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  Landstal 

Trivselsmåling 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2020/20221 

0.-3. klasse  

Andel med højste social trivsel 64,0 % 64,9 % 64,7 % 63,6 % 

Andel med højeste faglig trivsel 49,1 % 48,3 % 46,8 % 46,1 % 

Andel med højste støtte og inspiration 53,1 % 53,8 % 55,7 % 53,0 % 

Andel med højste ro og orden 50,5 % 54,4 % 49,3 % 45,5 % 

  
4.-9. klasse  
(Gennemsnit, skala 1-5) 3,7 3,7 3,7 3,7 

Faglig trivsel 3,7 3,7 3,7 3,7 

Ro og orden 3,8 3,8 3,9 3,8 

Social trivsel 4,1 4,1 4,1 4 

Støtte og inspiration 3,2 3,2 3,2 3,2 

  

9. klasse 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2020/20221 

Dansk 6,9 6,4 8,1 7,9 

Matematik 6,1 6,9 7,7 7,6 

Bundne pøver 7,1 6,8 7,9 7,9 

Andel elever der aflægger alle prøver 91,9 % 92,2 % 92,4 % 92,4 % 

Andel elever med 02 eller derover 90,7 % 91,9 % 96,2 % 93,7 % 

  

Andel i ungdomsuddannelse 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2019/2020 

Efter tre måneder 38,0 % 43,5 % 37,2 % 44,3 % 

Efter 15 måneder 85,6 % 89,3 % 89,6 % 88,3 % 

Forvetes at fuldføre efter 6 år 81,0 % 79,4 %   *80,1% 

  

Kompetencedækning 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2019/2020 

Andel med linjefag el. lign 86,0 % 86,3 % 85,1 % 88,4 % 

  

Klagenævn for specialundervisning 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2019/2020 

Antal klager  1 4 3  

 

* med udgangspunkt i 2018/2019     
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Kvalitetsrapport 2022 
 

Ikast-Brande kommunale skolevæsen samlet 
Læringsmiljøer til alle børn 

Politisk vision 
Siden 2010 har der på skolerne i Ikast-Brande Kommune været arbejdet ud fra en politisk vision om at 

skabe skoletilbud til børn i nærmiljøet. Denne vision er udmøntet i dels opbygning af baser og specialtilbud 

på egne skoler dels i samlet support fra skoleafdelingen og PPR. Udviklingen i antallet af elever i 

henholdsvis specialskoler, specialklasser og skolernes egne baser ses her: 

Skoleår  16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

Samlet elevtal 4086 4487 4441 4351 4233 4383 

Elever i tilbud i andre kommuner 73 57 57 57 60 54 

Elever i tilbud i Ikast-Brande 
Kommune  

153 95 92 74 81 78 

Elever i tilbud på egen skole (base) 117 176 201 274 287 343 

I alt 343 328 350 405 428 475 

I procent 8,4% 7,3% 7,9% 9,3% 10,1% 10,8% 

 

Fælles for alle interne tilbud og baser er, at de giver tilbud til elever, der har behov for ”noget andet” end 

den almene klasse og holddannelse kan give. De elever, der tæller med i overstående oversigt er alle elever, 

der får støtte eller parallellagt undervisning i 9 timer eller mere. 

For at understøtte skolernes arbejde med at skabe læringsmiljøer for alle elever, får skolerne tildelt en sum 

(inklusionssum), der vægtes ud fra dels antallet af elever på skolen dels elevernes socioøkonomiske 

baggrund. Ud af inklusionssummen skal skolerne betale en segregeringstakst, for elever, der skal have et 

skoletilbud et andet sted, så skolerne vil opleve at få flere penge, hvis de kan skabe tilbud til egne elever. 

Udviklingen i inklusionssummen ses her: 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

10.058.000 18.696.000 16.917.000 19.506.000 19.660.895 22.931.995 

 

Skolernes eget arbejde med at skabe læringsmiljøer for alle elever, findes i deres lokale statusrapporter.  

Skoleåret 2020-2021 
Antallet af elever, der fik specialpædagogisk støtte eller et specialiseret tilbud på 9 timer om ugen eller 

derover steg fra 2019/2020 til 2020/2021 med 0,8 procentpoint. Fra skoleåret 2020/2021 til nuværende 



skoleår 2021/2022 er stigningen på 0,7 procentpoint. Der er ikke en tilsvarende oversigt på landsplan, og 

derfor ikke muligt at undersøge nærmere om samme stigning gør sig gældende andre steder. Det er dog 

sikkert, at der på landsplan er en stigning i antallet af børn og unge, der får en diagnose og en stigning i 

antallet af børn og unge, der får specialundervisning eller specialpædagogiske støtte. Der hvor Ikast-Brande 

Kommune skiller sig ud i forhold til andre kommuner er den store stigning i tilbud på egen skole.  

En af de faktorer, der kan sammenlignes med på landsplan er andelen af elever, der gennemfører alle 

prøver efter 9. klasse og her ses, at Ikast-Brande Kommune ligger på landsgennemsnittet. En forudsætning 

for at gennemføre alle prøver er, at eleverne har modtaget undervisning i alle fag, hvilket for flere skoler 

har været et indsatsområde. Lokalt på skolerne ses udsving over årene i andelen, der gennemfører alle 

prøver og det ses i skolernes lokale dataark, at jo mindre skolen er, jo større udsving er der fra år til år. 

I skoleåret 2019/2020 var der som i de foregående år forældre, der klagede over det skoletilbud, deres barn 

fik. Her er indsendt 3 klager til Klagenævnet for specialundervisning. Af disse er én sendt tilbage til 

kommunen til fornyet gennemgang. Det lave tal er et udtryk for, at såvel skoler som skoleafdeling sammen 

med supportsystemet overordnet set lykkes med at skabe gode tilbud og et godt samarbejde med 

forældrene.  

Tilsyn, kvalitetssikring og praksisudvikling 
Som en kvalitetssikring af skolernes specialklasser og baser er det kommunale visitationsudvalg på tilsyn på 

alle skoler én gang årligt. I tilsynet for 2020 var fokus dels på inddragelsen af børneperspektivet dels 

skolernes ønsker og behov for kompetenceudvikling. Det første tema udsprang af Børne- og Unge 

politikkens værdi om, at ”børnenes stemme er vigtig”. Her kom fokus især til at være på mangfoldigheden i 

passende inddragelse af børnene alt efter, hvad der gav mening for barnet og for de voksne. Temaet om 

kompetenceudvikling gav ligeledes mange forskellige tilbagemeldinger, men alle skoler ønskede en 

opkvalificering på såvel personale- som på ledelsesniveau med udgangspunkt i praksis. Med baggrund i 

dette er der i indeværende skoleår afsat 5 formiddage til styrkelse af ledelsesrummet og 4 eftermiddage til 

styrkelse af nogle af de medarbejdere der beskæftiger sig med det specialpædagogiske område på de 

enkelte skoler.  

  



Et år med Corona 
Skoleåret 2020/2021 var i høj grad præget af coronaepidemiens indtog i foråret 2020. Strategier og 

udviklingsprojekter kommunalt og lokalt blev nødvendigt tilsidesat for at kunne indfri krav og 

anbefalinger i forbindelse med nød- og hjemmeundervisning samt efterfølgende genåbning etc. 

Ledere, medarbejdere og elever blev på meget kort til nødt til at navigere i en hverdag, hvor 

spillereglerne pludselig var lavet om. Dette medførte en arbejds- og skolehverdag i opbrud og forandring, 

samtidig med, at stor bekymring for eget og andres helbred og trivsel var på dagsordenen. 

Med udgangspunkt i denne periodes uforudsigeligheder kunne det forventes, at der også på elevniveau 

ville være udsving i den nationale trivselsmåling for foråret 2020. Det kan dog med stor tilfredshed 

konstateres, at eleverne i Ikast-Brande Kommune samlet set forsat ligger over landsgennemsnittet for 

trivsel i indskolingen på alle fire parametre ifølge den obligatoriske trivselsmåling. Se nedstående tabel. 

 

I forhold til mellemtrinnet og udskolingen er der ingen udsving i trivselsniveauet, som i de sidste 5 år har 

ligget på landsgennemsnittet. Se nedstående tabel. 

 

 

 

 

 

 

 

Med dette taget i betragtning er det tydeligt at lederne og det pædagogiske personale på skolerne, på 

trods de massive udfordringer, som er beskrevet ovenfor, har leveret en ekstraordinær indsats, som har 

resulteret i at eleverne i Ikast-Brande Kommune forsat er på et landdækkende trivselsniveau på 

mellemtrinnet og i udskolingen samt et trivselsniveau i indskolingen der ligger over landsgennemsnit.  

 

 

 

 

 

Trivselsmåling 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

0.-3. klasse IBK Landstal IBK Landstal IBK Landstal 

Andel med højeste social trivsel 64,0 % 63,3 % 64,9 % 63,7 % 64,7 % 63,6 % 

Andel med højeste faglig trivsel 49,1 % 47,4 % 48,3 % 47,2 % 46,8 % 46,1 % 

Andel med højeste støtte og 
inspiration 

53,1 % 52,9 % 53,8 % 53,9 % 55,7 % 53,0 % 

Andel med højeste ro og orden 50,5 % 45,9 % 54,4 % 46,6 % 49,3 % 45,5 % 

Trivselsmåling 
  

4.-9. klasse  
  

Skoleår IBK Landstal 
2016/2017 3,8 3,8 
2017/2018 3,7 3,7 
2018/2019 3,7 3,7 
2019/2020 3,7 3,7 
2020/2021 3,7 3,7 



 
 

 

 

Afgangsprøver 2020/2021: 

Bundne prøvefag: Under landsgennemsnit 
Dansk: Under landsgennemsnit 
Matematik: Under landsgennemsnit 
 

 

Trivselsmåling udvikling over tre år: 

 

 

Artium-skolen 
Dataark i forbindelse med kvalitetsrapport 2022 
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Hvordan sætter skolen fokus på at skabe læringsmiljøer for alle børn? 

På Artium har vi en klar målsætning om, at alle børn skal trives og udvikles. De skal opleve en glæde ved at 

være en del af et fællesskab, som motiverer og understøtter deres læring. I de planlagte læringsforløb 

sættes der fokus på at understøtte livsmestring samt at pirre nysgerrigheden. Vi arbejder på at skabe en 

tydelig sammenhæng mellem faglighed og trivsel. En sammenhæng som i skoleåret 20/21 bl.a. 

eksemplificeres i prioriteringen af faglige og inkluderende læringsmiljøer som:  

 Dansk- og matematikkurser - boosterforløb 

 Fælles morgensamlinger - sat i værk fra august 2021 

 Inddragelse af skolens fysiske rum (inde og ude) som læringsarenaer  

 Emneuger der er afholdt afdelingsvis  

 Bevægelsesdage på tværs af klasser.  
 

Ovenstående fokus på at skabe trygge rammer, hvor børnene på tværs af klasser, grupper og årgange kan 
skabe både sociale og faglige relationer, understøttes af tydelige voksne, der arbejder ud fra en fælles 
pædagogisk platform, der tager udgangspunkt i det enkelte barn i et forpligtende fællesskab. Vores lokale 
værdisæt, som italesættes og eksemplificeres ved gentagne lejligheder, og som, mener vi, i høj grad er med 
til at understøtte arbejdet med at skabe en tillidsfuld og tryg kultur på skolen, og som samtidig åbner for 
nye læringsmiljøer, hvor nye relationer og venskaber kan udvikles.  
 
Et fortløbende fokus på læringsmiljøer for alle børn ses i vores lokale KIT-team som er med til at sikre god 
sammenhæng i indsatser, hvor der skabes en høj grad af handlekompetence hos medarbejderne. I 
skoleåret 20/21 har der i KIT-teamet været et særligt fokus på at understøtte ”Trivsel i FællesSkolen” samt 
understøtte en differentieret forståelse af, hvad et godt læringsmiljø er for forskellige børn. Via det 
etablerede Professionelle Lærende Fællesskab i KIT-teamet er der lagt vægt på at skabe gode 
udviklingsmuligheder, trivsel og læringsmiljøer for det enkelte barn og fællesskabet, hvor arbejdet tager 
udgangspunkt i: 
 

 En anerkendende tilgang og fokusering på ressourcer  

 At barnet gør sit bedste i den givne situation, med de kompetencer det har 

 At den professionelle voksen har ansvaret for den gode relation 

 At iværksætte målrettede forløb med afgrænset tidshorisont – i samarbejde med teams. 

