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Læring konstrueres af eleven selv. Læring er noget, 
eleven har forstået og således en blivende forandring 
i eleven. Læring kan anvendes, og man kan derfor se 
effekten af elevens læring i dennes interaktion med 
sine omgivelser. På et højere plan kan læring give 
eleven mulighed for selv at danne sig en personlig 
holdning og stillingtagen. Læring er afhængig af un-
dervisningens indhold, elevens motivation og samspil 
i klassen.

Fokuspunkt 1: Målstyret undervisning
Sammenhæng:
• Evas rapport viser, at de fleste lærere i Danmark 

underviser efter gennemsnitseleven, hvilket frem-
mer marginalisering og udskillelse af enkeltelever 
og fører til dårlig læring hos mange elever.

• Test bør bruges fremadrettet mod ny læring.
• Læreren skal undervise efter Forenklede Fælles Mål 

(FFM).

Mål:
• At læreren sætter forskellige faglige mål for for-

skellige elevgrupper.
• At eleverne bevidstgøres om, hvad de skal lære og 

med tiden selv være med til at beskrive sine læ-
ringsmål.

• At eleven ser sin egen progression i læringen.

Tiltag:
• Læreren tydeliggør, hvad læringsmålet er for den 

enkelte undervisningstime.
• Læreren bruger værktøjer til sin målstyring og eva-

luering fx: ABCundervisning, rød-gulgrøn, selveva-
luering i Meebook, Rubric (kan laves ud fra FFM).

• Forældrene skal have mulighed for at se lærings-
målene, fx på Skoleintra og Meebook, således de 
kan tale med deres barn om dem.

Tegn:
• Eleverne anvender og samtaler om målopfyldelsen.
• Eleverne kan svare på, hvad de er i gang med at 

lære.
• Eleverne er interesserede i at nå målene.

Evaluering:
• Læreren observerer i den daglige undervisning om 

eleverne er passende udfordret.
• Læreren taler med den enkelte elev om opnåelsen 

af de opstillede mål.
• Eleven evaluerer sig selv i forhold til målene, fx. Ru-

brics.
• Test, elevfremlæggelser og selvevaluering.

Fokuspunkt 2: Motivation
Sammenhæng:
• Vi kan på vores skole se, at elevernes motivation for 

undervisningen daler med alderen.
• Nogle elever føler ikke, de selv har noget ansvar 

for deres motivation for skolearbejdet, og kan der-
for komme til at forstyrre andre elevers læring og 
motivation.

• Forældres indstilling til skolen kan i nogle tilfælde 
være negativ, hvilket påvirker elevens motivation.

Mål:
• At eleverne oplever skolearbejdet som motiverende.
• At læreren får tid til at undersøge/læse om forskel-

lige metoder.

Læring
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• At eleverne behandler skolens inventar ordentligt, 
og har en ordentlig omgangstone.

• At lærerne videreudvikler deres professionelle sam-
arbejde.

• At forældrene skal tjekke elevernes lektier, for der-
ved at støtte konstruktivt op om elevens læring og 
motivation.

• At skolen opfattes som en arbejdsplads af eleverne.

Tiltag:
• At pædagoger og lærere begge tager ansvar for 

timerne (tid til samarbejde).
• “Tal pænt og ha’ det godt”-kampagne.
• Målstyret undervisning.

Tegn:
• Vi ser fremgang i elevernes faglige kunnen.
• Eleverne diskuterer det foreliggende emne.
• Eleverne kan arbejde selvstændigt.
• Eleverne arbejder videre ud over det forventede.

Evaluering:
• Snak med eleverne om motivation for emnet. Hvor-

for? Hvad? Hvordan?
• Trivselsmåling.

