
dynamisk (logbogsagtigt)

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 o.l, 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.

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?

December
2012

Beskrivelse af de indsatser, som den sidste undervisningsmiljøvurdering har givet anledning til

Beskrivelse: Der er gennemført en undervisningsmiljø undersøgelse i december 2012,
undersøgelsens resultat findes på forsiden af skoleportalen.
Konklusioner fra rapporten:
Få elever er sammen med deres klassekammerater uden for skoletiden.
Vanskeligt at gøre noget ved, da eleverne bor spredt i hele kommunen, og bliver bragt til og fra
skolen med taxa, uden muligheder for at tage med en kammerat hjem.
Skolens faglokaler er ikke optimale
Sløjd og billedkunst i kælderen renoveres. Der indrettes N/T i lokaler ved bibliotek og musik i
Portnerbolig. Håndarbejde og hjemkundskab foregår i grupperne. Der har været planlagt
opførsel af fagbygning, byggeriet blev ikke påbegyndt pga. besparelse, hvilket giver en forringelse
i mulighederne for eleverne, for at gennemfører fuldt pensum i forhold til afgangseksamen.
Madordning på skolen:
Er undersøgt af bestyrelsen. Ingen lovlige køkkenfaciliteter og for få elever til at det kan løbe
rundt. Ej heller eksterne leverandører finder det, på grund af det lave elevtal interessant, at levere
mad.
Flere udfordringer på udearealerne
Der etableres sandkasser flere steder på grunden. Der arbejdes med et projekt med udendørs
fitnessredskaber. Der anskaffes ligeledes fitnessredskaber til brug i gymnastiksalen, ligesom der
her er anskaffet en airtrack- bane. Fonde søges om en multibane mere. Skolens mooncarpark og
cykelpark er blevet fornyet og renoveret.
Udsmykningen på skolen kedelig
Skolegården har fået malet en tabel-blæksprutte på asfalten …..
Over 50 % af eleverne svarer, at de bevæger sig for lidt i frikvarterer og i lektioner, hvor
der ikke står gymnastik eller svømning på skemaet.
Udover de obligatoriske idrætstimer og svømning, har vi, som nævnt ovenfor fornyet en del af
skolens redskabssamling og mere er på vej. De fleste grupper starter derudover hver dag med
aktiviteter i gymnastiksalen eller med at gå en tur.
Hertil kommer at nogle grupper arbejder med en udedag(udeskole) om ugen, med base i den
lokale spejderhytte.
Ønske om udendørs redskaber
Se ovenfor

RESULTATER – FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER
9. klasse - Karaktergennemsnit

FSA : Bundne prøvefag
Dansk

Engelsk
Matematik
Fysik/kemi

Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
Læsning
7,00
2
3,00 2
Retskrivning
5,50
2
5,50 2
Skriftlig
4,50
2
7,00 2
Mundtlig
4,00
2
7,00 2
Mundtlig
6,00
3
8,50 2
Færdighedsregning 3,33
3
4,33 3
Problemløsning
3,00
2
2,00 1
Praktisk/mundtlig
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
Mundtlig
Historie
Mundtlig
Samfundsfag
Matematik
Geografi

Mundtlig
Mundtlig
Skriftlig

Biologi
Skriftlig

FSA : Vurderinger og evalueringer

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
4,00
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,00
3
8,00 3
3,33
3
0
3,33
3
0
2,67
3
0
4,33
3
5,00 3
2,67
3
0
Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal

Obligatorisk projektopgave
Fri selvvalgt opgave

-

0
0

10. klasse - Karaktergennemsnit

Skriftlig
Mundtlig
Skriftlig
Mundtlig
Skriftlig
Mundtlig

Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
4,00
1
7,00 1
4,00
1
4,00 1
10,00
1 12,00 1
10,00
1 12,00 1
10,00
1
7,00 1
10,00
1 10,00 1

