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HANDLINGSPLAN i forbindelse med kvalitetstilsyn

GÆLDENDE I PERIODEN:  Skoleåret 19/20

Bemærkning: udtagelsen til kvalitetstilsynet beror på data fra 2016/2017 og 2017/2018 

Data fra 2018/2019:   Karaktergennemsnittet i de bundne prøvefag i 18/19 viser, at skolen i de bundne fag ender på niveau, og i en enkelt fagdisciplin (skriftlig 
fremstilling) bedre end forventet Den socioøkonomiske reference viser, hvordan eleverne på Nordregårdsskolen klarer sig i forhold til andre elever på landsplan 
med samme socioøkonomiske baggrundsforhold.
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1 Se bilag 1 Forandringsmodel – bemærk forandringsmodellen er dynamisk og kan løbende justeres under rådgivningsforløbet.

HANDLINGSPLAN

Tiltag naturfag

Fællesprøve i naturfag

Rådgivningsforløb med Læringskonsulenter vedr.
Naturfagene1

Skolen har valgt at modtage et rådgivningsforløb 
med læringskonsulenter. Ved dialogmøde med 
styrelsen for undervisning og kvalitet er det blevet 
besluttet, at der skal være hovedfokus på det 
naturfaglige område. Det er i fællesprøven for 
naturfag, at skolen lå længst fra det forventede 
karaktergennemsnit.  

Vi arbejder på en kapacitetsopbygning inden for 
naturfagene med fokus på den 
undersøgelsesbaserede undervisning og PLF i 
faglærersamarbejdet. 

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

Der henvises til 
forandringsmodellen 
bilag 1 for nærmere 
detaljer

Ledelsen
Naturfagslærerne

Forvaltningskonsulenter 
er tilknyttet forløbet og 
understøtter naturfags-
teamet bl.a. gennem 
facilitering af PLF i to 
arbejdsgrupper.

Rådgivningsforløbet 
med 
læringskonsulenter 
løber over skoleåret 
2019/2020

Tidrammen er 
nærmere beskrevet i 
bilag 1.

Kvalitetstilsyn

Omhandler  de 
3 bundne 
prøvefag, hvor 
skolen befinder 
sig i bund 10 
pct. 

Nordregårdskolen er 
udtaget til kvalitetstilsyn 
af Styrelsen for 
Undervisning og Kvalitet, 
da skolen er faldet ud i 
screeningen i kvalitets-
tilsynet med folkeskolen. 
Screeningen er gennem-
ført på baggrund af data 
for skoleårene 2016/17 
og 2017/18.

Nordregårdsskolen 
udtages til tilsyn, fordi 
skolen:

 to år i træk 
scorer i de 
nederst 10% i tre 
af de fire bundne 
prøvefag

 to år i træk har 
en statistisk 
signifikant 
negativ løfteevne 
på -0,5 eller 
derunder i 
forhold til 
forældrenes 
socioøkonomiske 
bagrund

Tiltag dansk  

Skolens læsevejledere har igangsat vejlederforløb 
for udskolingen med fokus på læseforståelse, 
læsehastighed og læsemotivation

Skolens læsevejledere har fokus på læse- og 
skriveprocesser i arbejdet med teksttyper i alle 
fag. Materialet “AKTIV læsning og skrivning” 
bruges til 7. årgang til 9. klasse. 

Hele skolen har fortsat særligt fokus på 
elevernes skriftlighed. I det kommende skoleår 
vil der være dialog omkring vægtningen af 
forskellige teksttyper fra indskolingen og op. 

At eleverne ved 
afgangsprøven 
19/20 klar sig på 
niveau eller over 
niveau, så det svarer 
til den 
socioøkonomiske 
forventning.

Læsevejlederne

Læsevejlederne

Faglærere

Første evaluering 
sommer 2020
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I indskolingen har personalet i 0. og 1. årgang 
været på kurser i Alkalær. (Alle kan lære at 
læse- læseindlæringmetode) I tæt samarbejde 
med læsevejlederne implementeres nye læse- 
og stavestrategier i undervisningen.

På 5. og 6. årgang har vi i skoleåret 19/20 
indført vejlederguidede forløb med fokus på 
flydende læsning. 

