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2 Den lokale udviklingsplan 

Den lokale udviklingsplan (LUP) beskriver den grundlæggende tilgang og de særlige indsats-

områder, vi vil arbejde med i 2018-2020. Med LUP’ en stiller vi skarpt på, hvor vi er på vej 

hen, og hvordan vi vil understøtte, at vi når dertil.  

Afsættet for vores LUP er dels vores lokale kvalitetsrapport og de udviklings- og tilsynspunkter, 

som vi ved vores kvalitetssamtale 2017 har besluttet, at vi vil stille skarpt på – og dels byrå-

dets beslutninger om retningen for hele Børn og Unge på baggrund af den samlede kvalitets-

rapport for Børn og Unge.  

LUP’ en har til formål at sætte retning for os samtidig med, at LUP’ en tydeliggør sammenhæn-

gen mellem på den ene side vores lokale tilgang og særlige indsatsområder – og på den anden 

side de overordnede mål og rammer for Børn og Unge under ét.  

 

2.1 Indsatsområder  

I forbindelse med opfølgningen på Kvalitetsrapporten 2017 har vi besluttet, at vi i skoleåret 

2018-20 vil have et særligt fokus på flg. indsatser: 

 

Sundhed - år 2 

• Vi vil bryde alkoholvaner og opbygge gode bevægelsesrutiner hos eleverne. 

 

Mobning 

 

• Vi vil udarbejde et nyt værdiregelsæt og en ny anti-mobbestrategi. 

 

Sprog og litteracy 

• Vi vil arbejde målrettet med læsning gennem udarbejdelse af en ny læsestrategi på 

skolen. 
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2.1.1 Indsatsområde: Sundhed - år 2 

 

Del I: Opbygge gode bevægelsesrutiner 

Status år 1: 

• Andelen af elever i indskolingen og på mellemtrinnet, der ”oplever, at de bevæger sig i 

skolen, så de sveder eller bliver forpustet” ligger nu over kommunens gennemsnit. Der 

er således sket en forbedring i indskolingen og på mellemtrinnet, mens der ses en tilba-

gegang i udskolingen. 

• Eleverne i udskolingen scorer gennemsnitligt på bevægelse i fritiden jf. elevtrivselsun-

dersøgelsen 2018. 

 

• Åbning af hal i frikvartererne er en succes. 

 

• Vi har søgt sparring fra andre skoler, hvor især Sølyst (31,5%), Skæring (32,8%) og 

Hårup (33%) er interessante, da elevgrundlaget minder om vores. De højest scorende 

skoler har enten en høj andel af ESAA-elever i udskolingen (Rundhøj) eller har mange 

elever med 2-sproget baggrund og er derfor ikke sammenlignelige. 

• Vi har søgt sparring fra best practice i forhold til at sætte bevægelsesvejlederne i spil 

på nye måder. 

 

• Vi har en modstander i autonomi i organisationen, som kræver ledelsesfokus og fokus 

på de gode argumenter for at ændre praksis og mindset. 

 

Refleksioner: 

• Arbejder vi med bevægelse i undervisningen kunne en tematisering være, at vi gør det 

for trivsel, fælles oplevelser og variation i skoledagen for øje. 

• Kan der laves fælles aftaler mellem FU og skolen vedr. bevægelse i den understøttende 

undervisning? Hvad efterspørger klubpædagoger for at kunne lykkes med dette? Hal-

tider er et problem. 

• Hvordan får vi ny viden og inspiration ud over best practice? 

 

Målsætning for indsatsen år 2: 

• At niveauet for elevernes bevægelse i skoletiden ligger på eller over det kommunale 

gennemsnit. 

 

Planlagte ydelser 

 

• Faglige input på lærermøder v/ bevægelsesvejlederne. 

• Fortsat åbning af hal i frikvarterer.  

• Bevægelse som en del af aktiviteterne i den understøttende undervisning samt som 

brain / bevægelsesbreaks i den fagfaglige undervisning. 

• Pædagogisk styrede aktiviteter i frikvarterer v/ skolens pædagoger. 
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Organisering af indsatsen 

 

• Indsatsen er organiseret i bevægelsesvejlederteamet i samarbejde med skolens ledelse.  

• Bevægelse indgår i årsplanen for lærermøder 2018-19 – fast punkt. 

• Indsatsen evalueres af skolens pædagogiske forretningsudvalg (PFU). 

 

 

Del II: Nedbringe alkoholdebut og alkoholforbrug 

Status år 1: 

Elevernes alkoholdebut og alkoholforbrug er i trivselsundersøgelsen 2018 faldet til et niveau, 

der ligger markant under Århus Kommunes gennemsnit.  

