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HANDLINGSPLAN kvalitetsrapport 2018/2019

Korsvejens Skole
Skoleåret 2018/2019

OVERSKRIFT 
PÅ 
HANDLING

REDEGØRELSE FOR DE 
FORHOLD;DER 
BEGRUNDER 
UDARBEJDELSEN AF 
HANDLINGSPLAN

TILTAG FOR AT OPNÅ DE ØNSKEDE RESULTATER 
MED HANDLINGEN

FORVENTET 
EFFEKT AF 
TILTAGENE

ANSVARLIG FOR TILTAG TIDSRAMME 
FOR TILTAG

Tiltag 1
Dialogmøder med læringskonsulenter, UVM God effekt UVM og skolens ledelse I løbet af de 

sidste to skoleår
Tiltag 2
Vejlednings- og netværksdage samt seminar Rimelig effekt UVM og skolens ledelse I løbet af de 

sidste to skoleår

I et 
samarbejde 
med UVM

Elevløft

Tiltag 3
Sparring og vejledning lokalt med 
læringskonsulenter

Rigtig god 
effekt

UVM og skolens ledelse I løbet af de 
sidste to skoleår

Tiltag 1
Dansk- og matematikvejledere deltager som 2-
lærere og i skemalagt ugentlig forberedelse med 
fagansvarlige lærere.

Rigtig god 
effekt

Skolens ledelse I løbet af det 
sidste 
kalenderår. 
Fortsættes og 
udvides til 
andre årgange 
og fag.

Tiltag 2
Forberedelsesperiode med adgang til daglig 
vejledning frem til mundtlig eksamen. Afskaffelse 
af læseferie.

Rigtig god 
effekt

Skolens ledelse Maj/juni 2019. 
Fortsættes i 
2020.

Egne tiltag 
målrettet 
udskolingen

Elevløft

Tiltag 3
Fokus på rammerne for test- og prøveafvikling, 
herunder en fast gruppe af eksamensvagter, som 

Giver mere ro, 
men det er 

Skolens ledelse Maj/juni 2019. 
Fortsættes i 
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har fået 1½ times introduktion til opgaven. svært at 
vurdere den 
direkte effekt 
på elevernes 
karakter.

2020.

Tiltag 1
Sproglig udvikling er et fokusområde i alle fag. 
Tiltaget bliver blandt andet understøttet af alle 
skolens vejledere incl. SFO.

Kender endnu 
ikke effekten

Skolens ledelse En del af 
handleplaner 
ud fra skolens 
3-årige strategi 
(at mestre)

Tiltag 2
Lærere og medarbejdere har udarbejdet mål for 
sociale og personlige kompetencer for de enkelte 
årgange. Disse mål er visualiseret via skolens 
personaer og indgår blandt andet i klassernes 
trivselshandleplaner

Kender endnu 
ikke effekten 
på elevernes 
læringsudbytte

Skolens ledelse En del af 
handleplaner 
ud fra skolens 
3-årige strategi
(at have mod)

Tiltag 3
Fokus på tilstedeværelse. De forældre, hvis barn 
ikke er mødt i skole og ikke er meldt syge inden kl. 
08.15, kontakts telefonisk af skolens 
skolepædagog. 
Fremover arbejdes med timeregistrering og sms’er 
samt strategi og handleplan for skolens 
fraværslærer indenfor rammerne af kommunens 
retningslinjer for håndtering af elevfravær.

Tiltaget var 
først indført 
fra 6. -9. klasse 
og her havde 
det en god 
effekt på det 
drypvise 
fravær.
Den fremtidige 
udvidede form 
fra jan. 2020 
har 
forhåbentlig 
rigtig god 
effekt.

Skolens ledelse Startede i 2017 
og fortsætter i 
justeret/udvidet 
form.

Egne tiltag 
målrette 
hele skolen

Elevløft – af alle elever

Tiltag 4
Obligatorisk vejledning af alle lærere af skolens 
egne vejledere. Vejledningsfokus er sproglig 

De lærere, der 
indtil nu, har 

Stadig for tidligt at 
vurdere effekten.

Start aug. 2019 
og fortsætter 
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udvikling (at mestre) eller relationer (at have mod) 
set ud fra skolens personaer.

modtaget 
vejledning, 
melder positivt 
tilbage og 
fortæller om 
en udvikling af 
egen praksis.

fremover.


