
 
 

1 
 

 

 

HANDLINGSPLAN FOR KULSBJERG SKOLE, AFDELING MERN,  

VORDINGBORG KOMMUNE 
 

Instnr. og skolenavn 280356; Kulsbjerg Skole, afdeling Mern 

Kommune Vordingborg 

Direktør Jan Christensen 

Skolechef Charlotte Grummesgaard-Nielsen 

Skoleleder Nils Nørbo 

Handlingsplanens løbetid September 2025/efter aftale med STUK 

Dato for godkendelse af handlingsplan 21. september 2022 

Datoer for afrapporteringer til Styrelsen 
for Undervisning og Kvalitet 

 

 

I henhold til folkeskolelovens § 57 d, stk. 2, har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet pålagt 

kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune at udarbejde en handlingsplan for Kulsbjerg Skole, afdeling 

Mern. Handlingsplanen skal godkendes af styrelsen. Handlingsplanen er begrundet i vedvarende dårlig 

faglig kvalitet på Kulsbjerg Skole, afdeling Mern. 

 

  



 
 

2 
 

Indhold 
Forord ................................................................................................................................................................ 3 

Indsatser ............................................................................................................................................................ 5 

Indsats: Fælles forberedelse .......................................................................................................................... 6 

Indsats: Uddannelse af skolepædagoger (2021/2022) ................................................................................. 6 

Indsats: Uddannelse af danskvejleder (kun dansk) ....................................................................................... 7 

Indsats: Bevægelsesbånd og træningsbånd .................................................................................................. 8 

Indsats: Testplan og klassekonferencer ........................................................................................................ 9 

Indsats: Tale-Lytte-Læse-Skrive (TaLLS) ....................................................................................................... 10 

Indsats: Dysleksi-området ........................................................................................................................... 11 

Indsats: Undervisning af tosprogede ........................................................................................................... 12 

Indsats: Bibliotek og læseapps .................................................................................................................... 13 

Indsats: Inkluderende organiseringsformer og specialundervisning .......................................................... 14 

Indsats: Morgenmad ................................................................................................................................... 16 

Indsats: Supervision ..................................................................................................................................... 16 

Indsats: Familieklasse .................................................................................................................................. 17 

Indsats: Forældrekurser .............................................................................................................................. 19 

 

  



 
 

3 
 

Forord 
Handlingsplanen for Kulsbjerg skole, afdeling Mern (herefter ”skolen”) er udarbejdet i samarbejde mellem 

skolens ledelsen, vejledere, medarbejdere og forvaltningen. 

Den tager udgangspunkt i en simpel, men effektiv forandringsmodel, baseret på Kurt Lewins forandringsteori, 

om optøning, forandring og forankring. Modellen vi har anvendt, har enkelte tilføjelser. 

 

Metodetilgang – inspireret af Lewins’ forandringsmodel.1 

 

Udgangspunktet for anvendelse af modellen er at analysere kendt praksis, i det her tilfælde den brændende 

platform, som de nuværende resultater på skolen viser, i forhold til elevernes præstationer på fagligt niveau. 

Skolen har haft og har fokus på hvorfor resultaterne for eleverne ikke er tilfredsstillende, i forhold til den 

data som de måles på. 

Kulsbjerg Skoles afdeling Mern har været i tilsyn i flere år. Gennem sparring med læringskonsulenterne har 

der været fokus på, hvordan vi leverer god datainformeret undervisning i dansk og matematik 

I denne handlingsplan fokuserer vi på at fastholde den gode professionelle praksis, som vi blandt andet har 

fået gennem samarbejdet med læringskonsulenterne. Samtidig skal skolen forholde sig til hvordan vi 

fremadrettet skal sikre at eleverne opnår tilfredsstillende resultater gennem forandringer i tilgang til 

eleverne, tilgang til undervisningen og tilgang til forældresamarbejde. 