Fokuspunkt 3: Dannelse 
(læring i, af og til fællesskaber)

Sammenhæng:
• Vi arbejder og deltager hele livet i fællesskaber, og 

lever i et demokratisk samfund.
• Nogle børn har svært ved fællesskaber og udbyttet 

for den enkelte og klassen kan derfor mindskes.
• Læring i fællesskaber er et grundvilkår i folkesko-

len, hvilket eleverne skal lære at agere i.

Mål:
• Respekt for og viden om hinandens forskelligheder.
• Den enkelte kan deltage og indgå aktivt i fælles-

skaber.
• At skabe et trygt læringsmiljø, hvor alle tør deltage.
• At skabe større respekt for læringssituationen, så 

tiden bruges på læring.

Tiltag:
• Skabe en åben kultur omkring fejl, således, at fejl 

ses som læringspotentialer.
• Vi skal møde eleverne og forældrene med høje for-

ventninger til deltagelse i undervisning, oprydning 
og opførsel.

Tegn:
• Eleverne lærer af hinanden.
• Forskelligheder opfattes positivt.
• Forældre og elever accepterer de høje forventnin-

ger.
• Eleverne behandler sine medmennesker ordentligt.
• Eleverne har forståelse for, at deres deltagelse i un-

dervisningen er vigtig for deres fremtidige liv.
• Eleverne behandler skolens inventar ordentligt.

Evaluering:
Der tales med den enkelte elev/eleverne om:
• Hvordan gruppearbejdet er forløbet.
• Sprogbrug, opførsel, oprydning, arbejdsindsats.
• Kommunikation med forældre om de nye tiltag, 

tegn, evaluering.

Læring
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Fokuspunkt 1: Fysiske rammer

I forbindelse med trivselsundersøgelsen i skoleåret 
14/15 gav en del af eleverne udtryk for, at deres hver-
dag var præget af hovedpine og ondt i maven. I den 
forbindelse har vi valgt, at sætte fokus på de fysiske 
rammer inde og ude. Vi ønsker samtidig at forbedre 
de fysiske rammer, så de inspirerer til mere leg, læ-
ring og socialt samvær.

Mål:
Kortsigtede mål udendørs:
• Områder der indbyder til leg og læring.
• Etablering af aktivitetsbaner.
• Mere aktive elevmæglere.

Langsigtede mål udendørs:
• Skolehaven.
• Multibane udenfor fløj.
• Optimering af legepladsen på fløj.
• Skaterbane.
• Fest og farver.
• Skygge – evt. plantning af kastanjetræer.

Kortsigtede mål indendørs:
• Skabe orden, lys, luft på fløjene.
• Udsmykning.
• Indeklima i klasselokalerne.

Langsigtet mål indenfor:
• Fællesrum - mødested for hele skolen. 

Tegn:
En kommende trivselsundersøgelse blandt eleverne 
skal gerne vise, at de i mindre grad oplever mave- og 
hovedpine, samt at lærerne i undervisningssituatio-

nerne oplever mindre henvendelse herom.

Der skal kunne fornemmes en højere grad af aktivitet 
i frikvartererne samt færre konflikter.

Det skal være nemmere for hele skolen at opnå fæl-
lesskabsfølelse i forbindelse med første og sidste sko-
ledag, juleafslutning, rammeuger mm.

Udendørs kortsigtet:
I forhold til skolegården og dens udseende skal der 
laves en plan over, hvordan der skabes områder, der 
indbyder til leg og læring. 
I planen for skolegården skal der skabes forskellige 
aktivitetsbaner. Her tænkes på opstregning af for-
skellige løbebaner, gangetabeller, kryds og bolle spil 
med mere. Der skal fortsat uddannes elevmæglere, 
men der skal sættes mere fokus på, at de i skolegår-
den skal sætte aktiviteter i gang og være det styren-
de led. Det er den lærer, som har ansvaret for elev-
mæglerne, der skal sætte initiativet i gang og sørge 
for, at det bliver bygget ind i deres uddannelse.

