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1. Indledning 
Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk eva-

luering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsud-

vikling. 

 

Rapporten indeholder en beskrivelse af nationalt og kommunalt fastsatte mål for skolevæsenet med tilhø-

rende resultatmål. Rapporten indeholder desuden de resultater, der ligger til grund for kommunalbestyrel-

sens vurdering af niveauet i kommunens skolevæsen og de opfølgende initiativer, som kommunalbestyrel-

sen har vedtaget. Herudover indeholder rapporten selve vurderingen af niveauet samt en redegørelse for de 

opfølgende initiativer. 

 

For de nærmere krav til udarbejdelse af kvalitetsrapporten henvises til bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 

2014 om kvalitetsrapporter samt bemærkningerne til L150 (Forenkling af regelsættet Fælles Mål, kvalitets-

rapporter og elevplaner samt opfølgning på mål for folkeskolen m.v.). 

 
 
 

2. Mål og resultatmål  
2.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål 
Med aftalen af 7. juni 2013 om et fagligt løft af folkeskolen er der fastsat en række nationale mål og resultat-

mål for folkeskolen (behandles i afsnit 4-6 i rapporten). Disse mål og resultatmål er et centralt udgangspunkt 

for den opfølgning, der skal ske på alle niveauer i forhold til udviklingen i elevernes faglige niveau, og er der-

for også retningsgivende for kommunalbestyrelsens arbejde for at højne kvaliteten i folkeskolen. Opfyldelsen 

af målene sigter mod, at eleverne i den danske folkeskole opnår et højere fagligt niveau, når de forlader fol-

keskolen – herunder at flere elever opnår karakteren 2 i dansk og matematik – samt at folkeskolen i højere 

grad understøtter opfyldelsen af målsætningen om, at 95 pct. af en ungdomsårgang gennemfører mindst en 

ungdomsuddannelse (behandles i afsnit 7-9 i rapporten).  

 

De nationale mål og resultatmål i aftalen om et fagligt løft af folkeskolen er følgende: 

 

1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 

 Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. 

 Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. 

 

2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 

 Andelen af elever med dårlige læseresultater i de nationale test for læsning og matematik uanset 

social baggrund skal reduceres år for år. 

 

3) Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og 

praksis. 

 Elevernes trivsel skal øges. 
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3. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dyg-
tige, de kan  
 

3.1. Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test 
 
Hvad er status i forhold til målet, og hvordan har udviklingen været over en tre-årig periode. Hvilke overvejel-
ser, drøftelser og tiltag har skolens resultater givet anledning til? 
 
Vi er fortsat godt på vej og ligger i hovedparten af resultaterne i mål. Vi fortsætter vores 3-årige læsehandle-
projekt. Projektet afsluttes i skoleåret 19/20, hvor værktøjerne forventes implementeret i alle fag. Der er ar-
bejdet med før, under, og efter strategier, og personalemøderne har været systematisk brugt til vidensdeling. 
Det har været teams, der har delt deres viden på forskellige måder; herunder fernisering, cafemodeller osv. 
Der vil i forbindelse med læsekonferencer på årgangene være fokus på fremtidige resultater i forhold til læ-
sehandleplansprojektet.  
 
I matematik arbejder vi fortsat med TMTM projektet. Vores uddannelse af flere vejledere fortsætter. Vejled-
ningskulturen på KAG er sund, og alle får vejledning. Dette kan ikke vælges fra. Vejlederne er desuden gået 
i gang med at designe en vejledningsstruktur, der gør, at netop resultaterne fra nationale test skal være gen-
stand for vejledningssamtaler. Vi arbejder fortsat med matematikvejledere i 0. klasserne i forhold til talkund-
skaber. Det skulle give en bedre kortlægning i forhold til begynde i 1. klasse. 
 
