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Indsatsplan på Dansborgskolen 

 
Forældretilfredshed 2019 

 

 
Indsatsplan vedr. tilfredshed med undervisningen 

 
Overskrift:  

Hvad vil vi? 

 

Baggrund:  

Hvorfor vil vi det 

Vi vil tydeliggøre, hvilke aktiviteter, der 

ligger uden for skolens område (fx korture, 

ZOO, Bib-ture, stævner, foreninger, Elever af 

Ellehammer, virksomhedsbesøg ...) og blive 

bedre til at udnytte de muligheder vi har for 

at komme ud af huset. 

For at arbejde med Åben Skole og inddrage 

omverdenen i vores undervisning. 

Indsatsplan:  

Hvordan vil vi gøre det? 

Måling:  

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

 

Vi vil tydeliggørelse på forældremøder og i 

den daglige kommunikation - og lade ture ud 

af huset indgå i den oprindelige planlægning. 

 

Forældre, elever og lærere kan via årsplaner, 

ugeplaner og daglig kommunikation følge 

hvordan omverdenen benyttes i vores 

undervisning. 

 

Indsatsplan vedr. tilfredshed med dit barns trivsel 
 

Overskrift:  

Hvad vil vi? 

 

Baggrund:  

Hvorfor vil vi det 

I højere grad sikre ro og orden i klasserne. 

 

 

 

Mere fleksible skolemøbler til at skabe 

fleksible læringsmiljøer. 

 

 

Støjmålere i alle klasser. 

 

Ro og orden skaber et sundere læringsmiljø 

(og det er et bekymringspunkt for 

forældrenes side 3,7). 

 

For at kan give mulighed for 

afskærmning/skabe trygge læringsmiljøer i 

klasselokalet. 

 

For at appellere til elevernes bevidsthed og 

regulere sig selv i forhold til uro. 

Indsatsplan:  

Hvordan vil vi gøre det? 

Måling:  

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

 

Vi ønsker at der kommer ekstra fokus på 

klasseledelse - vi har som skole brug for et 

brush-up. Desuden er der ansat nye kolleger, 

der ikke har været på kursus. 

 

 

 

Vi møder færre urolige børn på gangene 

Vi får et lavere støjniveau. 

Forældre- og elevundersøgelse er mere 

positiv. 

Koncentrationen og arbejdsmoralen er 

højnet. 
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Ansøge om større anskaffelser i næste 

budgetår. 

At eleverne får en større oplevelse af ro og 

orden i timerne. 

 
Indsatsplan vedr. tilfredshed med personalet 

 
Overskrift:  

Hvad vil vi? 

 

Baggrund:  

Hvorfor vil vi det 

Opretholde den generelle tilfredshed med 

medarbejderne på Dansborgskolen. 

 

Forældrene vil opleve, at vi fortsat er gode til 

at kommunikere, fx at skrive beskeder, 

ugeplaner, arbejde relationelt i team med 

stort fokus på trivsel m.m. 

 

 

Indsatsplan:  

Hvordan vil vi gøre det? 

Måling:  

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

 

Vi vil i høj grad fortsætte de gode aktiviteter 

og den gode kommunikation - og vi vil i 

højere grad kommunikere det gode 

pædagog- og lærersamarbejde. 

 

 

Via tilfredshedsundersøgelsen. 

 
Indsatsplan vedr. samarbejdet mellem skole og hjem 

 
Overskrift:  

Hvad vil vi? 

 

Baggrund:  

Hvorfor vil vi det 

Vi vil lave en tydelig stilladsering omkring 

den faglige fordybelse - både i timerne og i 

UUV og UVM. 

 

 

Være tydelige i vores forventninger til 

forældrene fx i ugeplanen. 

 

 

 

Vi vil gerne sammen med ledelsen udvikle 

elevplaner som understøtter Dansborgskolen 

evalueringspraksis med fortsat fokus på 

kvantitative og kvalitative data.   

 

 

Fordi vi vil signalere en tydelig 

rammesætning således at forældrene er klar 

over at vi arbejder for at fremme elevernes 

faglige udvikling. 

 
For at undgå misforståelser og sørge for at 

det enkelte hjem har de bedste rammer for 

at hjælpe til deres barns trivsel. 

 

 

Vi ønsker at elevplanerne skal give mening 

ift Dansborgskolen evalueringspraksis.   

 

Indsatsplan:  

Hvordan vil vi gøre det? 

Måling:  

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

 

En visualiseret oversigt over fagenes forløb 

og fordybelse. Elever og lærer udfylder disse 

løbende. På den måde kan både lærer og 

elev sikre en kontinuerlig faglig udvikling. 

(Ideen er hentet med inspiration fra 

Ugeskemarevolutionen). 

Via de visualiserede oversigter. 
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Fortsætte det gode og strukturerede arbejde. 

 

 

Vi vil gerne skabe politisk bevidsthed og 

opmærksomhed på de udfordringer der er 

med elevplaner i nuværende form.  

 

Via tilbagemeldinger på at forældrene kan 

følge arbejdet via ugeplaner m.m. 

 

Det skal være meningsfuldt at lave planerne 

og der skabes en rød tråd i arbejdet med 

elevplanerne. 

 
Indsatsplan vedr. skolens fysiske rammer og trafiksikkerhed 

 
Overskrift:  

Hvad vil vi? 

 

Baggrund:  

Hvorfor vil vi det 

Flere elevtoiletter i bedre stand. 

 

 

 

Vi vil gerne give børnene en sikker vej til 

skole. 

 

 

 

Toiletterne er for få - og for ulækre. Eleverne 

holder sig og går ikke på toilettet i 

skoletiden. 

 

For børnenes sikkerhed. 

Indsatsplan:  

Hvordan vil vi gøre det? 

Måling:  

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

 

Ansøge - gøre opmærksom på … 
 

Vi vil gerne have at skolebestyrelsen 
tager op til drøftelse at lave “kiss and 

ride” og  “med drop-af-steder” forskellige 
steder omkring skolen, så børnene kan 

blive sat af i gå-afstand til skolen.  
 

!?!?!???? 
 

Mindre trafikpropper om morgenen. 
Flere børn der føler sig sikre på vej til 

skole. 

 
 


