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1. 
HVEM ER VI? 
 
Sofiendalskolens kendetegn 
 
Alle skal kunne se meningen med, de 
er på Sofiendalskolen 
 
Sofiendalskolen fremstår som en moderne sko-
le med fokus på den enkelte elev, plads til for-
skellighed, fællesskabet, traditionerne og høj 
kvalitet i hele skolens dagligdag.  
 
Sofiendalskolen sætter en ære i at være en ar-
bejdsplads, hvor medarbejdere trives, udvikler 
sig og er stolte over at arbejde netop her. 
 
 
Kvalitet i undervisningen 
Gennem de sidste år ved vi mere og mere om, 
hvad der virker i undervisning og læring.  
 
Skolens nye fleksible læringsmiljøer har givet 
flere muligheder for organisering af undervis-
ningen, hvilket Sofiendalskolen har manglet i 
mange år. Ud over klasseværelset kan gangarea-
ler benyttes til gruppearbejder og holddeling. 
Ikke mindst Store Torv har åbnet mulighed for 
pædagogisk nytænkning både på klasse-, år-
gangs- og skoleniveau.  
Sofiendalskolen er en skole med mange traditi-
oner, som kræver god plads. Det har vi fået nu, 
og flere kommer til. Det er af stor vigtighed for 
en skoles fællesskabsfølelse, at der findes rum, 
hvor mange kan mødes i arbejdssituationer, 
men også til fest.  
Mange nye pædagogiske redskaber og pædago-
giske holdninger har udvidet viften af mulighe-
der for høj kvalitet i elevernes læring. Denne 
nye viden har vi taget til os, og den bruges hver 
eneste dag i undervisningen på Sofiendalsko-
len. Medarbejderne er velkvalificerede. En læ-
rer/pædagog er i livslang læring, fordi der til 
stadighed dukker ny viden op, som vi må im-
plementere på skolen til glæde for eleverne. 
Der er utallige måder at lære på. 
Læsevejledere er under uddannelse, så alles 
læseindlæring bliver så hurtig og sikker som 

mulig. Læsefærdighed er skolens fundament 
for de øvrige fags læring.  
Flere lærere læser p.t. et ekstra linjefag, ligesom 
lærere og pædagoger er i gang eller færdige med 
videreuddannelse på diplomniveau.  
Linjefaget dansk som andetsprog er dækket ind 
af 14 uddannede lærere. 
Som praktikskole for University College Nord-
jylland, i læreruddannelsen, er vi stolte af, at 
rigtig mange lærere er specialuddannede til 
denne opgave via praktiklæreruddannelsen. 
Veluddannede medarbejdere er en forudsæt-
ning for kvalitet. Der er brugt mange midler på 
videreuddannelse de sidste år. Skoleplanens 
indsatsområder har på Sofiendalskolen givet 
anledning til, at hele medarbejdergruppen kom 
på kursus sammen. Hvis grundlæggende hold-
ninger skal flyttes, skal alle deltage samtidigt, så 
den efterfølgende dialog og vidensdeling kan 
finde sted og give mening.  
En vigtig kvalitetsfremmer er it i undervisnin-
gen i alle fag. Rigtig mange elever profiterer ved 
brug af it. Lærerne tager hele tiden ny viden i 
brug for at hjælpe den enkelte elev bedst mu-
ligt. Klasserum er veludstyrede med it. Interak-
tive tavler findes i indskolingen, og projektorer 
findes i alle øvrige klasselokaler ligesom skolens 
EVA-lokale, står til rådighed for undervisning, 
evaluering og test. I læseprojekter benyttes it-
rygsækken af elever instrueret af dygtigt, velud-
dannet personale på skolen.  
 

