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Fra vision til handling i stærkere
fællesskaber
Den lokale udviklingsplan
– hvad og hvorfor?

Den lokale udviklingsplan (LUP) beskriver den grundlæggende tilgang og de prioriterede indsatsområder, tilbuddet
arbejder med. Med LUP’en stilles skarpt på, hvor tilbuddet
er på vej hen, og hvordan det sikres, at målene nås.

Den overordnede vision i børne- og ungepolitikken er, at
alle børn og unge, der vokser op i Aarhus, skal have mulighed for at realisere deres personlige, sociale og faglige
potentialer. Denne overordnede vision er omsat i tre effektmål, der tilsammen udtrykker, hvad der forstås ved kvalitet
for byens børn og unge:
•

Læring og udvikling: Alle børn og unge udvikler og
udfolder deres potentialer optimalt. De er aktive i
egen læring, er motiverede, ihærdige og vedholdende, og har de faglige, personlige, sociale og
kulturelle kompetencer, der skal til, for at ruste
dem til deres videre uddannelses-/dannelsesforløb.

•

Fællesskaber: Alle børn og unge er en aktiv og
værdsat del af et forpligtende fællesskab. De respekterer deres medmennesker og begår sig i forskellighed og mangfoldighed. De deltager aktivt i
samfundet som demokratiske medborgere og er
bevidste om deres medansvar for det samfund, de
lever i.

•

Sundhed og trivsel: Alle børn og unge har en god
og sund opvækst. De trives, er glade og robuste,
og de har selvværd og mod på tilværelsen. De er
aktive i forhold til egen livskvalitet og er i stand til
at træffe reflekterede og kloge valg.

Afsættet for LUP’en er dels den lokale kvalitetsrapport og
de udviklings- og tilsynspunkter, som er aftalt i forbindelse
med den seneste kvalitetssamtale, byrådets beslutninger
om retningen for hele Børn og Unge på baggrund af den
samlede kvalitetsrapport for 2017.
Formålet med LUP’en er således at sætte retning for tilbuddet og for lokaldistriktssamarbejdet i forhold til, hvordan de
lokalt aftalte udviklings- og tilsynspunkter og bydækkende
byrådsbeslutninger tilsammen omsættes til kvalitetsudvikling i den lokale kontekst. Samtidig skal LUP’en tydeliggøre sammenhængen mellem på den ene side den lokale
tilgang og de prioriterede indsatsområder – og på den anden side de overordnede mål og rammer for området og
for Børn og Unge under ét.
I arbejdet med udviklingsplanen inddrager ledelsen såvel
medarbejdere som bestyrelse.
LUP’en er et dynamisk lokalt ledelsesværktøj, som løbende opdateres og justeres undervejs i den toårige kadence,
der arbejdes i. Der er udstrakt råderum til at vælge den
ressourceanvendelse, den organisering og de indsatser,
der forventes at være mest virkningsfulde i den konkrete
lokale kontekst, hvor kvalitetsudviklingen skal finde sted.
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Med visionen i børne- og ungepolitikken har byrådet sat
høje ambitioner for alle børn og unge i Aarhus. At skabe
progression for alle børn og unge kræver, at ledere og
medarbejdere i Børn og Unge som organisation tillige har
øje for egen progression og udvikling. Derfor er der med
den organisatoriske vision ’Stærkere fællesskaber’ formuleret en fælles forpligtelse på at dele viden og erfaringer på tværs og sammen vælge de bedste løsninger - for
det enkelte barn og den enkelte unge og de fællesskaber,
som de indgår i. Som guidelines for det daglige arbejde
er der formuleret fem strategier, der sætter konkret retning for, hvordan visionerne i børne- og ungepolitikken
og ’Stærkere fællesskaber’ omsættes til handlinger, der
både flytter os og løfter børnene og de unge:

•

Tidlig, rettidig indsats og forebyggelse

•

Helhedssyn på børnene og de unge

•

Samskabelse med og for børnene og de unge

•

Vidensbaseret udvikling af vores praksis

•

Strategi for attraktive og bæredygtige arbejdspladser

Stærkere fællesskaber betyder, at vi skal udfordre os selv
og hinanden, så vi sammen vælger de bedste løsninger.
Med udgangspunkt i et fælles mindset, fælles refleksion
og dialog tilpasser vi løbende vores systemer og strukturer, vores samarbejdsrelationer, adfærdsmønstre og konkrete indsatser.
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Fra vision
Når vi på Søndervangskolen tager afsæt i Børn og Unges
mentale model for Stærkere Læringsfællesskaber, gør vi
det blandt andet med refleksion i ’puslespillet’. I vore lokale drøftelser og dialoger forsøger vi at omsætte de enkelte
puslespilsbrikker i hverdagen, som eksemplificeret vha.
figuren nedenfor, hvor vi med gult har indskrevet de vigtigste af Søndervangskolens indsatser: Samtidig er valget
af begge vore to udviklingspunkter for L.U.P. 2018-2019
tæt forbundet og sammenkoblet med visionen i Børne- og
Ungepolitikken, de tre effektmål og de fem strategier, der
tilsammen udgør det grundlag og den vigtige pejling, vi i
hverdagen styrer efter og har brug for mhp. at kunne fastsætte vores konkrete indsatser.

side 6

Vi er særligt optaget af det høje ambitionsniveau, der fra
centralt hold er sat ift. et løft af ALLE børn og unge i Aarhus uanset hvilken del af byen, de er vokset op i. Vi er i
den forbindelse opmærksomme på vores særlige ansvar
ift. vedvarende ’at sætte barren højt’ for de børn og unge,
der går på Søndervangskolen. Vi oplever, at heldagsskolen - der blev vedtaget af Aarhus Byråd i 2006 - er en noget
nær optimal ramme, hvori vi kan udfolde og udmønte de
ambitiøse mål, vi har på børnene og de unges vegne og
anser rammen som en afgørende faktor for, at Søndervangskolen nu præsterer resulterer, der på centrale områder matcher den resterende del af byen.

