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

resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling. 

 

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

tatmål. Rapporten indeholder desuden de resultater, der ligger til grund for kommunalbestyrelsens vurdering af ni-

veauet i kommunens skolevæsen og de opfølgende initiativer, som Kommunalbestyrelsen 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, kvalitetsrapporter og elevpla-

ner 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 resultatmål for 

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

ning, der skal ske på alle niveauer i forhold til udviklingen i elevernes faglige niveau, og er derfor 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 folkeskolen – 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 bag-

grund 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 dygtige, 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 treårig periode. Hvilke overvejelser, drøf-
telser og tiltag har skolens resultater givet anledning til? 
 
Korsvejens vision er vi lærer til livet. Det betyder, at alle elever mestrer og har mod på livet. Korsvejens vision er som 
to ben; det faglige og det personlige/sociale – det strategiske mål er, at alle elever kan løbe hurtigt uden at tænke 
over, hvordan de bruger benene – med andre ord bliver erklæret uddannelsesparate, så de selv kan vælge og har 
kompetencer til at fortsætte en ungdomsuddannelse og få et godt ungdomsliv. 
De sidste to år har de årlige mål (smarte) været en 5% reducering af elever, der fik under 4 i dansk og matematik ved 
9. klasse eksamen samt 5% højere gennemsnitlig fremmøde for alle elever. 
Som tegn på vej, lytter vi efter børnefortællinger om, at deres forældre interesserer sig for deres barns skolegang 
samt er opmærksomme på, at test og prøver viser en fremgang for den enkelte elev og på klasseniveau. 
For at opnå alt dette arbejder vi med strategisk planlægning, som beskrevet i de efterfølgende sider. 
 
Det er få klasser, der kommer i mål med et minimum på 80% set over en tre-årig periode. Skolen har stort fokus på 
faglig udvikling, blandt andet også ved deltagelse i Ministeriets Løft af de fagligt svage elever.  
Når der fokuseres på afgangskaraktererne, viser det sig, at toppen øges, mellemgruppen mindskes og bunden er ble-
vet løftet. Korsvejen er i skoleåret 2018/2019 kommet meget flot i mål med løft af de fagligt svage elever, hvor ande-
len af elever, der får under 4 i dansk og matematik er reduceret fra 40% til 16% på 2 år. 

Af centrale tiltag gældende for hele skolen kan nævnes følgende: 

 Sproglig udvikling som en del af alle fag. 

 TmTm-forløb. 

 Læseløft på 1. og 2. årgang. 

 Forløb på udvalgte årgange med Lego-Mindstorm. 

 Skak-kurser for de mindre klasser, skak for alle i den lange spisepause, deltagelse i skak-konkurrencer. 

 Undervisning på PLC på udvalgte årgange i BørneAvisen. 

 To danskvejledere, 2 matematikvejledere og 1 DSA-vejleder; nu alle færdiguddannet. 
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 Implementering af årshjul for forebyggende, foregribende og indgribende faglige indsatser. 

 Dansk- og matematikvejledere indgår som holdlærer i udvalgte ugentlige timer i 5. -9. klasse samt forbereder 

undervisningen sammen med årgangens lærere. 

 Læseferien for 9. klasse forud for de mundtlige eksamener er afskaffet og erstattet med målrettet faglig ek-

samensforberedelse på PLC med sparring fra faglærere. 

 

Fremadrettet 

 Sproglig udvikling som didaktisk indsats i alle fag. Denne indsats un-

derstøttes af vejlederne.  

 Skemalagt faglig forberedelse i samarbejde med faglig vejleder (f.eks. 

forbereder dansklærerne på 8. årgang undervisningen sammen hver 

14. dag med deltagelse af danskfaglig vejleder). 

 Opfølgning på testresultater 2 gange årligt mellem dansk- og matematikvejledere og ledelse. Efterfølgende 

indsatser iværksættes på udvalgte årgange og klasser. 

 DSA-vejleder og læse-vejleder deltager samtidig på 1. årgang i parallellagte dansktimer for de to 1. klasser. 