 

I skoleåret 20/21 har COVID-19 uden tvivl haft en betydning for, hvilke strategier der blev sat i værk for at 

sikre trygge og aktiverende læringsmiljøer for alle børn - også på Præstelundskolen. Her oplevede vi en 

gruppe medarbejdere, der, på trods af en massiv forstyrrelse omkring den traditionelle forståelse af 

læringsmiljøer, på imponerende kreativ vis formåede at organisere og skabe alternativer, hvor det enkelte 

barn følte sig godt taget af i en udfordrende samfundstid. 

Hvad lykkedes vi med?  
Vi har de seneste år arbejdet fokuseret på at udvikle undervisningen af elever med særlige behov i de 
interne tilbud. Vi er ikke i mål, det er et område i konstant bevægelse og udvikling; og med flytningen til 
nye rammer i nye klasser oplever vi igen, hvor stor betydning en tryg hverdag med struktur og forudsigelig- 
hed har for alle børn. 

 
I overbygningen har vi haft fokus på at skabe den nødvendige ramme i almen-undervisningen, som giver 
fleksibilitet og pædagogiske handlemuligheder. Det betyder, at vi har tildelt årgangene ressource- 
holddannelsestimer, som læses af årgangens lærere, og som kan anvendes til kortere faglige kurser, to-
lærerordning eller holddeling. 
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Kombineret med at skolens KIT-team tilbyder faglig sparring i samarbejde med konsulenter fra PPR, betyder 
det, at en opstået problemstilling hurtigt kan belyses, indsatser kvalificeres og sættes i gang. Vi oplever øget 
kvalitet i de indsatser, der iværksættes og en kvalificering heraf gennem sparring med ressourcepersoner. 
På den måde sker der også en intern kompetenceudvikling. 
 
I skolens C-klasser er vi kommet tættere på en organisering og en pædagogisk platform, der understøtter 
elever med særlige behov, mulighed for et fagligt og socialt udbytte. Som eksempel herpå kan nævnes: 
Der tilbydes fuld fagpakke i overbygningen på mindre hold, således at alle har mulighed for at følge alle fag 
og har mulighed for prøveaflæggelse. Det betyder, at forudsætningen for, at andelen af elever med særlige 
behov der går til afgangsprøve eller dele af den, er øget.  
Samtidig har vi oprettet en klasse, hvor erhvervspraktik er en del af skoleskemaet for de elever, hvor det at 
arbejde er en motivation og en kilde til trivsel og udvikling. 
I et sundhedsfremmende og socialt perspektiv har vi desuden gode resultater med indførelsen af ’Fitness’ 
som fag i vores c-klasser. Eleverne træner livsmestring og får i en tryg ramme med kendte lærere oplevelser 
med bevægelse, krop og sundhed i Brande Hallernes Fitnesscenter. Vi oplever elever, der med et 
sundhedsfremmende afsæt lærer at bruge deres lokalmiljø og på tværs af klasser får nye kammeratskaber. 
 
Hvor har vi være udfordret, og hvad har vi gjort? 
Inklusionen er en fortsat udfordring, der stiller krav til personalets pædagogiske og didaktiske kapacitet og 
evne til fleksibelt at indstille sig på skiftende typer af læringsfællesskaber.  
På Artium ønsker vi, at alle børn skal være en del af et fællesskab, og deres mulighed for aktiv deltagelse 
lægger os meget på sinde. 
Vi har været og er udfordret af at fastholde og udvikle de pædagogiske indsatser, som skal fremme 
elevernes positive adfærd og deltagelse i læringsfællesskabet. 
Personalet arbejder hver dag med ledelsen af børnegrupper, hvor skolens værdier - nysgerrighed, 
fællesskab og livsmestring - er afsæt for den struktur og de rammer, der lægges for adfærd og undervisning.  
Vi arbejder på flere fronter med opgaven. Her kan nævnes: 
 
Værdier i praksis: Et internt forløb hvor årgange i samarbejde med læringsvejlederne sætter fokus på 
værdierne nysgerrighed og fællesskab koblet konkret til egen praksis. Sideløbende hermed undervises i 
relevante temaer på aftenmøder ex. klasseledelse, gruppedynamik i overbygningen. 
 
Co-teaching læringsforløb med pædagoger og lærere i indskolingen. 
 
Mentaliseringsuddannelse af fem lærere i overbygningen i forhold til at udvikle egen mentaliseringsevne 
og bidrage til udviklingen af robuste fællesskaber. 
 

Skolebestyrelsens udtalelse 

Skolebestyrelsen vil starte med at anerkende personalets indsats i forbindelse med overgangen fra 

Præstelundsskolen til Artium. Der er mange ting på spil, når elever, klassefællesskaber og professionelt 

samarbejde skal etableres i nye rammer, og ny kultur skal etableres.  

Vi har som skolebestyrelse i indeværende skoleår deltaget i både forældremøder, hvor vi har præsenteret 

forventninger til skolehjemsamarbejdet, og et personalemøde omkring virkeliggørelsen af skolens værdier 

i praksis, og vi er glade for at opleve engagement og handlinger sat i værk på baggrund af gode faglige 

drøftelser. 

Der er opbakning til skolens ledelse og til kvalitetsrapportens indhold og det arbejde, vi i fællesskab skal 

initiere gode rammer for. 



 

 

 

 

Afgangsprøver 2020/2021: 

Bundne prøvefag: På niveau med landsgennemsnit 
Dansk: På niveau med landsgennemsnit 
Matematik: Under landsgennemsnit 
 

Trivselsmåling udvikling over tre år: 
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Hvordan sætter skolen fokus på at skabe læringsmiljøer for alle børn? 

At skabe gode læringsmiljøer for alle børn er en opgave der ligger os meget på sinde og som vi arbejder kontinu-
erligt og systematisk med gennem hele skoleåret. På Bording Skole spænder vi vidt – vi skaber sammen med 
skoleafdelingen gode læringsmiljøer til nogle af kommunens mest sårbare elever med autisme i vores special-
klasseafdeling, og vi arbejder med at skabe gode læringsmiljøer til alle skoledistriktets elever.  

Eleverne i vores skoledistrikt kalder på mange forskellige løsninger. Vi har elever med store specialundervis-
ningsbehov, et flertal af elever som kalder på folkeskolens traditionelle opgaver, hvor vi har øget fokus på trivsel, 
fællesskaber og læring. Trivsel og læring ser vi som uadskillelige størrelser i børns liv. Herudover har vi elever 
med rigtig gode forudsætninger for læring. Denne gruppe berører vi i sidste afsnit af denne rapport.  

Vores andel af elever med behov for specialundervisning ser vi vokse for hvert skoleår. I skoleåret 2020/21 hav-
de vi således visiteret 9 elever til skoletilbud uden for Bording Skole og internt visiteret 46 elever til specialun-
dervisning i egne tilbud. Således er 12,4 % af vores elever visiteret til specialundervisning.  

Vores interne specialundervisningstilbud tilgodeser en bred elevgruppe fra et hold kun for elever med autisme 
og herudover 3 grundbaser som rummer hhv. elever fra indskoling, mellemtrin og udskoling. De 3 baser arbejder 
med at skabe lærings- og udviklingsmiljøer for elever med mange forskellige udfordringer, lige fra svære generel-
le indlæringsvanskeligheder over elever med tilknytningsforstyrrelser og svære opvækstvilkår til elever med 
psykiatriske lidelser. Det er vigtigt for os, at alle vores elever mødes hvor de er, kontinuerligt udfordres fagligt og 
trænes i at indgå i fællesskaberne på skolen og i lokalsamfundet. Vi arbejder altid ud fra devisen om at ”kan de – 
så skal de”. Om end det er en stor opgave for skolen er det et arbejde vi er stolte af og finder værdifuldt. For os 
er det vigtigt at Bordings børn hører til Boding Skole og dermed har den lige adgang til Bordings fællesskaber. Til 
forskel fra den erfaring der findes nationalt fra specialklasseområdet oplever vi hvert år, at elever vokser ud af et 
specialundervisningstilbud. Det lykkedes kun fordi eleverne er i trygge miljøer på en skole hvor alle personaler er 
med til at tage ansvar for alle elever.  

Skolens eget tema – elevinddragelse 

Med afsæt i den nationale trivselsmåling fra foråret 2020 samt billedet ”Børnenes stemme er vigtig” i Børne- og 
ungepolitikken har vi haft spot på elevinddragelse.  

Elevinddragelse har været teamet i årets arbejde med Trivsel i FællesSkolen, hvor det i første omgang handlede 
om at fokusere personalets mindset i en bestemt retning. Vi skulle i højere grad end tidligere have en forståelse 
for, hvorfor elevinddragelse er vigtig for både den enkelte elev og vores samlede opgaveløsning. Afsættet for 
den del var drøftelser på personalemøder, teamudviklingssamtaler og MUS. 

Elevinddragelse var parallelt med det tema i skoleårets læringsvejledning, hvor der arbejdes med PLC-modellen. 
Alle team fik vejledning af skolens to læringsvejledere omkring, hvad de skulle blive dygtigere til i forhold til et 
specifikt læringsfokus for både elever og personale. Med andre ord et arbejde, hvis primære fokus er den pro-
fessionelle læring. 

I løbet af skoleåret blev der også ændret i flere af vores interne dokumenter. Vi havde brug for at sikre os, at vi 
også forholder os til elevernes syn på og oplevelse af situationerne, når der træffes små som store beslutninger i 
forhold til dem. 

Der er sket en forandring i mindset’et, og der har været og er fortsat værdifulde dialoger med eleverne om, hvad 
elevinddragelse betyder og har af betydning.  

Et konkret eksempel fra undervisningen er fra historieundervisningen på mellemtrinnet, hvor de arbejdede med 
middelalderens håndfæstning. Håndfæstningen fastlagde, hvilke rettigheder og pligter kongen havde i forhold til 



adelen, samt fastlagde hvilke privilegier de forskellige samfundsgrupper havde. Efter forløbet i historie arbejde-
de årgangen med elevernes håndfæstning i forhold til lærerne og skolen som helhed. Et forløb som resulterede i 
mange snakke om både rettigheder og pligter, hvor det blev tydeligt for dem, at medinddragelse og medbe-
stemmelse også følger ansvar. 

Elevinddragelse er en vigtig faktor i arbejdet med elevernes dannelse. 

Hvor har I være udfordret, og hvad har I gjort? 

Timerne til holddannelse er gennem de sidste år i stigende grad anvendt til understøttelse af elever med behov 
for specialundervisning. Det betyder, at der med undtagelse af ganske få lektioner er én lærer til én klasse med 
en gennemsnitlig klassekvotient på 23,9. 

Vi må konstatere, at vi er særligt udfordret i forhold til de fagligt dygtige elever omkring det nationale mål, at 
folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan, samt skolens egen vision om, at Bording 
Skole skal opleves som skolen, hvor alle er glade for at være og føler sig respekteret, anerkendt og udfordret.  

Med den ressource der er til rådighed, er det med undervisningsdifferentiering svært at ramme hele det faglige 
spekter. Undervisningen kommer oftest til at tage afsæt i midtergruppen med et særligt fokus på samtidigt at få 
understøttet de fagligt udfordrede elever. 

Det er vigtigt, at alle vores elever gennem hele skoleforløbet har nysgerrighed og motivation, så grundstenen til 
faglig og social trivsel, livsduelighed, kompetente borgere bevares og udvikles. Vi vil gerne være en skole for alle 
elever i lokalområdet.  

Vi har derfor til skoleåret 2021-2022 ansøgt om 500.000 kr fra puljen til almenområdet for:  

- At styrke den faglige indlæring og motivation hos de fagligt dygtige elever.  

- At udarbejde et lokalt projekt, hvor fagligt dygtige elever bliver udfordret i fagene engelsk og matema-
tik. 

- At kompensere for det faktum at alle midlerne til holddeling og fra inklusionssummen på Bording Skole 
anvendes til at understøtte elever med faglige, sociale og trivselsmæssige udfordringer 

Vi fik til skoleåret 2021-2022 200.000 kr. til projektet. 

 

 

 

Skolebestyrelsens udtalelse til Kvalitetsrapport 2020/2021 

Gode læringsmiljøer for alle børn ligger også skolebestyrelsen på sinde og vi oplever at Bording skole lykkes rig-
tig fint med at skabe disse rammer for de mange forskellige børn vi har på skolen. Elever, forældre og personale 
opnår i samarbejde at skabe en god skole både i specialklasserne og i almendelen på trods af de stramme øko-
nomiske rammer. 

Skolebestyrelsen kan konstatere at når timefordelingsplanen skal godkendes, så er der stort set ikke timer tilba-
ge til holddannelse, hvilket gør niveaudelt undervisning og valgfags undervisning vanskeligere og hvilket også 
begrænser skolens muligheder for at lave supplerende undervisning som læsekurser og ordblindekurser. 