brede bolrnefaellesskaber
• Læring og udvikling
• Fællesskaber
• Sundhed og trivsel
Med udgangspunkt i B & U’s ovenstående effektmål har
Søndervangskolen en klar vision om at være den foretrukne skole for ALLE børn og unge i vores lokaldistrikt, dette uanset om der er tale om Ali, Alexander, Fadime eller
Frederikke. Vi går ikke op i, hvordan vores børn ser ud,
hvilke baggrunde de har, hvad de spiser, hvilke religioner
de dyrker, eller hvordan de går klædt. I stedet retter vi al
vores fokus og energi på at løfte hver enkelt af dem såvel
fagligt- som trivselsmæssigt, så de kan blive så dygtige,
og samtidig med at de dannes til at være en del af det
samfund, de med deres forældre har valgt at bo i.
Vi ønsker at være skolen med plads til alle. Derfor er ét af
vores erklærede mål indenfor en kortere årrække at blive
den første folkeskole i Aarhus Kommune, der ikke længere
indstiller børn til specialklasser (dog fortsat specialskoler).
Vi ønsker i stedet at kunne give et lokalt skoletilbud til de
børn, der bor i vores distrikt, da vi tror på det værdifulde
i, at børn bogstavelig talt kan gå i skole, og at forældreinvolveringen dermed bliver reel, fremfor formel. Søndervangskolen skal indrettes efter de børn, der til enhver tid
går på skolen - og ikke omvendt!
Vi er rigtig godt på vej mod vores mål, hvor vi i flere år
har arbejdet intensivt med udmøntning af vores lokale ”Brede Børnefællesskaber” (i daglig tale kaldet ”BB”),
hvor det er kreationen af ’en stærk skoleramme’, der er
kernen, og som understøtter, at ALLE børn kan/skal
være en del af et stærkt, sundt og forpligtende fællesskab. Dette er blandt andet sket/sker vha. et tæt samarbejde og kompetencefokus med PPR for det pædagogiske personale og ledelse (primært i Indskolingen),
indretning af nye fysiske (digitale) læringsmiljøer, der
understøtter vores fælles læringsmindset og børnesyn samt muligheden for en reel forældreinvolvering.
Samtidigt prioriteres flere resurser til indskolingen, hvor afsættet for undervisningen er synlig læring og co-teaching.
Se udklip fra skolens folder om Brede børnefællesskaber.

Konkret overvejer vi nøje fra gang til gang evt. nyindstillinger af børn til specialtilbud, her vi spørger os selv: ”Har
vi i stedet mulighed at give barnet et bedre lokalt tilbud
hos os?” Dermed anvender vi den decentrale udlægningsmodel til specialundervisning/-specialklasser på ændret
måde, og den er med til at tvinge os til at have øje for om
det tilbud, vi laver også rent faktisk understøtter det enkelte
barns evt. særlige behov. Dette gælder også, når vi hvert
år gennemgår statusindstillingerne ift. de distriktsbørn, vi
har gående i eksterne tilbud. Her tager vi gerne dialogen
med værtsskoler, når/hvis vi vurdere med afsæt i statusskemaet, at en elev ikke synes at profitere i tilstrækkelig
grad i tilbuddet.
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Su oi ndervangskolens
dviklingspunkter

Hvad skal vi arbejde med og hvad vil vi opnå?
Vore to udviklingspunkter, der blev udvalgt ifm. Kvalitetssamtale 2017 d. 18/1-2018, er komplementære og skal derfor
ses som tæt forbundne og hinandens forudsætninger for at lykkes. I det følgende har vi dog for overskuelighedensskyld valgt at beskrive udviklingspunkterne separat.

udviklingspunkt 1
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Søndervangskolen har som en del af tidligere L.U.P.’er i perioden 2008-2016 udarbejdet startegiplan Vol. 1.0 for elev
rekruttering og –fastholdelse af distriktselever mhp. at øge andelen af elever bosiddende i lokaldistriktet, endvidere fastholde i forvejen indskrevne elever på skolen i hele skoleforløbet. Med strategiplan vol. 1.0 er det i perioden lykkedes os:
• at hæve andelen af distriktselever fra ca. 19% til 35%
• at fastholde allerede indskrevne elever, således at vores ’elevflow’ nu er stabiliseret og på niveau med kommunegennemsnittet.
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Tidshorisont for udviklingspunkt 1

De senere år har vi dog måttet konstatere, at det er udfordrende for os at hæve antallet af distriktselever yderligere.Det
ser ud til, at grænsen på de nuværende ca. 35% af distriktselever er vanskeligt for os at krydse trods diverse målrettedeog ihærdige indsatser. Vi ser det derfor som påkrævet at re-tænke, innovere på og reflektere over én gang til,hvordan
vi igangsætter nye fremtidige initiativer, hvilket også er den direkte årsag til valg af udviklingspunktet. Denoverordnede
tidsplan herfor er illustreret ovenfor.

Hvad er målet for indsatsen?
Målet med udviklingspunkt 1 er at få krydset grænsen og dermed få ’hul igennem’ til de resterende ca. 65% af familier i
lokaldistriktet, der i dag fravælger Søndervangskolen og i stedet vælger et andet skoletilbud til deres barn. Det er vores
ambition, at resultatet af vores udvalgte indsatser vil være, som det fremgår af nedenstående.

Korte bane
- august 2020

Mål 1
0.- 4.årgang 2017/2018
Antallet af elever på 0.-4.årgang 2017/2018
skal hæves fra nuværende elevtal på mellem
27-33 pr. årgang til 38-42 elever pr årgang.

Mål 2
Samlet elevtal

Lange bane
- august 2020

Mål 1
0.- 4.årgang 2017/2018
Antallet af elever på skolen skal samlet set
øges til min. 38-42 elever pr årgang, hvorved
skolen bliver fuldt udbygget til to-sporet skole
med min 400 elever.