Skriftlig
Mundtlig
Skriftlig
Mundtlig
Praktisk/mundtlig

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

FS10: Obligatoriske fag
Dansk
Engelsk
Matematik

FS10: Tilbudsfag
Tysk tilbudsfag
Fransk tilbudsfag
Fysik/kemi

FS10: Vurderinger og evalueringer
Obligatorisk selvvalgt opgave

FSA : Frivillige prøvefag
Dansk

Engelsk
Matematik
Fysik/kemi

Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
0

Standpunkts- Prøvekarakter
karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
Læsning
10,00
1
0
Retskrivning
7,00
1
0
Skriftlig
7,00
1
0
Mundtlig
10,00
1
0
Mundtlig
10,00
1
0
Færdighedsregning 10,00
1
0
Problemløsning
10,00
1
0
Praktisk/mundtlig
0
0

Skolelederens vurdering af årsresultaterne
Vi er særdeles tilfredse med de resultater eleverne har opnået i år. Der er ydet en stor indsats af både
elever og lærere for at nå hertil, og det viser endnu en gang, at der er mulighed for, selv med et
diagnostiseret handicap,at gå til folkeskolens afgangsprøve og opnå et godt resultat.

SFO
SFO-personale
Antal fuldtidsstillinger (pr. 1. september 2012)
Heraf uddannede pædagoger
Heraf andet personale

1,14
2
2

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 2 pædagogmedhjælpere på deltid.
I ferierne dækker de ansatte pædagoger ferieperioderne på skift.
Pædagogiske fokusområder for SFO i skoleåret 2012/2013
Beskrivelse:
Aktiviteter og udfordringer
Hverdagen består af aktiviteter, der tilpasses de elever der er tilmeldt. Aktiviteterne foregår i mindre eller
større grupper. Eleverne er forskellige, har forskellig alder, vanskeligheder og udviklingsniveau og de vil
naturligvis derfor blive mødt med forskellige krav og udfordringer.
Engagement og ansvarlighed:
 At opbygge en hverdag, hvor den enkelte elev i gruppen tilgodeses.
 Hverdagen bygges op om tydelige normer, regler og struktur for derved at lære eleverne
handlingsstrategier. Strukturen og rutinerne understøttes visuelt.
 At give eleverne tilbud, som er realistiske i forhold til deres funktionsniveau og formåen.
 At eleven motiveres til fysisk udfoldelse ved bl.a. at bruge de voksne som rollemodeller i leg og
fastlagte aktiviteter.
Af centrale elementer i SFO er øvelse i, at:
 være til stede i et fællesskab indenfor overskuelige rammer,
 vælge aktiviteter, vente på tur,
 være sammen med venner,
prøve nye ting, det være sig aktiviteter af kreativ, fysisk og/el social karakter, som man ikke troede man
kunne eller som man ikke troede, ville være interessant

TRIVSEL
Trivsel og sygefravær på medarbejderniveau
Sygefravær
Sygefraværsprocent lærere
Sygefraværsprocent pædagoger
Sygefraværsprocent øvrigt personale
Evt. bemærkninger:

2011/12
6,84
6,99
4,04

2012/13
2,37
3,53
1,19

Trivsel
Skolens vurdering af medarbejdernes trivsel og sygefraværets indflydelse på den pædagogiske hverdag:
I Sidste års kvalitetsrapport skrev vi: Vi ser frem til, at forandringen af de fysiske rammer og nybyggeri
kan være med til at gøre trivslen på Pindstrupskolen endnu bedre, og vi må konstatere at renovering og
forandring af skolen som beskrevet under sygefravær, ikke har givet anledning til væsentlig højere
fraværsprocent blandt personalet.
Vi kan nu konstatere at de nye fysiske rammer, forandring af de gamle bygninger, sammenholdt med gode
teamdannelser og en implementering af de udarbejdede mål, som er rigtig godt på vej, har udviklet et godt
arbejdsmiljø og bevirker, at vores sygefraværsprocent er rekord lav.