Vi er kontinuerligt udfordret på økonomien dels da inklusionssummen kun delvist tager højde for det relativt 
høje antal børn med behov for specialundervisning og dels da tildelingsmodellen er skævvredet for en skole af 
Bording skoles størrelse. Skolen tildeles faktisk DKK 200.000 mindre for at undervise 429 elever end for at un-
dervise 399 elever. Eller sagt på en anden måde, når skolen har 429 elever, får den DKK 44.880 pr. elev men hvis 
skolen har 399 elever, får den DKK 48.755 pr elev. 

Vi er derfor pt. meget afhængige af at få midler fra diverse puljer. Pengene er blevet brugt til timer for de særligt 
dygtige elever, hvilket også giver mere tid og plads til underviseren og de resterende elever i klassen. Alle bliver 
således bedre udfordret. 

Hvad angår elevinddragelse så har eleverne klart oplevet at blive mere inddraget og har kunnet give input til 
hvilken type undervisning der skulle foregå, uden dog at få indflydelse på det hele. 

https://da.wikipedia.org/wiki/Privilegier
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Kvalitetsrapport Blåhøj Skole skoleåret 2020-2021: 

 

Hvordan sætter skolen fokus på at skabe læringsmiljøer for alle børn? 

På Blåhøj Skole har vi en klar målsætning om, at alle børn skal kunne trives og udvikle sig. Vi bestræber os på at have 

en tydelig og genkendelig struktur på dagen, for det frigiver energi til læring. God klasseledelse med klare og tydelige 

forventninger er rammesættende for et børnefællesskab, som rummer og …. når alt går op i en højere enhed … også 

løfter hinanden. På Blåhøj Skole mødes børn af voksne, som gerne sætter sig selv på vippen i forhold til at finde gode 

løsninger til gavn for det enkelte barn og børnegruppen. I det rammesatte teamsamarbejde arbejdes der med 

udviklingen af det relationelle miljø i de enkelte børnegrupper. Her drøftes bl.a. den organisering og de 

rammer/normer, som kan være med til at udvikle børnefællesskabets sociale og læringsmæssige kompetencer i den 

pågældende børnegruppe. Det Professionelle Læringsfællesskab (PLF) betyder udvikling for alle til gavn for børnene. 

Hos os går trivsel og faglig udvikling hånd i hånd. Vi ved, at læringsfællesskaber kan have mange former: 

 Læse- og matematikkurser: eksempelvis testning og vejledning af faglærere + kurser for børn. 

 Træningsarenaer for social mestring eksempelvis AKT- forløb med henblik på mestring af legearenaer. 

 Fælles morgensamling med morgensang - et musikalsk og kulturelt fællesskab. 

 Værkstedsundervisning, hvor de praktisk /musiske fag og bevægelsesfag er i spil på tværs af andre fag. 

Læring med hele kroppen.  

 Inddragelse af skolens fysiske rum (inde og ude) som læringsarenaer: eks. ”Leg på streg” – læring i 

skolegården. 

 ”Faglige Fordybelses Fredage”: Skema-teknisk sikring af det frie rum til at kunne udfolde et eller flere fag på 

tværs af en hel dag, hvor teori og praksis går hånd i hånd.  

 Skemafrie uger på tværs af klasser: Vi fordyber os i temaer, samarbejder og nye kompetencer ser sit lys.  

 Skoleomfattende oplevelser som eksempelvis skolekoncerter / ture ud af huset: Rammen for oplevelser 

den enkelte ikke ville kunne få alene.  

 Oprettelse af basehold: Ingen børn kommer på et basehold uden først at være udfordret i den ramme, de 

var i. Ro, struktur og balancen mellem at kunne trække sig og åbne sig mod fællesskabet. Alle børn på 

basehold har individuelle handleplaner. 

 Lejrskole: Turen man aldrig glemmer, hvor man sammen med kammerater rejser ud måske til Bornholm og 

på et Corona-år helt til Give. 

 Den åbne skole – entreprenørielle metoder / forløb i samspil med lokalsamfundet: eksempelvis står SFO for 

årstidspynten i Blåhøj Hallen. 

 SFO: Hvor det frie, det kreative, det lystbetonede læringsrum er i centrum. Et tilbud der har en helt fast 

rytme. Her kan du lære og være sammen med andre med hjælp fra voksne. I 2020-2021 har der været 

særlig fokus i SFO på det kreative – det har bl.a. budt på kunstudstilling og et let tilgængeligt genbrugs-

værksted. 
 

I et godt læringsmiljø formår man også at gribe og agere fleksibelt i forhold til de børn, der i kortere eller længere tid 
har brug for en hestesko: Det kan være på dagen, hvor der altid er havregrød til den sultne, tørre håndklæder og tørt 
tøj til den våde. Det kan være i form af differentiering af krav - alt efter barnets overskud på dagen. Det kan være at 
tilvejebringe en mere tydelig og visuel støtte på klassen. I et godt læringsmiljø er de voksne enige om rammen, og 
øver den med børnene. Et mere specialiseret undervisningsmiljø mødes barnet af på baseholdet, hvor dagen er 
struktureret omkring et mindre fællesskab. På Blåhøj Skole har vi fra foråret 2021 to basegrupper. Nogle af børnene 
i basegrupperne går på tværs af base og stamklasse i udvalgte fag og aktiviteter, som barnet har en særlig 
forkærlighed for.  
 
I et godt læringsmiljø ved man, at barnets trivsel og udvikling skal vurderes over en hel dag. Skole / SFO og hjem 
samarbejder og forventningsafstemmer. På Blåhøj Skole er Ressourceteammøder, K-møder, AKT-indsatser, 
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Netværksmøder, Underretninger, Indsatser omkring skolevægring, samarbejde med PPR/BUA en del af vores 
forebyggende palette. 
 
Ressourceteamet: Et fortløbende fokus på læringsmiljøer for alle børn ses i vores lokale ressourceteam, som er med 
til at sikre god sammenhæng i indsatser, hvor der skabes en høj grad af handlekompetence hos medarbejderne. I 
skoleåret 20/21 har der i Ressourceteamet været et særligt fokus på at understøtte ”Trivsel i Fællesskolen” samt 
understøtte en differentieret forståelse af, hvad et godt læringsmiljø er for forskellige børn. Via det etablerede 
Professionelle Lærende Fællesskab i ressourceteamet er der lagt vægt på at skabe gode udviklingsmuligheder, trivsel 
og læringsmiljøer for det enkelte barn og fællesskabet, hvor arbejdet tager udgangspunkt i: 

 En anerkendende tilgang og fokusering på ressourcer  

 At barnet gør sit bedste i den givne situation med de kompetencer, det har 

 At den professionelle voksne har ansvaret for den gode relation 

 At iværksætte målrettede forløb med afgrænset tidshorisont – i samarbejde med teams. 
 

I skoleåret 20/21 har COVID-19 uden tvivl haft en betydning for, hvilke strategier der blev sat i værk for at sikre trygge 

og aktiverende læringsmiljøer for alle børn - også på Blåhøj Skole. Her oplevede vi en gruppe medarbejdere, der … 

på trods af en massiv forstyrrelse omkring den traditionelle forståelse af læringsmiljøer … på imponerende kreativ 

vis formåede at organisere og skabe alternativer, hvor det enkelte barn følte sig godt taget af i en udfordrende 

samfundstid. 
 

Hvad lykkedes vi med? Sammenlæste klasser og ressourceudnyttelse: I kraft af små årgange har vi for at skabe en 

robust dag og en god ressourceudnyttelse valgt at samlæse klasser på tværs af årgange. I praksis betyder det, at vi er 

et fast team af voksne omkring: 0.-1.-2. klasse, 3.-4. klasse og 5.-6. klasse. Der er i de fleste timer 2 voksne på, så 

muligheden for opdeling af børn og differentiering er tilstede. Samlæsningen har også betydning for den fysiske 

indretning af skolen, hvor vi nu har haft mulighed for at indrette tidligere klasselokaler mere målrettet til grupperum 

/ rum for basehold. Ved samlæsningen oplever børnene at få et bredere udvalg af lege- og læringskammerater. 
 

På Blåhøj Skole har en større andel af børnegruppen behov for en hestesko. Det kræver viden af personalet (det får 

vi via sparring og efteruddannelse), og det kræver, at vi er skarpe på vores ressourceudnyttelse; Vi har på Blåhøj Skole 

i skoleåret 2020-2021 haft fokus på at indarbejde Handleplansredskaber. Vi har et antal ressourcetimer, som kan 

anvendes på tværs af huset alt efter behov – men altid med en målrettet indsats for øje. SFO’en spiller en central 

rolle i at sikre en god start på skoledagen, ligesom SFO’en også er med til at udvikle børns mestringskompetencer til 

at agere i de mere frie kontekster: Det er en stor fornøjelse at se en samlet personalegruppe selv byde sig til, hvor de 

kan se, der er et behov.  
 

Hvor har vi været udfordret, og hvad har vi gjort? Børnetallet: Det er vel de færreste skoler, der kan sige, at deres 

overskyggende udfordring er deres eksistens. På Blåhøj Skole er vi udfordret på børnetallet. Vi har en målsætning om 

at drive god skole for områdets børn - det har muligheden for oprettelse af to lokale basehold været med til at 

understøtte. I kraft af samlæsning af klasser er vi i stand til at skabe en robust hverdag. Vi har et godt samarbejde 

med vores lokale børnehave / vuggestue ”Solstrålen”, både i forhold til overgange, men også i forhold til at dele 

aktiviteter, der bibringer glæde og læring. ”Blåhøj Skolevej 4” er fortsat en matrikel, hvor ca. 100 børn har deres 

daglige gang.  
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Kvalitetsrapport Dalgasskolen skoleåret 2020-2021: 

 

Hvordan sætter skolen fokus på at skabe læringsmiljøer for alle børn? 

På Dalgasskolen har vi en klar målsætning om, at alle børn skal trives og udvikles. De skal opleve glæde ved at være 

en del af et fællesskab, som motiverer og understøtter deres læring. I de planlagte læringsforløb søger vi at skabe en 

tydelig sammenhæng mellem faglighed og trivsel. En sammenhæng som i skoleåret 20/21 bl.a. eksemplificeres i 

prioriteringen af faglige og inkluderende læringsmiljøer som:  

 Læse- og matematikkurser 

 Fælles morgensamling  

 Værkstedsundervisning 

 Inddragelse af skolens fysiske rum (inde og ude) som læringsarenaer  

 Læsevenner (en gruppe af skolens pensionerede lærere læser/samtaler med udvalgte børn)  

 Store og små venner 

 Ugentlige ”Faglige Fordybelses Fredage”  

 Skemafrie uger på tværs af klasser.  
 

Ovenstående fokus på at skabe trygge rammer, hvor børnene på tværs af klasser, grupper og årgange kan skabe både 
sociale og faglige relationer, understøttes af tydelige voksne, der arbejder ud fra en fælles pædagogisk platform, der 
tager udgangspunkt i det enkelte barn i et forpligtende fællesskab. Et lokalt værdisæt som italesættes og 
eksemplificeres ved gentagne lejligheder, og som vi mener i høj grad er med til at understøtte tilliden og trygheden 
på tværs af skolen samt åbne for nye læringsmiljøer, hvor nye relationer og venskaber kan udvikles.  
 
Et fortløbende fokus på læringsmiljøer for alle børn ses i vores lokale ressourceteam, som er med til at sikre god 
sammenhæng i indsatser, hvor der skabes en høj grad af handlekompetence hos medarbejderne. I skoleåret 20/21 
har der i ressourceteamet været et særligt fokus på at understøtte ”Trivsel i Fællesskolen” samt understøtte en 
differentieret forståelse af, hvad et godt læringsmiljø er for forskellige børn. Via det etablerede Professionelle 
Lærende Fællesskab i ressourceteamet er der lagt vægt på at skabe gode udviklingsmuligheder, trivsel og 
læringsmiljøer for det enkelte barn og fællesskabet, hvor arbejdet tager udgangspunkt i: 
 

 En anerkendende tilgang og fokusering på ressourcer  

 At barnet gør sit bedste i den givne situation, med de kompetencer det har 

 At den professionelle voksne har ansvaret for den gode relation 

 At iværksætte målrettede forløb med afgrænset tidshorisont – i samarbejde med teams. 

 

I skoleåret 20/21 har COVID-19 uden tvivl haft en betydning for, hvilke strategier der blev sat i værk for at sikre trygge 

og aktiverende læringsmiljøer for alle børn - også på Dalgasskolen. Her oplevede vi en gruppe medarbejdere der, på 

trods af en massiv forstyrrelse omkring den traditionelle forståelse af læringsmiljøer, på imponerende kreativ vis 

formåede at organisere og skabe alternativer, hvor det enkelte barn følte sig godt taget af i en udfordrende 

samfundstid. 