At elevsammensætningen på skolen i højere grad afspejler
beboersammensætningen i lokaldistriktet.
Udarbejdet på L-team visionsseminar d. 5.-6. februar 2018
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Hvorfor er det vigtigt at øge andelen
af distriktselever?
Med indfrielse af de opsatte målsætninger er det vores
klare overbevisning, at såvel lokaldistriktet som Søndervangskolen vil få gavn heraf. Lokaldistriktet vil profitere af
at have en stærk, lokal folkeskole, der leverer høj kvalitet
til deres børn og unge, og som samtidig bidrager med at
være en central og handlekraftig aktør i hverdagen.
Vi forventer også, at en målindfrielse vil understøtte
større sammenhængskraft og fælles -identitet/-ejerskab,
end vi oplever i lokalområdet i dag, hvor det naturligvis
kan mærkes, at op mod 2/3 af børnene og de unge hver
dag pendler ud af distriktet, fremfor at være en del af det
’hood’, de bor i. Vi antager, at den lokale skole ganske
enkelt skal have en vis ’volumen’ for at kunne indtage
denne rolle/position.
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Søndervangskolen vil profitere af at have en bedre kapacitets- og ressourceudnyttelse ifm. med planlægning og
organisering af de enkelte skoleår. Samtidig sikres der
med målsætningerne et mere passende og jævnt fordelt
antal børn i de enkelte klasser.
Vi oplever pt., at enkelte klasser på skolen har et så relativt lavt elevantal, at det til tider kan udfordre muligheden
og behovet for at etablere de nødvendige fællesskaber
på kryds og tværs indenfor klassen, således relationel
koordinering, socialt samspil/-dynamik, faglig holddeling
m.v. kan finde mere naturligt sted i hverdagen. En af måderne vi forsøger at kommer overens hermed er eksempelvis at tage afsæt i årgangen som omdrejningspunkt,
fremfor klassen.

Hvordan vil vi opnå vore mål og hvem
er de primære aktører?
De primære aktiviteter vi igangsætter ift. udviklingspunkt
1 er:
-

Aktiv udnyttelse af den synergi, vi forventer ifm.
etablering af det nye Børne- og ungeunivers (jf.
de nerdsatte arbejdsgrupper ift. sammenflytningen mellem skole, dagtilbud og klub), herunder
særligt overgangen fra dagtilbud til skole ift. tiltag
på skolen i form af Buddy-ordninger, skolearrangementer for småbørnsforældre samt brug af sociale medier, men også begyndende drøftelser og
muligheder for et fælles pædagogisk grundlag.

-

Stemme dørklokker ift. kommende skolestartere

-

Forstærket og tættere samarbejde med bolig- og
grundejerforeninger, Fællesrådet og de lokale
ejendomsmæglere, herunder en styrket dialog
med de etniske foreninger samt moskeen overfor
skolen

-

Etablering af et lokalt ambassadørkorps (internt
bestående af elever, medarbejdere, forældre - og
eksternt bestående af lokale samarbejdspartnere
og andre centrale aktører)

-

Tidligere, bedre inddragelse og samarbejde med
Tand- og Sundhedsplejen

-

Relancering/gentænkning af skolens kommunikationsstrategi

-

Nudging og større synlighed i lokalområdet

-

Øget digitalisering målrettet lokalområdet,
forældrene og eleverne (på skolen i form af valgfaget/kurser indenfor IKT og kodning, eksternt
bl.a. storskærm over skolens hovedindgang

-

Opmærksomhed ift. lokalplan og udbygning/udvikling af det nye Store Ravnsbjerg

De nævnte indsatser er enten allerede igangsat eller
forventes at blive dette indenfor denne LUPs løbetid. Ift.
indsatserne er der sat ansvarshavende personer på, og
der er fastlagt tidshorisonter for, hvornår (de fleste) af indsatserne forventes iværksat hhv. afsluttet mhp. at sikre, at
vi når i mål med det aftalte.
Milepælene undervejs vil i form af stop-ups vha. skolens
respektive fora, organer og øvrige samarbejdsarenaer,
så alle på den måde er mere eller mindre involveres i en
eller flere af indsatserne. Fra skolens side er der tale om
medarbejdere, ledelse, forældre, elever - og fra lokalområdet er det de centrale aktører, i det hele taget alle,
der har en fordel og en ’aktie’ i at understøtte Søndervangskolen, så den opfattes af familierne som den foretrukne folkeskole i distriktet. Samtidig er Skolebestyrelsen
meget engageret og optaget af dette udviklingspunkt og
har flere omgange drøftet udviklingspunktet, herunder
mulige tiltag og indsatser.
Flere af indsatserne er valgt med afsæt i bl.a. en analyse,
Søndervangskolen i 2016 fik udarbejdet af et hold journaliststuderende ifm. deres semesterprojekt med problemformuleringen: ’Hvordan kan vi hjælpe Søndervangskolen
med at forbedre sit image og brande sig som en attraktiv
skole for områdets forældre?’, hvor alt fra SWOT- og
Stakeholder analyser til samfundsdiskurs - og ikke mindst
vores egen selvfremstilling af skolen blev taget kærligt
og kritisk under lup. Der var bl.a. vigtige interviews med
forældre, der havde fravalgt skolen, og hvor de studerende ad anden adgang fik en vigtig og værdifuld viden, vi
manglede. Samtidig modtog vi med rapporten en række
en helt konkrete anbefalinger, hvor flere af disse optræder under indsatserne ovenfor.
Ydermere har vi ifm. L-teamets visionsseminar i feb. 2018
med procesfacilitator Søren Brøndum (fra Brøndum &
Fliess) benyttet anbefalinger fra bl.a. ”Brug Folkeskolen”
– en forældreforening, der har haft gode erfaringer på
Københavnske skoler ift. inddragelse af forældre ift. det
lokale skolevalg.
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Perlekæden
Søndervangskolens pædagogiske praksis

