Indsatsplanen vedtaget af ungdomsskolebestyrelsen på mødet den 18. juni 2019

Forældretilfredshedsundersøgelse 2018
Indsatsplan for Hvidovre Ungdomsskole

Indsatsplan vedr. tilfredshed med undervisningen
Overskrift:
Hvad vil vi?

•
•

Heltidsundervisningen vil gøre
undervisningen mere praksisfaglig
og erhvervsrettet.
Heltidsundervisningen vil have
fokus på at forældrene inddrages
og styrke kommunikationen
imellem skole og hjem.
Indsatsplan:
Hvordan vil vi gøre det?

•

•
•
•

•

Vi vil fortsætte med faget
Uddannelse og Job som et
gennemgående tema igennem
fredagens undervisning. Indholdet
vil være brobygning,
virksomhedsbesøg, individuelle
praktikker- livsduelighed samt
inddrage omverdenen i
undervisningen.
Vi vil fortsætte med at have
værkstedsundervisning- træne
praksisfaglige færdigheder.
Vi vil flytte dele af
matematikundervisningen over i
værkstedet.
Faglig Bootcamp:
Vi flytter dele af undervisningen
ned i Hvidovre Havn, hvor vi
arbejder intensivt i fagene
matematik & dansk- primært vil vi
arbejde med elevernes personlige
såvel sociale kompetencer- UPV
fokus.
Skolen vil ved skoleårets start
afholde et forældremøde, hvor
forældretilfredshedsundersøgelsen
vil blive sat på dagsordenen.
Her vil vi i fællesskab have en
drøftelse omkring indhold i
udvalgte punkter.

Baggrund:
Hvorfor vil vi det

Heltidsundervisningen har fokus på at
eleverne gennemfører FP9 samt finde
veje til uddannelse. Dette fokus er
nødvendigt for at eleverne står rustet,
fagligt såvel som personligt til den
fremtid der møder dem.

Måling:
Hvordan kan vi måle/vise, at vi når målet?

•
•

•

Ved antallet af elever vi får ud i
praktikforløb samt
brobygningsforløb.
Ved antallet af elever som
vurderes uddannelsesparat efter
at have været indskrevet elev i
Heltidsundervisningen
Ved antallet af elever som sikres
overgang til videre uddannelse
eller job.
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Indsatsatsplan vedr. tilfredshed med dit barns trivsel
Overskrift:
Hvad vil vi?
Øge trivslen blandt eleverne.

Indsatsplan:
Hvordan vil vi gøre det?

•
•
•

Vi vil gøre undervisningen mere
varieret og tilpasset den enkelte
elev.
Vi fortsætter de månedlige
udviklingssamtaler imellem
kontaktlærer/elev.
Vi vil arbejde målrettet med
samarbejdsøvelser- formål at
styrke positiv gruppedynamik
Skolen vil ved skoleårets start
afholde et forældremøde, hvor
forældretilfredshedsundersøgelsen
vil blive sat på dagsordenen.
Her vil vi i fællesskab have en
drøftelse omkring indhold i
udvalgte punkter.

Baggrund:
Hvorfor vil vi det
Børn der trives er mere motiveret indlæring.
Det at være i trivsel er en forudsætning for
personlig, faglig såvel som social udvikling.
Måling:
Hvordan kan vi måle/vise, at vi når målet?

Heltidsundervisningen har generelt et
flot fremmøde af elever- et redskab og
indikator på elevers trivsel kan måles i
elevernes fremmøde.
Positiv feedback målt i
forældretilfredshedsundersøgelse for
skoleåret 2019-2020.

Indsatsplan vedr. tilfredshed med personalet

•
•

Overskrift:
Hvad vil vi?

Baggrund:
Hvorfor vil vi det

Øge tilfredshed med personalet

Et tæt og tillidsfuldt samarbejde imellem
forældre og skole er afgørende for at skabe
positiv udvikling for den unge.

Indsatsplan:
Hvordan vil vi gøre det?

Måling:
Hvordan kan vi måle/vise, at vi når målet?

Vi forsætter med at inddrage
forældrene i skolens arbejde
omkring den unge.
Heltidsundervisningen forsætter
med at udsende ugebrev og
fastholder ugentlig telefonisk
kontakt. Det giver forældrene
indsigt i deres barns skolegang.