 
  8. årgang 
  
Kompetencecentret og den inklude-
rende skole 
På Sofiendalskolen er der plads til alle. Alle 
elever fra distriktet skal kunne være her og få 
noget ud af undervisningen. 
Skolens kompetencecenter består af dygtige 
lærere, der hver med deres faglige og sociale 
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kompetencer sikrer høj grad af kvalitet for ele-
ver med særlige behov via uddannelse og erfa-
ring.  
Kompetencecentret yder sparring og hjælp til 
kolleger og til elever med mange forskellige 
behov, for at disse kan deltage i undervisnin-
gen. Lærere, pædagoger og kompetencecentrets 
lærere samarbejder tæt med forældre, Pædago-
gisk Psykologisk Rådgivning, Børne- og familie-
forvaltningen, læger, sundhedsplejerske, speci-
allæger og skolens trivselslærere. Problemerne, 
som afhjælpes via kompetencecentrets lærere, 
er mangesidede. Der er elever med faglige og 
sociale vanskeligheder, højtbegavede elever, der 
føler sig udenfor, tosprogede elever, der har 
kulturelt betingede problemer, børn i sorg og 
krise, børn i alkoholfamilier, børn af psykisk 
syge forældre og ikke mindst unge mennesker 
med mange svære problemer i teenageårene.  
Gennem de sidste to år har Sofiendalskolen 
haft trivselslærere tilknyttet kompetencecentret. 
Da opgaven er meget forskellig afhængig af 
elevernes alder er opgaven delt på tre lærere. 
Dette arbejde er en forudsætning for elevernes 
læring. Mistrivsel skal hurtigst muligt ses og 
bearbejdes. Eleven skal vide, at der altid er en 
voksen, der vil hjælpe. En voksen, der ikke er 
optaget af undervisning. Det skal ofte være her 
og nu. 
 
 
Elevernes sundhed 
En forudsætning for trivsel og læring er en 
sund krop. Skolebestyrelsen har derfor gennem 
flere år sat sundhed på dagsordenen.  
Skolen råder i dag over en sund madordning, 
hvor elever to gange dagligt kan købe sund 
mad. Store og små elever kan købe det samme, 
men fra to forskellige salgssteder. Madkort kø-
bes på kontoret, og der kan ikke købes med 
penge i boden. Grundtanken er en salatbar, 
hvor eleverne selv bestemmer, hvad de vil have 
samt forskelligt kødtilbehør. Sidstnævnte skif-
ter måned for måned, og menuen kan læses på 
hjemmesiden. Vi holder fanen højt og sælger 
kun sunde produkter. Der sælges rigtig mange 
portioner mad hver dag.  
Kropslig udfoldelse og sportsaktiviteter er med-
tænkt i elevernes dagligdag. I de mindste klas-
ser er der givet ekstra idrætstimer. De store 
elevers valgfagsblok er præget af fysisk aktivitet, 
der cykles meget med elever, og sidste skud på 

stammen er et løbeprojekt, hvor elever fra 1. og 
2. klasse tre gange om ugen løber en ufarlig, 
kendt rute på 1 km. Det er hensigten at fort-
sætte op gennem klasserne. Klasselærer og 
idrætslærer har et fælles ansvar for afviklingen. 
Fra november 2008 er skolen hver morgen 
åben fra kl. 07.30-08.00 for elever, der ønsker 
et sundt morgenmåltid med havregryn, frugt, 
nødder, rosiner og mælk. To af skolens trivsels-
lærere sørger for en hyggestund for eleverne. 
Morgenmadsprojektet sker i samarbejde med 
Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtighed. 
Der er åbent for elever fra bh. klasse - 9. klasse.  
 
 
Et professionelt læringsmiljø 
Sofiendalskolens medarbejdere arbejder meget 
professionelt. Der er en høj grad af ansvarlig-
hed i de helt selvstyrende team, hvor lærere selv 
laver skema, planlægger og evaluerer. Megen 
økonomi er lagt ud til teamet. Der arbejdes 
under åbenhed, tillid og ansvar.  
En god samarbejdskultur kræver skriftlighed. 
Der føres klasselog, ligesom den enkelte elevs 
læring følges tæt, så forældre altid er sikre på, 
hvor langt eleven er nået. Der er systematik i 
test i dansk og matematik gennem hele skole-
forløbet, så vi altid kan dokumentere, hvad der 
er arbejdet med. Børn med særlige behov følges 
tæt, og alle tiltag er beskrevet i individuelle 
undervisningsplaner.  
Tosprogede elever har ligeledes en sprogbeskri-
velse samt en individuel undervisningsplan, så 
elevernes fremgang følges. 
En professionel skole ved også, hvor grænser 
for vor formåen er. Derfor samarbejdes der 
med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og 
Børne- og Familieforvaltningen, hvis yderligere 
skal sættes i værk uden for skolen.  
Langt de fleste elever hjælpes via kompetence-
centret, trivselsforummet og trivselslærerne. 
Først når alt er prøvet, sendes en elev videre til 
udredning af speciallæger og Pædagogisk Psyko-
logisk Rådgivning. Også denne videre behand-
ling kræver høj grad af omhyggelig skriftlighed 
fra skolens lærere og pædagoger.  
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Skolens værdigrundlag 
Det er skolens opgave i sin undervisning, skole-
fritidsordning (DUS) og øvrige virksomhed at 
give børnene mulighed for at udvikle sig til 
selvstændige og livsduelige mennesker, der 
aktivt kan indgå i et demokratisk samfund i 
stadig forandring. Derfor lægges der vægt på 
oplysning om tilværelsen, om samfundets ind-
retning, naturen og historiens gang. 
 