Skolen udvider herudover handlingsplanen til også at se på den kontekst undervisningen foregår i. Det vil 

blandt andet sige, at vi ser på det gode samarbejde mellem lærere og pædagoger, på dysleksi, på samarbejdet 

med forældrene og på vores børnesyn mv.  

Det er vores antagelse, at vi, for at styrke skolens resultatskabelse, bliver nødt til at dykke ned i det komplekse 

område som læring foregår i, og ikke kun have den fag faglige tilgang. 

Slutmålet for indsatsen er at eleverne opnår bedre resultater end hidtil, og at disse fastholdes for nye elever, 

der begynder på skolen. 

 
1 Lewins 3 trin til forandringsledelse - Lederweb 

https://www.lederweb.dk/artikler/lewins-3-trin-til-forandringsledelse/
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Skolen har en lang række eksterne samarbejdspartnere, som for eksempel PPR, Afdeling for Børn og Familie 

og skoleforvaltningen.  

Skolen vil løbende holde samarbejdspartnerne orienteret om de tiltag, der sættes i gang, og de forskellige 

samarbejdspartnere inviteres ind i samarbejde, der hvor deres kompetencer spiller en særlig rolle. 

PPR spiller en stor rolle på skolen, og der er faste strukturer for samarbejdet, som er med til at understøtte 

arbejdet med børn med særlige behov. 

Det samme gælder samarbejdet med Af deling for Børn og Familie, hvor samarbejdet omkring børn i 

mistrivsel, har et stort fokus. 

Disse indsatser er med til at understøtte skolens daglige arbejde, men kan ikke kondenseres til en kortfattet 

handlingsplan, da der oftest er tale om indsatser på individniveau. 

Konkret har skolen fastlagte rammer for møder og indsatser – som følger afdelingens årshjul, og der er 

psykologer samt sagsbehandlere til rådighed for sparring og vejledning for alle klassers lærerteams. 

  



 
 

5 
 

Indsatser 
Handleplanen indeholder fire områder med tilhørende indsatser og slutmål. Indsatserne uddybes senere i 

nærværende afsnit. 

Område Relevante indsatser Slutmål 
Dansk 

 Fælles forberedelse Skolens faglige resultater i dansk er forbedret, 
og skolen er ude af tilsyn senest i november 
2024. 
 

 Uddannelse af pædagoger 

 Uddannelse af danskvejleder 

 Bevægelsesbånd og træningsbånd   

 Testplan  

 Tale-Lytte-Læse-Skrive (TaLLS) 

Matematik 

 Fælles forberedelse Skolens faglige resultater i matematik er 
forbedret, og skolen er ude af tilsyn senest i 
november 2024. 
 

 Uddannelse af pædagoger 

 Bevægelsesbånd og træningsbånd 

 Testplan 

Faglig trivsel 

 Uddannelse af pædagoger Trivslen er øget og placerer sig på 
landsgennemsnittet eller derover (særligt fokus 
på områderne ”Støtte og inspiration”, ”Ro og 
orden” og ”Faglig trivsel”). 

 Dysleksivenlig skole 

 Undervisning af tosprogede 

 Bibliotek og læseapps 

 Morgenmad 

 Familieklasse 

 Inkluderende organiseringsformer 
og specialundervisning 

Kultur- og børnesyn 

 Supervision Skolens professionelle læringsfællesskab er 
styrket, sådan at det er en del af hverdagen at 
reflektere, evaluere, lave prøvehandlinger og 
lære sammen. Børnesynet deles mellem 
personale og forældre. 

 Forældrekursus 
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Indsats: Fælles forberedelse 
Hvorfor gør vi det? Hvordan gør vi det? Delmål Mål/Hvad er det nye? 

For at øge kvaliteten 
i undervisningen 
gennem et styrket 
professionelt 
læringsfællesskab. 
 

Fælles forberedelse skemalægges 
1 time hver uge på alle klassetrin 
Iværksættes når handlingsplanen 
træder i kraft. 