I specialklasserækken fritager vi langt de fleste elever fra obligatoriske nationale test, da de overvejende er 
2- 4 klassetrin under deres aktuelle skoleår – eksempelvis har 5E et fagligt niveau svarende til 1.- 2.klasse-
trin. Elever, som er næsten alderssvarende fagligt, tager de obligatoriske nationale test, men vi bruger ikke 
resultaterne i undervisningen. Grundtanken i forhold til fritagelsen bygger på, at vi gerne vil bevare deres 
motivation og selvtillid (hvilket de ikke har meget af), da testresultater under middel ikke motiverer for læring.  
I stedet tester vores ALT-koordinator hver elev grundigt i dansk hvert andet år med forslag til materialer og 
indsatser fra 2.klassetrin. Klassens matematiklærer tester ligeledes hvert andet år med MAT test og får vej-
ledning af en af skolens matematikvejleder. Disse resultater anvendes i undervisningens tilrettelæggelse.  
Specialbørnene i 0. klasse deltager i de motoriske test, som sundhedsplejersken gennemfører for alle 0.klas-
ser.  
Vi har altid øje for elever, som kan profitere af deltagelse i almensporet i udvalgte fag, hvor barnet er fagligt 
stærk. Det anslås, at én elev på hvert klassetrin fra 1.-5. specialklasse ville kunne inkluderes i et til tre fag i 
almensporet, hvis der var nok resurser til dette. Vi har aktuelt inklusion med et barn i 1E, 2E. 
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Vi prioriterer dansk, matematik og engelsk og 9.klasses afgangsprøver for elever i udskolingen. Vi oplever at 
det er færre og færre børn, som vi kan indstille til 9.klasses afgangsprøver i forhold til tidligere år. Årsagen 
kan være sen modtagelse af børn til specialklasserne med generelle- og specifikke indlæringsvanskelighe-
der. Ingen selvtillid eller selvværd efter mange år i almensporet med mange indsatser, som ikke rykkede ele-
verne. 
 

3.2. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år 
 
Hvad er status i forhold til målet, og hvordan har udviklingen været over en treårig periode. Hvilke overvejel-
ser, drøftelser og tiltag har skolens resultater givet anledning til? 
 
Vi arbejder med tidlige indsatser i dansk og matematik. Det betyder screeninger i 0. klasse samt intens moni-
torering af resultater i indskolingen. Vi er stolte af vores resursecenter, hvor der bliver afholdt møder om de 
store mængder tilgængelige data. Disse gør at vores prioriteringer af resurser kan blive effektive og målret-
tet. I forhold til seneste CEPOS-undersøgelser omkring undervisningseffekt ligger vi nr. 176 – hvilket vi er 
stolte af.  
 

 

4. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i 
forhold til faglige resultater 
 

4.1. Andelen af elever med dårlige læseresultater i de nationale test for læsning og mate-
matik uanset social baggrund skal reduceres år for år. 
 
Hvad er status i forhold til målet, og hvordan har udviklingen været over en treårig periode. Hvilke overvejel-
ser, drøftelser og tiltag har skolens resultater givet anledning til? 
 
Vi er fortsat godt på vej. Tidlig indsats gør, at resursecenteret kan planlægge og målrette indsatser. Vi har 
fortsat en udfordring omkring ”skoleskiftere”, som oftest er i faglig og social mistrivsel, når de kommer. Det 
kan være svært at samle op på, da ”skoleskifterne” oftest kommer ind på mellemtrinnet. Det arbejder vi med 
at finde nye veje i. Vi arbejder konstant med at optimere skole/hjem-samarbejdet. Det gør, at vi ofte anven-
der vejledere, når der er kontakt med hjemmet. Der arbejdes med at klæde forældrene på, så de har mulig-
hed for at støtte deres barns skolegang. I forbindelse med skoleskift undervejs i skoleforløbet tester skolens 
resursecenter de nye elever meget grundigt, så den enkelte elev bliver kortlagt og overleveret på bedst mulig 
vis. 
 