Skolen skal styrke børnenes undren og spørge-
lyst og deres lyst til at lære. Den skal vise dem, 
at de kan udvikle holdninger og træffe valg, der 
hænger sammen med personligt tilegnede vær-
dier. 
 
Skolen skal være for alle uanset baggrund, ev-
ner og anlæg. 
 
Undervisning og opdragelse skal supplere hin-
anden, og det forudsætter skolens og forældre-
nes aktive medvirken og samarbejde, ligesom 
det kræver gensidig respekt mellem skole og 
hjem. 
 
Skolens hele virksomhed skal sikre, at alle ele-
ver kan erhverve sig faglig ballast, der giver dem 
mulighed for fremtidig uddannelse, erhverv og 
et aktivt fritidsliv. 
 
 
Skolens målsætning 
Lokalsamfundet skal være en naturlig del af 
skolens virksomhed, som bygges på dansk kul-
tur og tradition. Med afsæt i den lokale foran-
kring inddrages nationale og internationale 
kulturer. 
 
I hele skolens dagligdag skal der lægges vægt på 
den grønne dimension for at bibringe eleverne 
forståelse for menneskets samspil med naturen. 
 
Handleplaner udarbejdes på it-området, og 
eleverne skal lære kritisk stillingtagen til brugen 
heraf. 
 
I hele skolens virksomhed skal der gives mulig-
hed for, at de praktiske og musiske kompeten-
cer styrkes. 
Elevernes indflydelse på og medansvar for un-
dervisningens indhold og tilrettelæggelse og 
deres aktive medleven i undervisningen er af-

gørende for resultatet. Der skal derfor anvendes 
forskellige arbejdsformer med udgangspunkt i 
klassens og det enkelte barns muligheder. 
 
Skole og hjem har et fælles ansvar for den en-
kelte elevs læring, adfærd og klassens sociale 
liv. 
Forældrene inddrages i evaluering af elevens 
sociale og faglige udbytte af undervisningen. 
 
Sofiendalskolen skal være et sted, hvor både 
elever, lærere og pædagoger kan få mulighed 
for at udvikle sig. Skolens medarbejdere skal 
derfor til stadighed forholde sig aktivt til deres 
virksomhed. 
 
Skole-/hjemsamarbejdet bygger på åbenhed og 
respekt for parternes forskellige opgaver og 
ansvar. Dette opnås gennem en tæt forpligti-
gende dialog og gensidig information. 
 
Medarbejdernes faglige og personlige kvalifika-
tioner sikres gennem en tidssvarende persona-
lepolitik og gennem videreuddannelse. 
 
Elevernes og medarbejdernes arbejdsmiljø er en 
vigtig forudsætning for den daglige undervis-
ning.  
Elever, lærere og pædagoger samarbejder derfor 
om at etablere miljøer, der skaber en inspire-
rende og tryg atmosfære i sunde og smukke 
omgivelser.  
 

 
                                                    0. årgang 
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2. 
STATUS I FORHOLD TIL  
SIDSTE SKOLEPLANSPERIO-
DE 2006-2008 
 
På Sofiendalskolen besluttede medarbejdere og 
ledelse i perioden 2006-2008 ud fra Fælles Sko-
lebeskrivelse I at arbejde med følgende indsats-
områder: 
 
a) Evalueringskultur på Sofiendalskolen 
 
b) Videreudvikling af skoleintras muligheder 

på Sofiendalskolen  
 
c) Integrationsindsatsen på Sofiendalskolen 
 
d) DUS - skolens fritidsdel 
 
e) Fleksible og tværfaglige værkstedsmulighe-

der på Pædagogisk LæringsCenter 
 
Sofiendalskolen arbejdede i denne periode ikke 
med yderligere lokale indsatsområder.  
 