Udendørs langsigtet:
Skolehaven skal blive en del af børnenes fag- og un-
derstøttende timer. 
I selve skolegården skal der etableres multibaner, og 
der skal arbejdes på en bedre og større legeplads, der 
kan rumme vores indskolingselever, samt være med 
til at understøtte både bevægelse og motorikken hos 
de mindre børn. 
Blandt vores mellemtrins- og indskolingselever er 
der mange, som kører på løbehjul, skateboard, rul-
leskøjter eller lignende. Disse elever er meget klemt i 
den nuværende skolegård, og der ønskes et område, 
hvor disse aktiviteter kan udfoldes. 

Trivsel
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Trivsel

Indendørs – kortsigtet:
Vi ønsker at skabe mere orden, lys og luft på fløjene. 
For at skabe et hyggeligere miljø på skolen der indby-
der til kreativitet, leg og læring er det vigtigt, at sko-
len tager sig indbydende ud. Indeklimaet i klasserne 
er yderst vigtigt.

Indendørs – langsigtet:
Vi ønsker et fællesrum, hvor hele skolen har mulig-
hed for at mødes i forbindelse med fx juleafslutning, 
første- og sidste skoledag, da det vil være med til at 
styrke elevernes og medarbejdernes fællesskabsfølel-
se.

Evaluering:
• Trivselsundersøgelser - fokus på svar angående 

mave- og hovedpine.
• Er det lykkedes at skabe rum til leg og læring sam-

tidig med, at vores elevmæglere er blevet mere ak-
tive og synlige.

• Større fællesskabsfølelse på hele skolen.

Fokuspunkt 2: Inklusion:
Mål:
Kortsigtede mål:
• Medarbejdere der er klædt på til inklusionsopga-

ven.
• Trivselsrådene skal inddrages mere i elevernes dag-

ligdag og trivsel i skolen.
• Elevmæglerne klædes på til at magte opgaven i 

skolegården.

Langsigtede mål:
• Der skal skabes rammer så alle elever, faglig svag/

stærk og socialt svag/stærk kan rummes.
• Der skal skabes mulighed for, at undervisningen 

kan foregå i forskellige undervisningsmiljøer.
• At den enkelte elev oplever succeser hver dag.

Tegn:
Det er klasseteamet, der har den overordnede styring 
i forhold til inklusion af elever. Det er dem, der skal 
indkalde til møder og orientere om, hvordan det går. 
Klasseteamet skal være opmærksom på eleverne triv-
sel, faglighed, fravær m.m.

Tiltag:
Øget fokus på holddeling og differentiering. Under-
visningen skal forberedes ud fra, at der sker en opti-
meret læring, og at man møder andre med samme 
faglige svagheder og styrkesider. 
Der henvises til “Udfordrende børn og børnegrup-
per”, og at der arbejdes ud fra denne, når der arbej-
des med inklusion.
Der skal skabes forskellige læringsmiljøer, så det støt-
ter eleven i at udvikle kompetencer til at lære bedst.

Der skal laves en klarere defineret opgavebeskrivelse 
i forhold til trivselsrådene, samt at der bliver afholdt 
en årlig informationsaften. Denne aften skal sikre, at 
trivselsrådene kommer til at arbejde mere på tværs, 
samt at videndele i forhold til det arbejde, der ligger 
i at sidde i et trivselsråd. 

Evaluering:
• Trivselsundersøgelse.
• Adfærdsændringer.
• At der opleves en større interesse for vores trivsels-

råd.
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Fokuspunkt 3: Forældresamarbejde

At skabe god trivsel og læring for eleverne kræver 
støtte og input fra forældrene. Forældrene kan via 
sociale arrangementer bidrage til et godt fællesskab 
blandt elever og forældre i klassen. Det er forældre-
ne, der kender børnene, og de kan mærke, om det 
går godt eller skidt med trivslen på skolen. I gennem 
nysgerrighed og interesse for børnenes skolegang 
skal der skabes god dialog med skolen om trivsel for 
det enkelte barn, klassen og afdelingen.