Iværksatte tiltag til fremme af medarbejdernes trivsel i skoleåret 2012/13:
I foråret 2012, ud arbejdede vi en fysisk APV, som på trods af byggeri og forandring konkluderede, at skolen
fungerede.
Vi har netop besluttet udarbejde en ny APV i efteråret 2013, for at følge op på virkningerne af nybyggeri,
forandring og forandring af ude arealerne.

MOTION OG BEVÆGELSE
Iværksatte tiltag i forhold til motion og bevægelse i undervisning og fritidstilbud
Motion og bevægelse
Skolens beskrivelse af konkrete tiltag, hvor motion og bevægelse integreres i undervisningen og
fritidstilbuddet i løbet af skoledagen:
Udeskole
Mooncars
Multibane
Cykelture
Airtrack
Aktiviter i gymnastiksal
Morgen gåtur
Skolens vurdering af omfanget i skoleåret 2012/13:
Det er vores vurdering, at det ikke er noget problem, at nå op på 45 minutter til 60 minutters motion dagligt

Afrapportering vedr. aftalestyring
Fælles kommunale mål
Aktivt medborgerskab, fra strategi til handling.
Formålet med civilsamfundsstrategien er at afprøve, om nye måder at dele ansvar på mellem civilsamfundet
og kommunale institutioner kan sikre kvaliteten i den kommunale opgaveløsning til glæde for velfærden og
væksten i Syddjurs Kommune.
I det enkelte område gør man sig det klart hvilke opgaver, som det aktive medborgerskab kan spille i
opgaveløsningen.
Der forudsættes, at der i alle områder, der ikke udelukkende arbejder med myndighed, skal være en
beskrevet plan for det aktive medborgerskab.
Konkrete tiltag og resultater
Beskrivelse:
På det pædagogiske plan har vi ikke et formelt samarbejde med det omkringliggende samfund, idet vores
elevgruppe er for speciel i forhold til sådanne tiltag.
Vi tilbyder det omkringliggende samfund at gøre brug af vore udenomsfaciliteter ligesom vi ved forandring af
vore fysiske rammer, nybyggeri mv. tilstræber at holde et meget højt informationsniveau.
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

Borgernes kommune – styrkelse af kommunens identitet, service og kommunikation.
Syddjurs Kommune ønsker at styrke borgernes oplevelse af Syddjurs Kommune som en positiv og aktiv
partner i løsningen af de aktuelle opgaver.
Borgere og erhverv oplever tilgængelighed og imødekommenhed ved henvendelser til Syddjurs Kommune,
og oplever at blive vejledt, hvor der end sker henvendelse.
Borgere og erhverv oplever indflydelse og samspil med Syddjurs Kommune og oplever, at der i alle
aftaleenheder og områder arbejdes sammen med borgere og erhverv for at skabe holdbare løsninger.
Borgere og erhverv oplever at Syddjurs Kommune gennem ny teknologi og let tilgængelig kommunikation
giver borgere og erhverv mulighed for på en lang række områder, at betjene sig selv.
Den enkelte aftaleholder gennemgår aftaleenhedens/institutionens dialogformer (hjemmeside, mødefora
m.v.) f.eks. sammen med brugere og medarbejdere med henblik på, at bruge deres input til at styrke
identiteten som den professionelle og venlige kommune.
Der er opmærksomhed på at borgere guides til selvbetjeningsløsninger, og der arbejdes på at løse opgaven
”Med borgeren” snarere end ”For borgeren”.
Konkrete tiltag og resultater
Beskrivelse:
Alle skoler har de sidste 4 år benyttet hjemmesider og intraløsninger til kommunikation mellem skole og
hjem. Ved indskrivning til skoleår 2012/13 indføres web-indskrivning.

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
Højere grad af inklusion 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.