 
   1. årgang 
 
Ad  
a) Evalueringskultur på Sofiendalskolen 
 
Status: 
Der er besluttet en fælles form for udarbejdelse 
af elevplaner. De er elektroniske, men sendes 
hjem i papirudgave, hvis dette ønskes. Planerne 
udarbejdes jf. Aalborg Kommunes guide samt 
Skolebestyrelsens princip, som kan ses under 
bilagene til skoleplanen kaldet: "Sådan gør vi på 
Sofiendalskolen". Punktet er færdigbehandlet.  
Der afholdes elevsamtaler, hvor der lægges mål 
for faget efter en plan, som starter med dansk 

og matematik i indskolingen og vokser med 
elevens alder og klassetrin. De enkelte årgangs-
samtaler fremgår af bilaget kaldet: "Evalue-
ringskultur på Sofiendalskolen".  
Der udarbejdes portfolio for den enkelte elev i 
forbindelse med skole-/hjemsamtalerne. Portfo-
lioens udformning besluttes i teamet omkring 
en klasse. I større klasser sker det i samarbejde 
med eleverne.  
 
Ad  
b) Videreudvikling af skoleintras muligheder 

på Sofiendalskolen 
 
Status: 
Målet var at anvende skoleintra til  
kommunikation og vidensdeling mellem elever, 
forældre, ledelse, lærere og pædagoger. 
Vi anser målet for nået. 
Skoleintra er nu den platform, hvor  
information, koordinering, kommunikation og 
vidensdeling mellem skolens personale foregår.  
Skoleintra er en integreret del af skolens virk-
somhed. Alle lærere betragter skoleintra som et 
helt nødvendigt system at anvende for at kunne 
holde sig orienteret om alle forhold på skolen. 
Skoleporten holdes løbende opdateret, da det 
er skolens billede til omverdenen. 
Forældreintra anvendes regelmæssigt af de fle-
ste forældre på skolen. Målet var, at alle foræl-
dre anvendte forældreintra, men der er stadig 
nogle forældre, der ikke har internetadgang 
hjemme. 
Elevintra anvendes af halvdelen af skolens ele-
ver, men tendensen er, at flere og flere elever 
bruger systemet. Det er særligt de yngste årgan-
ge, der ikke anvender elevintra. 
 
Ad  
c) Integrationsindsatsen på Sofiendalskolen 
 
Status: 
Alle pædagogiske medarbejdere har fået et fæl-
les vidensgrundlag om forskellige kulturer og 
om betydningen af dansk som andetsprog som 
en dimension i fagundervisningen.  
Dansk som andetsprogslærerne indgår i og 
samarbejder med de forskellige team, hvor-
igennem det forsøges at skabe størst mulig 
sammenhæng mellem klassens arbejde og den 
supplerende dansk som andetsprogsundervis-
ning.  
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Samarbejdet sikres dels ved fire årlige årgangs-
møder for ”børn med særlige behov” og dels 
via IUP’en - den individuelle undervisningsplan 
- for den tosprogede elev. På IUP’en optræder 
såvel dansk som andetsprogsmål i fagunder-
visningen samt mål for den supplerende un-
dervisning i dansk som andetsprog. IUP’en 
evalueres løbende af dansk som andetsprogslæ-
reren – og fælles i forbindelse med de fire mø-
der. 
Samarbejdet mellem årgangens dansk som an-
detsproglærer og faglærerne samt dansk som 
andetsprog som en dimension i fagunder-
visningen er områder, som vi vil arbejde på at 
videreudvikle i den kommende periode.   
 