Hvad lykkedes vi med?  
”Ledelse af børnegrupper/klasserumsledelse” 
 
Gennem en tydelig struktur og rammesætning for undervisningens mål og indhold mener vi, at der skabes ro og 

tryghed til at lære. På Dalgasskolen oplever vi, at en forudsætning for trivsel og læring bedst opnås, når der er styr 

på retning, rammer, rollefordeling og relationer - i respekt for det enkelte individ i det forpligtende fællesskab. Vi er 

af den overbevisning, at opbygningen af faste regler og rutiner sikrer tid og rum for læring. 
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I vores fortsatte arbejde med ledelse af børnegrupper, hvor parametre som gode kammeratskaber, ledelse af 

klasserummet og et harmonisk undervisningsmiljø, opleves det, at vi på mange områder lykkes i at fremme børnenes 

lyst og muligheder for at lære. En indsats, der også indebærer individuelle elevsamtaler, et tæt skole-hjem 

samarbejde, en systematisk og tydelig anvendelse af læringsplatformen MoMo i arbejdet med børnenes læring, 

progression og trivsel – og vigtigst af alt; et teamsamarbejde på tværs af faggrænser, hvor årganges pædagoger og 

lærere planlægger fælles læringsforløb og retter fokus mod det enkelte barns trivsel og faglige udvikling. Her 

italesættes forventninger, indhold og processer i forhold til at løse specifikke behov. 

Ledelse af børnegrupper har i skoleåret 20/21 fortsat været et centralt fokusområde. I kraft af samarbejdet på tværs 

af faggrænser i de Professionelle Lærende Fællesskaber, hvor teams arbejder både med klassens og det enkelte 

barns trivsel, har vi mulighed for at dele erfaringer med hinanden, og derved alle opnå en bredere forståelse af det 

enkelte barn og dets situation. Det rammesatte teamsamarbejde er lagt til rette på en måde, så der arbejdes med 

udviklingen af det relationelle miljø i de enkelte børnegrupper. Her drøftes bl.a. den organisering og de 

rammer/normer, som kan være med til at udvikle børnefællesskabets sociale og læringsmæssige kompetencer i 

den pågældende børnegruppe.  

I en yderligere kvalificering af det lokale fokus på bl.a. ledelse af børnegrupper og en anvendelse af de eksisterende 

ressourcer er der i skoleåret 20/21 taget initiativ til en indsats, hvor der kan handles hurtigt og kompetent, når det 

enkelte team ser et behov for en ekstra indsats. Indsatsen bliver faciliteret af én af de tre lokale 

ressourcepædagoger, hvis primære fokus er på følgende områder:     

 Bevægelse som understøttelse af faglighed 

 Motorisk træning  

 Trivsel og adfærd – særligt på grupper af børn eller hele klasser (klasserumsledelse) 

Med denne synlige, aktive og hurtige indsats, hvor der tages det nødvendige professionelle ansvar for udviklingen 

af respekt, tolerance, mod og opmærksomhed, tror vi på, at der skabes de bedste forudsætninger for et sundt og 

positivt fællesskab i de enkelte børnegrupper og på Dalgasskolen i sin helhed.  

Hvor har vi være udfordret, og hvad har vi gjort? 
”Inklusion” 
 
På Dalgasskolen er vi optaget af at skabe og udvikle fællesskaber. Det gøres ud fra tesen om, at alle børn på 

Dalgasskolen skal føle sig som værdifulde deltagere i skolens faglige og sociale fællesskaber. For at opnå dette, skal 

alle børn tilbydes vilkår, så de lærer og udvikler sig mest muligt.  

For at nå ovenstående målsætning skal der arbejdes hårdt og fokuseret. Her kan det opleves, at man i kraft af 

inklusionsopgaven for den enkelte, er nødt til at gå på kompromis med målparametrene af læringsfællesskabet for 

den samlede børnegruppe. Inklusionsopgaven kan altså opleves udfordrende, når faglighed og inklusion skal 

forenes i den organisatoriske opbygning, hvor de pædagogiske læringsaktiviteter skal forberedes, gennemføres og 

efterbehandles, således der sker en læring ud fra det kompetenceniveau, barnet befinder sig på.  

I mødet med den voksende inklusionsopgave tager vi udgangspunkt i vores pædagogiske platform, hvor vi drager 

nytte af forskelligheden i et forpligtende fællesskab. For fortsat at kunne leve op til denne vision er det nødvendigt, 

at vi nuancerer vores perspektiver på inklusion - både på teoretisk niveau og praksisniveau. Derfor har vi også i 

skoleåret 20/21 foretaget følgende lokale inklusionsfremmende initiativer: 

 Oparbejdet en større kapacitet af medarbejdere, som gennemfører KRAP-uddannelsen 

 Udarbejdet en indsats omkring anvendelse af ressourcepædagoger i undervisningen  

 Fokuseret inddragelse og vejledning gennem det lokale ressourceteam 

 Direkte sparring fra PPR i styrkelsen af medarbejdernes viden om inkluderende læringsmiljøer, 

specialpædagogik og hverdagsstrategier. 
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Skolebestyrelsens udtalelse 

Den fælles skolebestyrelse for Dalgasskolen og Blåhøj Skole vil gerne benytte lejligheden til at anerkende den 

pædagogiske og faglige praksis, der finder sted blandt medarbejderne på de 2 skoler. Skolernes bestyrelse oplever 

et ambitiøst og fagligt velfunderet personale samt en ledelse, der er kendetegnet ved sin organisering af udviklingen 

af faglighed og trivsel. Denne tydelige organisering ser vi bl.a. i det tilbagevendende analyse- og revideringsarbejde 

af skolens principper på bestyrelsesmøderne.  Denne proces har givet os et godt indblik i, hvordan personale og 

ledelse arbejder, men også indblik i en skole, der til stadighed formår at holde fast i dets fundament hvor ”der drages 

nytte af forskelligheden i et forpligtende fællesskab”. I dette arbejde er det ligeledes klart for bestyrelsen, at de 

pædagogiske og didaktiske indsatser på skolerne bygger på en faglig erfaring samt viden, hvor en udnyttelse af de 

lokale professionelle lærende fællesskaber er en forudsætning for at opretholde det niveau og den gode kvalitet, vi 

oplever i dag. 

I skoleåret 20/21 har bestyrelsen kommunikeret med forældrene på alle forældremøder. Denne direkte 

tilstedeværelse og kommunikation med forældrene giver mulighed for at orientere om skolebestyrelsens arbejde og 

dets fokusområder og er med til at fremme medindflydelsen og medansvaret i et gensidigt og tillidsfuldt fællesskab 

omkring skolerne og deres virke.    

Når vi ser nærmere på forældrenes tilfredshed med Dalgasskolen og Blåhøj Skole, bemærker skolebestyrelsen i 

øvrigt, at der tegner sig et positivt billede. På baggrund af data fra Indenrigs- og Boligministeriets 

forældretilfredsanalyse fra 2020, ses det, at tilfredshedsniveauet blandt forældrene er en del højere end det, man 

kunne forvente ud fra skolernes rammevilkår. Dette kvantitative signifikante positive resultat er vi som bestyrelse 

både stolte og ydmyge omkring. Vi håber og tror på, at vores skoler kan bibeholde en højtydende praksis med fokus 

på læring og trivsel. Som skolebestyrelse har vi høje ambitioner for skolernes lærings- og trivselsresultater. En 

forudsætning for indfrielse af ambitionerne er dog, at økonomien står mål med det, som man ønsker at opnå.    

Skolebestyrelsen på Blåhøj Skole og Dalgasskolen vil gerne takke for samarbejdet med forældre, elever, ledelse og 

medarbejdere. Vi ser frem til nye, spændende udfordringer i de kommende år.  
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Kvalitetsrapport Ejstrupholm skole 2020 – 2021 

 

1: Læringsmiljøer for alle. 

Inklusionsarbejde med elever, der har tilbud i både almenundervisning og det specialiserede tilbud.  

På Ejstrupholm Skole har vi i de senere år arbejdet på at lave skoletilbud til vores distriktselever på egen skole. Det 

betyder, at vi har skabt mellemformer, hvor elever i større eller mindre grad, har mulighed for at få et tilbud på et 

mindre hold. Vi oplever et større grad end tidligere, at vi har elever som i kortere eller længere tid, har brug for særlige 

tiltag for at kunne trives i skolen. Vi oplever i forlængelse af dette, at vi i høj grad giver vores elever relevant 

undervisningstilbud på egen skole, frem for at visitere dem til et andet tilbud. 

Omlagt undervisning. 

På alle årgang har vi i de sidste to år ansøgt om nedsættelse af undervisningstiden, hvor vi har valgt at reducere den 

understøttende undervisning. De to lektioner er i stedet brugt til Omlagt undervisning. Det betyder, at dansk og 

matematiklæreren hver har fået en lektion, som er parallelagt med en UUV time. Det er så tænkt, at dansk eller 

matematiklæreren bruger tiden sammen med elever, der har brug for at få skabt overblik over det fremtidige arbejde i 

faget og på den måde, er forberedt på, hvad der skal arbejdes med. Det er et forsøg på at hjælpe elever på forhånd, 

fremfor at vi, som tidligere har hjulpet, når de har brugt tiden i undervisning med noget, de har svært ved at indgå i. En 

slags omvendt supplerende undervisning.  

Hos de ældste elever har tiden også været brugt til at understøtte lektier eller fagområder, der har været vanskeligt for 

visse elever.  

2: Læselyst på Ejstrupholm skole 

Bibliotekarerne lavede i forsommeren en handlingsplan for Ejstrupholm skolebibliotek kaldet ”fremtidens bibliotek”.  

”Fremtidens bibliotek” indeholder en lang række forslag til forbedringer af biblioteket, med hovedvægt på at øge 

læselysten hos eleverne. Den formaliserede læsning i folkeskolen er altid med et fagligt formål. Læselyst handler om at 

være optaget af at læse for læsningens skyld. Det er derfor vigtigt, at lærerne ikke kun underviser eleverne efter 

analyseskemaer, men rent faktisk giver dem gode læseoplevelser.  

Bibliotekarerne og læsevejlederne har en lang tradition for, at mødes i PDULS og skabe forskellige arrangementer, der 

kan øge elevernes læselyst. Biblioteket har i samarbejde med PDULS sørget for, at der kom tre forfatterbesøg på skolen. 

Siden besøget har de tre forfattere været ekstremt udlånt. Faktisk så meget, at samtlige bøger fra de andre biblioteker i 

kommunen en overgang blev hentet til Ejstrupholm. 

Et af de største problemer for eleverne, er at finde vedkommende bøger, som er på deres læseniveau. Skolens bibliotek 

har derfor købt søgemaskinen Buggi, hvor eleverne kan søge efter bøger ved hjælp af Emoji. Søgemaskinen er især en 

stor hjælp til indskolingens - og mellemtrinnets elever, når de skal finde en bog, de har lyst til at læse.                                   

I overbygningen er der ofte stor forskel i elevernes boginteresser og læseevner. Der er derfor oprettet en 

letlæsningsafdeling til de læsesvage overbygningselever. De læsesvage elever har taget godt imod afdelingen, og der 

lånes markant flere bøger til de læsesvage elever end før afdelingen blev oprettet. 

Men det er naturligvis ikke kun læsetekniske niveau, der afgør, om man har lyst til at læse bogen. I løbet af året har den 

ene skolebibliotekar præsenteret bøger for eleverne i 2 ud af de 4 overbygningsklasser. Resultatet har været 

overvældende. Ud af de 20 mest lånte bøger i de 2 klasser, er de 19 bøger bibliotekaren har anbefalet. Eleverne i de 2 

klasser låner næsten dobbelt så mange bøger, som de 2 klasser, der ikke får præsenteret bøger.  

I SFO’en er det ligeledes vigtigt, at børnene kan få gode læsestunder, læseoplevelser og dermed læselyst. SFO’en har i 

samarbejde med folkebiblioteket haft fokus på sjove og konkrete læseaktiviteter.  Bl.a. har vi indrettet en læsehule, 

hvor eleverne kan læse nogle af de 100 bøger som står til fri afbenyttelse. Nogle af læseaktiviteterne egner sig også til, 

at forældrene kan anvende dem derhjemme sammen med børnene. 

 

 



 

 

3: Elevinddragelse og medbestemmelse:  

Med baggrund i resultater fra den nationale trivselsmåling for elever og den kommunale kortlægning i Trivsel i 

FællesSkolen, fik vi øje på, at hverken elever eller pædagogisk personale oplevede høj grad af elevinddragelse og 

medbestemmelse i undervisningen. I samarbejde med PPR udarbejdede vi en plan for, hvordan vi kunne sætte fokus på, 

at få viden om og inddrage eleverne i daglig praksis. Startskuddet for arbejdet blev et pædagogisk døgn for alle 

medarbejdere, hvor PPR bidrog med baggrundsviden og hvor medarbejderne udviklede konkrete planer for, hvorledes 

de ville arbejde med elevinddragelsen. Til dette arbejde benyttede vi PLC-modellen (aktionslæring) og den nye Børne- 

og Ungepolitik.   

