
   

 

    

 

                                                              

 

  

          

 

  

  

 

    

 

 

  

    

 

  

 

  

Handleplan i forbindelse med forældretilfredshedsundersøgelse 2021 

Skole: Præstemoseskolen 

Handleplan vedrørende tilfredshed med undervisningen    

Overskrift: Hvad vil vi? 

En højere grad af udsyn og inddrage omverdenen i undervisningen. 

Baggrund: Hvorfor vil vi det? 

Vi ønsker at motivere eleverne på anden vis og få skolens fag i spil på andre måder. 

Handleplan: Hvordan vil vi gøre det? 

Vi ønsker i samarbejde med den  nyansatte erhvervsplaymaker at oparbejde og skabe  

netværk og muligheder til erhvervs- og foreningsliv.  

Vi ønsker blandt andet at lave et styrket samarbejde omkring praktik med særligt fokus på  

erhvervspraktik.  

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

Vi håber med disse initiativer, at vi er med til at skabe større viden for de unge i forhold til 

valg af uddannelse. 

Handleplan vedrørende tilfredshed med dit barns trivsel   

Overskrift: Hvad vil vi? 

Relationsarbejde i alle relationer. 

Baggrund: Hvorfor vil vi det? 

Vi mener, at relationsarbejdet i alle relationer er en vigtig forudsætning for den enkelte elev 

og for fællesskabet i det hele taget. Dette gælder et fokus i relationen mellem elev-elev, 

voksen-voksen, elev-voksen. 

Handleplan: Hvordan vil vi gøre det? 

På baggrund af  elevtrivselsmåling  og forældretilfredshedsundersøgelsen  arbejdes der 

systematisk med indsatsplan  der blandt andet udarbejdes af  teamet omkring klasserne. 

Derudover ønskes det at teamets møder gennem skoleåret struktureres således at 

årgangsteamet som  fast punkt drøfter progressionen omkring trivsel med et  fokus på  

relationsarbejdet generelt.  

Et øget fokus og styrkelse af klasselærer- og relationsmedarbejderrollen.  
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Måling: Hvordan kan vi måle/vise, at vi når målet? 

Den årlige elevtrivselsmåling, samt ved elevsamtaler og skole-hjemsamtaler. 

Handleplan vedrørende tilfredshed med personalet   

Overskrift: Hvad vil vi? 

Vikardækningen varetages af kendt, helst læreruddannet personale. 

Baggrund: Hvorfor vil vi det? 

For at skabe sammenhæng, tryghed og trivsel ved kendte voksnes fravær samt at højne 

kvaliteten af vikardækningen. 

Handleplan: Hvordan vil vi gøre det? 

Vi ønsker at vikardække på en ny måde.  

Der arbejdes med større ”selvdækning” ved planlagt fravær fra lærergruppen samt tildeling  
af tid til denne opgave  hos alle medarbejdere.  

Ny  vikarstruktur med  færre vikarer der stort set alle  har eller er i gang med  en  pædagogisk 

uddannelse.  

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

Som skole starter vi på struktureret dataindsamling af hvor meget af den planlagte fravær, 

som vores eget personale fremadrettet selv kan dække. 

Handleplan vedrørende samarbejdet mellem skole og hjem   

Overskrift: Hvad vil vi? 

Re-nytænkning af skolehjemsamtaler, forældremøder og forældrearrangementer. 

Baggrund: Hvorfor vil vi det? 

Vi ønsker at afprøve forskellige former for input til samtaler herunder data og elevdata. 

Handleplan: Hvordan vil vi gøre det? 

Præstemosefestival og valgfagsfernisering som supplement til det daglige skole-hjem- 

samarbejde. Cafe-workshop.  

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

Måling på forældre og elevers motivation ved de nye tiltag. 
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Handleplan vedrørende skolens  fysiske rammer og trafiksikkerhed  

Overskrift: Hvad vil vi? 

Trafik  og  trafikale  forhold.  

Baggrund: Hvorfor vil vi det? 

Det er til stadighed  en  meget stor udfordring  at sikre den gode adfærd ved afsætning og  

parkering særligt for kørende  bilister ved aflevering og afhentninger af skolens børn.  

Dette skyldes både adfærd og parkeringsmuligheder.  

Handleplan: Hvordan vil vi gøre det? 

Vi er i direkte dialog med Trafik og Ejendomme og der er lagt en plan for muligheder og 

ønsker for skolens trafikale nærområde. 

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

At de ideer og tiltag der er fremlagt og nedskrevet på møder med Trafik og Ejendomme 

bliver omsat til virkelighed. 
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