I forhold til skole-/hjemsamarbejdet med to-
kulturelle forældre har vi arbejdet på at få for-
ældrene mere engageret og aktive i samarbej-
det. I sidste skoleår gennemførte vi et forsøg 
med kaffemøder for tosprogede mødre samt en 
række aftenmøder for tosprogede forældre. 
Møderne var delt op i sproghomogene grupper. 
Der var et meget begrænset fremmøde til mø-
derne, og vi oplever desværre ikke, at møderne 
har haft den ønskede effekt.  
I indeværende skoleår har vi startet et nyt tiltag 
i bh. klassen. Bh.klasselederen og Børn- og 
ungekoordinator Dorte Qvist har i skoleårets 
start været på hjemmebesøg hos tokulturelle 
familier bosat i Skelagergårdene. 
Tosprogskoordinatoren deltog i stedet for Dor-
te ved de tokulturelle familier, der ikke er bosat 
i Skelagergårdene. Det overordnede mål var at 
få lagt grundstenene til et godt og trygt skole-
/hjemsamarbejde samt at få afstemt de gensidi-
ge forventninger. Tiltaget er endnu ikke evalue-
ret.   
Skole-/hjemsamarbejdet med tokulturelle for-
ældre er et område, som vi vil arbejde mere 
med i den kommende periode.   
 
Kompetencecentret har fået tilknyttet en koor-
dinator i dansk som andetsprog, og dansk som 
andetsprogsundervisningen varetages udeluk-
kende af lærere, som har uddannelse svarende 
til linjefaget dansk som andetsprog. Undervis-
ningen i dansk som andetsprog evalueres og 
udvikles løbende gennem møde- og kursusvirk-
somhed.  
Skolen har udarbejdet principper for tilrette-
læggelsen af den supplerende undervisning i 

dansk som andetsprog og undervisningen i 
tokulturelle klasser. Jf.: "Sådan gør vi på So-
fiendalskolen".  
 

 
                                               2. årgang 
 
Ad 
d) DUS - skolens fritidsdel 
 
Status: 
DUSordningens statusbeskrivelse vedr. skole-
plan 2006-08 og vedr. tema 10 i fælles skolebe-
skrivelse. 
 
Generelt om DUSordningen 
DUSordningen er organiseret lodret med 3 
DUSafdelinger og en specialafdeling for 
ADHD børn. Der er tilknyttet en afdelingsle-
der på hver afdeling. 
 
I de tre afdelinger A, B og C er der desuden 
tilknyttet en primær klassepædagog på alle klas-
ser. Disse følger børnene fra bh. kl. til og med 
3. kl. og er ansvarlig for klassens trivsel og soci-
ale udvikling i DUStiden. 
 
DUSordningen har særlig fokus på overgangen 
fra 3. kl. til fritidsklubben Sofiendal, som orga-
nisatorisk hører under Familie- og Beskæftigel-
sesforvaltningen. 
 
Indsatsen er beskrevet i bilag til skoleplanen: 
”Sådan gør vi med 3. kl. udslusning samt over-
gangen til fritidsklubben”. 
 
Vedr. indskolingen 
Sofiendalskolen har en meget velfungerede 
indskoling, hvor lærere og pædagoger meget 
professionelt arbejder sammen om børnenes 
personlige, sociale og faglige udvikling. Dette 
skaber en helhed i børnenes hverdag i under-
visning og DUStid. 
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Hvert nyt skoleår udarbejder lærerne, klasse-
pædagogen og forældregruppen i fællesskab en 
social handleplan for de enkelte klasser. Denne 
plan danner rammen om de indsatser, man er 
fælles om at fokusere på i det kommende sko-
leår. 
 
Det er klassepædagogen, der er tovholder på 
opgaven. Desuden arbejder lærere og klassepæ-
dagogen med en systematisk social træningsme-
tode, der støtter barnets/børnenes sociale triv-
sel og udvikling i klassen. Det er her også klas-
sepædagogen, der er ansvarlig for indsatsen. 
 
Der henvises i øvrigt til skoleplanens bilagsma-
teriale: ”Sådan gør vi i indskolingen”. 
 
Indholdsplan/årsplaner 
I DUSordningen Sofiendal arbejder vi efter en 
indholds- og årsplan. Indholdsplanen beskriver 
de indarbejdede metoder og aktiviteter, der 
afdelingsvis og i hele DUSordningen anvendes 
i forhold til de seks kerneområder: 

• Personlig udvikling 
• Social udvikling 
• Sprog og kommunikation 
• Sundhed, bevægelse og motorisk udvik-

ling 
• Kulturelle udtryksformer og værdier 
• Naturen 

 
Årsplanen i A, B og C tager udgangspunkt i en 
fælles tema-/aktivitetsplan for den pædagogiske 
indsats på tværs af afdelinger og klasser. Tema-
aktiviteterne foregår i opdelte grupperinger 
spredt ud over hele året. 
Dette har til formål at støtte børnene i at finde 
nye fællesskaber på tværs af klasser, spor og 
alder. 
 