I specialklasserækken har en del børn - fra socialt belastede familier - store læse- og skrivevanskeligheder. 
Her forsøger vi igennem vejledning til hjemmet at guide familierne til, hvordan de understøtter deres børn i 
de skoleting, der bliver arbejdet med. Der kan her også være kognitive udfordringer i hjemmet, hvilket kom-
plicerer udfordringen. 
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5. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet 
gennem respekt for professionel viden og praksis 
 

5.1. Elevernes trivsel skal øges 
      

 Social trivsel Faglig trivsel Støtte og inspira-
tion 

Ro og orden 

 Kommunen Skolen Kommunen Skolen Kommunen Skolen Kommunen Skolen 

14/15 4,0 3,9 3,7 3,6 3,2 3,1 3,6 3,5 

15/16 4,1 4,0 3,7 3,6 3,2 3,1 3,6 3,6 

16/17 4,1 4,0 3,7 3,6 3,2 3,1 3,7 3,7 

17/18 4,0 4,0 3,7 3,6 3,2 3,1 3,7 3,7 

18/19 4,0 4,1 3,6 3,6 3,1 3,2 3,6 3,8 

 

Hvad er status i forhold til målet, og hvordan har udviklingen været over en treårig periode. Hvilke overvejel-
ser, drøftelser og tiltag har skolens resultater givet anledning til? 
 
Faglig trivsel  
Skolen har formået at bibeholde 3.6. I teamet har vi haft fokus på begreber, der knytter sig til faglig trivsel. I 
samarbejde med resurseteamet har vi desuden kommunikeret mere med hjemmet i forhold til faglig opbak-
ning i hjemmet. Vores resursecenter har varetaget co-teaching og understøttet arbejdet med de svageste, så 
der kunne frigives tid til lærerens arbejde med mellem- og øvregruppen. 
 
Specialklasserne arbejder meget på, at eleverne ikke mister motivationen til at blive ved med at lære. Under-
visningen tilrettelægges så den tager udgangspunkt i elevens færdigheder, uanfægtet at de ikke når alle fæl-
les faglige mål i fagene. Der samarbejdes med hjemmet i forhold til, hvad de kan bidrage med hjemme hvil-
ket er meget forskelligt og stadig med fokus på, at barnet trives og ikke skal miste lysten til at lære. 
  
 
Ro og orden 
Skolen har formået at øge fra 3.7 til 3.8. Indsatser omkring klassekultur har været sat i værks fra skoleåret 
2017/18. Det er primært AKT – der har været tovholdere her. Diamantforløb kan nævnes som en frugtbar 
indsats. Disse forløb iværksættes løbende, og skolen planlægger at uddanne flere til at kunne varetage 
disse meget brugbare forløb. 
 
I specialklasserækken arbejdes på at rammesætte klasseledelsen, så alle elever oplever ro og fokus. Det er 
afgørende, da der i klasserne er en del let afledelige elever. Der bruges hjælpemidler såsom hørebøffer, 
skærme, kuglepuder m.v. 
  
 
Social trivsel 
Skolen har formået at øge fra 4.0 til 4.1. Skolen har haft held til sammen med skolebestyrelsen at sætte fo-
kus på det gode skole/hjem-samarbejde. Det har resulteret i mere dialog mellem kontaktforældregrupper og 
ledelse, hvilket har været en god måde at italesætte udfordringer på. Vi har sammen med skolebestyrelsen 
forsøgt at engagere og motivere kontaktlærere til at tage endnu større del i fællesskabet på Kastrupgårds-
skolen. Seneste tiltag rettet mod at få stiftet en forældreforening, der skal afholde sociale arrangementer, så-
som ungedisko osv. 
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I specialklasserækken har vi øget fokus på den sociale trivsel, da flere elever - af mange årsager - har svært 
ved at indgå i det sociale samspil. Vi arbejder derfor med begrebet livsduelighed. Det skal skinne igennem i 
forhold til de aktiviteter, eleverne møder i hverdagen.  
 
 
Støtte og inspiration i undervisningen 
Skolen har formået at øge resultatet fra 3.1 – 3.2. Vejledningskulturen på Kastrupgårdsskolen gør, at alle 
teams og klasser modtager vejledning i faglig struktur og tilrettelæggelse af undervisning (primært i dansk og 
matematik). 
I specialklasserækken arbejder vi tæt sammen med RoF i forhold til fokus på udvikling af elevernes person-
lige og sociale færdigheder samt øget trivsel. Endvidere inddrager vi pædagogisk vejledere i forhold til co-
teaching, som har været positivt for elevernes trivsel og læring. 
 