Det muliggør, at årgangen kan deles i 4 hold, og derved kommer den danskfaglige undervisning endnu tætte-

re på den enkelte elevs nærmeste udviklingszone. 

 

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 overvejelser, drøf-

telser og tiltag har skolens resultater givet anledning til? 

 

Udviklingen har over de tre sidste år været svingende, dog med en tydelig positiv og markant udvikling i matematik på 

3. klassetrin. Dette tillægges i nogen grad deltagelse af erfaren matematikvejleder i indskolingens matematikundervis-

ning og vejledning af klassernes matematiklærere. 

Derudover arbejdes der med følgende tiltag: 

 Talentvejleder, der tager hånd om elever med særlige forudsætninger i udskolingen. 

 Deltagelse i Junior Talent. 

 Løbende didaktisk samtale om undervisningsdifferentiering på årgangsteammøderne og fagudvalgsmøderne. 

Afsluttende karakter ved eksamen i dansk og matematik viser, at andelen af højtpræsterende elever er steget markant 

i forhold til de forudgående år, hvilket også afspejles i gennemsnittet; dansk 7,4 (2019) mod 6.6 (2018) og 6,7 (2017) 

og matematik 7,3 (2019) mod 6,3 (2018) og 6,1 (2017). 

 

Fremadrettet  

 Korsvejens strategi udvides med vi finder den enkelte elevs potentiale. 

 Deltagelse i ATU’s talentprogram udvides til også at omfatte 6. årgangs-elever. 

 Robot- og kodningsværksted tilbydes i den lange pause og i SFO for de mindste elever. 
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 Når det en sjælden gang er nødvendigt accelereres elever ved at rykke én klasse op for at bevare elevens mo-

tivationen for læring. 

 Didaktisk introduceres Blooms Taxonomi, og lærerne motiveres til i forberedelse af undervisningen at tage 

udgangspunkt i de aller dygtigste (hæve overlæggeren) og så differentiere nedad (i stedet for at tage ud-

gangspunkt i klassens midtergruppe). Derved er et muligt at hæve 80% af alle elever i klassen, viser evidens-

baseret forskning. 

 

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

4.1. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik 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 overvejelser, drøf-

telser og tiltag har skolens resultater givet anledning til? 

 

Korsvejen har færre elever med dårlige resultater, især i matematik, hvor både deltagelse af matematikvejledere i 

undervisningen samt systematisk gennemførelse af TmTm-forløb (Tidlig matematikindsats til marginalgruppeelever) 

har haft en positiv effekt. 

I forhold til dansk er resultaterne mere svingende, og her er det også tydeligt, at formodede ordblinde elever (i yngre 

klasser) og testet ordblinde elever (større klasser) har stor indflydelse på resultaterne.  

Korsvejens skoledistrikt rummer også familier, som er meget udfordret af at sørge for eller understøtte, at deres barn 

er tilstede i skolen og skoleparat. Disse faktorer har stor indflydelse på de pågældende børns/unges læring. Børnene 

har muligvis potentialet men familiære forhold som manglende dansksproglige kompetencer eller analfabetisme på-

virker alligevel børnenes muligheder. 

Samlet har det givet anledning til følgende indsatser: 

 Dansk- og matematikvejledere deltager i faste forløb i dansk og matematik. 

 TmTm-forløb og læseløft. 

 Alle test gennemføres med hjælp og støtte af vejleder. 

 Periodevis holdundervisning. 

 Deltagelse i Løft af fagligt svage elever – samt implementering af evidensbaserede metoder og tiltag. 

 Dansk- og matematikvejledere analyserer resultaterne fra nationale test sammen med lærerne 2 gange årligt 

og understøtter efterfølgende undervisningsforløb- og tiltag. 

 Meget tæt skole/hjemsamarbejde omkring udvalgte elever. 
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Fremadrettet 

 Fælles fokus på afdækning af den enkelte elevs potentiale. 