Det skal ligeledes støtte børnenes tilegnelse af 
personlige, sociale og faglige kompetencer i et 
uformelt læringsmiljø. Se i øvrigt årsplanen på 
Sofiendalskolens hjemmeside: ”Skoleporten” - 
DUS. 
 
Vedr. Skoleplan 2006-08 
I sidste skoleplansperiode arbejdede skolen 
som helhed med integrationsindsatsen. Dette 
er nu indarbejdet og integrationsarbejdet i 
DUS er beskrevet i bilagsmaterialet i skolepla-
nen: ”Sådan arbejder vi med integration af 

tokulturelle børn i DUSordningen på Sofien-
dalskolen” 
 
DUSordningens praksis vedr. børn og unge i 
bevægelse er ligeledes beskrevet i bilagsmateria-
let under: ”Sådan gør vi”. 
 
Forældresamarbejdet 
Forældresamarbejdet i indskolingen foregår i et 
tæt og konstruktivt samarbejde mellem lærere 
og pædagoger. De afholder f.eks. fælles foræl-
dremøder, skole-/hjemsamtaler og diverse ar-
rangementer for klassen. 
 

 
                                              4. årgang 
 
Specialafdelingen Sirius 
I specialafdelingen Sirius, afdelingen for børn 
og unge 6-18 år med ADHD, har DUSordnin-
gen i sidste skoleplansperiode etableret en af-
tenklub for de unge. 
 
Indsatsen er indarbejdet og beskrevet i ind-
holdsplanen og i skoleplanens bilagsmateriale: 
”Sådan gør vi i aftenklubben Sirius for ADHD 
gruppen”. 
 
ADHD børnene har alle tilknyttet en primær 
pædagog, som er gennemgående person i såvel 
undervisningstid som DUStid. 
 
Lærerne og pædagogerne arbejder meget tæt 
sammen om børnenes faglige, sociale og per-
sonlige udvikling og sikrer dermed en tryg og 
stabil helhed i et udviklende pædagogisk læ-
ringsmiljø. 
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Vedr. Kvalitetsrapport I: Ad 
Kvalitetsrapport I udtrykte i sine handleplaner 
ønske om, at Sofiendalskolen udarbejdede 
følgende dokumenter. Dette er nu gjort og 
findes som bilag til skoleplanen:  

e) Fleksible og tværfaglige værkstedsmulighe-
der på Pædagogisk LæringsCenter 

Status: 
PLC fremtræder nu som et inspirerende læ-
ringsmiljø med aldersintegreret adgang til it og 
med rum og hjørner for anderledes oplevelser 
og aktiviteter – herunder udstillinger. 

 
1) Princip for evalueringskultur på  
 Sofiendalskolen. 

PLC har stillet ressourcer til rådighed i forbin-
delse med skolens indsatsområder omring 
rummelighed og læringsstile.   

 
2) Princip for brug af holddannelse på  
 Sofiendalskolen.  
  

 3) Princip for tilrettelæggelsen af undervis-
ningen i tokulturelle klasser samt de to-
sprogede læreres/børnehaveklasselederes 
opgaver. 

 

 

 
4) Princip for tilrettelæggelsen af den supple-

rende undervisning i dansk som andet-
sprog. 

 
5) Princip for tilrettelæggelsen af den special-

pædagogiske bistand i Kompetencecentret.  
 
 

                                           6. årgang  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              9. årgang  
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      SIRIUS 
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4.  Mål for hele projektet: 
1) Forbedret læringsudbytte. 

SKOLENS LOKALE IND-
SATSOMRÅDER 

 
2) Højere grad af elevmotivation og arbejds-

indsats. 
  
I. Indførelse af LP-modellen som arbejdsred-
skab gennem hele skoleforløbet (www.LP-
modellen.dk). 

3) Forebyggelse og reduktion af adfærds- 
 problemer. 
 