Mål:
Kortsigtede mål:
• Alle forældre skal samarbejde med skolen om, at 

skabe tryghed og gøre eleverne klar til at modtage 
undervisning. De skal møde skolen på en positiv og 
konstruktiv måde.

• Lærere og ledere skal møde forældrene i en åben 
dialog, hvor de tydeliggør skolens forventninger til 
forældrene og samarbejdet.

• Skolebestyrelsen skal have et princip for skolens 
samarbejde med forældre.

Langsigtede mål:
• Øge lysten blandt forældre til at engagere sig for 

skolens virke  
• Gensidig respekt mellem hjem og skole skal sikre, 

at trivsel for såvel elever, medarbejder og leder altid 
er i fokus.

Tegn:
Det er klasseteamet, der skal have det overordnede 
overblik over, hvordan forældresamarbejdet funge-
rer, og hvis der skal sættes ind i forhold til det, er det 

klasseteamets opgave. Trivselsrådet og/eller ledelsen 
kan inddrages.

Tiltag:
Lærere/pædagoger:
• Holder et årligt forældremøde med forældrene om 

årets mål for undervisning og aktiviteter. Målene 
lægger også ud på forældreintra/Meebook.

• Anvender elevplan, der beskriver, hvor eleven er 
- hvad skal gøres bedre - hvordan hjælper/støtter 
forældrene?

• Tager straks kontakt til forældre, hvis eleven har 
haft en opførsel, som ikke tolereres på skolen. 

Ledere:
• Giver støtte til medarbejdere/teams, der er udfor-

dret på samarbejdet med forældrene. 

Forældre:
• Mindst én af forældrene møder op til informations-

møderne og samtalerne.
• Giver besked om fravær ved sygdom og begiven-

heder i familien.
• Sørger for at ens barn møder udhvilet og får dæk-

ket sit behov for sund madindtag.
• Tager tid til en snak med ens barn om skoledagen, 

og støtter barnet i at møde forberedt i skolen.
• Deltager i klassens trivsel ved at støtte op og/el-

ler være medlem af klassens trivselsråd, herunder 
deltager i arrangementer, som trivselsrådet sætter 
i gang.

• Taler positivt om skolen, lærere og ledere i barnets 
medhør.

• Tager direkte kontakt til skolen, hvis der er spørgs-
mål eller problemer.

Trivsel
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Skolebestyrelse:
• Skaber større kontakt til trivselsråd, holder møder, 

undersøger tilfredshed m.m.

Evaluering
Skolebestyrelsen fører tilsyn med at princippet om 
forældresamarbejdet fungerer, som det skal. For-
uden dette tilsyn kan der foretages undersøgelse af 
tilfredshed blandt forældre og medarbejdere med 
skolen.

Fokuspunkt 4: Fællesskab
Det er vigtigt, at eleverne bliver bevidste om, at kun-
ne respektere alle - uanset alder. I den forbindelse 
finder vi det vigtigt, at der bliver fokuseret på fæl-
lesskabets betydning på tværs af afdelingerne, for at 
Løgstør Skole bliver en endnu bedre skole at gå på.

Mål:
Kortsigtede mål:
• Glade børn der har overskud og trives bedre.
• At eleverne bliver klædt på til aktivt at indgå og 

deltage i fællesskabet.

Langsigtede mål:
• At der bliver et større fællesskab på hele skolen.
• At eleverne lærer at respektere hinanden på tværs 

af alder.
• At eleverne lærer at tage ansvar for deres egen si-

tuation/hensyn til fællesskabet.

Tegn:
• Eleverne og medarbejderne skal have et større 

kendskab til hinanden på tværs af årgangene og 
udvise mere respekt og vilje til fællesskabet.

• Der ses større opbakning til skolens sociale arran-
gementer samt undervisningsrelaterede opgaver, 
hvor forældrene kan give en hjælpende hånd.

