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2 Strategiplan for Løgstør Skole

1.0 Forord
Vi ønsker med denne strategi at tydeliggøre vores 
visioner for Løgstør Skole. Visionerne skal ses i tæt 
kobling med skolens værdigrundlag og skolens kom-
munikationsstrategi.

Målet med strategien er at skabe tydelighed om-
kring den retning, vi som skole bevæger os i, så det 
er lettere for både elever, forældre og medarbejdere 
at vide, hvad der forventes af dem. Strategien skal 
således fungere som et arbejdsredskab, som har ind-
flydelse på både faglighed, didaktik, pædagogik og 
skolens udvikling.

2.0 Baggrund
Løgstør Skole ligger i det nordlige Vesthimmerland 
med en skøn udsigt til Limfjorden. Skolen flyttede ind 
i de nuværende lokaler på Bøgevej 10 i 1971.

Skolen har 420 elever fra 0. klasse til og med nien-
de klasse samt tre AKT-klasser. Disse elever udsluses i 
den almindelige undervisning i det omfang, som ele-
verne er i stand til.

Der er ansat 50 medarbejdere.

Skolens SFO – Bøgen – har ca. 100 børn fra skolens 
indskolingsafdeling. I dagligdagen opfatter vi skole 
og SFO som en enhed, hvor vi supplerer hinanden til 
glæde og gavn for elever, forældre og medarbejdere.

Løgstør Skole har i mange år været kendetegnet ved 
at være en boglig skole, hvor eleverne har klaret sig 
godt fagligt, også til folkeskolens afgangsprøver.

Denne strategi er vores blik ind i fremtiden, hvordan 
vi omsætter folkeskolereformen til praksis både i 
hverdagen men også mere overordnet. Strategien er 
ikke et statisk opslagsværk, men vil til stadighed skul-
le ajourføres og udvikles. Samtidig skal denne strate-
gi bruges i vores løbende evaluering af, hvordan vi 
klarer opgaven.

3.0 Forventninger udefra
Vi er som folkeskole underlagt forskellige forvent-
ninger og krav udefra. Forventninger som er ramme-
sættende for vores arbejde og skoledagen i det hele 
taget. Forventninger, som vi skal agere efter og leve 
op til, samt krav som vi skal evaluere ud fra. Det kan 
være nationale tests, skolens gennemsnit i prøverne 
efter niende klasse, kommunale læsetests, kravet 
om at minimum 95 % af en årgang gennemfører en 
ungdomsuddannelse osv.

3.1 Undervisningsministeriet
De tre overordnede mål for folkeskolen er: 
• Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så 

dygtige, de kan.
• Folkeskolen skal mindske betydningen af social 

baggrund for de faglige resultater.
• Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes 

blandt andet gennem respekt for professionel vi-
den og praksis.

Samtidig skal der være fokus på:
• Målstyret undervisning: Fælles Mål for fagene præ-

ciseres og forenkles, så de bliver læringsmål, så 
det står klart, hvad eleverne skal lære. Fordi un-
dervisning, der planlægges og gennemføres med 
udgangspunkt i, hvad de enkelte elever skal lære, 
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øger elevernes faglige niveau.
• Styrket klasseledelse og mindsket uro: Der iværk-

sættes en indsats, der skal være med til at skabe 
et godt undervisningsmiljø og mindske den uro, 
der forstyrrer undervisningen, fordi et godt under-
visningsmiljø er afgørende for elevernes læring og 
trivsel.

• Varieret og virkelighedsnær undervisning: Den 
længere skoledag giver rum for at variere undervis-
ningen. Den klassiske tavleundervisning skal kom-
bineres med praktiske læringsformer, der udfordrer 
og motiverer elever på alle niveauer.

• Øget indflydelse til forældre og inddragelse af ele-
ver: Elever og forældre skal inddrages mere i udvik-
lingen af Løgstør Skole. Elever og forældres aktive 
deltagelse i skolens hverdag er en forudsætning for 
at skabe en bedre skole, der gør eleverne dygtige-
re.

• Kompetenceudvikling: Alle lærere skal senest i 
2020 have undervisningskompetence – svarende til 
linjefag – i de fag, de underviser i. Mere tid sam-
men med dygtige lærere giver dygtigere elever.

• Samarbejde: Lærere, pædagoger og medarbejde-
re med andre relevante kompetencer skal i højere 
grad samarbejde om elevernes læring. Samarbejde 
mellem flere professionsfagligheder giver dygtige 
og livsduelige børn, der trives.