- Lærere og ledelse oplever et øget 
internt samarbejde i lærergruppen. 

- Lærere og ledelse oplever et øget 
fælles fagligt fokus på målet. 
 

Opfølgning halvårlig gennem spørgeskema 
eller samtale. 

Eleverne opfylder flere læringsmål 
(Minuddannelse). 
 

Ansvarlige tovholdere 
Forvaltning: Charlotte Grummesgaard Nielsen/skolekonsulent 
Ledelse: Christian Lemvig Jørgensen/Nils Nørbo 
Medarbejdere: Danskvejleder/klasselærere 

 

Indsats: Uddannelse af skolepædagoger (2021/2022) 
Hvorfor gør vi det? Hvordan gør vi det? Delmål  Mål/Hvad er det nye? 

For at styrke det 
fagprofessionelle 
arbejde omkring 
elevernes læring. 

- Alle skolepædagoger gennemfører 
15 timers kursus med fokus på 
pædagogernes understøttelse af 
undervisningen (v/ CFU Absalon). 
 

- Der udarbejdes nyt samtaleskema 
til MUS, som giver mulighed for at 
tale om pædagogernes rolle i 
skolen (2021). 
 

- Der udarbejdes et elevsamtaleark, 
hvor eleverne får mulighed for at 
udtrykke deres oplevelse af trivsel 
- ”ro og orden”, ”faglig trivsel” og 

- Pædagoger giver udtryk for til MUS-
samtaler at de i højere grad end før 
uddannelsen er i stand til at støtte op 
den faglige trivsel i undervisningen. 

- Lærere giver udtryk for, at pædagoger i 
højere grad end før uddannelsen er i 
stand til at støtte op om 
undervisningen (spørgeskema/samtale 
halvårligt). 

- Elever giver udtryk for til elevsamtaler, 
at de oplever at de voksne i 
undervisningen giver støtte og 
inspiration, kan skabe ro og orden samt 
faglig trivsel (samtaleark halvårligt). 

Større forståelse mellem den 
fagfaglige undervisning og den 
understøttende undervisning. 
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”støtte og inspiration” (primo 
2022) 

- Pædagogers rolle er et fast punkt på 
teammøder hver 4. uge. 
 
 

Ansvarlige tovholdere 
Forvaltning: Charlotte Grummesgaard Nielsen/pædagogisk konsulent 
Ledelse: Janne Clasen/Nils Nørbo 
Medarbejdere:  

 

Indsats: Uddannelse af danskvejleder (kun dansk) 
Hvorfor gør vi det? Hvordan gør vi det? Delmål Mål/Hvad er det nye? 

For at styrke den 
interne vejledning af 
dansklærere og sikre 
at den nyeste viden 
om danskfaget er til 
rådighed for lærerne 
i forhold til deres 
undervisning 

Nyansat dansklærer uddannes til 
danskvejleder. Derudover har skolen 
adgang til en læsevejleder og en 
dysleksikoordinator 

 At skolen med udgangen af 2024 
har en uddannet danskvejleder, 
der sammen med læsevejleder og 
dysleksikoordinator, kan vejlede 
lærerne i forhold til deres 
undervisning 

Ansvarlige tovholdere 
Forvaltning: Charlotte Grummesgaard Nielsen 
Ledelse: Nils Nørbo 
Medarbejdere:  
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Indsats: Bevægelsesbånd og træningsbånd 
Hvorfor gør vi det? Hvordan gør vi det? Delmål  Mål/Hvad er det nye? 

For at sikre 
struktureret tid til 
bevægelse og leg 
som et led i en 
varieret skoledag 
med mulighed for at 
bruge hoved og 
krop. 
 
For at sikre at 
eleverne bliver 
rutinerede i dansk og 
matematik. 

- 10-15 minutters bevægelse for alle 
elever hver morgen i klassen eller 
udenfor. 

- Elever der er tildelt særligt fagligt 
kursus, deltager efter bevægelse i 
dette kursus i 20-30 minutter 
(afhængigt af kursets udformning). 