 Koordineret indsats på 1. årgang med læsevejleder, dsa-vejleder og dansklærerne samtidig. 

 Turbo-forløb i 9. årgang. 

 Individuelle forløb forud for afgangseksamen i de skriftlige og mundtlige fag. 

 Stor opmærksomhed på de fysiske rammer ved afvikling af de skriftlige prøver i 9. klasse. 

 

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 inspiration Ro og orden 

 Kommunen Skolen Kommunen Skolen Kommunen Skolen Kommunen Skolen 

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

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

16/17 4,1 3,9 3,7 3,6 3,2 3,0 3,7 3,4 

17/18 4,0 3,9 3,7 3,5 3,2 2,9 3,7 3,6 

18/19 4,0 3,8 3,6 3,6 3,1 3,0 3,6 3,5 

 

Hvad er status i forhold til målet, og hvordan har udviklingen været over en treårig periode. Hvilke overvejelser, drøf-

telser og tiltag har skolens resultater givet anledning til? 

 

Faglig trivsel  

Skolens strategiske mål er uddannelsesparate elever, og i hvert årgangsteam arbejdes der med at sætte fokus på den 

enkelte elevs faglige potentiale. 

I alle klasser arbejdes der med at skabe en kultur, hvor det er sejt at være dygtig.  

På Læringscentret arbejdes der med at skabe et læringsmiljø, som understøtter elevernes lyst til faglig fordybelse på 

tværs af klasser og fag. 

Flere klasser har anvendt elevstyret skole/hjemsamtaler med gode resultater, og disse erfaringer bredes i det kom-

mende skoleår ud til hele skolen. 

I medarbejdergruppen er der skoleåret igennem blevet arbejdet med at omsætte de sociale og personlige kompeten-

cer for 8.-9. årgang til mål for 0.-1., 2.-3. 4.-5. og 6.-7. årgang, således at alle arbejder efter samme mål med en ind-

bygget progression i forhold til elevernes udviklingstrin. Dette arbejde er visualiseret via personaer. 
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Fremadrettet  

 Personaerne ophænges i alle klasser, og indgår i den daglige samtale om personlige og sociale mål for den 

enkelte elev. 

 Lærerne understøttes i at skabe faglige vellykkede fællesskaber med udgangspunkt i fællesskabende didak-

tikker. Sociale tiltag sker også via det faglige og giver eleven oplevelsen af at lykkes med noget i skolen.  

 

                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

  

 

Ro og orden 

En forudsætning for et læringsmiljø præget af ro og orden er stabilitet, undervisningsparate elever og god klasseledel-

se.  Skolen har teaterring, således at alle, børn og voksne, kan være klar til undervisning, når klokken ringer anden 

gang. I fase 2 (5. – 9. klasse) er aftalt fælles tilgang til undervisningen fra lærernes side, således at eleverne ikke skal 

omstille sig fra fag til fag og fra lærer til lærer. Fase 1 (0. – 4. klasse) arbejder på et lignende tiltag. 

Når elever fra 6. – 9. klasse ikke er meldt syge og ikke møder ind, ringer skolepædagogen til elev og forældre kl. 08.15.  

Ved planlagt lærerfravær dækker kendte lærere så mange timer som muligt. Igen for at mindske uro og afbrud i un-

dervisningen. 

Skemaet er lagt med fokus på dobbeltlektioner, færre lærerskift og længere pauser med henblik på at skabe en rolig 

og overskuelig skoledag. 

Alle nyansatte får tilknyttet en vejleder som mentor, og i dette samarbejde er der især fokus på klasseledelse. 

 

Fremadrette 

 Med afsæt i indskolingen afprøves ny indretning af klasseværelserne, således at rummet zone-opdeles og 

dermed mere tydeligt signalerer til eleverne, hvilken form for aktivitet der forventes i de forskellige zoner. 

 

Social trivsel 

Trivselsarbejdet er fra og med sidste år implementeret ved et årshjul med forebyggende AKT-forløb på udvalgte år-

gange.  

