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Indsatsområder ___________________________________________________________________________________________ 10 

Øge elevernes faglige niveau_________________________________________________________________________________________10 
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SKOLEUDVIKLINGSPLAN – BROVST SKOLE 

Side 1 

Indledning 

Skoleudviklingsplanen har til formål at beskrive den enkelte skoles fremadrettet udviklingsarbejde i forhold 

til udvalgte fokusområder for det samlede skolevæsen. Fokusområderne er udvalgt på baggrund af 

resultaterne i Kvalitetsrapporten, og udvælgelsen er sket i samarbejde med de overordnede skoleledere og 

forvaltningen.  

Fokusområderne er: 

• Øge det faglige niveau 

• Udvikling af inkluderende læringsfællesskaber 

• Flere unge søger en erhvervsfaglig grunduddannelse 

• Udvikling af den gode overgang mellem dagtilbud og skole 

Skoleudviklingsplanen er skolens svar på de forhold, som Kvalitetsrapporten version 2.0 måtte give 

anledning til af særlig ledelsesmæssig opmærksomhed. Det vil sige, at ledelsen på skolen i 

skoleudviklingsplanen beskriver de forhold, som ikke lever op til  de nationale fordringer og hvordan disse 

forhold søges rettet op på. Den enkelte skole kan vælge at arbejde med fokusområderne ud fra et almen-, 

fagfagligt- og organisatorisk perspektiv, alt efter hvad der giver mening i den lokale kontekst.  

Skoleudviklingsplanen udgør grundlaget for både en intern dialog og en ekstern dialog om skolens 

målrettede, kontinuerlige, og fokuserede arbejde med de fastsatte mål. Den interne dialog angår skolens 

personale, ledelse og skolebestyrelse mens den  eksterne dialog angår politikere og forvaltning. 

Det er ikke intentionen med skoleudviklingsplanen, at d en er et bureaukratisk anliggende, hvor skolen 

overfor omverdenen beskriver arbejd et med de kommunale og de lokale indsatsområder. 

Skoleudviklingsplanen er i høj grad at betragte, som en mulighed for skolens ledelse og medarbejdere til at 

være i en intern dialog og proces om arbejdet med at fremme skolens kompetence til at løse sin 

kerneopgave – elevernes	læring	og	trivsel.	Dermed	bliver	skoleudviklingsplanen	også	en	mulighed	for	at	

kvalificere	den	eksterne	dialog	med	forvaltning	og	politikere	om	udviklingen	af	skolen	og	skolevæsnet.	

For	hvert	forhold,	som	fordrer	opmærksomhed	både	hos	ledelse	og	medarbejdere,	udarbejdes	en	

handleplan.	I	skolevæsnet	anvender	vi	SMTTE-modellen,	som	en	metode	til	at	skabe	en	intern	didaktisk	

proces	blandt	ledelse	og	medarbejdere	omhandlende	pædagogiske	og	undervisningsmæssige	gøremål.	

Denne	proces	handler	bl.a.	om	at	finde	meningsfulde	veje	at	gå,	i	arbejdet	med	at	forbedre	skolens	resultater	

–	elevernes	læring	og	trivsel.	

Formålet	med	skoleudviklingsplanen	–	kort	beskrevet	

• at	kvalificere	samspillet	og	dialogen	med	medarbejderne	om	skolens	udvikling		

• at	kvalificere	grundlaget	for	dialog	–	styring	og	støtte	-	mellem	skoleledelse	og	
forvaltning;	ledelse	og	bestyrelse	

• at	understøtte	skolens	formative	evalueringsarbejde	
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Endvidere	har	skolens	udviklingsplan	som	funktion	at	den: 

• omsætter	skolepolitik,	af taler	og	skolens	egne	mål	og	værdier	til	udvalgte	relevante	og	

realistiske	indsatsområder	

• operationaliserer	indsatsområder	i	form	af	handleplaner	og	evaluerings-planer	

• præciserer	forventninger	til	pædagogisk	udvalg/udviklingsgruppe	og	de	forskellige	team	

og	enheder	i	organisationen	

• præciserer	krav	til	dokumentation	

	

På	baggrund	af	”tapetet”	–	de	nationale,	kommunale	og	skolemæssige	fokuspunkter	og	indsatsområder	–	

reflekterer	skolen	indholdet	i	skoleudviklingsplanen	–	herunder	forhold	som	skolen	skal	rette	op	på	if t.	