Challenging
learning
Elevreviews

Min
uddannelse
Faglighed
& Trivsel
Study hard & be nice
to people

Brede
børnefællesskaber

IGolearning

IPadstrategy
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Elevtrivsel

Overfor er illustreret de pædagogiske tiltag, der tilsammen udgør Søndervangskolens pædagogiske praksis
(‹perlekæden’). Det vil sige, at det er kædens pædagogiske grundelementer, som forventes at fremstå tydeligt/
synligt i hverdagen i lærerens/pædagogens praksis og
udgør dermed det lærings’mindset’, som det pædagogiske personales forberedelse, tilrettelæggelse og efterbehandling skal ske ud fra.
Endvidere er perlekæden omdrejningspunktet for skolens
kompetencefokus/-udvikling samt indhold på vores fælles
onsdagsmøder, i fagteamene, i afdelingerne og på årgangen/klassen. Perlerne er tæt forbundne, flere er ’viklet’ ind
i og forudsætter hinanden og/eller udspringer af hinanden
– og de skal dermed ses som komplementære.
Nogle af perlerne har vi arbejdet med i flere år og er fortsat
i proces med, særligt har tænkningen omkring iGo-learning
været afprøvet i skoleåret 2017/2018, hvor evalueringerne

fra afdelingerne har vist, at der er stor opbakning til selve
visionen bag iGo-learning men, at organiseringen ift. indeværende skoleår har udfordret flere steder. Det betyder, at
vi med skoleåret har 2018-2019 foretaget flere ændringer
særligt begrundet i struktur og organisering, mens vi har
fastholdt ambitionen og visionen. På denne baggrund arbejdes der således i de kommende år fortsat i en sikker
retning mod en fuld implementering af ikke blot iGo-learning tænkningen, men samtlige perler i kæden indenfor de
tre pædagogiske afdelinger.
Vi vil fortsat også have fokus på opfølgning og rettidig evaluering undervejs, så vi hele tiden optimerer og kvalificerer
processerne og udviklingen. Perlekæden ligger til grund
for den organisering og struktur, som skoleårsplanlægning
2018/2019 bygger på. Der vil dermed være en forventning
om, at perlerne kommer til at fremstå tydeligt i hverdagen
mhp. at sikre, at skolens visioner og mål også rent faktisk
omsættes til pædagogisk praksis.
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Udviklingspunkt 2
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Hgvenorndeamn dsettysrakmeslede skoleforlo1 b?
Kort bane
- 2021

Længere bane
- 2023

Mål 1 - Nationale test:Mindst 50 pct. af eleverne
skal være gode til at læse
og regne i de nationale test

Mål 1 - Nationale test:
Mindst 60 pct. af eleverne
skal være gode til at læse
og regne i de nationale test

Lang bane
- 2025

Nationalt mål

Mål 1 - Nationale test:
Mindst 80 pct. af eleverne
skalvære gode til at læse og
regne ide nationale test

Mål 1 - Nationale test:
Mindst 80 pct. af eleverne
skal væregode til at læse
og regne i de nationale
test

Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og
matematik skal stige år for
år med 9,5 pct.

Mål 2 - Nationale test:
Andelen af de allerdygtigsteelever i dansk og matematikskal stige år for år

Mål 3 - Andelen af elever:
med ’dårlige’ resultater i
læsningog matematik skal
reduceres år for år

Mål 2 - Nationale test:
Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og
matematik skal stige år for
år med 5 pct.

Mål 2 - Nationale test:
Andelen af de allerdygtigsteelever i dansk og matematik skal stige år for år
med 7 pct.

Mål 3 - Nationale test:
Andelen af elever med ’dårlige’resultater i læsning og
matematik skal reduceres
årfor år med 25 pct.

Mål 3 - Nationale test:
Andelen af elever med
’dårlige’ resultater i læsning
og matematik skal reduceres år for år med 20 pct.

Mål 3 - Nationale test:
Andelen af elever med
’dårlige’ resultater i læsning og matematik skal
reduceres

Mål 4 – Elevfravær:
Elevfraværet i Indskolingen
skal reduceres med 5 dage
om året

Mål 4 – Elevfravær:
Elevfraværet i Indskolingen
skalreduceres med 2 dage
om året

Mål 4 – Elevfravær:
Elevfraværet i Indskolingen skal som min. ligge på
kommunens gennemsnit

Mål 5 – Elevfravær:
Elever med bekymrende
fravær skal reduceres
med 5%

Mål 5 – Elevfravær:
Elever med bekymrende fravær skal reduceres med 7%

Mål 5 – Elevfravær:
Elever med bekymrende
fravær skal reduceres med
10% om året

Mål 6: Elevfravær
Skolens samlede elevfravær skal fortsat ligge under kommunegennemsnittet
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I forbindelse med de opsatte mål vil der i perioden være et særligt fokus mhp. målopfyldelse for Indskolingen og
Mellemtrinnet. Mhp. at indfri målene vil en konkret udmøntning ske indenfor nedenstående fire spor:
1. Succesmål for Læring
2. Handleplan for DANSK, MATEMATIK & SPROG
3. Nytænkning af San Francisco (Læringscenteret)
4. Fælles lærings-mindset (med inspiration fra Challenging Learning) - Stærkere fællesskaber
De fire spor er alle videreudviklinger og forstærkninger af den fælles pædagogiske rejse, Søndervangskolen de senere år har været på. I det følgende introduceres hvert af de fire spor.

Spor 1
Succesmål for Læring

Søndervangskolen stræber konstant efter at blive bedre
til at arbejde med og lede alle børns og unges læring,
udvikling og trivsel. Vi er overbeviste om, at de forventninger, børn og unge mødes med, er afgørende i denne
sammenhæng. Vores filosofi er: ”Høje ambitioner på alle
børn og unges vegne bidrager til, at de bliver så dygtige,
de kan”.
I folkeskolen er der mange færdigheds- og vidensmål
- og selv med en reduktion af disse, er der fortsat mange
at forholde sig til. Da læringsmålene nu er vejledende,
har vi lokalt muligheden for at ”trimme” målene, så vi i
endnu højere grad kan rette fokus på det, der gør vores
elever så dygtige, de kan.
Vi har derfor lokalt på Søndervangskolen udviklet ’Succesmål for Læring DANSK & MATEMATIK’ som et redskab til at følge elevernes fagfaglige udvikling og progression i hverdagen og op gennem det samlede skoleforløb.
’Succesmål for Læring DANSK & MATEMATIK’ indeholder en systematiseret liste med læringsmål inden for
dansk og matematik for hver årgangstrin og som elever,
forældre og klassens lærere i fællesskab kender til, er i
dialog omkring og evaluerer på løbende.
Dette sker primært i den daglige undervisning, men også
til vores 4 årlige ’Elev Reviews’, hvor forældrene også
er deltagere. Fokus er her; Hvor skal vi hen (de aftalte
succesmål)? Hvor er vi nu (progression og status ift.de
aftalte mål)? Hvad er næste skridt?

