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INDSATSER 
 
  

AKTIVITETER 
  

DELMÅL/TEGN  
operationalisering af  mål 

 MÅL  
 

Grundlæggende 
forudsætninger  

 
 

Værdigrundlaget for vores 
linjer: 

- Øger motivation. 
- Interessefællesskaber 
- Faglig fordybelse i andre 
rammer. 
- Nye venskaber. 
- Indflydelse i eget 
læringsrum og 
læringsprocesser. 
- Større indblik i det 
omgivne samfund, via 
besøg og partnerskaber. 
- Styrke et kvalificeret valg 
af ungdomsuddannelse. 

 
 

 

Øge trivsel og 
karaktergennemsnittet 
og mindske 
fraværsprocenten for 
de 20% svageste elever 

 
. 
Øget faglig fokus og 

succesoplevelser. 
Resultaterne ved 9. kl. 

prøverne skal blive 
bedre for de svageste 

elever. 
 
 

 
 
 

Linjer på alle tre 
årgange i 
overbygningen 
 
 

Dette skoleår opstartede 
vi linjer i 7. kl, næste 
skoleår 7. og 8. kl., årest 
efter for hele 
overbygningen 
 

Øget motivation for skolen hos alle elever, især 
hos de 20% svageste,  da linjerne har et andet 
fokus end det fag-faglige. 

Øget AKT-indsats 
for de 20% 
svageste elever 
 

 

To lærere får 7 lektioner 
hver, de bliver en del af 

RC-teamet 
. 
 

Der laves forebyggende 
indsatser i 7. og 8. klasse. 

Indsats og opfølgende 
indsats på elever med 

udfordringen.  
 

Støtte til eleverne og deres familier.  

Øget trivsel for de 20% svageste. 

Udsivningsprocenten og fraværsprocenten 
bliver mindre. 
 

Holdundervisning 
med faglig støtte til 
de elever der har 

faglige 
udfordringer.  

Vejlederne følger 
sammen med 

faglæreren op på test 
og beslutter hvem der 
skal have ekstra støtte 

 
 
 Faglig støtte i mindre 

hold, efter behov, med 
lærere fra RC. 

Samarbejde med RC-læreren og faglæreren, så 
eleven kan blive selvkørende i de almindelige 

timer. 

Finder det faglige niveau hos de enkelte elever, 
så de kommer i optimalt læring. 

 
 

OVERORDNEDE 
MÅLSÆTNINGER 
MED AT STYRKE 
UDSKOLINGEN 
  

Et attraktiv og 
moderne skoletilbud, 
med høj faglighed og 
stor elevtrivsel. 
 
 
 
Resultaterne ved 9. 
kl. prøverne skal 
blive bedre, især for 
de fagligt svageste 
elever. 
 
 
Overgangen til 
ungdomsuddannelser
ne skal styrkes. 
 
 
. 
 
 
 

 
Vi indførte for nogle 
år siden, faglokaler i 

stedet for 
klasselokaler i 

overbygningen. Der 
er også mulighed for 

at arbejde i vores 
fællesrum, så 

fleksibiliteten og 
dermed mulighed for 

undervisningsdiff. 
bliver større.  

Vi indførte for to år 
siden BYOD, som 

også øger muligheden 
for fleksibel 

undervisning og 
undervisningsdiff.   

Ift. arbejdet med de 
20% svageste elever, 

har vi iværksat et øget 
samarbejde med UU-

vejleder. Fokus på 
opfølgning og fælles 

indsats. 
Samtidig har vi 

uddannet fagvejledere 
de seneste år, til at 

vejlede lærerne, så de 
får lavet den rigtige 

indsats til de 
udfordrede elever. 

  
 
 
 
 

Udfordringer: 
• Skolens karaktergennemsnit for de 20% fagligt svageste elever ligger under kommunegennemsnittet 
• Motivationen hos nogle af de 20% svageste er svingende 
• Fraværdsproventen hos nogle af de 20% svageste er for høj 
• Vi har ikke en høj udsivningsprocent, men ønsker fremadrettet at lave et tidssvarende udskolingsmiljø, der kan fasthold eleverne 

 

Der laves fire linjer til tre 
klasser på en årgang. En 

linje er fem timer om 
ugen. 

Linjerne er på tværs af 
klasserne. 

Udsivningsprocenten og fraværsprocenten 
bliver mindre. 

Bedre sammenhold på tværs af klasserne 