- Elever der ikke deltager i fagligt 
kursus, arbejder i 
træningsmaterialer i dansk eller 
matematik. 

 

- Elever og lærere oplever at 
bevægelsesindsatsen bidrager positivt 
til skoledagen. 

- Der er progression i elevernes basale 
færdigheder i dansk og matematik. 

 
Det første år evalueres hvert kvartal 
gennem elevsamtaler, skolens testplan og 
de valgfrie nationale test. 
 

Eleverne opnår styrkede basale 
færdigheder inden for særligt 
dansk og matematik. 
 
 
 
 

Ansvarlige tovholdere 
Forvaltning: Charlotte Grummesgaard Nielsen 
Ledelse: Christian Lemvig Jørgensen  
Medarbejdere: Jeanette Peitersen og Claudia Siwiec    
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Indsats: Testplan og klassekonferencer 
Hvorfor gør vi det? Hvordan gør vi det? Delmål  Mål/Hvad er det nye? 

For at sikre en tæt 
opfølgning på 
elevernes 
progression og 
faglige udvikling. 

- Skolen har udarbejdet en testplan 
for dansk og matematik (alle 
klassetrin). Der indgår både 
kvalitative og kvantitative test. 

- Skolen har etableret halvårlige 
klassekonferencer med deltagelse 
af årgangens faglærer(e) i dansk 
eller matematik, vejleder(e) og 
leder. Til konferencerne evalueres 
elevernes progression. 

- Der afholdes halvårlige 
klassekonferencer. 

- Elevernes læseniveau synliggøres 
løbende, sådan at undervisningen kan 
tilpasses for den enkelte elev. 

- Lix-afklaring tre gange årligt ved 
individuel test/afdækning (progression 
bliver synlig for både elever, forældre 
og lærere). 

 

Eleverne udvikler sig og 
resultaterne i de nationale test 
forbedres. 
 
 

Ansvarlige tovholdere 
Forvaltning: Charlotte Grummesgaard Nielsen 
Ledelse: Christian Lemvig Jørgensen  
Medarbejdere: Jeanette Peitersen og Claudia Siwiec    
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Indsats: Tale-Lytte-Læse-Skrive (TaLLS) 
Hvorfor gør vi det? Hvordan gør vi det? Delmål Mål/Hvad er det nye? 

For at forbedre 
elevernes 
kommunikative 
evner, og for at 
sætte fokus på 
sproglig udvikling og 
forståelse af faglige 
teksters indhold. 

- Implementering af TaLLS vil være 
et fast punkt på teamets 
dagsorden. 

- Hver 3. uge fremlægger en årgang, 

hvordan de har implementeret 

indsatsen i klassen, så det på sigt 

bliver en fast bestanddel i klassens 

undervisning. 

- På samme møde planlægges 

aktionen for den næste 3 ugers 

periode. 

Eleverne får et mere fagspecifikt sprog i 
skrift og tale  
 
Dokumentation i form af video og skriftligt 
dokument hvert halve år. 
 
 

TaLLS er en fast del af 
undervisningen i op til 50 % af 
alle lektioner. 
 
Eleverne har så gode 
forståelsesmæssige 
forudsætninger i forhold til den 
faglige undervisning, at de ved 
overgang til en ny afdeling (i 
udskolingen) i test og prøver 
præsterer svarende til 
landsgennemsnittet. 

Ansvarlige tovholdere 
Forvaltning: Charlotte Grummesgaard Nielsen 
Ledelse: Christian Lemvig Jørgensen/Nils Nørbo  
Medarbejdere: Claudia Siwiec    
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Indsats: Dysleksi-området 
Hvorfor gør vi det? Hvordan gør vi det? Delmål  Mål/Hvad er det nye? 

Mange elever er 
testet ordblinde i 
foråret 2021, og 
derfor gennemføres 
der 
handleplansmøder, 
ud fra ”ROAL”s 
anbefalinger, med, 
forældre, elever og 
lærere.  