Efter internatet arbejdede de enkelte teams og klasser videre med konkrete tiltag i.f.t. hvordan medbestemmelser ser 

ud og hvor grænsen går. I februar 2020 havde vi fælles opfølgningsdag med PPR, hvor vi især tog 2 konkrete områder 

med videre. Det ene var vigtigheden af visuel understøttelse og den anden var italesættelsen af, hvornår eleverne har 

medbestemmelse og inddragelse, som skulle skabe mere bevidsthed hos eleverne om dette. Arbejdet fortsætter i 

nuværende skoleår.  

Elevtrivsel i en coronatid. 

Vi kan i vores elevtrivselsundersøgelse fra juni se, at flere elever ikke er i god trivsel i forhold til tidligere 

elevtrivselsundersøgelser. Særligt pigerne har en dårligere trivsel og det tilskriver vi de lange hjemsendelsesperioder i 

forbindelse med corona. Når det særligt er pigerne, der giver udtryk for dårligere trivsel, hænger det godt sammen med 

vores oplevelse af, at drengene i højere grad end pigerne havde det ok med onlineundervisning og i højere grad mødtes 

i fritiden med deres kammerater. 

Vi har derfor i forbindelse med den nuværende nedlukning været meget opmærksom på, at det er af stor vigtighed, at 

lærerne er i virtuel kontakt med eleverne dagligt og har opmærksomhed på, hvordan eleverne trives.  

 

4: Skolebestyrelsens kommentarer til kvalitetsrapporten. 

Skolebestyrelsen på Ejstrupholm Skole konstaterer med tilfredshed, at skolen arbejder målrettet med rigtig mange 
positive tiltag for at opretholde et højt fagligt niveau og gøre Ejstrupholm Skole til den bedste skole for vores børn.   

Med projekt ”Fremtidens bibliotek” har skolen arbejdet helt konkret med gode tiltag, målrettet de forskellige 
klasseafsnit, for at fremme læselysten blandt eleverne. Vi synes især, at den lille undersøgelse, der er lavet på 
overbygningsklasserne, taler sit klare sprog og ønsker at bakke om endnu flere gode tiltag fremadrettet. 

I Skolebestyrelsen har vi, ligesom skolen, stor fokus på trivsel generelt, men endnu mere end nogensinde, efter nogle 
hårde Corona år. På vores skole har Coronarestriktionerne sat sit tydelige præg på elevtrivselsundersøgelsen og det kan 
ingen være tilfredse med. Vi har som samfund en kæmpe opgave i at få vores børn i balance igen, og ved at det ikke er 
en opgave skolerne kan stå alene med. Vi ønsker endnu mere fokus på trivsel og gode ideer og tiltag, der kan få 
knækket kurven, så vi kan vende tilbage til den ellers normalt høje elevtrivsel vi har på Ejstrupholm Skole.  

Skolebestyrelsen er oprigtig bekymrede for følgerne af den elevbaserede tildelingsmodel i Ikast-Brande kommune. 
Skoler som Ejstrupholm Skole med en størrelse på 250 - 300 elever, bliver uforholdsmæssigt hård ramt økonomisk pga. 
lave klassekvotienter. Vi frygter, at det vil få store konsekvenser, både for de ansatte, såvel som elever og i sidste ende 
hele lokalsamfundet.  

Alle Skolebestyrelser i Ikast-Brande Kommune har haft fokus på at få indført at kunne mødes med det nye Børne- og 
Undervisningsudvalg ved hvert valg år. Dette i forhold til at holde fokus på skolernes drift, medarbejdernes og børnenes 
trivsel ud fra skolernes budgetter og årlige besparelser.  
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Kvalitetsrapport 2020/21 – Engesvang Skole 
 

1) Hvordan sætter skolen fokus på at skabe læringsmiljøer for alle børn? 
I skoleåret 2020/21 har arbejdet med at styrke de inkluderende læringsmiljøer for alle børn fortsat 

været et helt centralt fokusområde. Efter i nogle år kun at have haft en baseklasse i udskolingen, 

startede vi i skoleåret 2019/20 to nye baser op for henholdsvis indskolings- og mellemtrinselever. 

Fokus i 2020/21 var derfor at forankre den gode start, som de to nye baser havde fået og samtidig 

styrke samarbejdskulturerne mellem stamklasse- og baseteams, da baseelever som udgangspunkt 

har tilknytning begge steder. Da vi fortsat har en inklusionsprocent omkring de 98 var det desuden 

muligt økonomisk at fastholde et såkaldt Pusterum for elever i indskoling og mellemtrin. Her kan 

elever på mere eller mindre fast basis komme ned og få ”et pusterum” fra det store fællesskab i 

klassen. Pusterummet er primært bemandet af pædagogiske assistenter, og her kan eleverne enten 

arbejde med egne faglige opgaver, spille spil eller få lov at slappe af på anden vis i en kortere 

periode.  

Skolen har desuden brugt de såkaldte § 16 holdtimer på at styrke læringsmiljøerne i almenklasserne. 

Dét at have to lærere på en klasse samtidig giver god mulighed for faglig holddeling i perioder. 

Derudover har vi i høj grad prioriteret at bruge timerne på at styrke samtalekulturen med eleverne 

individuelt, hvor der både arbejdes med trivsel og individuelle faglige mål.  

Afslutningsvis kan det nævnes, at skolens læsevejledere sammen med ledelsen i afslutningen af 

skoleåret 2019/20 færdiggjorde en ny og mere formaliseret plan for test- og screeningskulturer for 

danskfaget på alle årgange med henblik på at ensarte måden af følge den faglige progression af 

eleverne på. Denne er blevet foldet ud og er gældende fra og med skoleåret 2020/21.  

 

2) Skolens eget tema 
Vi har valgt kort at beskrive tre temaer, vi har været særligt optaget af i skoleåret 2020/21: 

1) Skoletrivsel for alle: Engesvang Skole har gennem nogle år været pilotskole for et 

trivselsprojekt kaldet ”Skoletrivsel for alle”. Projektet er udviklet af DCUM, 

Psykiatrifonden og vores egen kommune og faciliterer en hjemmeside, der indeholder en 

række værktøjer, som skolerne kan anvende i en formaliseret tilgang til trivselsarbejdet. Vi 

har således anvendt disse værktøjer og udvalgt temaet ”elevmedinvolvering”, da vi i flere 

elevtrivselsundersøgelser har kunnet se, at vi scorer forholdsvist lavt her. Dette fokus har nu 

kørt i flere skoleår. I starten af 2020/21 brugte vi et personalemøde på at lave videns- og 

idedeling mellem medarbejderne i forskellige wokshops. Der blev i løbet af skoleåret 

gennemført diverse tiltag i alle klasser, hvor eleverne blev medinddraget i udvælgelse og 

gennemførelse af bevægelsesaktiviteter, særlige pauseaktiviteter for udskolingseleverne, 

PALS belønninger, valg af faglige temaer i undervisningen og meget mere. Skolens PALS-

/trivselsudvalg udviklede desuden selv en særlig trivselsundersøgelse, der udelukkende 

skulle afdække spørgsmål vedrørende vores arbejde med elevernes medinvolvering, og 

hvordan eleverne oplevede det nu.  

 

2) PLF fag: Som alle andre skoler i kommunen arbejder vi med PLF, Professionelle Lærings 

Fællesskaber. Skolen har de seneste år blandt andet haft fokus på styrkelse af fagudvalgene i 

dansk, matematik, sprogfagene (engelsk og tysk) samt naturfagene (natur & teknologi, 

geografi, biologi og fysik/kemi). For disse fire hovedfaggrupper har vi udviklet særlige 

læringsrul, hvor alle fagudvalg gennem en formaliseret refleksionsproces har skullet skabe 

en temadag for netop deres fag for hele skolen. De første erfaringer med det er rigtig gode, 

og arbejdet er derfor fortsat ind i nuværende skoleår.  

ENGESVANG SKOLE    Gl. Kongevej 97, DK-7442 Engesvang 
TLF. 99605000 – FAX. 86865709 

engesvangskole@ikast-brande.dk 

www.engesvangskole.dk 

mailto:engesvangskole@ikast-brande.dk


3) SFO’en: På Broen er vi til alle tider optagede af at ”skabe bedst mulig fritidstilbud for 

flest mulige børn”. Det betyder, at vi jævnligt tilpasser den pædagogiske praksis ift. 

børnegruppen og deres hverdag. Når der sker ændringer i strukturen i UV-delen, drypper det 

altid på fritidsdelen, og med etablering af 2 nye baser, hvor skole-fritidspædagogerne nu har 

deres primære opgaver i UV delen samt et funktionsopdelt SFO, fik relationsarbejdet 

omkring Brobørnene trange kår. Vi valgte i efteråret 2020 at omstrukturere, således at vi gik 

tilbage til en skarpere aldersopdeling med faste voksne og basislokaler, der bl.a. skulle sikre: 

gode vilkår for godt relationsarbejde, aldersvarende pædagogik og aktivitet, forfinelse af den 

inkluderende praksis samt højere grad af børneinvolvering. Vi har i skrivende stund – på 

trods af faldende børnetal i distriktet – bibeholdt børnetallet på Broen, så vi tror på, at vi er 

på rette vej – for nuværende. 

I løbet af foråret 2022 udkommer Broens Mål- & indholdsbeskrivelse, hvor bl.a. 

ovenstående beskrives yderligere. Denne følges op af en plakat, der skal illustrere Broens M 

& I. 

 

3) Udfordringer og handlinger 
Corona har helt uden sammenligning været den største udfordring! Ud over de mange svære 

strukturomlægninger, har det også ramt nogle af planerne for afviklingen af de fokusområder, som 

var planlagt og beskrevet i punkt 1 og 2. Vi kunne blandt andet ikke gennemføre hovedparten af 

vores elevmedinvolveringstiltag i en virtuel og efterfølgende nødundervisningskonktekst, hvorfor 

vores fokus er fortsat i skoleåret 2021/22 - og undersøgelsen gennemføres faktisk i skrivende stund. 

Vi nåede også kun at gennemføre én faglig temadag (i dansk) i skoleåret 2020/21, før corona 

umuliggjorde flere af disse. Her er vi dog fortsat med rullene i dette skoleår og har i efteråret 

gennemført en vellykket sprogtemadag for alle elever. I foråret kommer turen til naturfagene.  

 

I forhold til inklusion og læringsmiljøerne har vores mangeårige fokus på inklusion haft en 

prioriteringsmæssig slagside. Vi har succesfuldt udviklet læringsmiljøer for stort set alle børn med 

særlige sociale og faglige udfordringer. Til gengæld har det taget både det pædagogiske og 

økonomiske fokus fra gruppen af særligt dygtige elever, hvor lærere jævnligt har udtalt, at man 

ønskede mere fokus på denne gruppe. Vi var i ledelsen enige og valgte derfor at få en konsulent 

udefra til at komme og holde et oplæg om, hvordan man bedst møder elever med særlige faglige 

forudsætninger. I foråret 2021 søgte vi almenpuljen om forsøgsmidler til at lave projekter for netop 

denne gruppe af børn.  Ansøgningen blev imødekommet, og der kører således projekter omkring 

dette i indeværende skoleår med særligt fokus på dansk og matematik.  

 

En sidste udfordring er, at en 2-sidet kvalitetsrapport ikke efterlader meget plads til at folde svarene 

udførligt ud. Det gør vi meget gerne mundtligt på et kommende møde med det politiske udvalg, 

hvis dette måtte ønskes som handling  

 

4) Skolebestyrelsens udtalelse 

Bestyrelsen ved Engesvang skole har læst, gennemgået og debatteret indholdet af kvalitetsrapporten 

og har følgende udtalelse:  

Med den nye udformning af kvalitetsrapport, får vi som bestyrelse et komprimeret overblik på de 

udvalgte punkter. Vi er stolte af at have en skole samt en SFO, hvor hele 98% af områdets børn er 

inkluderet. De nye tiltag med yderligere baseklasser ser vi som en succes for både eleverne og 

personalet, så vi dermed har et stærkt tilbud til alle elever i indskolingen, på mellemtrinnet samt i 

udskolingen. Endvidere er pusterummet også kommet til.  