’Succesmål for Læring DANSK & MATEMATIK’ er også et
redskab for ledelse og lærere mhp. at synliggøre progression og forventet mål for den enkelte elev fra 0. klasse til
9.klasse (dvs. op gennem elevens samlede skoleforløb),
og hvor ledelse og lærere på baggrund af data i fællesskab kan træffe de rigtige beslutninger om indsatser ift.
elevernes læring og progression. Succesmålene for Læring på de enkelte klassetrin er udarbejdet mellem skolens pædagogiske ledere og skolens Vejledere.
Endvidere er de indgået som en del af drøftelser ifm. de
pligtige Bilag 1 drøftelser og har været genstand for drøftelserne i de fagteammøder i DANSK og MATEMATIK,
der ugentligt er afsat på skolen. Drøftelsen fortsætter
mhp. yderliger kvalificering på pædagogisk lørdag d.
19.1.2019.
Med indsatsen forventer vi, at den faglige progression for
eleverne stiger samlet og op gennem skoleforløbet med
særlig fokus ift. Indskoling og Mellemtrin.
Et vigtigt opfølgningsværktøj vil være elevtrivselsmålinger
og nationale testresultater. Ligeledes vil udviklingen blive
fulgt og med stop-ups i vores respektive fora som DAN/
MAT fagteamene, Vejlederteamet og fælles møder for det
pædagogiske personale og ledelse. Ydermere vil resultaterne blive fulgt ved vores to årlige ÅR (Årgangs
Reviews), hvor nærmeste leder sammen med årgangsteamethar en status pba. en række på forhånd udvalgte
data.
Som sparringspartner undervejs har læringskonsulent Nikolaj Schnurre fra Undervisningsministeriet indgået med
kvalificeret feedback, og indsatsen skal dermed også ses
som en del af det 3 årige ministerielle program, som Undervisningsministeriet har søsat ift. fagligt elevløft på 120
folkeskoler i Danmark.
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Spor 2
Handleplan for Dansk, Matematik & Sprog
Som en konkret udmøntning af vores ambitiøse mål
på ALLE børns vegne, har vi netop udarbejdet en lokal
Handleplan Dansk,Matematik og Sprog, hvori også en
beskrivelse af vores fælles strategier og -tilgange indgår,
herunder fx brug af Læringsplatforme og systemer.
Handleplanen er inddelt for de tre områder i Indskoling
0.-3. klasse, Mellemtrin 4.- 6. klasse og Udskoling 7.- 9.
klasse, ligesom der for hvert af områderne følger et evalueringsdesign. Sådan kan vi dels sikre, at vi kommer i
mål med indsatserne i handleplanen, dels sikre et beredskab med kompenserende tiltag, når/hvis elever ikke
udvikler sig som forventet.
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Handleplanen indeholder også en organisering af densupplerende undervisning, herunder Vejledernes opgaver, roller og funktioner i hverdagen.
Med indsatsen forventer vi, at den faglige progression for
eleverne stiger samlet og op gennem det samlede skoleforløb med særlig fokus ift. Indskoling og Mellemtrin.
Et vigtigt opfølgningsværktøj vil være elevtrivselsmålinger
og nationale testresultater Ligeledes vil udviklingen blivefulgt og med stop-ups i vores respektive fora som DAN/
MAT fagteamene, Vejlederteamet og fælles møder for det
pædagogiske personale og ledelse.
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Champions

•
•
•
•

• Ledelse af aktionslæring
• Kurser og vejledning for
medarbejdere
• Event
• Data

•
•
•
•
•
•

Dansk

DSA

Kurser for elever
KICK
Basis/supplerende DSA
Vejledning og kurser for
medarbejdere
Event
Data

SAN FRANCISCO

• Test og afdækning
• Kurser for elever
• Vejledning og kurser for
medarbejdere
• Ordblindhed/DSA
• Event
• Data

•
•
•
•

IT

Vejledning
Administration
Lokale
Materialer

Matematik
• Test og afdækning
• Kurser for elever
• Vejledning og kurser for
medarbejdere
• Event
• Data

Outdoor

•
•

Vejledning
Outdoor forløb
iGO Outdoor
Event

•
•
•
•

•
•
•

Kodning

Kurser for elever
Kurser og vejledning
medarbejdere
Valgfag
Event

•
•
•

iPad 1:1

Kurser for elever
Kurser og vejledning for
medarbejdere
Support
Samarbejde med Kompas
Event

Kommunikation
Facebook
Hjemmeside
Journalistik

Spor 3
Nytænkning af San Francisco (Læringscentret)

Foruden ’Succesmål for Læring’ og Handleplanen for
dansk, sprog og lærsning har vi i foråret igangsat en
proces imod at nytænke San Francisco under overskriften fra ’Mølleparken til Dokk1’. Med henvisning til de to
fortidige hhv. nutidige/fremtidige institutioner, har vi bl.a.
fundet inspiration ift. indretningen af vores eget lokale
læringscenter på Søndervangskolen. Tanken har været,
at vi i endnu højere grad transformerer vores nuværende Læringscenter fra et ’gammeldags skolebibliotek’ til
et nyt vitalt omdrejningspunkt for et stærkt professionelt
læringsfællesskab, hvor ’transport’ af faglig viden, sparring og feedback mellem brugerne (børn og voksne) i
dagligdagen kommer til at stå helt centralt.
Målet med nytænkningen af San Francisco har dels været at styrke læringsfællesskabet internt mellem vores
faglige Vejledere og pædagogiske ledere og dels at få
involveret en meget større andel af det pædagogiske
personale i dagligdagen i de opgaver, funktioner og aktiviteter, rummet indbyder til – og dermed samle det hele
under én stor paraply. Man kan sige, at vi i højere grad
ønsker at bruge rummet (som vi opfatter som et såvel
fysisk- som et mentalt rum) som base for den LÆRING
og -kultur, vi ønsker på skolens om helhed. San Francisco skal agere lærings-lokomotiv, der steady kører i
front og dermed fungerer som prototype for den form for
læring og -mindset, vi ønsker forgrenet helt ud i de enkelte klasser. Vi ønsker at flere af de mange kompetencer, vi
ved der er tilstede stede på skolen sættes yderligere spil
samtidig med en større arealudnyttelse.