- Skolen følger den kommunale 
dysleksihandleplan (trådt i kraft i 
indeværende skoleår). Derudover 
er skolen pilotskole vedrørende 
dysleksivenlig skole i samarbejde 
med ”Wizkids”. 

- Konkrete indsatser, som en del af 
dysleksivenlig skole: 
• Implementering af 

”AppWriter” hos elever og 
lærere  

• Supervision i forhold til 
klasserumsledelse 

• Supervision i forhold til 
undervisningstilrettelæggelse. 

• Forældre indkaldes til 
handleplansmøder 2 gange 
årligt på 4.-6- årgang. 

• Etablering af forældrenetværk 
for ordblinde elever. 

• Etablering af elevnetværk. 
• Uddannelse af ordblindelærer 

(sidste år). 

Der afholdes handleplansmøder med 
forældre, elever og lærere hvert halve år. 
 
Handleplanen synliggør elevernes 
progression, og indsatser bliver på den 
baggrund iværksat, hvor progressionen 
stagnerer. 

De ordblinde elever deltager i 
undervisningen på lige fod med 
deres klassekammerater. 
 
 

Ansvarlige tovholdere 
Forvaltning: Charlotte Grummesgaard Nielsen/sprogkonsulent 
Ledelse: Nils Nørbo  
Medarbejdere: Ingrid Wredstrøm    
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Indsats: Undervisning af tosprogede 
Hvorfor gør vi det? Hvordan gør vi det? Delmål Mål/Hvad er det nye? 

En del af de 
tosprogede elever 
har et begrænset 
dansk ordforråd og 
begrebsforståelse. 

Tosprogsundervisning skal foregå på 
små hold med særligt fokus på det 
talte sprog i undervisningen. 
 

- Alle tosprogede elever modtager 
særligt tilrettelagt undervisning med 
særligt fokus på ord og 
begrebsdannelse (1 år efter 
iværksættelse af handlingsplan). 

- Eleverne taler og skriver mere dansk 
(evalueres løbende gennem skolens 
testplan). 

Tosprogede elever opnår bedre 
resultater i de nationale test. 
 
 

Ansvarlige tovholdere 
Forvaltning: Charlotte Grummesgaard Nielsen/sprogkonsulent 
Ledelse: Christian Lemvig Jørgensen 
Medarbejdere: Jeanette Peitersen 
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Indsats: Bibliotek og læseapps 
Hvorfor gør vi det? Hvordan gør vi det? Delmål Mål/Hvad er det nye? 

Skolen har i en 
årrække været 
teknologibaseret 
fyrtårn, hvor blandt 
andet det meste 
læsning er foregået 
på skærm. I 2021-22 
rulles en del af dette 
tilbage, og der 
etableres igen 
bibliotek på skolen. 

- Læseapps: Indskolingen bruger 
’Maneno’ og mellemtrinnet 
’læsløs.dk’, Lixkasser og læs OG løs 
opgaver (fra december 2021). På 
mellemtrinnet bruges ligeledes 
’Frontread’ (lærerne har forud 
gennemgået kursus v/læsevejleder 
og it-vejleder). 

- Bibliotek: 
Etableres med nyindkøbte 
materialer og udlånssystem og får 
en fast medarbejder. Biblioteket vil 
blive indrettet med bøger efter lix-
tal. 

 

- Mellemtrinnet har brugt ’Frontread’ til 
at teste hastighed og forståelse. 

- Eleverne opnår forbedret 
læseresultater - særligt de elever, der 
aktuelt præsterer dårligst. 

- Eleverne i indskoling skal opnå sikker 
afkodning. 
 

Eleverne evalueres hvert halve år gennem 
skolens testplan. 

At eleverne har øget deres 
læsehastighed og forståelse af 
den læste tekst. 
 