 4) Indretning (videreudvikling) af hensigts-
mæssige læringsmiljøer.  LP = Læringsmiljø og pædagogik 

  
Vi ønsker på Sofiendalskolen at gå tættere ind i 
klasserummet og se på betydning af hele læ-
ringsmiljøet. Hvad sker der derinde? Hvorfor 
går det så forskelligt, når mennesker er sam-
men? Kan vi lære af hinanden? Af det der lyk-
kes? Hvad betyder omgangstonen? Hvad bety-
der klasseværelset og de fleksible arbejdsmiljø-
ers udseende? Hvornår føler en elev sig godt 
tilpas? Hvornår er eleven i passende flow i sin 
læring? Betyder ansvarlighed for lokalet noget 
for læring? 

5) Højere grad af differentieret undervisning. 
 
Alle pædagogiske medarbejdere har fra august 
2008 modtaget indførelse i grundtankerne af 
psykolog Jens Andersen fra Aarhus, der ude-
lukkende arbejder med LP-modellens indførel-
se i Danmark via University College Nordjyl-
land. 
 
Når vi kommer til julen 2008, har alle pædago-
giske medarbejdere fået et E-learningskursus, 
hvor de i deres LP-gruppe (ca. 6 - 8 personer) 
har fået en grundig indføring i teori og syste-
misk arbejdsmåde. 

Utallige vedkommende spørgsmål trænger sig 
på. Vi ønsker i fællesskab at finde nogle af sva-
rene. Alt sammen for at optimere elevernes 
læringsudbytte og trivsel.   
Vi er pt. 8 skoler i Aalborg Kommune, der 
samarbejder om LP-modellen. I Danmark er 
der i alt 280 skoler involveret.  

Der er i alt 16 LP-grupper på Sofiendalskolen. 
Hver gruppe har en LP-tovholder. Disse 16 
tovholdere har yderligere fået E-
learningskursus, hvor de primært har lært at 
være stærke nok til at styre møderne, hvor en 
sag analyseres. Det kræver ledelse af kolleger i 
åbenhed, tillid og respekt for hinandens roller.  

 
LP-modellen er en systemteoretisk analysemo-
del, som er udviklet med udgangspunkt i både 
teoretiske og empiriske bidrag.  
  
LP-modellen indeholder således ikke metoder, 
som fortæller, hvad læreren skal gøre i de en-
kelte situationer. Det er derimod en analyse-
strategi eller model, som skal hjælpe lærere og 
pædagoger til en forståelse af de faktorer, der 
udløser, påvirker og opretholder adfærds- og 
læringsproblemer i skolen.  

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har stillet 
en LP-konsulent til rådighed, som har bearbej-
det E-learningsforløbets indsendte resultater af 
kursets fire moduler. I skrivende stund er sva-
rene ved at komme retur til grupperne.  
 
Hver gruppe mødes med Pædagogisk Psykolo-
gisk Rådgivnings LP-konsulent to gange pr. 
halvår. 

Modellen kan således eksplicit bruges til at 
analysere og forbedre læringsmiljøet på Sofien-
dalskolen. Det er godt nu, men det kan blive 
endnu bedre.  

 
Én lærer er udnævnt til koordinator på opga-
ven. Hun skal i samarbejde med ledelsen yde 
support, holde fast i tankesættet og holde gej-
sten oppe samt samarbejde med den it-kyndige 
på skolen, som hjælper med koder til elever og 
lærere/pædagoger samt hjælper med kortlæg-
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For at understøtte den gode proces i løbet af 
årene 2009-2011 vil følgende forløb og kurser 
blive iværksat: 

ningen af hele huset. Kortlægning er sket efter-
året 2008. 
 

 Kortlægning betyder: 
1)  Udarbejdelse af nyt værdigrundlag. Ny 

målsætning følger i Skoleplan 2011. 
1) 730 elever (18 deltog ikke) har besvaret et 

spørgeskema elektronisk (alle forældre har 
givet samtykke).  

2)  Kursus i relationskompetence for pædago-
ger og lærere. 

 
2) Alle lærere/pædagoger har besvaret et spør-

geskema om deres daglige arbejde.  
3)  Kursus i god klasserumsledelse for   
  lærere. 3) Alle klasselærere har besvaret et spørgeske-

ma vedr. deres elever i klassen.  
4)  Vedblivende fokus på elevfravær.  
 Kortlægningsmaterialet er sendt til Norge. 

Straks efter jul 2008 modtager Sofiendalskolen 
en kortlægning, en profil, en analyse af vores 
skoles miljø. En slags status, som er udgangs-
punkt for arbejdet. 