Der er tale om så væsentlig en forbedring, at det fremadrettede arbejde vil handle om vedlige-

holdelse af indsatsen gennem flg. tiltag: 

 

• SMG-arrangementer i overbygningen – samtale mellem generationer v/ SSP 

• Ung til ung-vejledninger 

• Obligatoriske emner i den understøttende undervisning og den fagfaglige undervisning 

 

Vi overvejer i samarbejde med skolebestyrelsen at formulere skolens holdning til unge og alko-

hol for at skabe fælles retning på området. 

 

2.1.2 Mobning 

 

Målsætninger for indsatsen: 

 

• At værdiregelsættet sætter retning for god adfærd med sigte på at understøtte lærings- 

og trivselsmiljøet på skolen. 

• At anti-mobbestrategien bliver en fælles referenceramme for forebyggelse og håndte-

ring af mobning. 

 

 

Planlagte ydelser  

 

• Inddragelse af Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) med konsulentbistand til 

både proces og indhold - herunder foredrag for skolens forældre, kompetenceforløb for 

skolens pædagogiske personale og rådgivning af skolens ledelse.  

• Inddragelse af Kommunikationsafdelingen i B&U i forhold til udarbejdelse af kommuni-

kationsstrategi for indsatsen. 

 

 

Organisering af indsatsen 

 

• Indsatsen organiseres og drives af skolens ledelse. 

• Udarbejdelsen af nyt værdiregelsæt og anti-mobbestrategien foregår i et anti-mobbe-

udvalg med deltagelse af lærere, pædagoger, AKT og ledelse 

• Skolens pædagogiske forretningsudvalg vil fungere som sparringsgruppe i udarbejdel-

sen af anti-mobbestrategien. 
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Konsekvenser for ressourcer 

 

• Understøtning af processen v/ konsulenter fra DCUM. 

• Møderække for det pædagogiske personale – herunder pæd. lørdag og pæd. rådsmøde. 

• Nedsættelse af arbejdsgruppe med henblik på udarbejdelse af nyt værdiregelsæt og 

anti-mobbestrategien. 

 

 

2.1.3 Sprog og litteracy 

Målsætninger for indsatsen: 

• Vi vil arbejde målrettet med elevernes læsning gennem udarbejdelse af ny læsestrategi 

på skolen. 

• At elevernes læsestandpunkt ligger på eller over kommunens gennemsnit. 

 

 

Vi ønsker med indsatsen at 

 

• Styrke elevernes læse- og skrivekompetencer. 

• Bibringe viden om meningsgivende/motiverende aktiviteter inden for sprog og litteracy. 

• Vedligeholde planlagte didaktiske aktiviteter med fokus på målrettet udvikling af elever-

nes skriftsproglige kompetencer. 

• Arbejde ud fra ”den røde tråd” i udviklingen af skriftlige-sproglige kompetencer. 

 

 

Planlagte ydelser 

 

• Fælles læsebånd af 3 x 3 uger planlagt hen over skoleåret 2018-2019. 

• Målrettede aktiviteter for det enkelte læsebånd tilpasset indskoling, mellemtrin og over-

bygning. 

• Videndeling for lærere og pædagoger i perioden op til læsebånd. 

 

 

Organisering af indsatser 

 

• Indsatsen organiseres gennem en læsestrategi-gruppe med deltagelse af fagbosser i 

dansk, skolens læringsvejledere og skolens ledelse. 

• Videndeling organiseret i et flow på lærermøder, årgangsmøder og fagudvalgsmøder. 

• Involvering af skolens læse-, lærings- og matematikvejledere med henblik på at sætte 

ny retning for vejledningsarbejdet på skolen. 
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Konsekvenser for ressourcer 

 

• Møderække for læsestrategi-gruppen. 

• Prioriteres på 3 lærermøder og 3 SFO-personalemøder 

• Følgeindsats gennem en ny-organisering af skolens vejledere. 

 

 

2.1.4 Lokalt distriktsmål - fælles kommunikationsstrategi år 1 

 

Målsætning for indsatsen: 

• Som forælder i børnehave, skole, klub skal kommunikationen med de forskellige organi-

sationer give mening og være let at gennemskue.  

 

Vi ønsker med indsatsen at: 

 

• Optimere informationsformidlingen og informationssøgningen mellem lokaldistriktets 

organisationer og forældrene i et koordineret samarbejde mellem dagtilbud, skole og 

FU. 

 

 

Planlagte ydelser 

 

• Involvering af bestyrelserne i dagtilbud, SFO og FU i forhold til udarbejdelse af en lokal 

kommunikationsstrategi. 
 

 
 

 