Tidlig indsats dansk
Der har været et stort fokus på at læse fiktive 
tekster i indskolingen og på mellemtrinnet. 
Hermed er sagprosa blevet nedprioriteret. Hvis 
arbejdet med de fire hovedspørgsmål - 
afsender, modtager, hensigt og situation 
langsomt bliver indlært fra start, bør det give 
eleverne en bedre basis for at klare sig bedre 
til den skriftlige afgangsprøve i dansk

Faglærere og vejledere

Faglærer og vejledere

Faglærere og vejledere 

Tiltag matematik

På 9. årgang vil der blive gennemført turboforløb 
med fokus på eksamen. Disse planlægges ud fra 
Alineas emnebøger om turboforløb. Planen er, at 
vejlederen varetager forløbet i foråret, så eleverne 
står bedst muligt til eksamen. 

I 7 og 8 klasse er der kommet fokus på den 
mundtlige del af matematik. Der arbejdes på tværs 
af årgangene på blokdage og eleverne inddeles 
efter niveau. Planen er, at eleverne skal styrke 
deres mundtlige kompetencer og derigennem 
bliver bedre til at forklare og vise matematiske 
problemstillinger.

På mellemtrinnet er der fokuserer på, at motivere 
eleverne til at se matematik på flere måder. Vi har 

At eleverne ved 
afgangsprøven 
19/20 klar sig på 
niveau eller over 
niveau, så det svarer 
til den 
socioøkonomiske 
forventning.

Faglærere og vejledere

Faglærere

Faglærere og vejledere

Første evaluering 
sommer 2020
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et vejlederforløb med programmering og i år 
fokuserer vi på kodning af Mikrobit.

I indskolingen støttes eleverne i mindre grupper, 
hvor der fokuseres på tidlig matematikindsats. Der 
fokuserer på de 4 regningsarter, idet det er vigtigt 
for eleverne, at kunne disse inden mellemtrinnet. 
Vi har indkøbt RoS (Pernille Pind), som har fokus 
på tidlig matematik indsats.

Vi har øget fokus på 0. klasserne, idet vi har set, at 
matematik kan være svært at undervise i, i 0 årg.  
Der er nu et tæt samarbejde og et øget fokus på 
elevernes kunnen i 0 årgang. Vejlederen er 
sammen med 0 årgang, det sidste halvår. 

Generelt har vi de seneste år haft særligt fokus på 
faglig læsning og praktisk matematik. Disse 
områder, er nu den enkelte faglæres ansvar, dog 
altid med mulighed for sparring.

Vi har et tæt samarbejde mellem 
matematikvejlederne og faglærere, da vi i sagens 
natur er relativt få matematiklærere på skolen. 

Faglærere

Vejledere

Faglærere

ElevTrivsel Tilsynet påpeger 
endvidere at skolen i den 
nationale trivselsmåling 
har en dårlige score på 
indikatoren ” støtte og 
inspiration” særligt på 8. 
og 9. klassetrin 

Støtte og inspiration 
handler om elevernes 
oplevelse af motivation 
og medbestemmelse, 
samt af lærerenes hjælp 
og støtte.

Tiltag Støtte og inspiration

Dette område er en generel udfordring i hele 
landet. Det er særligt signifikant i udskolingen på 
Nordregårdsskolen.  
Næste skridt i arbejdet med PLF er netop at team 
får større fælles fokus på metoder, der forbedrer 
elevernes oplevelse af motivation og 
medbestemmelse samt af lærernes hjælp og 
støtte.

Det gør vi i ledelsen ved at have det på som et 
dagsordenspunkt på teamudviklingssamtalerne, 
hvor to ledere deltager. Her kommer teamet med 
bud på ”fælles metoder der virker”.  

At scoren på 
indikatoren ”Støtte 
og inspiration” 
senest med 
trivselsmålingen 
2021 er forbedret for 
udskolingseleverne. 

Årgangsteam, 
faseteam, fagteam og 
ledelse.

Første evaluering i 
forbindelse med 
næste 
trivselsundersøgelse 
sommer 2020
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2 Se bilag 2 ”Køre og procesplan for elevtrivsel på Nordregårdsskolen” 

https://ng.aula.dk/sites/ng.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/K%C3%B8replan%20og%20proceshandleplan%20for%20elevtrivsel%202019.20%20NG_1.pdf

Se i øvrigt  bilag 2: Link til ”Køre og procesplan for 
elevtrivsel på Nordregårdsskolen”2

https://ng.aula.dk/sites/ng.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/K%C3%B8replan%20og%20proceshandleplan%20for%20elevtrivsel%202019.20%20NG_1.pdf