 
Vi er generelt optaget af, hvordan vi kan komme tættere på begrebet medbestemmelse. Det er en stor del af 
elevrådets værdigrundlag. Der skal arbejdes med at definere medbestemmelse, og vi skal som ledelse være 
en synlig del i elevrådets arbejde med demokrati og medborgerskab. Dette gør vi i tæt samarbejde med 
kommunens ungdomsskole.  

 

6. Eleverne skal opnå et højere fagligt niveau, når de forlader 
folkeskolen  
 
Omhandles i kommunens samlede kvalitetsrapport. 

  
 

7. Alle elever skal forlade folkeskolen med mindst karakteren 2 
i dansk og matematik  
Mål: alle elever skal forlade folkeskolen med mindst 02 i dansk og matematik 
 
Hvad er status i forhold til målet, og hvordan har udviklingen været over en treårig periode. Hvilke overvejel-
ser, drøftelser og tiltag har skolens resultater givet anledning til? 
 
92,7 % opnåede mindst 2 i karakter ved folkeskolens prøver 18/19. Resultatet viser at vi er godt på vej. I re-
sultatet ligger der en dansk som andetsprogs problematik, som vi arbejder tæt med forvaltningen omkring. 
Sent i skoleforløbet har vi modtaget elever med danskkundskaber, der har givet enorme udfordringer til prø-
ven. Vi har haft intensive forløb med dansk, og de er kommet langt. Det er et vilkår, som vi konstant er nødt 
til at have fokus på. Det ikke er ikke muligt at gå til prøver på særlige vilkår, da de falder uden for målgrup-
pen. Vi oplever at der er stor opbakning fra de tosprogede familier til at blive bedre og samarbejdet har været 
rigtigt godt. 
I 9. klasse bruger vi ydermere resurser på at lave turbohold for at ruste de usikre elever frem mod prøverne. 

 

8.  Udvalgte områder for Tårnby Kommune 
Kommunens kvalitetsrapport fungerer som et værktøj til at styre mål og resultater, der kan understøtte en 

systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau. Det sker med baggrund i de data, som 

kommunen og skolerne har adgang til og ved en evaluering af de udvalgte områder, som Børne- og Skole-

udvalget har valgt at foretage en uddybende beskrivelse af. Børne- og Skoleudvalget har taget beslutning 

om at PLF og elevtrivsel skal være fokusområder i kvalitetsrapporten. Der har tidligere været krav om at kva-

litetsrapporten skulle indeholde oplysninger om kompetencedækningsgraden. Dette er ikke obligatorisk 

mere, men dog valgt medtaget for kvalitetsrapport 2018/19.   



Tårnby Kommune 
Børne- og Kulturforvaltningen 

 

 

9 

 
8.1. Undervisningen i folkeskolen varetages hovedsageligt af lærere med specifik under-
visningskompetence. 
Lærere med linjefag eller kompetencer svarende hertil. Tidspunktet for fuld kompetencedækning er af aftale-
partierne udskudt fra 2020 til 2025, og delmålet om 90 procent er udskudt fra 2019 til 2021. 
  

 Hvad er skolens linjefagsdækning i procent? 
91,5% 

 

 Hvilke indsatser har skolen for at sikre målet på 90 % linjefagsdækning i alle fag inden 2021? 
I skrivende stund er vi i mål. Vi vil fortsat fokusere på linjefagsdækning i forbindelse med rekruttering. Vi har 
uddannet lærere i linjefagene matematik og håndværk/design. Det har haft stor gavnlig effekt på de fagud-
valg, der får tilført ny viden/kompetencer. Desuden har vi haft stor glæde af kompetenceudviklingsmidler og 
uddanner matematikvejledere, bevægelsesvejleder, dansk som andetsprogsvejleder, læsevejleder og dansk 
vejleder. Det gør at vi er i stand til at holde fast i vores progression i forhold til vejledning. 
 
Specialklasselærerne underviser i alle fag også selvom de ikke har linjefagskompetence i faget, da hensynet 
til færre voksne er vigtigere end den faglige kompetence. 
 