Kvalitetsrapporten.	
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Sammenfattende	helhedsvurdering	

På	baggrund	af	refleksioner	med	repræsentanter	i	forvaltningen,	i	ledelsesteamet,	i 	skolens	pædagogiske	

udvalg,	i	klyngeteam	og	i 	skolebestyrelsen	har	vi	på	Brovst	Skole	valgt	at	sætte	særligt	fokus	på	følgende	

områder	i	kvalitetsrapporten:	

• Progressionen	af	resultaterne	i	de	nationale	test	

• Resultaterne	ved	9.	årgangs	afgangseksamen	

• Kompetencedækning	

• Inklusion	

DE NATIONALE TEST 

Folkeskolereformen	fordrer	et	særligt	fokus	på	følgende	tre	områder:	

• Mindst	80	%	af	eleverne	skal	være	gode	til	at	regne	i	de	nationale	test	

• Andelen	af	de	allerdygtigste	elever	i	dansk	og	matematik	skal	stige	år	for	år	

• Andelen	af	elever	med	dårlige	resultater	i	de	nationale	test	i	læsning	og	matematik	uanset	social	

baggrund	skal	reduceres	år	for	år	

På	Brovst	Skole	arbejdes	der	bevidst	på	at	gøre	de	nationale	test	til	en	del	af	skolens	hverdag.	Det	betyder,	at	

eleverne	ud	over	de	obligatoriske	nationale	test	også	gennemfører	de	frivillige	nationale	test.	

Det	er	ligeledes	centralt	for	os,	at	resultaterne	af	de	nationale	test	anvendes	i	et	formativt	perspektiv.	

Nedenfor	er	Brovst	Skoles	elevers	progression	i	forhold	til	de	tre	ovenstående	mål	illustreret.		

Gode resultater i de na�onale test 

God	progression	

Under	80	%	

6.	årgang	dansk	

8.	årgang	dansk	
3.	årgang	matematik		

80	%	eller	derover	

2.	årgang	dansk	

4.	årgang	dansk	

6.	årgang	matematik	

	

Ringe	progression	
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Ovenstående	figur	v iser,	at	Brovst	Skole	kun	opfylder	kravet	om	at	80	%	af	eleverne	på	en	årgang	skal	opnå	

gode	resultater	i	de	nationale	test	i	matematik	på	3.	årgang.	

I	fagene	dansk	og	matematik	på	de	øvrige	årgange	ligger	Brovst	Skole	under	det	nationale	mål.	

Der	har	dog	været	en	positiv	progression	i	andelen	af	elever	der	opnår	gode	resultater	i	de	nationale	test	i 	

dansk	på	6.	og	8.	årgang.	

Andelen af de allerdyg�gste elever 

God	progression	

	

6.	årgang	dansk	

8.	årgang	dansk	

3.	årgang	matematik	

6.	årgang	matematik	

	

2.	årgang	dansk	

4.	årgang	dansk	

Ringe	progression	

	

I	forhold	til 	andelen	af	de	allerdygtigste	elever,	har	der	været	en	positiv	progression	i	dansk	på	6.	og	8.	

årgang,	samt	i	matematik	på	3.	og	6.	årgang.	

Andelen	af	de	allerdygtigste	er	faldet	på	i	dansk	på	2.	og	4.	årgang.	
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Andelen af elever med de dårligste resultater 

God	progression	

	

6.	årgang	dansk	

8.	årgang	dansk	

3.	årgang	matematik	

	

2.	årgang	dansk	

4.	årgang	dansk	

6.	årgang	matematik	

Ringe	progression	

	

Ovenstående	illustration 	viser,	at	andelen	af	elever	med	dårlige	resultater	i	de	nationale	test	er	faldet	i	dansk	

på	6.	og	8.	årgang,	og	er	steget	på	2.	og	4.	årgang.	