3.2 Vesthimmerlands Kommune
Eleven deltager aktivt i undervisningen og tager 
medansvar overfor de andre elever, undervisningen 
og det demokratiske fællesskab.
• Den enkelte elevs og fællesskabets udvikling sup-

plerer og understøtter hinanden i hele skoleforlø-
bet.

• Lærerne inddrager eleverne i tilrettelæggelse og 
gennemførelse af undervisningen, så eleverne bli-
ver bevidste om betydningen af aktiv deltagelse.

• Den enkelte skole fastsætter mål for styrkelse af 
elevernes demokratiske medbestemmelse i skolens 
dagligdag.

Eleverne oplever fysiske, musiske, praktiske og teore-
tiske aktiviteter som en meningsfuldhelhed i indlæ-
ringsprocessen.
• Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkelte 

elevs forudsætninger i behov, interesse og poten-
tialer.

• Skolens dagligdag giver alle elever udfordringer, 
så de tilegner  sig kundskaber, forudsætninger og 
færdigheder, der udvikler dem til kreative og aktive 
mennesker.

• Undervisningen omfatter praktiske/teoretiske for-
løb, der giver eleverne erfaringer for, hvordan prak-
tiske og teoretiske  færdigheder supplerer og for-
stærker hinanden.

• Skolen lægger i sin undervisning vægt på at frem-
me elevernes  interesse for kulturelementer som 
drama, litteratur, sport og musikudfoldelse.

Skolen fastholder og udvikler et gensidigt forpligten-
de samarbejde med forældrene.
• Det er forældrenes ansvar, at det enkelte barn er 

parat til at modtage undervisning.
• Medarbejderne og forældrene påtager sig et gen-

sidigt og aktivt  ansvar for samarbejdet omkring 
eleverne.

• Skole/hjem bygger på ligeværd, åbenhed, tillid og 
fælles ansvar.
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Eleverne udvikler kompetencer til at vælge og gen-
nemføre uddannelse samt til at tage aktivt del i sam-
fundslivet i arbejde og fritid.
• Skolen sikrer en høj faglig kvalitet og giver en al-

sidig og  udfordrende undervisning, som udvikler 
elevernes fantasi og nysgerrighed.

• Undervisning og vejledning fører frem til uddan-
nelses- og erhvervsmuligheder, der er relevante og 
opnåelige for alle elever med deres forskellige for-
udsætninger.

4.0 Vision
Disse visioner omsætter undervisningsministeriets 
mål og de kommunale krav og forventninger til prak-
sis i dagligdagen på Løgstør Skole. Vi ønsker her at 
tydeliggøre, hvordan vi vil lave skole i praksis.

Visionerne er bindende for alle elever, forældre, med-
arbejdere og ledelse, som har sin gang på Løgstør 
Skole.

Den overordnede vision er ganske enkelt, at alle ele-
ver i en tryg ramme bliver så dygtige som overho-
vedet muligt. Eleven er kerneopgaven, omdrejnings-
punkt for alle aktiviteter og beslutninger på skolen 
og grunden til at både medarbejdere og ledelse er 
ansat.

Skolen er funderet på fire søjler. Hver søjle er af-
hængig af de andre søjler. Søjlerne skal være synlige 
for alle omkring Løgstør Skole. Dette gøres ved at 
de først og fremmest skal være synlige ved alle ind-
gange til skolen. Men allervigtigst skal hverdagen på 
Løgstør Skole synliggøre søjlerne, så alle kan mærke 
dem i praksis.

4.1 Læring
Vi skal have fokus på den enkelte elevs udvikling 
både fagligt, socialt og personligt. Vi bevæger os fra 
en tankegang om, at vi kan lave undervisning med 
udgangspunkt i fællesskabet og den ofte brede mid-
tergruppe, til at vi i stedet skaber rammerne omkring 
hver enkelt elev, så de har mulighed for at lære mest 
muligt på deres niveau. Vi forlader dermed tanken 
om, at eleverne lærer bedst ved at være en del af 
klassens fællesskab, men at vi i stedet fokuserer på 
individet som en del af fællesskabet.

Dette betyder, at vi er nødt til at gøre op med bru-
gen af den traditionelle klasse- og fagundervisning. 
Udskudt klassedannelse, hvor der arbejdes på tværs 
af hele årgangen, kan være en mulig opdeling men 
også andre fleksible holddannelser på tværs af fag og 
alderstrin skal inddrages.