Senest er der med et målrettet projekt sat ekstra fokus på elever med særlig forudsætninger, så alle 

skolesøgende børn i Engesvang opnår den højeste grad af faglig og social trivsel, og den enkelte 

elev dermed bliver så dygtig som mulig. Det ser vi, som skolebestyrelse, naturligvis som et meget 

værdifuldt næste skridt i udviklingen af vores skole.  
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Hyldgårds Allé 9, 7430 Ikast – Tlf. 9960 4800 – E-mail: hyldgaardsskolen@ikast-brande.dk 

Hvordan sætter skolen fokus på at skabe læringsmiljøer for alle børn?  

Hyldgårdsskolens værdigrundlag tager sit udgangspunkt i, at det enkelte menneske er unikt og værdifuldt, 
og skolens fællesskaber skal derfor kunne rumme den mangfoldighed, der ses i elevernes forskellige styrker 
og forudsætninger. Vi ønsker at skabe en skoledag, hvor ALLE elever oplever, at de indgår i et forpligtende 
fællesskab, i skole og SFO, hvor de oplever trivsel og læring.   

Vores bestræbelser på at skabe læringsmiljøer for alle børn spænder vidt, fra forskellige mellemformer som 
baser, holddeling og rum for social træning i SFOen, til mere specifikke indsatser som fx læsetræningshold i 
indskolingen, 2-lærerordning i matematikforløb på udvalgte årgange, 2-sprogsundervisning, IT-
kompenserende hjælpemidler, trivselsindsatser på individ- og klasseniveau osv. Vores oplevelse er, at ved at 
tilgodese de elever, der har særlige behov, igennem fx holdundervisning eller støtte på klassen, så tilgodeser 
vi samtidigt de mange elever, der er i almenområdet.  

I skoleåret 20/21 har vi igennem puljemidler haft mulighed for øget fokus på arbejdet med mellemformer, 
specifikt sammenhængen mellem almenklasserne og baserne. Som en udløber af dette udviklingsarbejde har 
vi oprettet en ny funktion – en specialkoordinator, der understøtter medarbejderne i forhold til bl.a. arbejdet 
med de elever, som indgår i både de almene- og de mere specialiserede læringsmiljøer. 

Hyldgårdsskolens arbejde med ”Trivsel i FællesSkolen” har haft sigte på at udvikle medarbejdernes 
relationskompetence. Et vellykket møde mellem elever og lærere/pædagoger fordrer professionelle voksne 
med høj grad af relationskompetence – en kompetence, som udfordres særligt i takt med, at 
inklusionsopgaven øges. I arbejdet med relationskompetence er der blandt andet udviklet et 
afdækningsværktøj, som benyttes løbende i alle klasser. Vi forsøger hermed at sikre, at alle børn ses og høres, 
så de har en stemme i forhold til egen trivsel og læring.  

”Initiativer kan voksne nedefra” – ”Vær nysgerring” (jf. IBK’s Børne- og Ungepolitik) 

Entreprenørskab er og vil fortsat være en del af Hyldgårdsskolen, fordi didaktikken bag helt grundlæggende 
har stor betydning for børns læring og udvikling. Vi har fokus på, hvordan vi i ledelsen kan understøtte 
implementeringen og udviklingen af den entreprenante didaktik igennem hele skoleforløbet. Alle skolens 
undervisere er forpligtede på at have fokus på de entreprenante kompetencer, og de understøttes af fire 
tovholdere, der har stærke kompetencer inden for entreprenørskab. Med stor succes har vi implementeret 
en ny model (Next Level) til at danne ramme for 9. årgangs projektopgave. Dette er indbegrebet af, at 
”Initiativer kan vokse nedefra” ved at ”være nysgerrig” på noget. Vi oplever mange spændende nye initiativer 
og produkter blive præsenteret i skarpe pitches. Eleverne er meget motiverede og engagerede på en helt 
anden måde, end vi ser i den daglige undervisning, og det gælder alle elever uanset kompetencer og 
forudsætninger. 
Temaer fra FN’s 17 verdensmål og Hyldgårdsskolens deltagelse i Friluftsrådets ”Grøn Skole”-program skærper 
alles opmærksomhed på bæredygtighed, miljø, natur og friluftsliv. Her er elevinddragelse og medbestem-
melse i højsæde, og elevrådet og eleverne spiller en vigtig og afgørende rolle, og de tager den virkelig på sig. 

Teknologiforståelse er højt prioriteret på skolen. Ledelsen har udstukket rammer for forventningerne til 
brugen af de nye teknologier på alle klassetrin, og skolens PdULS understøtter alle undervisere med 
workshops, inspiration, forløb osv. Kodning med Micro:Bit har været en fast del af undervisningen på 
Mellemtrinnet i flere år, og der er ved at blive etableret af et stort Maker Space med robotter, 3D-printere, 
lydstudie m.v.  
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Hvor har I været udfordret, og hvad har I gjort?  

Arbejdet med at skabe et trygt og godt læringsmiljø for alle elever, er særligt udfordret af den mangfoldighed 
af modsatrettede behov, der er i elevgruppen. Opgaven med at rumme alle børn er særlig stor, når man som 
underviser står alene i klassen. Vi har på Hyldgårdsskolen derfor valgt at prioritere således, at der på alle 
årgange er mindst 12 lektioner, hvor der er en ekstra voksen på årgangen. Herudover har vi på udvalgte 
årgange etableret et basetilbud til de elever, som kun i mindre grad har mulighed for at deltage i timerne i 
deres stamklasse. Disse timer er dels finansieret af skolens høje klassekvotienter, dels ved afskaffelse af den 
ene af skolens to lejrskoler. Vi vil rigtig gerne give eleverne stjernestunder i form af lejrskoler, men vi har 
besluttet, at det vigtigste er, at vi har en hverdag, der fungerer. 

Vi har flere gange oplevet, at det er en udfordring at rekruttere medarbejdere ind i specialområdet, ligesom 
mange af vores dygtige medarbejdere oplever at løbe tør for redskaber i arbejdet med de børn og unge, der 
vanskeligt indgår i klassefællesskabet. Der er en stor efterspørgsel på kompetenceudvikling på dette område. 
Det opleves ligeledes, at skolens forældrefællesskaber udfordres i stigende grad, i takt med at 
inklusionsopgaven øges. 
 
Skolebestyrelsens bemærkninger 

Vi har i skolebestyrelsen ud over de løbende almindelige opgaver med fastholdelse af det høje faglige niveau, 
sikring af det gode læringsmiljø og at der blandt elever og ansatte er god trivsel på skolen haft særligt fokus 
på økonomien i skoleåret 20/21. Skolebestyrelsens arbejde foregår i en åben og konstruktiv dialog med 
skolens administrative ledelse. 

Nedskæringer 

Det særlige fokus på økonomien har været nødvendiggjort som følge af de generelle nedskæringer i 
kommunen. Som følge heraf har vi været nødsaget til at tilpasse de særlige oplevelser, som man kan give 
børnene, herunder er 7. klasses lejrskole desværre sparet væk for at have økonomi til personale til den 
almindelige drift af skolen, En beslutning vi nødtvungen har truffet – uanset at det medfører et betydeligt 
værditab for såvel elever som lærer ikke at have denne fælles fantastiske oplevelse længere. 

Inklusion 

Inklusion og den økonomiske struktur, som man har valgt i Ikast-Brande Kommune, hvor det er skolen, der 
står på mål for økonomien, hvis en elev skal i specialtilbud, har givet særlige udfordringer, som vi har brugt 
en del ressourcer på. Vores oplevelse er, at der bliver flere og flere klasser, der er udfordret med elever med 
særlige behov, og det virker ikke til at blive mindre.  

Dette kan betyde, at skolen kan blive nødsaget til nøje at overveje, om de særlige behov kan varetages i 
skolens regi, kontra at flytte eleven ud i et specialtilbud, med den heraf følgende økonomi, som belaster 
resten af skolen og dermed risikerer at medfører nedskæringer i lærerstaben, hvilket vil ramme alle skolens 
børn. 

Det er også konstateret, at såvel lærer- som klassefællesskabet udfordres af inklusionskravet, således at 
forstå at de kompetencer og redskaber, som lærerne har fået qua deres uddannelse og efterfølgende virke, 
ikke nødvendigvis er de kompetencer og redskaber, der er nødvendige for at håndtere de særlige situationer, 
der opstår med inklusionsbørn. Vi ser det som en vigtig opgave, at man får bibragt lærerstaben de 
nødvendige kompetencer til også at kunne håndtere de særlige situationer, der opstår med inklusionsbørn. 
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Corona 

Året har samtidigt været et år, hvor Corona som i resten af samfundet har fyldt meget. Vi har således i 
relation til dette arbejde meget med risiko for læringstab og ikke mindst trivselstab forbundet med 
fjernundervisning og isolation af elever i længere perioder. 

Vi finder, at skolen har fundet mange gode løsninger på disse problemstillinger og særligt arbejdet med de 
positive sider (corona-fund) som også er kommet ud af corona-epidemien, herunder særligt udtænkning af 
særlige undervisningsformer med mere udeundervisning og dermed indlæring på en mere aktiv og 
involverende måde, og i perioder hvor eleverne har været hjemme har de fået forøget IT-kundskaber helt 
ned fra de små årgange som følge af den tvungne fjernundervisning.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trivselsmåling udvikling over tre år: 
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Isenvad Skole & SFO  

 

1) Hvordan sætter skolen fokus på at skabe læringsmiljøer for alle 

børn? 

 

 I vores arbejde i hverdagen på Isenvad Skole & SFO har vi fokus 

på det enkelte barn både fagligt og socialt. Vi har fokus på den 

gruppe det enkelte barn indgår i, og hvordan det enkelte barn tri-

ves i gruppen og på selve gruppens dynamik 

 Vi tilstræber at holde en god tone, at man lytter og venter på tur, 

og at der er arbejdsro i de situationer, hvor det er påkrævet 

 Vi skaber en alsidig og varieret dag for børnene 

 Når der starter nye elever, bliver der taget hånd om dem. Klasse-

kammeraterne hjælper dem til rette, viser dem vejen i skole og 

SFO og er med til, at der bliver taget godt imod de nye. 

 Konfliktløsning/forebyggelse af konflikter: Vi giver børnene værk-

tøjer til at løse og forebygge konflikter 

 Vi arbejder med relationer og klassens sociale liv 

 Vi arbejder på at styrke fællesskabet ved fælles arrangementer, og 

vi har morgensang/samling hver morgen 

 

2) Trivsel for alle 

På Isenvad skole arbejder vi for, at alle elever skal opleve at være en del 

af fællesskabet. Når man oplever at høre til, er man også tryg i fællesska-

bet, hvilket giver god trivsel. 

I gennem årene har ”Den nationale trivselsmåling” på Isenvad Skole & 

SFO været meget positiv. Vi har ligget blandt de bedste i landet og bedst i 

Ikast-Brande Kommune. 

De gode resultater betyder dog ikke, at vi ikke skal have fokus på elever-

nes trivsel. Tværtimod er det vigtigt at holde fast i det gode arbejde. 

I forbindelse med den rullende skolestart oplever vi, at eleverne meget 

hurtigt falder til og bliver en del af fællesskabet og ruller ind i en eksiste-

rende kultur. På Isenvad Skole & SFO arbejdes der med trivsel gennem 

forskellige gruppedannelser gennem hele dagen. 

I frikvarterene, hvor alle skolens elever er ude, er der altid to gårdvagter, 

som kan hjælpe eleverne i forbindelse med eventuelle konflikter eller 

guide til leg. 

Elevrådet sørger for at der er bolde m.v. til aktiviteter i frikvartererne. 

Hver klasse har deres egne materialer, som de selv er ansvarlig for. 
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3) Udfordring 

 

På Isenvad Skole & SFO har vi til tider små årgange.  

Det betyder, at vi skal være meget opmærksomme på muligheden for at 

kunne danne relationer og styrke fællesskaber og fællesskabet. 

I den forbindelse er det nødvendigt, at hjælpe eleverne til at skabe relati-

oner uden for deres egen årgang. 

Grundet den forskellige elevtilgang på traditionelle årgange, arbejder 

Isenvad Skole i forskellige holddannelser.  

 

 Indskolingen er opdelt i forskellige hold; niveaudelt og aldersinte-

greret.   

 På mellemtrinnet er 3. & 4. klasse sammen som C-hold og 5. & 6. 

klasse er D-hold. 

 

 

 

 

 

 

Skolebestyrelsens udtalelse til kvalitetsrapport 

 

Isenvad skole med Sentrum og de fine udendørs rammer er det naturlige 

fundament for byens og lokalsamfundets sports- og kulturbegivenheder 

og sammenhold. Rammerne og det dygtige personale er med til at gøre 

det til et trygt sted for vores børn, der vokser op med stedet fra dagpleje, 

børnehave og til skole og fritidsaktiviteter. 