I	matematik	er	andelen	af	elever	med	dårlige	resultater	faldet	på	3.	årgang,	men	steget	på	6.	årgang.	

RESULTATER I 9. ÅRGANGS AFGANGSEKSAMEN 

 

Tabellen viser at Brovst Skoles afgangselever i 2015/2016 og 2016/2017 har opnået karaktergennemsnit 

som viser, at eleverne er løftet mere end den socioøkonomiske reference kan forklare. 
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KOMPETENCEDÆKNING 

 

Ovenstående tabel v iser, at Brovst Skole i stort set alle fag ligger over gennemsnittet i forhold til 

kompetencedækningen i folkeskolens fag. 
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INKLUSION 

 

Ovenstående tabel v iser, at Brovst Skole inkluderer flere elever end gennemsnittet i Jammerbugt Kommune 

og på landsplan. 
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Skoleudviklingsplanen i perspektivet af Kvalitetsrapporten 2.0 

På Brovst Skole er vi meget optaget af, hvordan  vi kan gøre en god skole endnu bedre! 

Det er vores vurdering, at Brovst Skoles resultater i kvalitetsrapporten er udtryk for, at vi er inde i en rigtig 

god udvikling. 

Vi har de sidste år haft fokus på at skabe en god  skole med afsæt i den kontekst og de vilkår, som Brovst 

Skole er en del af. I denne sammenhæng er det vigtigt at være bevidste om: 

• at Brovst Skole er vært ved undervisningen af elever fra Jammerbugt Asylafdeling, som undervises i 

asylklasser og inkluderes i de almene klasser i det omfang, det er muligt.    

• at Brovst Skole er vært ved et tilbud for elever med generelle indlæringsvanskeligheder, som i høj 

grad inkluderes i de almene klasser 

• Brovst Skoles skoledistrikts socioøkonomiske reference 

• at Brovst Skole har et stort antal modtagerelever, som integreres i almenklasser så hurtigt som 

muligt efter skolestart og understøttes særligt i dansk som andetsprog på modtagerhold 

Ovenstående betyder, at vi kontinuerligt prøver at blive klogere på, hvad der er for nogle børn, som vi skal 

skabe skole for. Derfor anerkender og anvender vi også den viden og indsigt, vi har om de elever og familier, 

der bor i skoled istriktet som baggrundstapet for vores resultater og indsatser.  

I forbindelse med sidste skoleudviklingsplan satte vi bl.a. fokus på følgende indsatsområder: 

• Fælles didaktisk sprog inkl. målstyret læring 

• Pædagogisk ledelse 

• Den gode inklusion 

Vi oplever i hverdagen, at medarbejderne arbejder målstyret med elevernes læring. Mange af 

medarbejderne arbejder således med tydeliggørelse af mål for forløb, men også ved starten på hver lektion 

(feed forward). På samme måde samles der op på målene ved undervisningens afslutning (feedback). De 

synlige mål er helt sikkert medvirkende til at øge elevernes engagement og motivation. 

Vi har ligeledes oplevet, at et øget foku s på skolens forskellige vejledere har været positivt. I løbet af de 

sidste skoleår har vi uddannet to nye læsevejledere som sammen med matematikvejleder, DSA vejleder og 

didaktiske it-vejledere er sat meget i spil til at vejlede skolens medarbejdere i forhold til undervisning og 

læring. Vi er ligeledes godt på vej i forhold til regeringens mål om kompetenceudvikling i alle skolens fag.  

Vi oplever i hverdagen, at vi på Brovst Skole forholder os refleksivt til elever i vanskeligheder. 

Medarbejderne er gode til at reflektere elever i vanskeligheder med hinanden og nærmeste afdelingsleder. 