  

8.2. Elevernes trivsel skal øges - Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt an-
det gennem respekt for professionel viden og praksis. 
 
I Tårnby Kommune ønsker vi, at vores børn udvikler sig til livsduelige og nysgerrige mennesker, der har mod 

på livet og har lyst til at lære. Dette værdigrundlag er præciseret i kommunens Børne- og ungepolitik og er 
grundlaget og forudsætningen for, at eleverne trives. I forhold til de nationale fastsatte mål i forbindelse med 
skolereformen var et af målene, at tilliden til og trivslen i folkeskolen skulle styrkes blandt andet gennem re-
spekt for professionel viden og praksis.  
 

Tårnby Kommune deltager i den nationale trivselsmåling, hvor målingen gennemføres som en spørgeskema-
undersøgelse, der undersøger hvordan eleverne oplever deres trivsel, undervisningsmiljø samt ro og orden i 
klassen.  

Trivselsmålingen skal gennemføres hvert år i en perioden i foråret nærmere fast af ministeriet  

Tårnby Kommune har samtidig besluttet, at alle kommunens folkeskoler skal kombinere trivselsmålingen 
med den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering  

 
For skolerne kan resultaterne af trivselsmålingen danne grundlag for et systematisk arbejde med elevernes 
trivsel og undervisningsmiljø på skolen som helhed og i den enkelte klasse ved at lave op følgende indsatser 
i klasserne. For kommunen bliver trivselsmålingen en del af kvalitetsrapportens afrapportering på, hvordan 
det står til med elevernes trivsel på kommunens folkeskoler, og hvordan kommunen vil arbejde med områ-
det. 
 
 På skolerne bliver rapporten drøftet både på elev- og forældreniveau, herunder i skolebestyrelserne og na-
turligvis blandt medarbejderne. Skolerne har udarbejdet en køreplan for arbejdet med den nationale trivsels-
måling og har udarbejdet procesplan for skolens arbejdet med trivsel både på det generelle plan og med 
selve målingen.   
 
I Tårnby Kommune er der for skoleårene 2017/18 2018/19 og 2019/20 sat fælles kommunalt fokus på og mål 
for trivselsarbejdet inden for områderne elevinddragelse og toiletter.   
 
 
 
Hvordan arbejder skolen med at skabe øget elevtrivsel?  
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På Kastrupgårdsskolen arbejder vi intenst på at skabe øget elevtrivsel. Det bliver gjort på følgende indsats-
områder: 

- Skolebestyrelsen; inddragelse af skolebestyrelsen i arbejde med trivsel i forældregruppen. Det gøres 
ved tilstedeværelse på forældremøder, hvor skolebestyrelsen fortæller om god kommunikation og 
dialog. 

- Elevrådet; der arbejdes intenst med elevdemokrati og medbestemmelse. Der deltages i kommunalt 
fælles elevråd. Der uddannes repræsentanter ved hjælp af elevrådskurser. Elevrådet har lavet trafik-
kampagner, arkitektkonkurrencer, afholdt dialogmøder med ledelse og i det hele taget oparbejdet en 
meget dialogisk elevrådsstruktur. 

- Lærerne/pædagogerne arbejder med klasserapporter for at analysere på udfordringer, der ikke kan 
generaliseres men kalder på opmærksom omkring den specifikke gruppe. I forbindelse med det fæl-
leskommunale datalitteracyprojekt, blev der udarbejdet guides til hvordan de enkelte klasserapporter 
kunne tilgås. 

- Ledelsen arbejder generelt med trivselsrapporten. Det gøres ved at finde afvigelser i tendenser.  
 
Områder der kan nævnes er: toiletforhold, elevmedbestemmelse, ro/uro i klasserne 
 
Hvordan arbejder skolen med det fælles indsatsområde – toiletforhold? 
 
