
   

 

    

 

                                                              

 

  

  

 

    

  

  

 

 

  

       

 

  

   

  

   

 

  

 

Handleplan i forbindelse med forældretilfredshedsundersøgelse 2021 

Skole: Engstrandskolen 

Handleplan vedrørende tilfredshed med undervisningen    

Overskrift: Hvad vil vi? 

Give forældrene viden og information om skolens undervisning/dagligdag. 

Baggrund: Hvorfor vil vi det? 

For at styrke samarbejdet mellem skole og hjem og give forældrene viden om det der foregår i 

skolen, så de i højere grad oplever sig inddraget og kan støtte deres barn i skolelivet. 

Handleplan: Hvordan vil vi gøre det? 

Vi vil sætte  spot på den  gode  kommunikation mellem skole og hjem i skoleårets 2022/2023.  

Inddragelse af skolebestyrelsen (princip)  

Lærere og skolepædagoger (pædagogisk)  

Herunder ugeplaner, forældremøder, skole/hjem-samtaler og generel kommunikation om 

dagligdagen succeser og udfordringer.   

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

Eleverne møder velforberedte til undervisningen.  

Årgangsteam/klaseteam har i deres forventningsafstemning ved skoleårets begyndelse lavet  

klare aftaler  om den gode kommunikation. (år  2 i henhold til SB-princip)  

Princip for kommunikation mellem skole  og hjem bliver revideret.  

Handleplan vedrørende tilfredshed med dit barns trivsel   

Overskrift: Hvad vil vi? 

Have fokus på trivselsaktiviteter i klasse, årgange, finger. 

Baggrund: Hvorfor vil vi det? 

Efter to år med Covid-19 og begrænsede aktivitetsmuligheder uden for klassen oplever vi et 

øget behov for genoprettelse af venskaber og fællesskaber på tværs. 

Handleplan: Hvordan vil vi gøre det? 

Skabe mulighed for aktiviteter på tværs af klasser og i fingeren. 

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

Resultaterne af diverse trivselsundersøgelser. 

Ro i klasserne. 
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Handleplan vedrørende tilfredshed med personalet   

  

   

 

  

  

   

 

 

 

 

  

  

  

   

  

  

 

 

  

  

Overskrift: Hvad vil vi? 

Færre lærerskift 

Baggrund: Hvorfor vil vi det? 

Stabilitet og gode relationer skaber god læring og trivsel. 

Handleplan: Hvordan vil vi gøre det? 

Afdelingsstruktur med færre strukturelle lærerskift. Flydende overgange så en klasse ikke 

skifter alle lærere på en gang. 

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

Færre lærerskift i arbejdsfordelingsprocessen. 

Handleplan vedrørende samarbejdet mellem skole og hjem   

Overskrift: Hvad vil vi? 

Styrke kommunikationen mellem skole og hjem. 

Baggrund: Hvorfor vil vi det? 

For at styrke samarbejdet mellem skole og hjem og give forældrene viden om det der foregår i 

skolen, så de i højere grad oplever sig inddraget og kan støtte deres barn i skolelivet. 

Handleplan: Hvordan vil vi gøre det? 

Vi vil sætte  spot på den  gode  kommunikation mellem skole og hjem i skoleårets 2022/2023.  

Inddragelse af skolebestyrelsen (princip)  

Lærere og skolepædagoger (pædagogisk)  

Herunder ugeplaner, forældremøder, skole/hjem-samtaler og generel kommunikation om 

dagligdagen succeser og udfordringer.  

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

Eleverne møder velforberedte til undervisningen.  

Årgangsteam/klaseteam har i deres forventningsafstemning ved skoleårets begyndelse lavet  

klare aftaler  om den gode kommunikation. (år  2 i  henhold til SB-princip)  

Princip for kommunikation mellem skole  og hjem bliver revideret.  

Handleplan vedrørende skolens fysiske rammer og trafiksikkerhed  

Overskrift: Hvad vil vi? 

Øge trafiksikkerheden 
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Baggrund: Hvorfor vil vi det? 

Trafiksikkerhed omkring skolen beskrives som utryg. 

Handleplan: Hvordan vil vi gøre det? 

I samarbejde med skolebestyrelse og kommunens center for trafik vil vi arbejde på tiltag der 

forbedrer trafiksikkerheden. 

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

Kommunikation om trafiktiltag samt fysiske tiltag som skiltning og afmærkning. 

Yderligere indsatser i forhold til forældretilfredshedsundersøgelsen  

Overskrift: Hvad vil vi? 

Reducere udfordringer med støj. 

Baggrund: Hvorfor vil vi det? 

Personale, forældre og elever oplever støjgener fra elever i egen klasse samt fingeren generelt 

(åben plan). 

Handleplan: Hvordan vil vi gøre det? 

Pædagogisk reducering af støjgener behandles løbende på møder med personale og elever. 

Fysiske tiltag der kan reducere støj. 

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

Resultaterne af diverse trivselsundersøgelser samt målinger fra arbejdstilsynet. 
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