Det betyder også, at der holdes mange netværksmøder med henblik på at støtte det enkelte barn og dennes 

familie, således vi i fællesskab kan give barnet de bedst mulige rammer for læring. Derfor er det også en 

væsentlig del af Brovst Skoles daglige praksis, at enhver henvendelse fra forældrene, positiv såvel som 

negativ, er udtryk for, at forældrene er engagerede i deres barns skolegang.  
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Inklusion har således været en væsentlig d el af Brovst Skoles Skoleudviklingsplan og således også en 

væsentlig del af Brovst Skoles hverdag. Brovst Skole har som det fremgår af tabellen på side 7 en høj 

inklusionsgrad, ligesom Brovst Skole er gode til at løfte elever i folkeskolens afgangseksamen, hvor eleverne 

klarer sig bedre end den socioøkonomiske reference kan forklare. Et faktum som også fremgår af Cepos’ 

undersøgelse af undervisningseffekten1, hvor Brovst Skole ligger nr. 190 ud af ca. 1400 skoler. 

Resultaterne i de nationale test i Kvalitetsrapport 2.0 giver dog anledning til en særlig opmærksomhed i 

forhold til, hvordan Brovst Skole kan løfte de allersvageste elever. En opmærksomhed som afspejles i de 

indsatsområder, som vi har valgt for de kommende to år. 

                                                                         
1 https://www.cepos.dk/maalinger-projekter/kommunal-
benchmarking/undervisningseffekten/undervisningseffekt-grundskoler/find 
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Indsatsområder 

Med afsæt i Kvalitetsrapport 2.0 har vi på Brovst Skole således valgt følgende indsatser for de kommende år: 

• Øge elevernes faglige niv eau 

• Tegn på god inklusion 

• Liv i by og skole 

• Den gode overgang mellem d agtilbud og skole 

 

Brovst Skoles skoleudviklingsplan er ” hele skolen s” sv ar på 

kvalitetsrapport 2017, herunder også Kometen (Brovst Skoles SFO). 

Det er ligeledes vigtigt, at indsatserne i skoleudviklingsp lanen ses i 

sammenhæng med Brovst Skoles værdier. 

Der har i udarbejdelsen af skoleudviklingsplanen været fokus på, at 

skoleudviklingsplanen tager afsæt på kanten af  de indsatser, vi 

allerede er i gang med. Vi tror på, at vi er på rette vej, hvorfor det er 

vigtigt, at vi har fokus på, hvordan vi kan gøre det, v i allerede gør 

endnu bedre. 

 

ØGE ELEVERNES FAGLIGE NIVEAU 

Med afsæt i Kvalitetsrapport 2.1 ønsker Brovst Skole at sætte fokus på, hvor vi generelt kan løfte 

elevernes læring, ligesom vi ønsker at have et særligt fokus p å, hvordan vi kan understøtte de elever, der 

klarer sig dårligst i de nationale test.  

 

Status: 

 

 

I skoleåret 2017/2018 har vi på Brovst Skole haft særligt fokus på 

en revitalisering af skolens kompetenceforum. En revitalisering 

som har særligt fokus på inddragelse af skolens forskellige 

vejledere. Dette sker med afsæt i en anerkendelse af, at skolens 

interne vejledere har et stort kendskab til den enkelte elev, ligesom 

de via kompetenceudvikling besidder en stor faglig viden, som kan 

være til gavn for de øvrige medarbejdere og ledelsen på Brovst 

Skole. I løbet af de sidste skoleår har Brovst Skole således uddannet 

to nye læsevejledere. 
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Vi har i de sidste år haft stort fokus på holddeling på tværs af 

klasser på en årgang. Holddelingen opleves positivt blandt 

medarbejdere, elever og forældre.  

I skoleåret 2017/2018 har vi prioriteret adgangen til og arbejdet 

med digitale læremidler, ligesom integrationen af 

læringsplatformen meebook er påbegyndt. 

Vi tror fortsat på at medarbejdernes kompetencer har stor 

betydning for elevernes læring. Til trods for at Brovst Skole har en 

meget høj kompetencedækning i alle skolens fag, vil der være 

behov for et fortsat fokus på, at medarbejderne har de reelle 

kompetencer til at undervise i fagene. 

Ledelsen har et stort ønske om at facilitere medarbejdernes arbejde 

med elevernes læring. Det er dog ikke lykkedes at realisere målene 

om klassekonferencer som var beskrevet i sidste 

skoleudviklingsplan. 