Arbejdet med den nationale trivselsmåling er fra i år systematiseret med fokus på indsatser på skoleniveau, faseniveau 

og klasseniveau. Skolens trivselslærer er knyttet til dette arbejde. 

I den lange pause midt på dagen tilbydes mange forskellige aktiviteter, som alle har til hensigt at styrke trivslen og 

fællesskabet på tværs af alle eleverne på skolen. Aktiviteterne understøttes og ledes på forskellig vis af lærere og pæ-

dagoger. Uddannelse af legepatruljer på 5. årgang indgår også i dette arbejde. 
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Fællessamlinger med elevoptræden er i fase 1 månedlige og indledes med forældrekaffe. Som et nyt tiltag vil fase 2 

gennemføre kvartalsvise samlinger med elevoptræden. 

På skoleårets første forældremøde afsættes tid til, at forældrene kan være i dialog om, hvorledes de vil understøtte 

skolefællesskabet på årgangen og i egen klasse. 

Skolebestyrelsen har også fokus på dette område både i det interne arbejde og i dialogen med kontaktforældrene. 

Skolens trivselslærer og to udvalgte skolepædagoger arbejder dagligt med foregribende og indgribende indsatser i 

forhold til de børn og unge, som har svært ved at komme i skole eller har svært ved at være i skole. Især i udskolingen 

bliver der brugt mange ressourcer på denne lille elevgruppe. 

 

Fremadrettet 

 Fuld implementering af personaerne i alle klasser. 

 Stor opmærksomhed på elevrådets arbejde og muligheder. 

 Implementering af projektet Elevdemokrati og Medborgerskab. 

 Udbygning af traditioner og fællessamlinger. 

 Deltagelse og implementering af Skolestyrken 

 

Støtte og inspiration i undervisningen 

Fra næste skoleår vil langt flere elever have individuel chrome book, hvilket gerne skulle åbne op for nye muligheder i 

undervisningen i forhold til arbejdsmetoder og undervisningsdifferentiering. 

Lærerne har blandt andet med inspiration fra ministeriets læringskonsulenter fået et udvidet samarbejde på fagud-

valgsmøderne. Dette samarbejde understøtter videndeling også i form af variation i undervisningen.  

Skolen har stadig, trods flere indsatser, et stort potentiale i forhold til medinddragelse og medbestemmelse i under-

visningen. 

PLC vil fortsætte og udvide inspirationen til at omfatte: 

 Skak 

 UltraNyt og Børneavisen 

 Lego mindstrom 

 Bibliotekstime med oplæsning og læseguide 

 Robotter og ultra:bit 

 Et aktivt læringsmiljø, hvor mindre elevhold arbejder på PLC 
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6. Eleverne skal opnå et højere fagligt niveau, når de forlader folkesko-
len  
 

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 overvejelser, drøf-

telser og tiltag har skolens resultater givet anledning til? 

 

Skolen deltager i Løft af de fagligt svage elever, et tiltag der udelukkende har fokus på netop denne elevgruppe. Over 

de sidste to skoleår er der blevet arbejdet meget fokuseret både med selve eleven og undervisningen samt med støt-

tende foranstaltninger omkring den enkelte elev og lærer.  

Skolen kan i år glæde sig over, at det hårde arbejde har resulteret i, at skolen er kommet i mål med Løft af de fagligt 

svage elever. Her kan især nævnes tiltag som: 

 To-lærertimer og holdtimer med særligt fokus på denne gruppe af elever på 8. og 9. årgang. 

 Udvidet skole/hjem-samarbejde. 

 Tæt opfølgning både på det sociale og det faglige af nærmeste kontaktlærer. 

 Tæt samarbejde med eksterne enheder i det omfang, det er muligt, i forhold til de elever, der har meget fra-

vær. 

 Forberedelsesperiode på skolen med faglærere til rådighed i den periode, der traditionelt er blevet kaldt ”læ-

seferie”. Efter aftale med forældre til udvalgte elever, har disse elever haft mødepligt. 