Redegørelse for organisering, form og indhold samt iværksatte og påtænkte udviklingstiltag for
specialundervisning på skolen:
Pindstrupskolen er en specialskole, formål og vision er beskrevet i starten af kvalitetsrapporten.
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

IT-MEDIEVISION 2.0
Implementering af skoleområdets it-plan for 2012 – 2015.
Alle kommunens elever og lærere har en computer, ipad el. lign. til rådighed for undervisningen (den
såkaldte 1:1-model).
Eleverne får via it-medierne helt nye muligheder for læring, og lærerne får nye, unikke muligheder for
tilrettelæggelse af deres undervisning – it er pædagogisk banebrydende og erstatter ikke blot nutidens
metoder, men understøtter udviklingen af ny didaktisk praksis, nye arbejdsmetoder og helt nye måder at
anskue læring og undervisning på.
IT-medievision 2.0
Angiv i procent hvor stor en del af det pædagogiske personale der har deltaget i
100%
kursus/temadage i IT
Antal kursustimer i alt lærere
340 timer
Antal kursustimer i alt pædagoger
130 timer
Antal pædagogiske IT-vejledertimer
140 timer
Giv eksempler på hvordan IT understøtter udviklingen af nye arbejdsmetoder / ny didaktisk praksis m.v.:
Ipads indgår som en fast del af undervisningen i alle 8 grupper på skolen. Derudover anvendes i samtlige
grupper store fladskærme til visualisering af elevernes produkter, billeder, film m.v..
Der anvendes stadigvæk traditionelle undervisningsmaterialer i grupperne, men med det efterhånden gode
udbud af undervisningsmaterialer til iPads, som kommer fra forlagene bevæger vi os stille og roligt hen i
mod større og større brug af digitaliserede undervisningsmidler. Hertil kommer en begyndende produktion af
egne undervisningsforløb.
Det er ligeledes vigtig at nævne - helt lavpraktisk- at IPaden for elever og lærere er en effektiv og hurtig
søgemaskine, et meget velegnet redskab at have med på ture og ekskursioner til billeder, film, notater, finde
vej mv. For lærere og pædagoger er iPaden i dagligdagen ligeledes et hurtigt redskab til skrivning i
logbøger, beskeder til forældre, udarbejdelse af dagens program, visualisering, intern kommunikation og
vidensdeling.
iPaden bruges også til afvikling af nationale tests.
Endelig skal man også turde nævne, at i pauser, på vej til og fra skole og derhjemme er iPaden en fin lille
maskine til diverse spil.
Skolens egne visioner for området
På Pindstrupskolen er udviklingen mht. elevernes brug af iPaden i undervisningssammenhæng generelt nok

ikke gået så hurtigt som i folkeskolen, idet der er meget stor forskel på eleverne mht.,
kapacitet/overskud/evner til intuitivt at arbejde selvstændigt og målrettet med faglige programmer.
Der findes en del træningsapps som fungerer fint, og en del forlag er på vej med noget virkelig godt og
spændende materiale, som vi er ved at afprøve.
Dette sammenholdt med, at lærerne stille og roligt selv er påbegyndt at udvikle undervisningsforløb, og at
der sker stadig større og større vidensdeling, er et tegn på at udviklingen går den rette vej.
Evt. bemærkninger:

Udgifter til IT-medievision 2.0
Antal elever (pr. 5. september)
58
Skolens andel af den centrale pulje
72.889 kr.
til indkøb af IT-udstyr
Skolens egenfinansiering til indkøb af IT32.232 kr.
udstyr
Skolens udgifter til indkøb af supplerende teknisk udstyr
m.v. i skoleår 2012/13
(alt inden for IT-udstyr)
Skolens udgifter til indkøb af digitale
undervisningsmidler, Apps m.v. – Beløbet er fratrukket
tilskud.
Skolens udgifter i alt:

175.000 Kr.

15.000 Kr.
222.232 Kr.

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

Institutionsmål
Redegørelse for skolens egne institutionsmål, jvf. Aftalestyring
Skolen bedes nedenfor give en afrapportering på de institutionsmål, der er arbejdet med i skoleåret
2012/2013.
Beskrivelse af mål

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

Færdiggørelse af byggeri
og omforandring medio
2012

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 indflytning i uge 25.