 

Mål:  Med afsæt i Kvalitetsrapport 2.0 samt det nationale mål om at alle 

elever skal blive så dygtige, som de kan, er det Brovst Skoles mål, at 

alle elever løftes fagligt i såvel de nationale test som i de interne 

test. 

At fastholde at Brovst Skoles elever løftes mere end den 

socioøkonomiske reference kan forklare i folkeskolens 

afgangseksamen. 

At medarbejderne understøttes i at planlægge og gennemføre 

læringsaktiviteter, der skaber mest mulig læring for den enkelte 

elev. 

 

Tiltag:  For at realisere ovenstående mål vil Brovst Skole i de kommende år 

fortsætte arbejde med in ddragelse, uddannelse og kvalificering af 

vejledere i det daglige arbejde med elevernes læring. Vejlederne 

skal således vejlede kollegaer og ledelse med henblik på en 

udvikling og kvalificering af undervisningen til gavn for elevernes 

læring. 

Dette sker bl.a. ved: 
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• et særligt fokus på om der skal uddannelse flere vejledere, 

samt om der skal ske en kompetenceudvikling af de 

eksisterende 

• at der prioriteres tid til vejlederne i hverdagen 

• at der udarbejdes tydelige rammer for og forventninger til 

vejledernes arbejde 

• at vejlederne deltager i kompeten ceforum efter behov 

• at vejlederne understøtter ledelsen 

Holddeling prioriteres fortsat i fag og på årgange hvor ledelse og 

medarbejdere vurderer det som relevant med afsæt i elevernes 

faglige niveau, klassestørrelser m.m. 

For at understøtte elevernes sociale inklusion igangsættes arbejde 

med skolevenner på tværs af afdelinger og årgange. 

Brovst Skole vil også i de kommende år have stort fokus på 

medarbejdernes kompetencer. Derfor vil vi kontinuerligt vurdere 

medarbejderens kompetencer i lyset af skolens behov. I denne 

sammenhæng vil vi have fokus på medarbejdernes reelle 

kompetence, da der hele tidens sker udvikling af fagene,  som 

kræver kompetenceudvikling. 

Der udarbejdes tydelige mål og rammer for arbejdet med digitale 

læremidler og læringsplatformen meebook, ligesom der skabes 

rammer for videndeling mellem medarbejderne med inddragelse af 

skolens meebookambassadører. 

Fra skoleåret 2018/2019 indføres årlige læringssamtaler mellem 

klasseteam og nærmeste afdelingsleder. Drøftelserne i 

læringssamtalerne sker med udgangspunkt i ”Tegn på god 

inklusion” som tager afsæt i elevernes fysiske, sociale og psykiske 

inklusion2. Læringssamtalerne tager afsæt i de nationale test, samt 

interne test/prøver. I forbindelse med læringssamtalerne 

udarbejdes handleplaner med kort og langsigtede mål, samt plan 

for opfølgning. 

 

                                                                         
2 Tegn på god inklusion, Aalborg Universitetsforlag 
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Tegn: 

 

Elevernes læring øges, hvilket dokumenteres via resultaterne i de 

nationale test, samt interne prøver/test. 

At medarbejderne oplever at vejledningen fra vejlederne giver 

mening, samt at vejlederne benyttes. 

At der etableres skolevenordning, som anvendes i forbindelse med 

trivselsdag, fagdage på tværs af klyngerne, samt i forbindelse med 

faglige aktiviteter i hverdagen. 

At medarbejderne inddrager digitale læremidler og 

læringsplatformen meebook som en integreret del af deres 

undervisning. 

At læringssamtaler mellem ledelse og klasseteam gennemføres! 

 

Evaluering:  

 

Medarbejdernes udbytte af og brug af vejlederne evalueres en gang 

årligt. Undersøgelsen suppleres med et møde mellem ledelse og 

vejledere. 

Integrationen af digitale læremidler og læringsplatform evalueres i 

forbindelse med MUS i skoleåret 2018/2019 og 2019/2020. 