Under Corona er der stillet store krav til både børn, forældre og lærere, 

der hver især har skullet indstille sig på en anderledes hverdag, der for 

manges vedkommende under specielt nedlukning har været præget af 

strukturelle udfordringer med både at skulle passe arbejde og børn. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Afgangsprøver 2020/2021: 

Bundne prøvefag: På niveau med landsgennemsnit 
Dansk: Over landsgennemsnit 
Matematik: Under landsgennemsnit 
 

Trivselsmåling udvikling over tre år: 
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Hvordan sætter skolen fokus på at skabe læringsmiljøer for alle børn? 

Ikast Nordre Skole og SFO satte i 20/21 fokus på at skabe gode læringsmiljøer på flere måder. Det er vigtigt 

at understrege, at gode læringsmiljøer handler om både det faglige og det sociale. Alle elever skal blive så 

dygtige, de kan, og dette er nødt til at gå hånd i hånd med den sociale trivsel. Både for at eleverne har det 

godt undervejs på rejsen, og for at trivslen kan medvirke til mest mulig faglig læring.  

 

Den faglige læring arbejder vi med konstant, da det er en evig proces at skabe rammer, der bedst muligt 

understøtter den enkeltes faglig læring. Det kræver, at vi rammer elevens udviklingszone, og dette ideelt 

set på en måde, hvor eleven skal stå på tæer, men samtidig oplever at lykkes med de fleste opgaver. 

I 20/21 satte vi fokus på undervisningsdifferentiering via elevinddragelse. Vi ved, at den indre motivation er 

afgørende for læring, og at motivationen stiger i takt med, at tingene giver mening. Her er det oplagt at ind-

drage eleverne! Vi startede derfor året med et oplæg for personalet om blandt andet: 

- Elevinddragelse via rammer der medtænker elevernes interesser, holdninger og kompetencer. 

- Elevinddragelse via valg af temaer, projekter, metoder, struktur og gruppedannelse. 

- Elevinddragelse via løbende dialog i klasserummet med afsæt i elevernes perspektiv og holdning. 

- Elevinddragelse via reelle valgmuligheder for eleven i materialer, opgaver, rækkefølge osv. 

- Elevinddragelse via elever som medundervisere. 

- Elevinddragelse via justeringer ud fra øget fokus på den udtalte og uudtalte feedback fra eleverne. 

Dataarket viser en fremgang i afgangskarakterer på trods af, at corona desværre gjorde det vanskeligt at 

omsætte ovenstående i praksis i 20/21, så vi fortsætter arbejdet med elevinddragelse i 21/22.  

Vi havde i 20/21 også fokus på online hjælpemidler som stillads for den faglige læringsudvikling. Det er vig-

tigt, at fx CD-ORD og Into Words opleves som nyttige redskaber – ikke kun for de ordblinde elever, men for 

alle. Også her blev indsatsen forstyrret af corona, så online hjælpemidler er et fokus, vi fastholder fra år til 

år. 

Den sociale læring understøtter som nævnt den faglige, og i 20/21 arbejdede vi primært med Klassetriv-

sel.dk, der understøtter vores trivselsarbejde. Portalen giver mulighed for at arbejde med klassers trivsel og 

sociale udvikling ved hjælp af fx sociogrammer. Her får underviserne et billede af elevernes indbyrdes rela-

tioner og hierarki, som kan have betydning for trivslen. Klassetrivsel.dk giver også mulighed for løbende 

trivselsundersøgelser, som opleves mere jordnære og børnevenlige i form og udtryk end den traditionelle 

nationale trivselsmåling.  

Arbejdet med trivsel står fortsat på skuldrene af de mange år som Pals-skole, hvor vi tager afsæt i positive 

værdier og forventninger. Dataarket viser en lille fremgang alle steder, på nær indskolingens højeste faglige 

trivsel og højeste ro og orden. Vi havde næsten forventet dette, da perioder med hjemmeundervisning pga. 

corona ikke er givtige for klassers sammenhold og trivsel. 

 

Hvilke øvrige tiltag gjorde skolen og SFO’en i 20/21 for at understøtte elevernes trivsel? 

 I 20/21 arbejdede vi også med specifikke redskaber til, når enkeltelever ikke er i trivsel. Understøttet af 

kommunal AKT-konsulent Tine Stobberup lavede vi flere workshops: 

- ”Sociale historier” er et pædagogisk værktøj, der hjælper forældre, lærere og pædagoger til at forstå bar-
nets synspunkter og skabe en ny og positiv fortælling om barnet. ”Den sociale historie” underviser i sociale 
færdigheder, der bygger på barnets forståelse og understøtter et opbyggeligt selvbillede hos barnet. Via 
den sociale historie, som er en fortælling om barnet i en konkret situation, anvises løsningsmuligheder, som 
barnet medvirker til. 
- ”Plan B” er et meget konkret arbejdsredskab til personalet, der anvendes ved manglende trivsel for ele-

ver. Der analyseres på udløsere og triggere, og der arbejdes med tanker, følelser og mestringsstrategier i 
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konteksten. Der tænkes også i hjælpende konsekvenser på kort og lang sigt. Tilgangen er et systematisk 

samarbejde blandt de voksne og samtidig en inddragelse af eleven i at finde løsninger.  

 

 

Hvor har I været udfordret, og hvad har I gjort i 20/21?  

Ikast Nordre Skole har spillet på flere strenge for at tage hånd om udfordringer i en moderne skole/SFO: 

 

a) Arbejde med at skabe den bedst mulige overgang ml. fløje, så eleverne oplever en glidende udvikling og 

passende progression fra 0. – 9. årgang. Her arbejdes fx med konkrete materialer, IT-redskaber/ kompe-

tencer, projektkompetencer og overdragelse af viden om elever. 

b) Udarbejdelse af et princip for mobiler, så der skabes en hverdag med mest mulig nærvær og mindst mu-

lig forstyrrelse i timer og pauser. Princippet tillader mobilbrug ud fra en lærerbeslutning, men ellers er 

skolens hverdag mobilfri. Princippet forventes evalueret i 2022 i skolebestyrelsen og Elevrådet. 

c) Personaleoplæg og arbejde om betydningen for børns hjerner, når skærmen tager over? Drøftelse af 

skærmens betydning for: gruppearbejde, lokalets indretning, sociale mediers rolle, adfærd og sprog, 

børns tilgang til læring, forældreinformation og -drøftelser om effekten af overdrevet spil i fritiden.  

Det er en konstant opgave at bevare en sund balance i børns brug af medier og skærme, og vi kommer 

derfor til at forholde os til temaet i årene fremover. 

 

 

Bestyrelsesudtalelse til kvalitetsrapport  

Som bestyrelse er vi glade for og stolte over vores skole! Udtalelsen her giver os desværre ikke mulighed for 

at folde skolens virke ud, men her følger et nedslag i forskellige aspekter af Ikast Nordre Skole:  

Vi glæder os over, at der fortsat er stor interesse for og søgning til den almene SGU og idrætstalentklas-

serne. Halvdelen af skolens elever er tilmeldt tilbuddet fra 0.-9.kl, hvor vi har et godt samarbejde med de 

lokale foreninger. Idrætstalentklasserne i 7. – 9. kl. har de senere år haft stigende søgning, og børn fra både 

IBK og nabokommuner ansøger om optagelse. Den store interesse har betydet, at der er venteliste på flere 

årgange. 

Vi har i SFO’en været meget ude pga Corona, og det at opholde sig ude har mange gode sidegevinster. Der-
for har vi oprettet ”Udegruppen”, hvor vi via Naturstyrelsen har anlagt en naturbase i Nørlund Plantage 
med muldtoilet, bålplads, bordebænkesæt og masser af natur, der venter på at blive opdaget. Meningen er, 
at børnene i udeperioden møder fire temaer: Social og personlig udvikling + krop, sanser og bevægelse + 
kultur, æstetik og fællesskab + natur, udeliv og science. Den nuværende ramme tillader os ikke at køre ude-
gruppe, men vi håber meget at kunne vende tilbage, når det normeringsmæssigt og sundhedsfagligt er mu-
ligt.  
 

Corona har kostet mange kræfter i 20/21, og det har i perioder været både svært og omkostningsfuldt at 

opretholde en meningsfuld skolegang hjemme og i skolen. Det er en stor glæde, at elever, ansatte og foræl-

dre i samarbejde har tacklet skiftende vilkår og stadige begrænsninger rigtigt flot. Der har hele vejen været 

stor vilje til at få det bedste ud af det, og de ansatte har i den grad præsteret flot i en meget vanskelig 

ramme. Det gør en kæmpe forskel - men corona koster stadig kræfter!  

 

Slutteligt glæder vi os over, at vi har fastholdt og i mange tilfælde forbedret vores resultater, som ses i data-

arket. Dette er særdeles positivt i et år, hvor hverdagen har været massivt påvirket af corona.  

 



 

 

 

 

Afgangsprøver 2020/2021: 

Bundne prøvefag: Under landsgennemsnit 
Dansk: Under landsgennemsnit 
Matematik: Under landsgennemsnit 
 

Trivselsmåling udvikling over tre år: 
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Nørre Snede Skole har i alle sammenhænge fokus på at skabe læring og trivsel for alle børn. Vi har i skole-

året i personalegruppen og i skolebestyrelsen arbejdet med justere skolens værdigrundlag, og vi har arbej-

det målrettet på at få det levendegjort. Det centrale i værdigrundlaget er ”Vi ser hinanden”, og det under-

støttes af værdierne fællesskab, trivsel og nysgerrighed. Det er med den tilgang, vi i alle sammenhænge for-

søger at kigge på hvert enkelt barn. Alle skolens børn.  

Arbejdet med værdigrundlaget har været helt centralt for skolens personale i forhold til sammen og på 

tværs af afdeling og funktioner at blive bevidste om konkrete handlinger i forhold til; fællesskab, trivsel og 

nysgerrighed. Arbejdet videreføres i kommende skoleår men med overskriften ”systemisk tænkning”. Et 

forsøg på ikke alene se at på det enkelte barn, men lære at være nysgerrig ved at kigge på hele det system, 

der er omkring barnet.  

En af vejene dertil i skoleåret 20-21 har været, at benyttet os af muligheden for at omlægge den understøt-

tende undervisning til to-lærerordninger. To-lærerordningerne har givet os mulighederne for flere voksne 

omkring det enkelte barn, og dermed bedre mulighed for at tilgodese den enkelte elevs individuelle behov 

for guidning i forhold til læring, trivsel og personlig udvikling. Erfaringerne efter Folkeskolereformen viser hos 

os, at elevernes læringsudbytte ikke nødvendigvis bliver større af længere skoledage. Med konverteringen at 

timerne har skolens elever lidt tidligere fri, og tiden i undervisningen er med større individuelt fokus. Nørre 

Snede Skole har nogle store årgange. Her har vi prioriteret at parallelægge fag og timer, så vi ud over to-

lærertimerne har kunne arbejde med holddeling flere lektioner ugentligt. At have samme mulighed også på 

mindre årgange vil kræve en bedre økonomisk tildeling, og vi ville ønske, at vi havde muligheden alle steder. 

En af opgaverne, vi fortsat prioriter højt er klasselærer-/kontaktlæreropgaven. For os er det vigtigt, at alle 

børn har mulighed for tæt tilknytning til skolens personale. Personalet følger klasserne og de enkelte børns 

læring og trivsel, og kommunikerer omkring børnene vha. klasselogs og teamsamarbejde. Vi oplever i næsten 

alle tilfælde et godt samarbejde mellem skole og hjem, og det indbyrdes samarbejdet er præget af stor til tro 

til fælles indsatser omkring børnene.  

Skolens fysiske rammer er rigtig gode. Vi bruger fortsat midler på at udvikle og vedligeholde vores fællesom-

råder, så de er indbydende til forhold til lærings- og trivselsaktiviteter. Der er muligheder for gruppearbejde, 

afskærmning, fleksible møbelsystemer og vi har brugt energi på etablering af nye legeområder. Vi er ikke i 

mål, og ønsker vores ”jordbakker” flyttet, men vi er i proces.  

I tilknytning til det almene arbejde prioriterer vi også skolens vejlederfunktioner. Vi har uddannede vejledere 

inden for læsning, matematik, PdULS samt AKT og inklusion. Her ligger ressourcer til mere specialiserede 

indsatser, der kan tilgodese den enkelte elev, klasse eller årgang. Som så mange andre steder er vi også her 

pressede på tildelingen, og vi har et ønske om at kunne gøre mere end det, vi allerede gør. Fx vil vi i kom-

mende skoleår gerne fortsætte med udviklingen af læseindsatser og vejledning til skolens ordblinde elever, 

men er her afhængige af puljemidler for at det vil kunne hænge sammen. Den mulighed skulle gerne være 

der uden ansøgninger om tilskud.  

