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Indsatsplan for Frydenhøjskolen 

 
Forældretilfredshed 2018 

 

 
Indsatsplan vedr. tilfredshed med undervisningen 

 
Overskrift:  

Hvad vil vi? 

 

Baggrund:  

Hvorfor vil vi det 

 

Vi vil skabe større motivation og lyst til 

læring for eleverne i Frydenhøjskolens 

overbygning, for herigennem at skabe endnu 

flere livsduelige og uddannelsesparate 

elever. 

Vi ønsker ligeledes med dette initiativ at 

skabe grobund for, at endnu flere elever i 

vores skoledistrikt fastholdes på 

Frydenhøjskolen, således at så få elever som 

muligt fravælger os undervejs i deres 

skoleforløb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I skolens forældretilfredshedsundersøgelse 

giver forældrene udtryk for et lille fald i 

skolens evne til at motivere eleverne til at 

lære mere, når de kommer i overbygningen. 

Trods det forholdsvis lille og måske naturlige 

fald i motivationen for at lære mere i 

overbygningen – så vælger vi at fokusere på 

dette punkt ud fra følgende 3 begrundelser: 

• Fald i motivation til at lære kan være 

ekstrem afgørende for elevernes 

videre færd i livet.  

• Manglende motivation kan være med 

til at gøre eleverne ikke 

uddannelsesparate 

• Det lille fald i skolens evne til at 

motivere eleverne i overbygningen 

kan også være årsag til, at eleverne 

skifter til andre skoler. 

Indsatsplan:  

Hvordan vil vi gøre det? 

Måling:  

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

 

 
Vi har i dette års arbejde med skolens vision 

netop haft stort fokus på skabelsen af et 

undervisningsmiljø, der giver mulighed for, 

at vi danner livsduelige og 

uddannelsesparate unge mennesker. I 

forbindelse med dette arbejde er et af de 

strategiske mål blevet, at vi fremadrettet 

skal se en stigning i antallet af 

uddannelsesparate elever i henholdsvis 8. og 

9. klasse. På den lange bane skal disse tal 

stige til 65 % og 80 % i henholdsvis 8. og 9. 

klasse. 

Vi har derfor i kommende skoleår valgt at 

øremærke en stor portion timer til en 

medarbejder, der skal fokusere på området 

omkring uddannelsesparathed. 

 

• Næste 

forældretilfredshedsundersøgelse skal 

det kunne ses, at der er arbejdet med 

motivationen og 

uddannelsesparatheden på 

Frydenhøjskolen 
• Der skulle gerne kunne ses en 

stigning i elever, der erklæres 

uddannelsesparate 
• En handleplan for skolens arbejde 

med elevernes faglige, sociale, 

personlige og praksisfaglige 

kompetencer skal være udfærdiget. 
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I samarbejde med skolens UU-vejleder og 

skolens leder af overbygningen får denne 

lærer ansvar for at udfærdige handleplaner 

for de elever, der erklæres ikke 

uddannelsesparate. Han får ligeledes 

ansvaret for at sørge for dele af 

undervisningen og ikke mindst opfølgningen 

af de førnævnte handleplaner. 

Sidst men ikke mindst er der nedsat en 

arbejdsgruppe (Skolens PU), der skal 

udfærdige en handleplan for skolens arbejde 

med uddannelsesparathed med 

udgangspunkt i elevernes faglige, sociale, 

personlige og praksisfaglige kompetencer. 

 

 
 

 
 

 

 

Indsatsatsplan vedr. tilfredshed med dit barns trivsel 
 

Overskrift:  

Hvad vil vi? 

 

Baggrund:  

Hvorfor vil vi det 

 

Vi vil øge tilfredsheden omkring skolens 

toiletter 

 

 

 

 

 

Igennem flere 

forældretilfredshedsundersøgelser samt 

trivselsundersøgelser er der peget på, at 

tilfredsheden med toiletterne på skolen ikke 

er hvor den kunne være. Derfor vil vi gerne 

arbejde på at øge tilfredsheden for 

derigennem at forbedre elevernes trivsel. 

Indsatsplan:  

Hvordan vil vi gøre det? 

Måling:  

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

 

 
Vi vil i de kommende år arbejde på at 

forbedre trivslen omkring toiletbrugen 

gennem både pædagogiske tiltag samt evt. 

indretningsmæssige/facilitetsforhold. 

Det skal pointeres at vi på nogle af vores 

toiletter gennem de senere år har fået 

etableret nye gulve for at forsøge at afhjælpe 

lugtgener. 

• Drøftelser i elevrådet og pædagogisk 

udvalg på skolen omkring 

pædagogiske tiltag. Det kunne fx 

være, at der blev oprettet en 

toiletpatrulje, som var på besøg i 

klasserne. 

Større tilfredshed i såvel en kommende 

forældretilfredshedsundersøgelse samt i den 

årlige trivselsundersøgelse. 
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• Fortsætte med at se om vi kan finde 

ressourcer til at udbedre de forhold på 

toiletterne der ikke er tilfredsstillende. 

 
 

 
 
 

 
Indsatsplan vedr. skolens fysiske rammer og trafiksikkerhed 

 
Overskrift:  

Hvad vil vi? 

 

Baggrund:  

Hvorfor vil vi det 

 

Øge trafiksikkerheden omkring skolen samt 

øge fokus på færdselslære i undervisningen. 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har gennem flere år oplevet trafikgener 

om morgenen i forbindelse med aflevering af 

elever på skolen. Samtidig vil vi gerne 

opdrage vores elever til at tage cyklen i 

skole for dermed at øge antallet af elever, 

der bliver selvtransporterende. Dette vil vi 

bl.a. gøre for at højne sundheden hos 

eleverne gennem mere bevægelse samt øge 

mulighederne for at klasserne kan være 

selvtransporterende, når de er på ture i 

lokalområdet. 

 

Indsatsplan:  

Hvordan vil vi gøre det? 

Måling:  

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

 

 
Udarbejdelse af en trafikpolitik samt en 

idébank til forskellige tiltag, der kan 
bruges for at øge opmærksomheden på 
færdselslære og trafiksikkerhed. 

 
 

 
 
 

 

Øget tilfredshed i 

forældretilfredshedsundersøgelsen. 

 

Udarbejdelse og implementering af 

trafikpolitikken på skolen. 

 
 


