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Indsatsplan for Avedøre Skole 

 
Forældretilfredshed 2018 

 

 
Indsatsplan vedr. tilfredshed med undervisningen 

 
Overskrift:  

Hvad vil vi? 

 

Baggrund:  

Hvorfor vil vi det 

1. Genindføre turbohold i (MAT) & (ENG) 

2. Lave et matematisk 

efteruddannelsesløft, for alle skolens 

matematiklærere, over to år. 

3. Styrke læseindsatsen Guided 

Reading(GR) 

 

 

 

 

Vi ved, at når der sættes ind med 

struktureret læsning i indskolingen løftes 

eleverne også i andre fag.  

 

Efteruddannelse, i matematik, skal gerne 

give lærerne den fornødne viden, således de 

er yderst kompetente til at løfte indsatsen. 

 

Indsatsplan:  

Hvordan vil vi gøre det? 

Måling:  

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

 

 
1. Vi prioriterer timer til Turbo-hold i 

Matematik.  

 

2. Vi afsætter tid til kursus i både 

Matematik og GR i uge 32 samt 

sætter vores vejledere til at følge 

arbejdet, i praksis, tæt i året der 

kommer. 

 

3. Vi investerer i forløbet GR, der 

handler om systematisk at løfte 

indskolingselever ud fra deres eget 

niveau i indskolingen. 

Generelt karakterløft over tid. 

 

En nutidig og fremtidssikret 

matematikundervisning. 

 

Vi vil gerne kunne aflæse på 

trivselsmålingerne både blandt forældre og 

elever, at vi rammer flere børn på endnu 

bedre vis. Således eleverne på Avedøre ALLE 

sammen bliver så dygtige, som de kan. 

 
Indsatsatsplan vedr. tilfredshed med dit barns trivsel 

 
Overskrift:  

Hvad vil vi? 

 

Baggrund:  

Hvorfor vil vi det 

1. Skabe endnu bedre pauser for eleverne 

både i skolegården og via andre 

indsatser. Det skal være muligt at afholde 

pauser på forskellige måder. 

 

 

 

 

Vi har fået en del kritik på vores pauser, at 

flere elever føler sig utrygge. Der er for få til 

at hjælpe i pauserne.   

 

Således skabes tryghed for elever, der har 

svært ved ”den store flok” i pauserne. 
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Trivselsmålingens resultat efterlader plads til 

forbedring. 

  

Samtaler med lærerne. 

 

Indsatsplan:  

Hvordan vil vi gøre det? 

Måling:  

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

 

1. Flere gårdvagter i pauserne. 

2. Pausebånd for elever der trænger.  

 

 

 
 

 

Færre konflikter og mere tryghed blandt 

vores elever. 

 
Indsatsplan vedr. tilfredshed med personalet 

 
Overskrift:  

Hvad vil vi? 

 

Baggrund:  

Hvorfor vil vi det 

1. Være opmærksomme på lærerskifts-

betydning fremover.  

 

 

Nogle få klasser har været ramt af store 

medarbejderudskiftninger, vi vil søge at 

sikrer en endnu større kontinuerlighed. 

Indsatsplan:  

Hvordan vil vi gøre det? 

Måling:  

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

 

1. Ved forsat at arbejde for et sundt og 
sikkert arbejdsmiljø. 

 

2. Fokus på at lærerne så vidt muligt 

fortsætter i kendte klasser, når vi 

laver fagfordeling. 

 
 
 

 
 

 

Større tilfredshed blandt elever og forældre. 

 

Indsatsatsplan vedr. samarbejdet mellem skole og hjem 
 

Overskrift:  

Hvad vil vi? 

 

Baggrund:  

Hvorfor vil vi det 

1. Med det nye AULA systemet får vi 

mulighed for at inddrage forældrene 

mere i deres børns elevplaner. 

 

2. Traditioner og lave et miljø, hvor 

forældre inddrages mere på skolen 

 

De nye systemer skal gerne sikre en bedre 

dialog mellem skole og hjem, men det 

kræver at vi som skolen underviser 

forældrene i, hvordan man bruger systemet. 
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Indsatsplan:  

Hvordan vil vi gøre det? 

Måling:  

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

 

1. Fyraftenskursus i AULA-brug flere 

gange om året. 
 

 

At mange forældre bruger systemet, dette 

kan vi trække statistik på. 

 

Indsatsplan vedr. skolens fysiske rammer og trafiksikkerhed 
 

Overskrift:  

Hvad vil vi? 

 

Baggrund:  

Hvorfor vil vi det 

1. Skabe bedre trafiksikkerhed 

 

 

Farlig skolevej 

Indsatsplan:  

Hvordan vil vi gøre det? 

Måling:  

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

 

 
1. Skolebestyrelsen vil kigge på det 

materiale igennem der allerede ligger. 

Evt. vil SB sende skrivelser ud fra det 

materiale. 

2. SB vil opfordre til at der bliver lavet 

en ad-hoc gruppe. Forældre, der har 

kræfter til at kæmpe for en sikker 

skolevej, nedsætter en lille gruppe og 

griber nogle af de mange initiativer, 

der allerede ligger i det gamle 

materiale. 

 

 
 
 

 
 

Bedre skolevej via 

forældretilfredshedsundersøgelsen. 

 
Yderligere indsatser i forhold til Forældretilfredshedsundersøglesen 

 
Overskrift:  

Hvad vil vi? 

 

Baggrund:  

Hvorfor vil vi det 
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Indsatsplan:  

Hvordan vil vi gøre det? 

Måling:  

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

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 