•
•

Resultat ved næste
forældretilfredshedsundersøgelse.
Heltidsundervisningen ledelse har
en tæt kontakt med forældrene og
er deltagende på alle skolehjem,
status, samt forældremøder.
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•
•
•

Personalet bliver løbende
opkvalificeret i relevante
kompetence kursus.
Synlig ledelse
Skolen vil ved skoleårets start
afholde et forældremøde, hvor
forældretilfredshedsundersøgelsen
vil blive sat på dagsordenen.
Her vil vi i fællesskab have en
drøftelse omkring indhold i
udvalgte punkter.
Indsatsatsplan vedr. samarbejdet mellem skole og hjem
Overskrift:
Hvad vil vi?

Styrke samarbejdet mellem skole og hjem.

Indsatsplan:
Hvordan vil vi gøre det?

•

•

•

Heltidsundervisningens personale
har ugentlig telefonisk kontakt
med hjemmet, hvilket er et tiltag
vi fortsætter med.
Ved vores ugentlige ugebreve
øges indsigten i elevernes
hverdag.

Baggrund:
Hvorfor vil vi det
Et tæt og tillidsfuldt samarbejde imellem
forældre og skole er afgørende for at skabe
positiv udvikling for den unge.
Måling:
Hvordan kan vi måle/vise, at vi når målet?

•
•
•

Antal fremmødte på forældremøde
Mindske fraværsprocent blandt
eleverne.
Resultat ved næste
forældretilfredshedsundersøgelse.

Skolen vil ved skoleårets start
afholde et forældremøde, hvor
forældretilfredshedsundersøgelsen
vil blive sat på dagsordenen.
Her vil vi i fællesskab have en
drøftelse omkring indhold i
udvalgte punkter.
Indsatsplan vedr. skolens fysiske rammer og trafiksikkerhed
Overskrift:
Hvad vil vi?

Vores lokaler skal indrettes så eleverne får
de bedste vilkår for faglig såvel som social
udvikling.

Baggrund:
Hvorfor vil vi det
Eleverne profiterer af en genkendelig
struktur.
Eleverne får ejerskab på skolens lokaler hvis
de har været med til at sætte deres
personlige præg.
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Indsatsplan:
Hvordan vil vi gøre det?

Undervisningslokalet er opbygget så alle
elever har en selvstændig arbejdsplads
med dertilhørende skærm- individuelle
arbejdsbåse. Det fremmer koncentration.
Undervisningen tager sit udgangspunkt
ved at alle elever samles omkring
fællesbordet- mål og indhold gennemgås
ved lektionens start. Er undervisningen
baseret på at eleverne skal diskutere
eller opgaver løses i fællesskab- arbejdes
ved fællesbord- individuelle opgaver ved
egen plads.

Måling:
Hvordan kan vi måle/vise, at vi når målet?

En fast struktur og organisering af
undervisning- vil kunne måles på at der
vil komme mere ro i undervisningen.
Ejerskab på skolens lokaler- er
medvirkende til øget trivsel- dette kan
feks. måles i elevernes fremmøde.

Eleverne har udtrykt ønske om at ville
bygge forskellige møbler til brug i
lokalerne. Dette er tænkt ind i
kommende års værkstedsundervisning.

Yderligere indsatser i forhold til Forældretilfredshedsundersøglesen

•

Overskrift:
Hvad vil vi?

Baggrund:
Hvorfor vil vi det

Vi ønsker overordnet en bedre
tilfredshedsscore.

Skolen har brug for at forældrenes fulde
opbakning i arbejdet med den unge.

Indsatsplan:
Hvordan vil vi gøre det?

Måling:
Hvordan kan vi måle/vise, at vi når målet?

Skolen vil ved skoleårets start
afholde et forældremøde, hvor
forældretilfredshedsundersøgelsen
vil blive sat på dagsordenen.
Her vil vi i fællesskab have en
drøftelse omkring indhold i
udvalgte punkter.

Ved at sammenligne tilfredshedsscore
med
næforældretilfredshedsundersøgelse.
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