 

Ansvarlige tovholdere 
Forvaltning: Charlotte Grummesgaard Nielsen/sprogkonsulent 
Ledelse: Nils Nørbo  
Medarbejdere: Casper Grønager og Winnie Kistrup    
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Indsats: Inkluderende organiseringsformer og specialundervisning 
Hvorfor gør vi det? Hvordan gør vi det? Delmål Mål/Hvad er det nye? 

Alle børn skal have 
mulighed for at lære 
på deres niveau, og 
udvikle sig så godt de 
kan. 

- Der arbejdes med differentiering 
og variation i undervisningen 
gennem brug af 
ugeskemarevolutionen som 
metode. 
Ugeskemaet bruges i alle fag i det 
omfang, det giver mening. 

- Der lægges opgaver såsom 
bevægelse, værksteder, 
individuelle opgaver og 
gruppeopgaver ind i ugeskemaet. 
Der vil over en uge være fokus på 
modellen ”tale, læse, lytte, skrive”. 

- I ugeskemaet vil der lægges særlig 
vægt på muligheden for at 
differentiere undervisningen i 
størst mulig grad for den enkelte, 
så den enkelte elevs læringsforløb 
kan følges meget tæt. 

- Skolen er og vil blive indrettet 
yderligere med whiteboards, 
interaktive tavler og møbler, der 
tilgodeser forskellige 
læringsformer. 

- Udeområderne er og vil blive 
tilpasset mulighed for at lave gode 
læringssituationer udenfor uanset 
vind og vejr. 

 

Løbende forbedret resultater for alle 
elever, særligt de elever, der ligger under 
landsgennemsnit i relevante tests. 
 
Eleverne evalueres hvert halve år gennem 
skolens testplan. 

Eleverne tilkendegiver faglig 
trivsel på niveau med 
landsgennemsnittet på den årlige 
elevtrivselsmåling. 
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Marts 2022: 
Ugeskemarevolutionen genbesøges 
som metode. Personalet har tidligere 
være på kursus. Metoden tages i brug 
umiddelbart efter. 
 
April/Maj 2022: 
Elever giver til elevsamtaler udtryk for 
at de mødes med varierede og 
tilpassede faglige opgaver, som de 
mestrer 
 
April 2022:  
Der gives sparring på teams omkring 
indretning af klasselokaler, så 
forskellige læringsstile og 
aktivitetsformer understøttes af 
indretningen. 
 
August 2022: Skolens udeområder 
indrettes med yderligere mulighed for 
bevægelse i undervisningen (kunne 
være ”leg på streg”-optegninger inkl. 
kursus til lærere og pæd.) 
 

Ansvarlige tovholdere 
Forvaltning: Charlotte Grummesgaard Nielsen 
Ledelse: Christian Lemvig Jørgensen 
Medarbejdere: Claudia Siwiec   
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Indsats: Morgenmad 
Hvorfor gør vi det? Hvordan gør vi det? Delmål Mål/Hvad er det nye? 

En væsentlig del af 
eleverne kommer i 
skole uden at have 
spist morgenmad. 

Alle elever tilbydes morgenmad, når 
de kommer i skole. Iværksættes 
indenfor det første halve år efter 
handlingsplanen træder i kraft. 

Færre elever angiver, at de ikke har fået 
morgenmad. 

Eleverne opnår større 
læringsudbytte. 

Ansvarlige tovholdere 
Forvaltning: Charlotte Grummesgaard Nielsen 
Ledelse: Christian Lemvig Jørgensen 
Medarbejdere: Claudia Siwiec   

 

Indsats: Supervision 
Hvorfor gør vi det? Hvordan gør vi det? Delmål Mål/Hvad er det nye? 

Lærerne skal opnå 
større indsigt i deres 
egen persons 
betydning for 
klasserummet. 

Supervision (systemisk tilgang) 
tilbydes hver 14. dage på individ- eller 
gruppeniveau. 
 
Derudover tilbydes teamet flerfaglig 
sparring fire gange om året.  