 

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

tisk 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 Skoleudvalget har valgt at foreta-

ge en uddybende beskrivelse af. Børne- og Skoleudvalget har taget beslutning om at PLF og elevtrivsel skal være fo-

kusområder i kvalitetsrapporten. Der har tidligere været krav om at kvalitetsrapporten skulle indeholde oplysninger 

om kompetencedækningsgraden. Dette er ikke obligatorisk mere, men dog valgt medtaget for kvalitetsrapport 

2018/19.   
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8.1. Undervisningen i folkeskolen varetages hovedsageligt af lærere med specifik undervisnings-

kompetence. 

Lærere med linjefag eller kompetencer svarende hertil. Tidspunktet for fuld kompetencedækning er af aftalepartierne 

udskudt fra 2020 til 2025, og delmålet om 90 procent er udskudt fra 2019 til 2021. 

  

 Hvad er skolens linjefagsdækning i procent? 

Skoleåret 2018/2019  93,4% 

 

 Hvilke indsatser har skolen for at sikre målet på 90 % linjefagsdækning i alle fag inden 2021? 

1-2 dygtige lærere, der er ansat på skolen, tilbydes linjefagsuddannelse i ekstra linjefag i forhold til skolens behov. På 

nuværende tidspunkt uddannes en kommende fysik/kemi-lærer, da skolen hidtil har haft store udfordringer med at 

rekruttere kompetente lærere til dette fagområde. Derudover uddannes en bevægelsesvejleder, som i første omgang 

skal have fokus på to områder: screening af 0. årgang samt efterfølgende indsatser med baggrund i viden om, at børns 

kropslige kompetencer ofte er en forudsætninger for læse- skriveindlæring. Det andet fokus er implementering af 

bevægelse i den daglige almenundervisning. 

  

 

8.2. Elevernes trivsel skal øges - Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gen-

nem 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 børnepolitik og er grundlaget og forudsætnin-

gen 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 respekt for professionel viden og praksis.  

 

Tårnby Kommune deltager i den nationale trivselsmåling, hvor målingen gennemføres som en spørgeskemaundersø-

gelse, 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 området. 
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På skolerne bliver rapporten drøftet både på elev- og forældreniveau, herunder i skolebestyrelserne og naturligvis 

blandt medarbejderne. Skolerne har udarbejdet en køreplan for arbejdet med den nationale trivselsmåling og har 

udarbejdet procesplan for skolens arbejde 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 triv-

selsarbejdet inden for områderne elevinddragelse og toiletter.   

 

Hvordan arbejder skolen med at skabe øget elevtrivsel?  

Ud over de tiltag, der allerede er blevet nævnt tidligere i denne rapport, kan nævnes: 

 Klassemøder introduceres på 1. og 5. årgang af klassens hovedlærere og skolens forebyggende trivselslærer. 

Klassens hovedlærere viderefører mødeformen og kan altid få hjælp og støtte af den forebyggende trivsels-

lærer. 

 Uddannelse af legepatruljer fra 5. årgang med fokus på de yngste elever. 

 Intern uddannelse af alle pædagoger og lærere i neuro affektiv pædagogik. Pædagogerne er uddannelses-

mæssigt længere fremme end lærerne, og har dermed haft mulighed for at bruge deres nyerhvervede kom-

petencer i hverdagen i det forløbne skoleår. Dette har medført, at der ikke længere sker fastholdelser af børn 

på SFO’en, og at langt flere konflikter nedtrappes eller afværges, så egentlige konflikter undgås. 

 Etablering og udvikling af de fysiske læringsrum både ude og inde. 

 

Hvordan arbejder skolen med det fælles indsatsområde – toiletforhold? 

 

I indskolingen er alle bygningens toiletter taget i brug til børnetoiletter. Det gør det muligt, at stort set alle indsko-

lingsklasser har ”eget” toilet, og dermed bliver det klassens ansvar at holde toilettet rent og indbydende. 