 

 



 

Alle skoler er afhængige af deres elever og antallet af dem. Nørre Snede Skole er ingen undtagelse, og vi har 

ambitionen om, at være folkeskole for alle børn i vores skoledistrikt. Det er hos os, at børnene skal have 

mulighed for at blive set og se andre. Det er hos os, de skal leve det gode børne- og ungdomsliv. Det lykkes 

vi godt med i tæt samarbejde med fx forældre, virksomheder, den kommunale ungdomsskole og lokale 

idrætsforeninger.  

Vi må dog også erkende, at vi er i konkurrence med flere friskoler, der ligger tæt på os. Skolebestyrelsen gør 

et stort arbejde i forhold til at få fortalt de gode historier om Nørre Snede Skole. De har bl.a. nedsat udvalg, 

der arbejder med kontakt og kommunikation til børnehaverne og andre tiltag, som gør skolen mere synlig 

for kommende elever og forældre. Herunder udarbejdelse af nyt informationsmateriale henvendt direkte til 

børnene.  

Vi gør brug af Facebook, og vi forsøger at dele opslag på lokale sider. På den måde når vores aktiviteter 

længere ud. GPDR-reglerne udfordrer dog, da billeder, der lægges op ikke må have genkendelige personer. 

Vi må konstatere, at billeder fortæller mere end ord, og det havde været rart med andre og flere muligheder. 

Arbejdet har vi fortsat i indeværende skoleår, og har bl.a. fundet en ny måde at invitere til informationsdage 

for kommende 0. klasser.  

 

Skolebestyrelsens bidrag til kvalitetsrapporten 

”Vi ser hinanden” er vores værdigrundlag og vores fokus i alt det vi gør. Som forældre mærker vi, at Nørre 

Snede Skole ved hjælp af trivselsdage, venskabsklasser, fælles idrætsdage og fællessamlinger arbejder aktivt 

med trivsel, så den enkelte elev får de bedste muligheder for en god skolegang. Gennem forskellige lærings-

miljøer forsøger skolen at se og høre alle elever og give en varieret, differenceret og interessant undervisning. 

Det prioriteres, at eleverne skal have en hverdag, hvor de oplever, at de har en plads og at de hører til.  

Vi ønsker dog, at Nørre Snede Skole får bedre mulighed for at arbejde med fx holddeling og dobbeltdækning 

på udvalgte timer til gavn for læringen for alle elever på alle niveauer. På nuværende tidspunkt er den øko-

nomiske situation på en mindre halvandensporsskole, som vores, desværre så udfordret, at dette ikke nød-

vendigvis er et tilvalg for læringens skyld, men en nødvendighed for at dække undervisningen i en stor klasse. 

Vi ser det blandt andet som et resultat af, at tildelingsmodellen giver ulige vilkår for skolerne i Ikast-Brande 

kommune. Nogle skoler kæmper for at få tingene til at hænge sammen og bliver yderligere udfordret at en 

mindre tilgang af elever. Tildelingsmodellen er lagt an udelukkende på elevantal, og det resulterer i væsent-

lige udfordringer. Vi drømmer om en tildelingsmodel, der tager højde for både antal klasser og antal elever, 

for vi skal passe på vores små bysamfund og give alle børn og unge i Ikast-Brande kommune mulighed for at 

blive så dygtige, som de kan.  

Vi bor i et område med flere friskoler, så vi har sat massiv ind på branding af Nørre Snede Skole. Det har givet 

en øget tilgang af elever på små 10 %. Det er vi selvfølgelig virkelig glade for. Vi har fokus på samarbejdet 

med børnehaverne, lokalsamfundet og idrætsforeningerne. Vi fortæller vidt og bredt om skolens tiltag fx 

ordblindeindsats og systemisk tænkning. Desuden anvender vi sociale medier, billeder virker ofte bedre end 

ord. GDPR-reglerne gør, at billederne er uden genkendelige elever og voksne. Det ærgrer os, da forældre, 

familie og lokalsamfund er glade for at se dem de kender i opslagene. Og så kan vi passende afslutte med 

starten – Vi ser hinanden! – bare ikke på facebook.  

 



 

 

 

 

Afgangsprøver 2020/2021: 

Bundne prøvefag: Over landsgennemsnit 
Dansk: Over landsgennemsnit 
Matematik: På niveau med landsgennemsnit 
 

Trivselsmåling udvikling over tre år: 

 

 

Østre Skole 
Dataark i forbindelse med kvalitetsrapport 2022 

 



 

 

 

 

 
Ikast Østre Skole, Finlandsgade 10, 7430 Ikast 
ostreskole@ikast-brande.dk  
www.ikastoestreskole.dk 
Tlf. 99604500 

Kvalitetsrapport skoleåret 2020-21 
 

1) Hvordan sætter skolen fokus på at skabe læringsmiljøer for alle børn? 

Alle børn har ret til et godt skoletilbud, og på Ikast Østre Skole ser vi det som vores opgave at lave god skole til alle 

skoledistriktets børn. Vi skal sætte rammerne, så børn får lige muligheder for læring og dannelse samt faglig og social trivsel.  

Vores fundament er Ikast-Brande kommunes Børne- og Ungepolitik – især sætningen ”lige muligheder kan kræve en hestesko” - 

som argumentation for, at vi skal stille de nødvendige rammer for at give eleverne lige deltagelsesmuligheder. Skole og SFO skal 

møde den enkeltes forudsætninger og det aktuelle udviklingstrin med sigte mod de faglige, personlige og sociale mål.  Devisen 

er, at skole og SFO skal tilpasses eleverne. Det er ikke kun eleverne, der skal tilpasse sig skole og SFO.  

I skole og SFO har vi en målsætning om, at børn i specialiserede tilbud, skal have mulighed for at være en del af det store 

fællesskab i almentilbuddet i det omfang, det bidrager til deres positive udvikling.  

For at understøtte denne opgave og målsætning, har vi i skoleåret 2020-21 blandt andet arbejdet med en overordnet 

trivselsstrategi med to tematiske overskrifter: Elevinddragelse samt træning af sociale kompetencer. Trivselsstrategien 

udmøntes bl.a. på projektdage med deltagelse af alle klasser samt i indsatser med fælles PALS fokus for både skole og SFO. I 

slutningen af skoleåret blev trivselsstrategien inddraget på årgangsteamniveau, hvor indsatserne blev målrettet den konkrete 

elevgruppe og dennes specifikke udviklingsområder. Det er planlagt, at trivselsstrategien tages op og evalueres fire gange i 

kommende skoleår. Samtidig afsatte vi med hjælp fra de ansøgte puljemidler timer til alle pædagogiske medarbejdere, så de i 

det kommende skoleår indgår i et praksisudvekslingsforløb, der har til sigte at fremme videndeling og udvikle kompetencer på 

tværs af almen/special samt skole/SFO.     

 
2) Skolens eget tema: Det 21.århundredes kompetencer 

Indgangen til skoleåret 2020-21 blev startskuddet til et nyt udviklingsprojekt på Ikast Østre Skole med målsætningen om at lave 

en skole, der er tidssvarende, og som har fokus på at skabe livsduelige børn og unge. På Ikast Østre Skole er vi derfor optagede 

af, hvordan vi skal forstå læring og dannelse i det 21.århundrede.  

Skolens mission står beskrevet i Folkeskolelovens formålsparagraf, hvor ord som erkendelse, fantasi, deltagelse, medansvar, 

rettigheder, pligter, åndsfrihed, ligeværd og demokrati står i forhold til det samfund, vi er en del af. Som skole er det vores 

opgave at understøtte den enkeltes alsidige udvikling og kompetence til at tage stilling og handle i det samfund, vi er en del af. 

Skal vi lykkes med denne mission er det afgørende, at vi kigger på samfundet og den hastige udvikling det er i, for at kunne 

vurdere, hvordan læring og dannelse skal forstås lige nu. Det er det, vores arbejde med det 21.århundredes kompetencer 

handler om.  

Dette udviklingsarbejde involverer hele skolen, og er båret af ledelsen og skolens PdULS-team, som har afholdt arbejdsmøder 

understøttet af en konsulent udefra. 

Hele personalegruppen har deltaget i en pædagogisk dag samt tre workshops med henblik på forståelsen af 21.århundredes 

kompetencer, og hvordan man arbejder med dem i praksis. 

Vi har fastsat fem tværfaglige projektdage i løbet af året, som øvebane for dette arbejde. Samarbejdet i årgangsteamet omkring 

projektdagene har været essentielt for det at kunne være lærende sammen.  

På projektdagene arbejdes der med designprocesser ud fra skolens designcirkel. De udvalgte kompetencer, vi vil arbejde med er 

defineret og beskrevet i en booklet. 

Arbejdet med 21.århundredes kompetencer giver rigtig god mening for det pædagogiske personale og eleverne er generelt 

motiverede heraf. 

Vi oplever, at arbejdet med 21.århundredes kompetencer falder godt i tråd med Børne- og Ungepolitikkens mål om, at 
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”Initiativer kan vokse nedefra” idet, der ikke er noget rigtigt og forkert svar i en designproces. Derudover har vi i 

designprocessen stort fokus på at ”være nysgerrige”. 

3) Hvor har I været udfordret og hvad har I gjort?  

På Østre skole har vi som mange andre steder også været udfordret at Coronaens indtog. Vi har brugt megen tid og mange 

ressourcer på at omstrukturere, koordinere og kommunikere omkring restriktioner, retningslinjer og vejledninger fra 

myndighederne. Dette har skabt store ændringer for den hverdag, vi normalt har på Østre. Alt fra elever og medarbejdernes 

trivsel, til nye skemaer og omorganisering af dagligdagen har taget vores tid. Dermed har mulighederne for at arbejde med den 

planlagte skoleudvikling været betydelig begrænset.  

Vi har løst omstruktureringer og ændringer i godt samarbejde, men står også med en skole, der i kølvandet på en uforudsigelig 

tid har brug for et fokus på fællesskabet for både børn og voksne.  

MED-udvalget har drøftet, hvordan vi i kommende skoleår kan understøtte fællesskabet.  

4) Skolebestyrelsens udtalelse 

Vi, de forældrevalgte i skolebestyrelsen, synes overordnet set at kvalitetsrapporten og dens resultater er tilfredsstillende. 

Skoleåret 20/21 har på mange måder være anderledes, og har krævet omstillingsparathed og fleksibilitet fra ansatte, elever og 

forældre. I lyset af pandemien, har Ikast Østre Skoles personale formået at opretholde læring, trivsel og glæde blandt elever, og 

bibeholdt en god forældrekontakt. Dette trods den lange periode med hjemmeundervisning, nødpasning og de udfordringer 

som følge heraf.  

Fællesskab/mangfoldighed: 

Vi i skolebestyrelsen oplever at Ikast Østre Skole gør en stor indsats for at lave skole for alle. Hvor alle uanset ståsted har 

mulighed for at blive en del af et fællesskab. 

Fællesskabet har om nogen mødt udfordringer, vanlige dagligdags aktiviteter, har måtte lide under dette foranderlige skoleår. 

Følgende punkter er savn fra både elever og personale i både skole og SFO  

 Store som små fællessamlinger har måtte aflyses eller nytænkes.  

 Venskabsklasser, har tidligere budt på udvikling af færdigheder, læring, aktiviteter og fællesspisninger på tværs af store 

aldersforskelle.  

 Den tværfaglige undervisning, hvor eleverne opnår et fælles tredje og venskaber på tværs, samt større muligheder for 

at lave differentiet og motiverende undervisning.  

 Den normale inklusion fra baseklasserne til almenklasserne, har ikke været mulig. 

 SFO’en har måtte indtænke andre strukturer, aflyse ture/aktiviteter.  

Selvom Covid-19 på mange måder har påvirket i en negativ retning har vi også oplevet coronafund.  

 Bedre selvhjulpne børn.  

 Små grupper af elever, har for nogen givet bedre trivsel, læring og nye legekammerater fra klassen.  

 Minimeringen af antal klokkering, har fungeret rigtig godt, da dette har været med til at skabe ro i klasserne.  

Det 21. århundredes kompetencer  

Skolen startede et nyt udviklingsprojekt, hvor der var fokus på de kompetencer, som er forventelige i det 21. århundrede. 

Bestyrelsen er meget optaget af projektet. Herunder designcirklen, hvor eleverne får mulighed for en nysgerrig og 

undersøgende tilgang til læring. Dette er hurtigt blevet implementeret og er så småt på vej mod at blive en del af Østre ånden. 

Bestyrelsen glæder sig til at følge projektet tage fart , når skolen får etableret det nye makerspace og der igen åbnes op for at 

lave fællesskaber på tværs.  

På vegne af skolebestyelsen  

Søren Madsen, skolebestyrelsesformand.  
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