side 18

Med indsatsen forventer vi, at vi indenfor herværende
LUPs løbetid har gjort os de første erfaringer med at anvende vore kompetencer og blevet bedre til at sætte dem
i spil til større og bedre gavn for flere – såvel elever som
medarbejdere. Vi forventer, at vores fremtidige Læringscenter, som vi endnu ikke har fundet et passende navn
til, vil opleves som et mere åbent sted end i dag. - Et sted
der vil emme af læring, vitalitet og videndeling på tværs
af skolen og således være samlingssted for vigtige læringsfællesskaber af elever og voksne på tværs af vores
tre pædagogiske afdelinger (Indskoling, Mellemtrin og
Udskoling).

Et vigtigt opfølgningsværktøj vil være elevtrivselsmålinger
og tilfredsundersøgelser hos medarbejdere, elever og
forældre. Ligeledes vil indsatsen blive fulgt og med stopups i vores respektive fora som DAN/MAT fagteamene,
Vejlederteamet og fælles møder for det pædagogiske
personale og ledelse.
I fremtiden ser vi yderligere perspektiver ift. inddragelse
af lokalområdet såvel institutioner som beboere, det kan
være udlån til og servicering af børnene i dagtilbuddet,
etablering af borgernære funktioner og rådgivning fx dele
af ’Borgerservice’, åbne lokale lektiecafeér, borger-/forældrekurser, m.v.)
Ovenfor illustrerer figuren de opgaver, roller og funktioner,
det nye San Francisco kommer til at bestå af pr. 1/82018.
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Spor 4
Fælles læringsmindset (med inspiration fra Challenging Learning)
- Stærkere Fællesskaber
Siden Søndervangskolens Kvalitetstilsyn tilbage i 2011
har vi arbejdet systematisk og målrettet med ledelse af
elevernes læring. Dette er sket pba. af en datainformeret
ledelsestilgang ift. den enkelte elevs læringsprogression. Dette inkluderer et naturligt og stærkt fokus på den
enkelte elevs trivsel, hvor helhedstænkning, involvering
af forældre samt en tidlig- og forbyggende indsats har
stået centralt samtidig med, at en styrkelse af elevens
ikke-kognitive kompetencer er indgået som afgørende ift.
elevens samlede læringsudbytte, -vækst og -udvikling.

på at engagere, motivere og udfordre eleverne gennem
udvikling af sprog for læring, dialog og aktiv læring via
inspiration fra Martin Renton (partner i CL). Kompetenceforløbet omfatter alle skolens elever, forældre, lærere/
pædagoger og ledelsesteam. Baggrunden for at vi vi i sin
tid indgik aftalen med Challenging Learning var muligheden for at bygge videre/forstærke det læringsmindset, vi
allerede var i gang med at udvikle, og fordi firmaet kunne
tilbyde os ’den fulde pakke’, så vi kunne få involveret alle
(dvs. elever, medarbejdere, forældre, ledelse).

Tilsvarende har vi haft et særligt kompetencefokus ift.
medarbejdernes faglighed, udvikling og trivsel, herunder
en samlet professionel kapacitetsopbygning. Ovenstående har betydet et ændret ’mindset’ ift. vores generelle
daglige tilgang og praksis. Med det skærpede fokus er
det lykkedes os i perioden at rykke markant på såvel
elevernes faglige resultater som medarbejdernes professionelle kompetencer og trivsel. Sideløbende har vi intensiveret forældrenes involvering i skolehverdagen med
fokus ift. deres eget barns læring og den læringsforståelse vi arbejder med afsæt i.

Aftalen blev, at Martin Renton (partner i CL) var/er vores
primære konsulent, og med hvem vi har den løbende
kontakt, koordinering og planlægning, mens James
Nottingham bl.a. har været med i afviklingen af vores
opstartsdage og forældrearrangementer. Vores mål med
indsatsen var/er at sikre fortsat progression for skolens
elever med fokus på både viden, indstilling til læring, trivsel samt sociale kompetencer, herunder ønsket om udvikle/forstærke et fælles mindset, sprog og tilgang for og til
læring – kort sagt en Læringskultur!

Konkret indgik Søndervangskolen pr. 1. august 2016 et
toårigt kompetenceforløb med James Nottinghams firma
Challenging Learning. Forløbet har bestået i/ består bl.a.
i en række besøg hos os ca. 6-8 gange pr. år, hvor ledelsesteam, ’Champions’ og lærere/pædagoger fokuserer
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Samtidig ønskede vi, at dette skulle ske i tæt samarbejde
mellem det pædagogiske personale, elever, forældre og
ledelsen. Derved kom ledelsen endnu tættere på praksis
for på den måde at have en bedre indsigt/viden/forståelse
ift. at kunne lede læringskulturen på skolen.