Vi arbejder med nudging og toiletundervisning i det mindste klasser. Der bruges materiale fra diverse kam-
pagner som skolen møder i hverdagen. Desuden er rengøringspersonalet på besøg i klasserne og fortæller 
lidt om deres arbejde og hvordan man kan hjælpe til. Elevrådet har rejst forslag om at lave videoer fra rengø-
ringspersonalets morgenrutiner for at vise, at der er mennesker der knokler for at gøre Kastrupgårdsskolen 
klar hver eneste dag. 
 
Hvordan arbejder skolen med det fælles indsatsområde – medbestemmelse? 
 
Det gøres ved at være opmærksom på elevrådets arbejdsgange. Der bliver brugt udviklingstid på at tale om 
hvad medbestemmelse egentlig er, og elevrødderne præsenterer det i klasserne.  
 
Trivsel og undervisningsmiljøet er desuden konstant omdrejningspunktet i specialklasserækken, da barnet 
ikke udvikler sig fagligt, personligt og socialt, hvis det ikke trives. Personalet samtaler tit med den enkelte 
elev, om hvad det har behov for, hvis det ikke trives.  
 
 

8.3. PLF - Årgangsteamene arbejder som professionelle læringsfællesskaber og bruger 
teamets samlede kompetencer til fremme af elevernes læring, trivsel og udvikling. 
 
Skoleledelser, lærere, pædagoger samt forvaltningen har siden efteråret 2017 deltaget i et stort A.P. Møller 
projekt ”På vej mod professionelle lærings fællesskaber i Tårnby Kommune.” Projektet løber frem mod efter-
året 2020. 
 
Betegnelsen professionelle læringsfællesskaber stammer fra den pædagogiske forskningslitteratur og skal 
forstås som et samarbejde, typisk i team, mellem lærere og pædagoger – hvor der er fokus på at arbejde 
åbent og vidensbaseret og med elevernes læring i fokus. Det professionelle læringsfællesskab har et fælles 
ansvar for undervisningen og elevernes læring. Litteraturen peger på, at udviklingen af professionelle læ-
ringsfællesskaber kan styrke de professionelles læring, dvs. deres viden om og indsigt i deres egen under-
visningspraksis, og derigennem udvikle deres undervisning og skabe endnu bedre muligheder for elevernes 
læring 
 
 
 
 
Målet er, at alle i Tårnbys skolevæsen får et fælles didaktisk sprog og begrebsapparat 
omkring læring, progression og trivsel i teamsamarbejdet. Målet er også at få udviklet en organisering for 
hele skolevæsnet, som understøtter arbejdet med udviklingen mod professionelle læringsfællesskaber. 
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 Hvad er skolens erfaring og læring i forhold til realisering af målet? 

o Udviklingsarbejdet med PLF er overvejende positivt. Der konstrueres nye veje i samarbejdet 
og mange nye tiltag er velimplementeret. Tidmæssig udfordring er den største barriere i tea-
met, for viljen er stor til at komme i mål.  

 

 Hvordan har skolen arbejdet med at fremme samarbejdet mellem lærere og pædagoger? 
o Vi har ugentlige skemalagte teammøder med ledelsesdeltagelse. Ledelsesdeltagelsen er 

ikke en kontrolforanstaltning, men en mulighed for at teamkoordinatorer kan spare omkring 
indholdet til møder, samt udfordringer omkring mødeledelse. Pædagogerne er med på team-
møder og bliver dækket i arbejdsopgaver af kolleager uden for teamet. Vi har tæt samar-
bejde med skolens SFO’er og deres daglige ledere. Samarbejdet er præget af stort engage-
ment og fleksibilitet. 

 
I skolens hverdag kan det praktiske, det organisatoriske og de nye rutiner i forbindelse med det at etablere 
professionelle læringsfællesskaber nemt komme til at fylde. Etableringen af professionelle læringsfællesska-
ber er imidlertid ikke et mål i sig selv. Det er derfor vigtigt, at ledelsen løbende har blik for, om arbejdet helt 
konkret bidrager til, at lærerne og pædagogerne øger deres indsigt i undervisningen og elevernes læring, og 
om dette på sin side fører til en konkret udvikling af den pædagogiske og didaktiske praksis til gavn for ele-
vernes læring og trivsel.  