For at dette kan lade sig gøre, er det altafgørende 
med et professionelt samarbejde mellem alle skolens 
medarbejdere (både lærere, pædagoger og ledelse), 
som er omkring den enkelte elev. Både for at skabe 
tryghed men også helhed i hverdagen, hvor man er 
tæt på eleven og kan lave de løbende nødvendige 
justeringer.

Målet er at skabe endnu større fokus på processen, 
hvor vi bevæger os fra teori til praksis. Det er ikke 
længere så vigtigt at lære udenad, men i stedet at 
vi får skabt handlekraftige unge, som selvstændigt 
er i stand til at løse alverdens problemstillinger og i 
den proces selv kan indsamle den nødvendige faglige 
viden. Vi skal i hverdagen fokusere mere på kreative 
og innovative processer, hvor den enkelte elev har 
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mulighed for fordybelse, uden at klokken ringer og 
forstyrrer.

Vi skal have øget fokus på bevægelse, som er befor-
drende for men også motiverende for elevens læring. 
Dette fordrer, at vi udnytter skolens fysiske indretning 
og de omkringliggende arealer (fjorden, havnen, sko-
ven og lokalsamfundet i det hele taget) bedst muligt, 
samt at vi skaber en fleksibel ramme for elevens sko-
ledag.

Vi skal inddrage IT og medier i alle de sammenhæn-
ge, hvor det er relevant. IT er ikke et fag men et vig-
tigt redskab, som skal udnyttes og integreres i samt-
lige fag.

4.2 Trivsel
Glade børn lærer bedst. Dette fordrer, at skolens 
hverdag og fysiske rammer skal tilgodese elevernes 
trivsel bedst muligt. Vi skal derfor have særligt fokus 
på elevernes undervisningsmiljø, så eleverne føler sig 
hørt og taget alvorligt. På den måde kan de også 
lettere tage ansvar for tingene.

Skolens elevråd, skolepatruljen og elevmæglerne er 
alle med til at støtte og arbejde for at skabe en god 
skole, hvor trivslen er i højsædet. Det fordrer samti-
dig, at skolens medarbejdere har en god relation til 
alle elever, så alle føler sig i trygge hænder. Det er 
medarbejdernes ansvar, at der i alle klasser/årgange 
er fokus på de gode relationer, så der er overskud til 
læring.

Der skal være særligt fokus på at håndtere og tage 
tegn på mobning alvorligt.

Vi skal have en inkluderende skole, der tilgodeser alle 
elever på lige fod. Dette fordrer et åbent samarbejde 
med forældrene, hvor alle parter bakker op og støt-
ter skolens arbejde med inklusion.

4.3 Faglighed
Vi ønsker at være blandt de 100 bedste skoler i Dan-
mark i diverse undersøgelser.

Dette betyder, at den enkelte elev:
• Oplever faglige, sociale og personlige succeser hver 

dag
• Føler sig glad og tryg i sin skolegang
• Har indflydelse på sin faglige og personlige udvik-

ling
• Klarer sig godt til prøverne
• Fortsætter på og gennemfører en ungdomsuddan-

nelse

Dette betyder ikke, at vi ensidigt skal lave testtræ-
ning, tværtimod. Gennem tæt dialog med den enkel-
te elev og forældrene skal vi sammen lave realistiske 
målsætninger for elevens nærmeste udviklingszone. 
Målsætningerne skal løbende justeres, så alle ved, 
hvad der forventes af dem. Målsætningerne skal in-
deholde både faglige, sociale og personlige mål.

Forskningen viser, at hvis vi møder eleven med rea-
listiske men høje forventninger, så kan vi også flytte 
dem mest muligt. Forventningerne skal være tilpas-
set elevens faglige niveau og ikke et aldersbetinget 
klassetrin.

Vi tager udgangspunkt i ministeriets målsætninger 
og indholdsbeskrivelser for fagene og udarbejder års-
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planer, hvor der er særligt fokus på læring. Samtidig 
opstilles der individuelle læringsmål, som tilgodeser 
alle elever herunder også de dygtigste og svageste 
elever.

Vi skal som folkeskole have et tæt og udvidet sam-
arbejde med ungdomsuddannelserne, foreningerne 
og erhvervslivet i området. Vores tiltag med ”Frem-
tidens Skole” i overbygningen har netop været om-
drejningspunkt for dette arbejde. Dette skal udvides, 
så alle vores elever oplever skolen som en del af det 
omgivende samfund, både i et lokalt men også nati-
onalt og globalt perspektiv.