For 4. - 9. årgang er der ikke toiletter nok. Det er de få ”indendørs” toiletter, der bliver brugt af eleverne. Trods det, at 

skolens gårdtoiletter er nyrenoveret, så bryder eleverne sig ikke om dem, da de ligger isoleret og gemt væk i et ”usyn-

ligt” hjørne af den gamle skolegård. 

Hvert år besøger rengøringspersonalet klasserne sammen med skolens ledelse for at minde om det samarbejde og 

den jævnlige dialog, der er mellem elever og rengøring. 

 

Hvordan arbejder skolen med det fælles indsatsområde – medbestemmelse? 

Elevrådet har høj prioritet, og elevrepræsentanter deltager aktivt i bestyrelsen, i udvalg og gennemfører med stor 

succes f.eks. boldturneringer for skolens elever. 

Lige nu arbejdes med at inddrage og få eleverne til at overtage styringen af fællessamlinger, aktiviteter i 12-UUV (den 

lange pause midt på dagen) samt sociale tiltag og arrangementer i egen klasse. 

Klassemøder danner rammen for demokratisk dannelse. 

Alle team arbejder ligeledes med en bevidstgørelse hos eleverne af, hvad medbestemmelse betyder, og hvor ofte 

eleverne er med til at bestemme i løbet af skoledagen. 

Skolen vil senere i år deltage i projektet Skolestyrken. 
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Fremadrettet 

 Fællesamlingsværter (elever) for fase 1 og fase 2. 

 Deltagelse i og implementering af Medborgerskab og elevdemokrati. 

 Anderledes uge med de 17 Verdensmål som tema. 

 Stor indflydelse på anvendelse af pengene fra Løft af de fagligt svage elever ved indretning af udendørs læ-

ringsmiljø i skolegården - Dyregården. 

 

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 efteråret 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 ele-

vernes læring. Litteraturen peger på, at udviklingen af professionelle læringsfællesskaber kan styrke de professionelles 

læring, dvs. deres viden om og indsigt i deres egen undervisningspraksis, 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 læringsfællesska-

ber. 

 

 Hvad er skolens erfaring og læring i forhold til realisering af målet? 

Lærerne arbejder professionelt med udvikling af PLF. Især teamkoordinatorgruppen har taget deres opgave til sig og i 

tæt samarbejde igangsat en meget positiv udvikling i eget team både med fokus på form og indhold. 

 

 Hvordan har skolen arbejdet med at fremme samarbejdet mellem lærere og pædagoger? 

Skolens indsatsområder er gældende for alle pædagogiske medarbejdere. 

Alle lærere og pædagoger deltager i skolens månedlige personalemøder, hvor dagsordenen er relevant for begge 

faggrupper. 

0. – 2. årgang har ugentlige teammøder i skoletiden med deltagelse af årgangens skolepædagoger og pædagogmed-

hjælpere. 3. årgang har ugentlige teammøder i SFO-tiden med deltagelse af årgangens skolepædagoger og pædagog-

medhjælpere. Dog har det haft negativ betydning for ligeværdigheden i samarbejdet, at pædagogerne ikke er en del af 

PLF-projektet. 

Mini-klubbens og Lundø’s pædagoger deltager i teammøder, når dagsordnen er relevant, f.eks. ved forberedelse af 

anderledes dage, lejrskoler, elevsamtaler og skole/hjemsamtaler samt understøttende undervisning. 

På tværs af klasserne samarbejder pædagoger og lærere med ansvar for 12-UUV. 
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I skolens hverdag kan det praktiske, det organisatoriske og de nye rutiner i forbindelse med det at etablere professio-

nelle læringsfællesskaber nemt komme til at fylde. Etableringen af professionelle læringsfællesskaber 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 elevernes læring og trivsel.  

 

 Hvordan har ledelsen arbejdet med at fastholde fælles mål og ambitioner for PLF?  

Skolens ledelse arbejder med tydelige strategiske mål og årlige mål for hele skolen.  