• Der arrangeres flere fælles sociale arrangementer 
for hele skolen.

Tiltag:
• En god videndeling og hjælp afdelingerne imellem.
• Større/mindre elever sættes sammen i små projek-

ter.
• Trivselsrådene hjælper hinanden på tværs af årgan-

gene.
• Skolens ledelse skal ved fælles arrangementer på 

skolen være synlige.
• Der sigtes efter, at flere forældre og elever bakker 

positivt op i forbindelse med sociale og faglige ar-
rangementer på skolen. 

• Hvis vi får et fællesrum, skal dette benyttes til faste 
fællessamlinger.

Evaluering:
Efter en årrække skal vi gerne kunne mærke, at vores 
elever er mere trygge i overgangen mellem afdelin-
gerne. Samarbejdet mellem byens børnehaver gør, at 
vi får en tryg opstart i skolen.

Trivsel
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Fokuspunkt 1: Undervisningsparathed

Undervisningsparathed er et centralt begreb, når der 
tales om elevernes faglighed. Undervisningsparat-
hed som begreb har sin berettigelse, da manglende 
parathed kan have konsekvenser for elevens faglige 
udbytte af undervisningen. 

Undervisningsparathed definerer vi således:
At eleven fysisk og mentalt er klar til at modtage og 
deltage aktivt i undervisningen.
For at skabe undervisningsparate elever, må der ska-
bes fundament for en fælles forståelse for begrebet 
undervisningsparathed. At skabe undervisningspara-
te elever stiller store krav til den aktive indsats fra så-
vel forældre, lærere, pædagoger og elever. Dette skal 
derfor forstås som en aktiv proces, der peger frem 
mod målet om undervisningsparate elever. 

Sammenhæng:
• Vi oplever, at en del elever ikke møder undervis-

ningsparate.

Mål:
• Undervisningsparate elever.

Tiltag:
Elevens ansvar:
• Møder til tiden både ved skoledagens start og efter 

frikvartererne.
• Deltager aktivt i undervisningen.
• Er velforberedt til hele skoledagen.
• Medbringer det nødvendige skoleudstyr.
• At eleven møder skolen og kammerater med re-

spekt.

Forældrenes ansvar:
• Er medansvarlige for, at eleverne møder til tiden.
• Skal vedvarende holde sig orienteret om og tale 

med eleverne om den daglige skolegang.
• Skal til stadighed sørge for at motivere eleverne for 

skolegang.
• Skal kontakte skolen, hvis der opstår problemer i 

elevens skolegang.
• Det forventes, at eleven har spist morgenmad, og 

at der medbringes en madpakke.
• Eleverne møder op til undervisning hver dag.

Lærerens ansvar:
• Læreren sørger for, at undervisningen er velforbe-

redt og veltilrettelagt.
• Læreren taler med eleven om ønsket adfærd.
• Læreren kontakter straks forældrene, hvis der iagt-

tages uacceptable forhold.
• Læreren er ansvarlig for at skabe nærværende un-

dervisning, der motiverer eleverne for skolegang 
og læring.

• Læreren møder til tiden.

Tegn:
• Alle møder til tiden.
• Alle deltager aktivt i undervisningen.
• Alle møder velforberedte.
• God madpakke der rækker til hele dagen.

Evaluering:
• Lavere elevfravær.
• Vurdering af om eleven møder til tiden, velforbe-

redt og klar til undervisningen.

Faglighed
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Faglighed

Fokuspunkt 2: Lektier

Løgstør Skole er en skole, som aktivt har tilvalgt 
hjemmearbejde.

Derfor kan lektier være en god idé:
Der er forskel på, hvilken type af lektier der har størst 
effekt på elevens faglige udvikling. Lektier der tager 
udgangspunkt i træning, automatisering og repeti-
tion vil have den største effekt, hvorimod problem-
løsningsopgaver, der kræver forståelse på et højere 
niveau ikke er så effektfulde. Lektier har størst effekt 
hos de store elever, mens lektier hos de små elever 
kræver større forældrestøtte.