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.
Skolens dagligdag har fået et løft, som er særdeles mærkbart med de
nye bygninger og den forandring, der har fundet sted
Som det fremgår andetsteds i denne rapport er sygefraværet faldet
markant og arbejdsmiljøet er generelt inde i en god udvikling. For
elevernes vedkommende er området blevet overskueligt og
”imødekommende”, hvilket har givet en væsentlige roligere atmosfære
og stemning på skolen.
Optimering af SFO-tilbud
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.

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 SFOtilbuddet, 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.
Evalueringen af SFO tilbuddet viste klart, at de fleste af de nye tiltag
havde haft den ønskede effekt – f.eks.et rimeligt fast og forudsigeligt
program,en klar struktur –også mht. de fysiske rammer -, tid til
spisning, motion og spil mv. En af de væsentlige erfaringer er at denne
klart strukturerede SFO-tid, har givet børnene overskud til også at
kunne fungere på tværs af de sammenhænge, de sædvanligvis er i.
(se i øvrigt afsnit om SFO tidligere i rapporten).

Læsebånd skoleåret 12/13
Ved daglig læsetræning i alle
grupper på Pindstrupskolen,
er målet, at alle elever i løbet
af skoleåret forbedrer deres
LUS-tal

Læsebåndet gennemføres dagligt fra kl. 08.00 til 08.20.
Eleverne ”luses” af lærerne i gruppen og læsevejlederen samler
resultaterne, hvorefter der afholdes konference med den kommunale
læsekonsulent.
Læsebåndet har generelt haft den ønskede effekt, hvilket er
dokumentet ved forbedrede lustal.

Skolebestyrelsens udtalelse
Skolebestyrelsens udtalelse
Fra bestyrelsens side har vi set en positiv udvikling af skolens personale over det sidste års tid, efter
færdiggørelse af de nye klasselokaler, som har givet den plads og de ordentlige forhold der er behov for,
når man arbejder med elever, som har de specielle behov, som elevgruppen på Pindstrupskolen har. Dog
vil et yderligere løft af skolens undervisningslokaler være af stor betydning, her har bestyrelsen særligt
fokus på faglokaler. Mange af eleverne vil kunne nyde stor gavn af, hvis skolen selv havde lokalerne, eks.
fysik, sløjd og biologi til rådighed, skolen ville så også kunne tilbyde eleverne afgangsprøve inden for disse
fag.
Når man ser på de forholdsvis høje karaktergennemsnit på afgangseleverne, bør man give Pindstrupskolen
mulighed for at føre eleverne op til eksamen i de sidste fag også, og i egnede lokaler, indrettet til elevernes
specielle behov.
Hvis der kunne åbnes en mulighed for at eleverne kunne lave aftaler om at besøge hinanden, efter skoletid,
ville det give et løft af elevernes sociale kompetencer og samvær med andre, dette besværliggøres jo af at
eleverne på Pindstrupskolen, bliver bragt til skolen fra hele kommunen, med taxa, når eleverne bliver bragt
hjem af taxa, er mange af eleverne alene hjemme til deres forældre kommer hjem, dette rammer som regel
ulvetimen ved de fleste familier, som ikke giver tid og plads til at være sammen med kammerater i
hverdagene, så et ønske til dette kunne være muligheden for at eleverne havde muligheden for at følge
med en kammerat hjem i taxa, der skal selvfølgelig laves regler for hvordan det skal håndteres, så det ikke
bliver et stort kaos.
Bestyrelsen ser samarbejdet mellem lærerne, pædagogerne og ledelsen som harmonisk og godt, der er et
godt samarbejde mellem de forskellige personalegrupper og mellem de forskellige teams i grupperne.
Bestyrelsesformand
Kennet Fjeldsted.