4.4 Dygtige medarbejdere og ledere
Vi ønsker at have dygtige lærere og pædagoger, som 
vil noget med deres fag. De er sammen med foræl-
drene og ledelsen de primære ift. at skabe rammerne 
for hver enkelt elevs læring, trivsel og udvikling.

Vi har fokus på at have et godt arbejdsmiljø, hvor 
den enkelte medarbejder og leder kan føle sig tryg, 
men også at de oplever et rum, hvor de kan byde ind 
med deres professionalitet og være med til at gøre 
en forskel.

Skolen er afdelingsopdelt, hvor den enkelte medar-
bejder så vidt muligt kun er tilknyttet en afdeling.

Medarbejderne og ledelsen skal i tæt samarbejde 
være gode til at skabe gunstige relationer til alle 
elever. Anerkendende pædagogik og en ressource-
orienteret tilgang er udgangspunktet for alt arbejde. 
Dette betyder, at vi til stadighed har fokus på både 
inklusion og rummelighed. Vi går fra en tankegang 

om, at eleven er problemet, til at vi som voksne er 
udfordret ift. at hjælpe eleven videre. Problemet bli-
ver altså flyttet fra eleven til konteksten. Det betyder 
ikke, at eleven ikke selv skal være med til at løse tin-
gene, men at det er de voksne omkring eleven, som 
påtager sig ansvaret ofte i tæt samarbejde med både 
elever og forældre.

Medarbejderen skal være god til klasserums- og 
gruppeledelse.

Medarbejderen skal være dygtig både didaktisk og 
pædagogisk.

Medarbejderen og ledelsen skal være dygtige til at 
samarbejde, så der opnås størst mulig udnyttelse af 
alle medarbejderes kompetencer. Dette gælder også 
samarbejdet med andre faggrupper både internt på 
skolen og eksternt.

Læreren skifter fra at være alvidende underviser til at 
blive faglig vejleder, rammesætter og coach.

Medarbejderen og ledelsen er forpligtiget til at holde 
sig opdateret både i sit fag, men også at omsætte 
sin viden aktivt til den fortsatte udvikling af skolen. 
Man er samtidig forpligtet til at afprøve og undersø-
ge forskellige tilgange til faget og forskellige orga-
nisationsformer med henblik på at hjælpe og støtte 
den enkelte elev bedst muligt.

Skolens ledelse skal prioritere efteruddannelse med 
sigte på at kunne indfri ovenstående målsætninger.

Skolens ledelse skal gennem sparring med den enkel-
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te medarbejder være med til at støtte skolens samle-
de udvikling til glæde og gavn for den enkelte elev.

Skolens ledelse skal vejlede og støtte de forskellige 
teams på skolen, så teamsamarbejdet har større mu-
lighed for at opnå succes til glæde og gavn for den 
enkelte elev. Dette fordrer, at ledelsen i samarbejde 
med de enkelte team udarbejder et tydeligt forvent-
ningsgrundlag for teamsamarbejdet, så alle teams 
ved, hvad der forventes af dem og af ledelsen.

5.0 Bøgen
Bøgen er en vigtig del af Løgstør Skole, og derfor 
skal Bøgens virke også ses i tæt sammenhæng med 
skolens.

Alle børn der benytter fritidstilbuddet skal mødes af 
nærværende medarbejdere, der giver børnene tryg-
hed, så de trives og udvikler sig til at blive initiativrige 
mennesker, der tager ansvar som medborgere i et 
demokratisk samfund.

I Bøgen er der fokus på læringsmiljøet, da børn læ-
rer på alle tidspunkter. Gennem tæt dialog med for-
ældrene og med lærerne skaber vi sammenhænge 
omkring børnene, som styrker børnenes læring og 
udvikling. Vi vil skabe et spændende og stimulerende 
læringsmiljø, som tilgodeser og stimulerer børnenes 
mangfoldige læringsstile og kompetencer.

Skolefritidsordningens primære opgave er at være 
et supplement til skolens hverdag, så børnene hos 
os har et frirum til at kunne mødes med kammera-
ter over aktiviteter, som vi tilbyder, eller som de selv 
vælger. Undervisning og fritidsdel skal gerne fungere 

som en helhed. Derfor er det også vigtigt, at med-
arbejderne samarbejder på tværs, så vi supplerer og 
støtter børnene bedst muligt og får skabt sammen-
hæng i deres hverdag.
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