Læringssamtalerne mellem n ærmeste afdelingsleder og 

klasseteamene dokumenteres i referater og handleplaner, som der 

kontinuerligt følges op på. 

 

 

TEGN PÅ GOD INKLUSION 

På Brovst Skole opfattes alle børn som inklusionsbørn, hvorfor målet er at møde dem med afsæt i netop 

deres særlige kompetencer og forudsætninger. 

Brovst Skole har en høj inklusionsprocent, men det er vigtigt, at der er tale om god inklusion både for det 

enkelte barn, og også de sociale relationer, som d et enkelte barn indgår i. 
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Status:		

	

	

I	forbindelse	med	sidste	skoleudviklingsplan	igangsatte	Brovt	Skole	

en	række	indsatser	med	henblik	på	at	understøtte	den	gode	

inklusion.	

I	skoleåret	2017/2018	igangsatte	Brovst	Skole	i	samarbejde	med	

UCN	et	kompetenceudviklingsforløb	for	alle	skolens	medarbejdere	

omkring	inkluderende	fællesskaber.	Et	forløb	der	desværre	blev	

afbrudt	efter	et	halvt	år,	da	underviseren	fra	UCN	fik	andre	opgaver	

på	UCN.	

Brovst	Skole	deltager	i	det	fælleskommunale	

kompetenceudviklingsprojekt	omkring	”Inkluderende	

læringsmiljøer”.	Et	projekt	som	gennemføres	i	samarbejde	med	

forvaltningen	og	UCN.		

På	Brovst	Skole	har	vi	etableret	et	trivselsteam,	som	består	af	

lærere	og	pædagoger,	der	som	en	del	af	hverdagen	understøtter	

inklusionen	proaktivt	og	reaktivt.	Trivselsteamet	arbejder	ud	fra	en	

helhedstænkning,	hvor	målet	er	at	understøtte	den	enkelte	elevs	

trivsel	i	egen	klasse.	Denne	indsats	understøttes	via	skolens	

kompetenceforum.	

I	skoleåret	2017/2018	har	vi	haft	fokus	på	etableringen	af	PLC,	

hvor	der	skabes	rammer	for,	at	skolens	læringsvejledere	kan	

understøtte	de	øvrige	medarbejdere,	samt	elever.	Vi	har	således	

igangsat	en 	reorganisering	af	de	fysiske	rammer	i	forhold	til	skolens	

PLC,	ligesom	PLC	inddrages	i	skolens	kompetenceforum.	

På	Brovst	Skole	anerkender	vi,	at	vi	ikke	er	i	stand	til	at	inkludere	

alle	elever,	men	det	er	samtidig	meget	vigtigt,	at	vi	inden	en	

eventuel	eksklusion	af	en	elev	har	lavet	et	meget	grundigt	

forarbejde,	som	understøtter,	at	der	skabes	de	bedste	muligheder	

for	at	inkludere	eleven	i	et	specialpædagogisk	tilbud.		

	

Mål:		 Det	er	Brovst	Skoles	mål,	at	ledelse	og	medarbejder	i	fællesskab	kan	

skabe	rammerne	for	god	inklusion,	herunder	fysisk,	social	og	

psykisk	inklusion.	

At	ledelse	og	medarbejdere	deltager	i	

kompetenceudviklingsprojektet	omkring	”Inkluderende	

læringsmiljøer”.	
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At	Brovst	Skoles	trivselsindsats	understøtter	barnet,	klassen	og	

medarbejderne	i	at	lykkes.	

At	Brovst	Skoles	ressourcer	prioriteres	således,	at	den	enkelte	elevs	

læring	understøttes.	

	

Tiltag:	

	

I	skoleårene	2018	og	2019	deltager	Brovst	Skole	i	det	

fælleskommunale	kompetenceudviklingsforløb	omkring	

Inkluderende	læringsfællesskaber.	Forløbet	faciliteres	af	UCN	i	

samarbejde	med	forvaltningen	og	Brovst	Skole.	