Lektier kan være positivt fordi:
• Der giver ekstra træning og automatisering, der er 

svær at nå i den daglige undervisning.
• Individuel fordybelse.
• Indarbejdelse af gode arbejdsvaner.
• Det bliver tydeliggjort, hvad man kan og næsten 

kan.

Lærerens overvejelser vedr. lektier:
• Tydeliggør formålet med den enkelte lektie.
• Kan eleven magte lektierne på egen hånd?
• Ved eleven hvordan opgaverne skal løses?
• Hvordan kan der gives feedback til eleven?
• Er der en afklaring med forældre om lektierne?

Sammenhæng:
• Løgstør Skole giver lektier for.

Mål:
• At få fagligt dygtige elever.
• At eleverne forstår formålet med lektierne.
• At lektierne bliver lavet efter bedste evne.
• At skabe gode vaner og ansvar hos den enkelte 

elev.

Tiltag:
• At læreren overvejer typen og formålet med lekti-

en.
• Dialog med eleven og forældrene om lektiernes 

funktion og mængden af denne.
• Planlægning lærerne imellem om større afleverin-

gers placering.

Tegn:
• At eleverne mestrer de grundlæggende færdighe-

der i de forskellige fag.
• At eleverne har lavet deres lektier og møder velfor-

beredte i skole.

Evaluering:
• Gennem iagttagelser og løbende dialog med ele-

verne vurderes udbyttet af lektierne.
• Forskellige former for tests, der vurderer elevernes 

faglige udbytte.
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Dygtige medarbejdere 
og ledelse

Definition: En dygtig medarbejder eller leder er, når 
denne er i besiddelse af en høj faglig kompetence.

Ved faglig kompetence forstås, at underviseren/lede-
ren er i stand til at gribe læring an, ikke kun med 
faglig viden, men også med gode pædagogiske og 
didaktiske metoder, der kommer den enkelte elev til 
gode. En dygtig medarbejder skal føle, at han/hun 
balancerer i sin arbejdssituation og skal føle sig tryg 
og værdsat i sin profession.

En dygtig ledelse skal kende sit personale godt, have 
empati og bakke medarbejderne op. Ledelsen skal 
ud i klasserne og opleve de ansattes hverdag.

Sammenhæng og forudsætning:
• Høj faglighed forudsætter faglige kompetencer på 

alle årgange.
• Mængden af arbejdsopgaver skal være tilpasset 

den enkelte medarbejder.

Mål:
• Anerkendelse og respekt omkring professionerne.
• Gensidig respekt og forståelse mellem ledelse og 

medarbejdere.
• Et arbejdsmiljø uden stress.
• At der bliver et tættere samarbejde afdelingerne 

imellem.

Tiltag:
Kort sigt:
• Der skal være tid til samarbejde mellem afdelinger-

ne.
• Der skal være en grundig og faglig overlevering fra 

afdeling til afdeling.
• Tid til fordybelse for at højne den faglige kompe-

tence.
• TRIO-forløb.
• Løbende MUS og TUS.

Langt sigt:
• Mulighed for efteruddannelse.
• Metoder og værktøjer til at flytte problemet fra ele-

ven.
• Bedre materialer og IT-midler.
• At alle medarbejdere kun er tilknyttet en afdeling.

Tegn
• Gennem et skoleår skal personalet vægte målene 

ovenfor individuelt, for at se om der er tegn på for-
andringer.

Evaluering:
• Der skal løbende evalueres på personalets arbejds-

situation på MED-møderne og til MUS og TUS.
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Løgstør Skole
Bøgevej 10

9670 Løgstør
Tlf. 99 66 85 80

www.løgstørskole.dk
loegstoer.skole@vesthimmerland.dk