 

 Hvordan har ledelsen arbejdet med at fastholde fælles mål og ambitioner for PLF?  
o Ledelsen afholder løbende møder med teamkoordinatorer. Desuden bliver temaer indenfor 

PLF drøftet i udviklingsudvalg samt til fælles pædagogiske møder. 
 
PLF i specialklasserne. Vi har siden 2014 arbejdet på samarbejdet mellem pædagoger og lærere primært fra 
0.-5.klasse, da der ikke er pædagoger fra 6.klasse og opefter. Fokus er fortsat på hvordan vi kan udvikle 
praksis med de voksne som er i klassen for at skabe bedre mulighed for elevernes læring. Samarbejdet skal 
genfortælles når der skiftes lærere og pædagoger, da rollerne og opgaverne skal organiseres på ny. I det 
store hele var specialklasserne godt på vej inden PLF projektet. 
Men ved lærerskift og pædagogskiftet i dette skoleår skal samarbejdsfladerne, rollerne og opgaverne drøftes 
igen. Det gode i specialklasserne i dette skoleår er, at der ikke er såkaldte lånelærere fra almensporet, som 
ikke kan sidde med til årgangsteammøderne. Det er meget positivt, så nu handler det mere om, hvordan vi 
kan videreudvikle sammen om elevernes læring. 
RoF og pædagogisk vejleder er udover PLF vores samarbejdspartnere for dette fokus. Specialklassernes 
fokus er, hvordan vi kan udvikle børnenes personlige og sociale færdigheder, da det er en forudsætning for 
at kunne indgå i fællesskabet. Dette fokus er vi meget optaget af at få systematiseret og udviklet, så vi kan 
se en udvikling med det enkelte barn personligt og socialt. 
Vi har kun 1½ time hver uge til at udvikle læringsfællesskabet, og det har været svært, da der også er andre 
opgaver (statusrapporter, skoleudtalelser og fælles planlægningen af undervisningen), som tager meget tid 
hver uge. Herudover forsøger vi også at ligge netværksmøder og skole hjem samtaler i teamtiden, så pæda-
gogerne kan deltage sammen med lærerne. Det gør unægtelig det svært at få tid til PLF projektets opgaver 
mellem workshops og sparringerne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.4. SFO Vision - (Servicemål 2019) 
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I servicemålene for 2019 er SFO’ernes arbejde med SFO-visionen beskrevet.  
 
Målsætningen er, at der arbejdes systematisk med visionen og forandringsmodellen for SFO’erne i Tårnby 
Kommune på alle SFO-matrikler. Derved får både børn, forældre og medarbejdere øget indsigt i formålet 
med SFO, og indsigt i hvordan og på hvilke områder SFO’erne udvikler børnene. Alle ledelser og medarbej-
dere på SFO-matriklerne får via evaluering af indsatserne øget indsigt i, hvordan pædagogiske tiltag virker til 
fremme af børnenes viden og kompetencer inden for områderne i visionen: 
 

- Social kompetence 

- Kulturel dannelse 

- Fysisk og psykisk sundhed 

 
Som evaluering og opfølgning på servicemål 2019 følger her en beskrivelse af SFO’ernes arbejde med visio-
nen:  

 Hvordan har skolens SFO’er arbejdet med at fastholde fælles mål og ambitioner for visionen 

Daglig ledelser på SFO’erne holder ugentlige ledermøder, hvor der fastholdes fælles mål. Distrikt KAG har 
delt SFO-matriklerne efter årgange, så SFO-Frøen har 0. – 1. årgang og SFO Valhalle har 2. – 3. årgang. 
Samarbejdet handler om indgående overgangsmøder institutionerne imellem. Samtidig har det haft værdi at 
de ”to huse” har haft mulighed for at bevare en identitet. 

Der har været afholdt mange forskellige arrangementer såsom; 

- Le Mans – 24 timers mooncarløb 
- Masterchef 
- Vilde Vulkaner festival 
- Sorggrupper 
- Angstgrupper 
- Diverse fester; Halloween osv. 
- Juleteater 
- Idrætsdage 
- Osv. 

 

 
 

 

 
 


