
Forandringsmodel Nordregårdskolen  

Formål: At stille skarpt på, hvilke aktiviteter Nordregårdsskolen prioriterer og iværksætter med henblik på at hæve elevernes niveau, så 
det svarer til den socioøkonomiske forventning.

 1) Udfordringer 5) Aktiviteter 4) Virksomme mekanismer 3) Tegn forår (delmål) 2019 2) Mål på længere sigt

Hvilke udfordringer er det vi ønsker at 
gøre noget ved? Udfordringerne 
beskrives så konkret som muligt fx 
relateret til:

Hvilke aktiviteter og indsatser skal vi 
iværksætte for at komme I mål?

Hvad ved vi virker? Hvilke erfaringer 
har vi?
 Hvilke antagelser har I om, hvorfor 

netop de aktiviteter fører til at I 
opnår målet? 

 Er der noget I skal være særligt 
opmærksomme på i forhold til fx 
ledelsesrollen, organisering eller 
kompetencer, hvis aktiviteten skal 
lykkes?

Hvilke tegn på skal vi se/opleve, i 
efteråret 2018 der fortæller os at vi er 
på vej til målopfyldelse?

 Konkrete tegn: Ledelse, 
vejledere, undervisere 
gør/skabeloner/organiseringer 
man kan se!

 Abstrakte tegn: Ledelse, 
vejledere, undervisere oplever

Hvad er målet for med skolens indsats 
på længere sigt på længere sigt?

Når I kigger på data og den viden 
skolen eller har, hvad er så 
udfordringen….

Når man ser på det der allerede er i 
gang er der så noget der helt tydeligt 
mangler for at komme i mål

Hvad har skolen allerede i gang som 
understøtter arbejdet i den rigtige 
retning!

Tegn er konkrete handlinger som 
observeres i praksis , hvis indsatserne 
iværksættes og giver det forventede 
eller ønskede resultat… 



1)Manglende faglig sparing mellem 
naturfagslærerne

2)Elevernes præstationer til den fælles 
prøve i fysik/kemi, biologi og geografi har 
ikke været tilfredsstillende

3)Ingen strategi for arbejdet med den 
sproglige udvikling i naturfagene

4)Det er ikke muligt at gennemføre alle 
naturfagslektioner i faglokaler

5)Muligheden for at lægge 
naturfagsundervisningen hos eksterne 
læringsmiljøer og i naturen er begrænset 
af afstand og skema

6)Det er svært at gennemføre en 
undersøgelsesbaseret undervisning

1)Udvikling af struktur for PLF og 
teamsamarbejde i naturfagene
2)Videreudvikling af den 
kompetencebaserede undervisning

2)Målrettet arbejde med 
vurderingskriterier og prøveforberedende 
tiltag for lærere og elever

3)Udvikling af strategi for arbejdet med 
sproglig udvikling i naturfagene

4)Der iværksættes en proces for 
udnyttelse af eksisterende lokaler og 
udearealer til praktisk og undersøgende 
naturfagsundervisning.
5)Der iværksættes en proces for at 
reducere de strukturelle barrierer, der 
begrænser mulighederne for at benytte 
eksterne læringsmiljøer og den nære natur 
i undervisningen.
6)Alle lærere i naturfagsgruppen afprøver 
løbende elementer af 
undersøgelsesbasseret undervisning i 
klasserne, og bruger erfaringerne aktivt i 
udviklingen af PLF for naturfagene

1)Erfaringer fra naturfagslærerne, andre 
faggrupper på skolen og fra andre skoler, 
danner grundlag for processen

2)Videreudvikling af den 
kompetencebaserede undervisning, med 
udgangspunkt i lærernes egne erfaringer, 
og erfaringer fra andre skoler
2)Målrettet arbejde med 
vurderingskriterier og prøveforberedende 
tiltag for lærere og elever, med 
udgangspunkt i lærernes egne erfaringer, 
og erfaringer fra andre skoler

3)Erfaringer fra naturfagslærernes 
undervisning i andre fag, inddragelse af 
andre fag, og andre skoler

4-5)Erfaringer og ideer fra 
naturfagslærerne, og fra andre skoler 
danner grundlag for processen
6) Erfaringer og ideer fra 
naturfagslærerne, og fra andre skoler 
danner grundlag for processen

1)Der er etableret en fast organisering af 
PLF/teamsamarbejde i naturfag med 
udgangen af 2019

1)Der er med udgangen af 2019 udarbejdet 
funktionsbeskrivelser og konkrete 
målsætninger for arbejdet i PLF for 
naturfagene

2)Elevernes præstationer til den fælles 
prøve i fysik/kemi, biologi og geografi i 
2020 ligger på niveau med eller over 
familieskoler

3)Strategi for sproglig udvikling er 
indarbejdet i undervisningsplaner
 
4-5)90 % af naturfagsundervisningen 
gennemføres i faglokaler, på kvalificerede 
udearealer, hos eksterne læringsmiljøer 
eller i den nære natur.
6)Alle lærere i naturfagslærerne vurderer 
med udgangen af juni måned 2020 med 
minimum 3,75 på en skala fra 1-5, at 
undervisningen i højere grad er 
undersøgelsesbasseret.

1)Nordregårdsskolen har med udgangen af 
2020 et fagudviklende PLF på 
naturfagsområdet

2)Elevernes præstationer til den fælles 
prøve i fysik/kemi, biologi og geografi 
ligger i tre på hinanden følgende år på 
niveau med eller over familieskoler, 2020 
er det første år.

3)Der er med ultimo marts 2020 
udarbejdet en strategi for arbejdet med 
sproglig udvikling i naturfagene.

4-5)Der er med udgangen af 2020 
mulighed for at gennemføre 
naturfagsundervisning i faglokaler, på 
kvalificerede udearealer, hos eksterne 
læringsmiljøer eller i den nære natur.

6)Den undersøgelsesbasserede 
undervisning udgør en større andel af 
undervisningstiden, og den retter sig i 
endnu højere grad mod udvikling af 
naturfaglig kompetence