At	der	i	relation	til	arbejdet	omkring	”Inkluderende	læringsmiljøer”	

i	skoleåret	2018/2019	igangsættes	en	proces,	hvor	ledelse	og	

medarbejdere	på	Brovst	Skole	definerer,	hvad	der	forstås	som	god	

inklusion.	

At	der	igangsættes	en	proces	i	forhold	til	etablering	af	fysiske	

inkluderende	fællesskaber	på	Brovst	Skole.	

	

Tegn:		 At	trivselsteamet	fortsat	arbejder	proaktivt	og	reaktivt	i	forhold	til	

at	få	det	enkelte	barn	til	at	lykkes	i	fællesskaberne.	

At	der	udarbejdes	kriterier	for	Tegn	på	god	inklusion 	for	Brovst	

Skole,	samt	at	disse	anvendes	i	skolens	kompetenceforum,	samt	i	

arbejdet	omkring	den	enkelte	elev	og	klassen	i	klasseteam.	

At	Brovst	Skole	fastholder	en	høj	inklusionsprocent	hvor	det	

enkelte	barn	(og	barnets	forældre)	oplever	sig	inkluderet	på	Brovst	

Skole.	

	

Evaluering:		

	

Det	enkelte	barns	inklusion	evalueres	kontinuerligt	i	forbindelse	

med	møder	i	klasseteam,	på	kompetenceforum	m.m.	

Evalueringen	af	det	enkelte	barns	oplevelse	af	inklusion	sker	

desuden	i	forbindelse	med	skole-/hjemsamarbejdet,	herunder	

skole-/hjemsamtaler	og	netværksmøder.	
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LIV I BY OG SKOLE 

På	Brovst	Skole	ser	vi	det	omkringliggende	samfund	som	en	ressource,	hvorfor	det	er	vigtigt	at	

understøtte	samarbejde	i	hele	skoledistriktet.	

	

Status:		

	

	

Brovst	Skole	har	allerede	nogle	gode	samarbejdsrelationer	med	

mange	forskellige	aktører	i	skoledistriktet.	

Øland	Medborgerhus	bruges	i	forbindelse	med	

klassearrangementer	og	hytteture	på	4.	og	7.	årgang.	

I	Brovst	by	er	Brovst	Borgerforening	og	Brovst	Skole	i	fuld	gang	

med	at	etablere	en	byskov	m. 	tilhørende	hytte.	Byskoven	skal	være	

til	gavn	for	områdets	institutioner	samt	private,	som	ønsker	at	

bruge	den	i	forskellige	sammenhænge.	

I	relation	til	”Liv	i	by	og	skole”	har	Brovst	Skole	igangsat	et	

samarbejde	med	Brovst	Plejecenter	omkring	livshistorier.	

Skoledistriktets	foreninger	inddrages	i	forbindelse	med	aktiviteter	i	

undervisningen,	valgfag	m.m.	

	

Mål:		 At	det	nuværende	aktivitetsniveau	videreføres	og	udvikles.	

	

Tiltag:		

	

	Skolebestyrelsen	tager	initiativ	til	dialog	med	lokale	foreninger	i	

forhold	til	samarbejde.	

Arbejdet	med	Brovst	Byskov	fortsættes	med	henblik	på	at	skabe	et	

samlingssted	for	hele	skoledistriktet.	

Der	etableres	flere	samarbejder	med	afsæt	i	”Liv	i	by	og	skole”	

	

Tegn:		

	

At	nuværende	samarbejder	videreføres.	

At	der	hvert	år	etableres	mindst	et	nyt	samarbejde	med	afsæt	i	”Liv	

i	by	og	skole”	

At	arbejdet	med	Byskoven	fortsættes,	samt	at	der	etableres	en	hytte	

i	løbet	af	2018/2019	
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Evaluering:		

	

Samarbejderne	evalueres	kontinuerligt	på	skolebestyrelsesmøder	

og	på	ledelsesteammøder.	

De	konkrete	samarbejder	evalueres	kontinuerligt	mellem	skole	og	

foreninger,	virksomheder	e.	lign.	