Vision Statement

Vision
Language
for Learning

Active
Learning

Dialogue

Feedback

Challenge

Environment

2016 - 2017
Vi arbejder på, at eleverne udvikler et
nuanceret sprog for læring med fokus på
indstilling, kompetencer og viden

Vi lærer eleverne at lære og være
aktive i undervisningen

Vi bruger dialogen til at lære af hinanden

Vi har en dynamisk tilgang til og
bruger feedback på flere niveauer til
at hjælpe eleverne til at nå målet for
deres læring

Vi gør det muligt for eleverne at tage
imod udfordringer, vi støtter dem og
fokuserer på deres succeser

2018 - 2020
Her på skolen har vi et fælles sprog for læring, hvor vi alle har sproget til at tale sammen om indstilling, kompetencer og viden

Her arbejder eleverne selvstændigt, fordi
de har forudsætninger for det

Vi bruger dialogen til at lære af hinanden og
til at udforske og udvikle sammen. Vi værdsætter ideer og synspunkter og tager os tid
til at tale sammen på en respektfuld måde

Eleverne på skolen kan give sig selv og
hinanden feedback. De kender målet og
ved, hvor de er nu, og hvad deres næste
skridt er
Vi opfordrer vore elever til at tage imod nye
udfordringer alene og sammen med andre,
fordi vi ved, at det gør dem dygtigere. Alt
sammen indenfor trygge rammer

På Søndervangskolen har vi unikke læringsmiljøer og digitale løsninger, der anvendes
så de støtter elervernes sproglige udvikling, læring og progression

Forud for opstarten i 2016 blev ovenstående Vision Statement udarbejdet. Dette udmøntede sig i udarbejdelse af
en konkret ’Growing Together’ - plan med målfastsættelse, som fremgår af næste side.
Af planen fremgik/fremgår dels hvad vi hver især havde/har af roller, opgaver og funktioner i kompetenceforløbet.
Endvidere de seks kendetegn vores læringsforståelse skulle bygge på – se vores Growing Together Plan i det følgende.
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Growing together Plan - Developing a culture of learning at Søndervangskolen

Impact and wanted eﬀect
2018-2021

Impact and wanted eﬀect
2016-2018

Leaders
Champions
Staﬀ
Students

Parents

Baseline

Action
Learning

Data
Action
Collection Planning

Mental Model
Shift

Coaching
Feedback
Skills

Professional Culture
Shift

Strategies
and Tools

Action
Learning

Dependent

Aware of
Learning

Guided
Progress

Parent
Meeting
for all

Student
Reviews

Student
Reviews

Guided Induction
and Observation

Classroom
Culture Shift
Supporting their
child’s learning
Culture Shift

Doing

Learning

Language

Doing

Learning

Active
Learning
Active
Learning
Dialogue
Dialogue

Active and
Collaborative

Ask

Teacher-led

Learning-focused

Independent

Teacher-led

Learning-focused

Independent

Disputational

Cumulative

Exploratory

Cumulative

Disputational

Exploratory

Teacher-led ’Growth’

None

Teacher-led ﬁxed

Feedback

None

Teacher-led ﬁxed

Challenge

Avoided

Low

High

Challenge

Avoided

Low

High

Environment

Bare

Showcases work

Bare

Showcases work
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Independent
Collaborative

Ask

Feedback

Environment

Capacity

Collegiate &
Self Growth

Reflective
Practice

Language

Emphatic
shared
Leadership

Teacher-led ’Growth’

Interactive
Interactive

Peer
Peer
Exuberant
Exuberant

Supports Learning
Language
Supports Learning
Language
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Samarbejdet om elevens læring (systematik og metoder)

REVIEWs

lag for lag

professionel reviews /pr • to om året
HVEM

leder samt lærer / pædagog.

leadership reviews /lw • to om året
HVEM

afdelingsleder og skoleder.

FORMÅL at understøtte den ønskede ’ledelse tættere på
praksis.’
FOKUS

opsamling og deling af viden fra de øvrige reviews
mhp. at sikre helheden og den videre udvikling.

FORMÅL at tydeliggøre og fastholde en systematisk metodik
for at styrke en professionel samarbejdskultur.
FOKUS at gøre sparring og feedback til en naturlig del af
hverdagen.

learning walks /lw • to om året
HVEM

champion reviews /cr • to om året
HVEM

Interne instruktører (champions) samt lærere
og pædagoger.

FORMÅL at coache og støtte kolleger i arbejdet med
Challenging Learning.

ekstern konsulent samt relevante ledere og
champions, som observerer i klasserne.

FORMÅL at skabe øget dialog om hvad der virker i
undervisningen ift. hvor vi gerne vil hen.
FOKUS at observere og tale med elever i klasserne
ift. aftalte temaer.

FOKUS at styrke en åben, reflekterende og delende
kultur, der tager udgangspunkt i den daglige
praksis.

årgangs reviews /år • to om året
elev reviews /er • fire om året
HVEM

dansk- og matematiklærer samt elev og forældre.

FORMÅL at tydeliggøre og fastholde et specifikt lærings fokus
med udgangspunkt i det aftalte læringsmål, som elev
og lærere opstiller i fællesskab.
FOKUS at eleven bliver aktiv og deltagende i formidlingen af
egen status og læringsfremskridt.

Reviews på Søndervangskolen skal ses som et af flere
styringsværktøjer indenfor LUP, og er den systematik
og metode, vi anvender i samarbejdet omkring elevens
læring. Endvidere som en del af det lokale ledelsesgrundlag, der trådte i kraft pr. 1/8-2015, hvor formålet med en
ny ledelsesstruktur via styrket afdelingsledelse er, at sikre
medarbejderne høj ledelseskvalitet og ledelse tæt på den
daglige praksis.
Det overordnede formål med Reviews på Søndervangskolen er at have en stærk metodik, der sikrer os
systematik og rød tråd i samarbejdet om elevens læring.
Ydermere at styrke og udvikle en stærk professionel
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HVEM

årgangsteam samt nærmeste leder.

FORMÅL at tydeliggøre og fastholde et specifikt
læringsfokus med udgangspunkt i det aftalte
læringsmål, som klassen / årgangsteamet
har opstillet.
FOKUS på databaserede informationer, som parterne
på forhånd har udvalgt.

feedback- og sparringskultur på tværs af skolens aktører,
hvor vi i dagligdagen støtter op og giver opbakning til hinanden. Kodekset på alle niveauer skal være høj kvalitet,
professionel videndeling og synlig progression ift. vores
kerneopgave.
For en nærmere beskrivelse af de enkelte Reviewtyper
henvises til særligt bilag ’Reviews og Learning Walks på
Søndervangskolen’, der opdateres hvert år ifm. skoleårsplanlægningen.
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Kompetenceudvikling
For at styrke det faglige niveau for eleverne op gennemdet samlede skoleforløb prioriterer vi fælles kompetenceudvikling højt. Det er vigtigt, at alle lærere og pædagoger
oplever sig klædt på til opgaven.
Da vi gennem de sidste mange år har opbygget en stærk
faglig kapacitet blandt lærere, pædagoger og vejledere,
vil denne kompetenceudvikling i første omgang bestå
afkollegasparring, vejledning, aktionlæringsforløb samt
afprøvningaf fx Co-Learning.
Dette vil derudover blive suppleret af interne samt eksterne kursusholdere. Det er vigtigt, at den samlede kompetenceudvikling– både vores arbejde med ’Mindset for
læring’ (Udfordrende læring og iPad 1:1 - Den producerende elev) og den mere fagspecifikke går ’hånd i hånd’,
da det til sammen er med til at skabe en stærk læringskultur både blandt børn og voksne.