Lærerne oplever at supervisionsforløbene 
understøtter deres faglige og personlige 
udvikling i relation til det at undervise. 
 
Evaluering (samtale eller spørgeskema) 
gennemføres hvert halve år. 

En styrket professionel tilgang til 
arbejdet med børn og arbejdet i 
det professionelle 
læringsfællesskab. 
 
 

Ansvarlige tovholdere 
Forvaltning: Charlotte Grummesgaard Nielsen 
Ledelse: Christian Lemvig Jørgensen 
Medarbejdere: Jesper Kragh 
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Indsats: Familieklasse 
Hvorfor gør vi det? Hvordan gør vi det? Delmål Mål/Hvad er det nye? 

For at give 
forældrene mulighed 
for at understøtte 
deres børns 
skolegang i 
samarbejde med 
skolen, og med 
udgangspunkt i 
forældrenes 
ressourcer. 

Der oprettes en familieklasse med 
”Malborough-metoden” som 
forbillede: 
 
December 2021:  
Inklusions- og praksisvejledere er 
uddannet af UPP-konsulenterne i 
familieklasse-uddannelsen. 
 
Februar 2022:  
Første hold af elever i familieklasse 
påbegyndes. 
 
Én til to dage om ugen, i en periode på 
12 uger, deltager eleven og mindst en 
af dennes forældre i familieklassen. 
Herudover følger eleven stamklassens 
øvrige undervisning. I familieklassen 
vil eleven og forældre deltage i 
undervisningsrelateret aktiviteter. I 
forløbet vil det være forælderens 
opgave at støtte deres barn i 
undervisningen samtidig med, at barn 
og forældre lære nye måder at møde 
hinanden på, gå i dialog og løse 
konflikter.  
 
Under forløbet vil der være løbende 
evalueringer, et tæt samarbejde med 

Elever med deltagelse i familieklassen har 
øget trivsel efter endt forløb i 
familieklassen. Dette måles i 
familieklassens målskema. 
 

Forældrene har fået bedre 
forståelse for, hvordan de bedst 
muligt støtter deres børn i at gå i 
skole, og at børnene gennem 
denne støtte trives bedre og 
klarer sig bedre i undervisningen. 
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stamklassens lærere, og forældrene 
tilbydes støttende samtaler under 
hele perioden.  
 

Ansvarlige tovholdere 
Forvaltning: Charlotte Grummesgaard Nielsen 
Ledelse: Nils Nørbo 
Medarbejdere: Jesper Kragh og Michael Bach 
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Indsats: Forældrekurser 
Hvorfor gør vi det? Hvordan gør vi det? Delmål Mål/Hvad er det nye? 

For at skabe større 
engagement hos 
forældrene i forhold 
til elevernes skoleliv. 

Kurserne forløber på skolen i 
eftermiddags- og aftentimerne og har 
forskellige relevante emner, som er 
udvalgt af skolens personale i 
samarbejde med forældrene. 
 
F.eks. havde skolen et engagement, 
hvor forældre og elever sammen 
kunne få inspiration til madpakken. 
Sammen lavede forælder og elever 
hver især en madpakke til 
næstkommende skoledag.  
Aftenen blev afsluttet med 
fællesspisning og drøftelse om ønsker 
for fremtidige kurser.  
I kurserne deltager udover elever og 
deres forældre, relevante videns-
personer og udvalgte lærere og 
pædagoger fra skolen. 

Skolen tilbyder forældrekurser, hvor 
forældrene deltager af lyst, fordi kurserne 
er relevante for forældrerollen, når man 
har et barn i skolen.  
 

Et styrket bånd mellem skole og 
hjem samt at forældrene får 
styrket nogle basale 
forældrekompetencer. 

Ansvarlige tovholdere 
Forvaltning: Charlotte Grummesgaard Nielsen 
Ledelse: Christian Lemvig Jørgensen/Nils Nørbo 
Medarbejdere: Jesper Kragh og Michael Bach 

 