	

	

DEN GODE OVERGANG MELLEM DAGTILBUD OG SKOLE 

En	god	skolestart	er	en	god	katalysator	for	en	god	skolegang!	

Derfor	har	vi	på	Brovst	Skole	et	stort	fokus	på,	hvordan	vi	kan	videreudvikle	den	gode	førskolestart	pr.	1.	

april.	I	denne	sammenhæng	er	samarbejdet	mellem	dagtilbud	og	skole	helt	centralt.	

Med	afsæt	i	Kvalitetsrapport	2.1	ønsker	Brovst	Skole	sammen	med	distriktets	dagtilbud	derfor	at	sætte	

fokus	på	den	gode	overgang	mellem	dagtilbud	og	skole.	

	

Status:		

	

	

Brovst	Skole	oplever	et	godt	samarbejde	med	de	lokale	dagtilbud.	I	

de	sidste	år	har	ledelses-	og	medarbejderrepræsentanter	deltaget	i	

overleveringssamtaler,	hvor	forhold	omkring	det	enkelte	barn	er	

blevet	videreformidlet	af	forældre	og	medarbejdere	fra	børnehaven.	

Overleveringssamtalerne	er	dokumentere	i	

overleveringsdokument,	som	efterfølgende	er	lagt	i	

barnets/elevens	mappe	på	Brovst	Skole.	

I	relation	til	børn/elever	der	er	kendte	af	PPR	inddrages	Brovst	

Skole	i	netværksmøder	på	et	tidligt	tidspunkt	for	at	sikre,	at	skolen	

får	relevant	viden	til	at	kunne	understøtte	disse	børn/elever	fra	

første	dag.	

	

Mål:		 Det	er	målet,	at	den	gode	praksis	i	forhold	til	overlevering	

videreføres	og	videreudvikles	i	samarbejde	mellem	medarbejdere	

og	ledelse	fra	Brovst	Skole	og	de	lokale	dagtilbud.	PPR	inddrages	i	

dette	arbejde.	
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At	der	med	afsæt	i	materialet	”Alle	med”	sker	en	drøftelse	af,	

hvordan	børnene	skoleparathedsvurderes,	ligesom	der	udarbejdes	

et	materiale	som	dagtilbuddene	kan	bruge	kontinuerligt	i	arbejdet	

med	barnets	hele	udvikling.	

	

Tiltag:		

	

Der	afholdes	samarbejdsmøder	mellem	ledelse	og	relevante	

medarbejdere	fra	Brovst	Skole,	Skovsgaard	Tranum	Skole	og	de	

lokale	dagtilbud.	

At	der	udarbejdes	et	fælles	samtalepapir	som	danner	grundlag	for	

overleveringssamtalerne,	ligesom	der	udarbejdes	rammer	for	

samtalerne	mellem	de	skolerne	og	de	lokale	dagtilbud.	

At	der	udarbejdes	et	dokument	der	beskriver	

skoleparathedsvurderingerne,	ligesom	der	udarbejdes	et	materiale,	

som	dagtilbud	og	skoler	kan	bruges	i	samarbejdet	omkring	det	

enkelte	barn.	

	

Tegn:		

	

At	der	gennemføres	overleveringsmøder,	samt	udarbejdes	

overleveringsdokument	i	forhold	til	hvert	enkelt	barn.	

At	der	kontinuerligt	opleves	en	kvalificering	af	

skoleparathedsvurderingerne.	

At	der	kontinuerligt	gennemføres	samarbejdsmøder	mellem	skoler	

og	dagtilbud.	Skoleledere	og	overordnet	dagtilbudsleder	er	

ansvarlig	for	mødernes	gennemførelse.	

	

Evaluering:	

	

Overgangen	mellem	dagtilbud	og	skole	evalueres	hvert	år	på	

samarbejdsmøde	i	september.	Samarbejdsmødet	indeholder	

evaluering	af:	

• samarbejdet	i	forbindelse	med	overleveringssamtalerne,	

herunder	samtaler	og	dokumentation	

• dagtilbuddenes	og	skolernes	oplevelse	af	skoleparathed	i	

forhold	til	anonymiserede	børn	

	

	