De nationale test
De nationale test er et værktøj til den løbende evaluering i folkeskolen, og de er tænkt som et pædagogisk
redskab til lærerne. De skal også bidrage til den videre
tilrettelæggelse af undervisningen og til at følge elevens
progression f.eks. i forbindelse med Elev Reviews (ER)
og Årgangs Reviews (ÅR).
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Proceduren er, at læsevejleder og matematikvejleder udsender brev til alle dansk- og matematiklærere i forhold
til tidspunkt for afvikling. Derefter booker læse- og matematikvejledertesten i systemet. Der laves også aftaler
om afvikling og gennemgang af resultater. Vejledning på
baggrund af resultaterne kan f.eks. foregå på fagudvalgsmøderne.
IT-Læringsvejleder udsender besked til lærerne, ift. øvrige fag. Derefter booker IT-læringsvejlede testen i systemet. Der kan også her laves aftaler om evt. hjælp til
afvikling og gennemgang af resultater.
På de ugentlige fagteammøder i dansk- og matematik vil
læse- og matematikvejlederne informere om testafvikling,
brug af hjælpemidler og den gode testsituation, hvor vi
fokuserer på:
• Hvordan forbereder læreren testen?
• Hvordan forberedes eleverne til testen?
• Hvad er en god test situation?
I forbindelse med at gå til prøve på særlige vilkår og i
dette tilfælde tage de nationale test skal man på alle klassetrin i samarbejde med nærmeste leder, kontaktlærer
og vejleder undersøge, om det vil være til elevens fordel
at gå til prøve på særlige vilkår. For at dette kan lade sig
gøre, skal der på baggrund af relevante test udformes en
handleplan (henv. til særskilt skema)

Forældrekraft - en ekstra resurse

Vi anser forældrene som en helt særlig resurse ift. at støtte op om deres barns læring. Derfor inddrages forældrene alle steder, hvor det giver mening, såvel formelt som
uformelt.
På det mere uformelle plan handler det om etablering
af naturlige ’meeting-points’ i hverdagen. Det kan være
i form at vores daglige morgenmadsordning, stor-forældremøder, forældrecafeer i afdelingerne, skolefest m.v.
Det skal opleves rart for forældrene at komme på skolen,de skal føle sig velkomne.
Ift. det mere formelle plan sker det ved vores Elev Reviews, hvor forældrene kommer på skolen fire gange årligt
for at høre om deres barns læringsstatus og -progression,
trivsels- og fraværssamtaler.

Forældrene skal introduceres til et ’Growth mindset’ (jf.
Carol Dweck), hvor det at fokusere på barnets indsats
frem for resultat, er afgørende for, at barnet øver sig og
er glad for at læse. Men også at fejl er med til at skabe
læring. Vores ’mindset’ er, at vi ser forældre som en ressource, som kan gøre en positiv forskel.
At skrive er også en vigtig vej til god læseudvikling.
Læsning og skrivning understøtter hinanden. På samme
måde som læsning kan forældrene også være med til at
støtte deres barns skriveudvikling.
’WRITE – skriv løs!’ er både et redskab til at følge elevens skriveudvikling, men indeholder også en vejledning
til forældrene i, hvordan de bedst støtter deres barns skriveudvikling.
•

Samtidigt har vi en engageret skolebestyrelse, der er
gode til at bakke op om skolen. Interessen for at væremed i skolebestyrelsen er stor, således havde vi ’kampvalg’ til opstillingsmødet d. 10. april 2018.
Konkret har vi igangsat READ som en indsats på tværs.
Det handler om at skabe den røde tråd i sprog og læsning mellem hjem, børnehave og skole og er en af Aarhus Kommunes tidlige forebyggende indsatser.
Hos os kobler vi READ sammen med vores fokus på forældresamskabelse – dvs. det at se forældre som resurse
i deres barns læring. For at styrke elevernes læseudvikling helt fra starten, vil vi opsætte tydelige forventninger
til forældrene ift. at støtte deres barns læseudvikling, men
også samtidig give gode ideer og råd til, hvordan man
skaber et godt ’hjemmelæringsmiljø’.

• READ introduceres til forårets forældremøde for kommende
skolestartere

• READ KUFFERT introduceres og udleveres til første foræl-		
dremøde i 0. klasse

• READ KUFFERT introduceres og READ -Læs løs! introduceres til første forældremøde i henholdsvis 1.- 3. klasse

WRITE-Skriv løs! introduceres til første forældremøde

i 0.- 3.klasse

MATH - Matematik før skolen’ er tre små billedbøger til de
2-5 årige og deres voksne. Formålet med bøgerne er at
styrke børns evne til spontant at bruge antal, når de taler.
For os handler førskolematematik ikke om at gå i gang
med skolen lidt tidligere, men om at blive introduceret til
de helt fundamentale forudsætninger for talbehandling:
tælleremsen, én mere, opdeling i grupper, hverdagsting,
talsymbolerne, tal på fingrene og tal som en egenskab
ved ting. Højtlæsning er altid en hyggestund, særligt med
bøger som engagerer og begejstrer børnene.

•

et for

ød
res og udlånes til introm
MATH bøger introduce
elever
kommende 0.-klasses

Til matematik i indskolingen 0. – 3. klasse benyttes
’NUMBERS – regn løs!’. Dette er et redskab til at følge
elevens matematiske udvikling, men indeholder også en
vejledning til forældrene I, hvordan de kan støtte deres
barn derhjemme.
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