Teamkoordinatorgruppen og ledelsen har et tæt samarbejde, hvor ambitionerne for PLF omsættes, justeres og når 

helt ud til den enkelte lærer. 

 

Fremadrettet 

 Teamkoordinatorgruppen har udarbejdet eget grundlag for samar-

bejdet – gør grundlaget og dermed rollen til deres eget. 

 Korsvejens analysemodel bliver en del af arbejdet i alle mødefora. 

 Vejlederne gennemfører obligatorisk vejledningsforløb for alle lærere 

med afsæt i skolens didaktiske fokus – sproglig udvikling. 

 

 

8.4. SFO Vision - (Servicemål 2019) 

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 medarbejdere på SFO-matriklerne får via 

evaluering af indsatserne øget indsigt i, hvordan pædagogiske tiltag virker til fremme af børnenes viden og kompeten-

cer 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 visionen:  

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

Korsvejens SFO (fordelt på 2 matrikler) har gennem de sidste par år udarbejdet en Pædagogisk-didaktisk håndbog, 

hvori SFO-visionen er blevet en del af den pædagogiske tilgang i hverdagen. Den pædagogisk-didaktiske håndbog er et 

dynamisk redskab under stadig udvikling. Samtidig danner er den et forpligtende samarbejdsredskab, som vi bruger i 

det daglige arbejdet med såvel børn, forældre og kollegaer og skal give os mulighed for afklaring i hverdagens udfor-

dringer og tvivlstilfælde.  
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Endvidere er der blevet udvalgt forskellige temaer i forhold til børnegruppernes kognitive udvikling. 

 

 Udvalgte delmål:  Bud på tegn Bud på evalueringsform SFO’er  

 
0. - 1. 
klas-
se 

Barnet udvikler 
sociale kompetencer 
til at få adgang til 
lege og relationer. 

Kendskab til hinanden på tværs 
af årgange og klasser.  
Børn leger på tværs af årgange og 
klasser.  
 
Legende børn. 
 
Færre børn der ”flakker” rundt 
alene – uden at opdage mulighe-
der for at lege med andre. 
 
Færre konflikter. 
 

Børneperspektiv 
Interview i mindre børne-
gruppe 
 
 
 
Forældreperspektiv 
Information om det pædago-
giske udviklingsarbejde 
 
Personaleperspektiv  
Kontinuerlig evaluering og 
udvikling af praksis på daglige 
møde, personalemøder og 
fælles personalemøder 

SFO Korsve-
jen 

2. – 3. 
klasse 

”Barnet udvikler 
kompetencer til at 
løse konflikter og se 
egen rolle i løsnin-
gen af disse.” 

Kendskab til hinanden på tværs 
af årgange og klasser.  
 
Børn leger på tværs af årgange og 
klasser.  
 
Forståelse af andres handlinger 
og gerne i forbindelse med en 
konflikt.  
 

Børneperspektiv 
Interview i mindre børne-
gruppe 
 
Forældreperspektiv 
Information om det pædago-
giske udviklingsarbejde 
 
Personaleperspektiv  
Kontinuerlig evaluering og 
udvikling af praksis på daglige 
møde, personalemøder og 
fælles personalemøder 

SFO Allé-
gården 

  

Som en del af inklusionen i Tårnby kommune, så modtager SFOen også børn i socialt udsatte positioner, som kan ud-
fordre de pædagogiske rammer. Det betyder, at vi har arbejdet med at skabe en praksis, hvor vi arbejder med Low 
Arousal pædagogisk og Neuroaffektiv afstemning i mødet med børn og forældre. Vores overordnede pædagogiske 
opgave er at have brugsparate pædagogiske redskaber til nedtrapning af affekt -og konfliktniveauet.  
 
Arbejdet har givet tydelige resultater, da konfliktniveauet i dagligdagen er faldende på SFO-området. 
 
I 2019/20 inddrages lærerne sammen med pædagogerne i dele af det interne kompetenceløft for at styrke den fort-
satte faglige udvikling i neuroaffektiv pædagogik. 
 
 