5)  Indførelse af fast princip om arbejdet med 
sociale kompetencer 4. - 6. årgang (mel-
lemtrinet). 

 
6)  Indretning af skolens udearealer til leg og 

samvær. 
 
Projektet er 3-årigt.  

  
7)  Æstetik og ansvarlighed i klasserum og på 

fællesarealer. 
Efteråret 2010 besvares de samme spørgsmål 
igen, og en ændring skulle kunne ses.  

 Undervejs i forløbet samarbejder skolen med 
tilknyttede forskere fra Norge og Danmark. 
Resultaterne er således ikke baseret på 
"synsninger", men på forskning af, hvad der 
virker, når god læring skal finde sted.  

8)  Indførelse af faste forældreforedragsaftner 
på mellemtrinet: 

  4. årgang. Emne: Forpubertet/trivsel 
  5. årgang. Emne: Tobak/alkohol/trivsel 
  6. årgang. Emne: Alkohol/stoffer 

 /kriminalitet. 
 
I figuren nedenfor er der givet en grovmasket 
og skematisk oversigt over de faktorer, som ud 
fra dagens forskning ser ud til at have størst 
betydning for elevernes læringsudbytte: 

 
9)  Indslusningsprojekt (DUS). 
 

 10) Dokumentation og evaluering (DUS) 
  

 

 
                                             10. årgang 
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Ad 2 Udførelse af de 10 beskrevne indsatser: 
Kurset planlægges til efterår 2009.  Mål, ansvar og evaluering 
Ledelse og K.U. har ansvar for iværksættelse  
af videreuddannelsesforløb for pædagoger og  Ad 1 
lærere.  Ledelse og K.U. (Koordinerings- og Udvik- 

lingsudvalget) har ansvar for, at tidsplan og  
proces følges. Ad 3 

Kurset planlægges til forår 2010.  
Ledelse og K.U. har ansvar for iværksættelse Mål: 
af videreuddannelsesforløb.  At få skolens virkelighed og værdigrundlag  

samstemt, så det passer med virkeligheden og  
den tid, vi lever i.  Ad 4 
Evaluering: 2011 Plan:  

Hver måned gennemgår de 3 trivselslærere 
fraværslister og hjælper klasselærere med op-
følgning til alle hjem, hvor fravær er et pro-
blem. Dokumentation for, hvad der er gjort i 
hvert tilfælde nedskrives i klasseloggen. I alvor-
lige tilfælde bringer trivselslærerne sagen på 
TRIVSELSFORUM møde via skolens ledelse 
og kompetencecenterkoordinatoren.  

 
 
Tidsplan for arbejdet med revision af værdi-
grundlag for Sofiendalskolen: 
 
1. På arbejdsseminar oktober 2008 påbegyndte 

skolebestyrelsen arbejdet med skolens vær-
digrundlag.  

Planen evalueres januar 2010.   
 2.  Efter skolebestyrelsens diskussion udarbej-

der Merete Haugaard Jensen forslag til revi-
deret udgave, som forelægges skolebestyrel-
sen torsdag 13.11.08. 

Ad 5 
Pr. 01.01.09 indføres materialet "VOVE - 
VILLE - VÆLGE" som undervisningsmateriale 
på 4. - 6. årgang. Hermed videreføres arbejdet 
med elevernes sociale kompetencer fra indsko-
lingen. 

 
3. Skolebestyrelsens forslag til værdigrundlag, 

diskuteres på afdelingsmøder onsdag 21. ja-
nuar 2009 i alle skolens 5 afdelinger. Både 
lærere, pædagoger, rengøringspersonale, HK 
personale samt teknisk servicepersonale skal 
høres på forskellige møder før den 21.01.09. 

 
Mål: 
At videreføre forståelse for sig selv og de andre, 
at lære empati og demokratiske spilleregler.  

 De selvstyrende årgangsteam og K. U. har an-
svar for implementeringen i 4. - 6. klasse 4.  Værdigrundlaget med alle medarbejderes 

bemærkninger justeres på skolebestyrelses-
møde 22.01.09. 

Evaluering: 2011. 
 

 

 
5. Forslaget diskuteres i elevråd og de ældste 

klasser.  
 
6.  Forslaget lægges ud på hjemmesiden fra 

01.02.09 - 01.03.09 til debat.  
 
7.  Beslutning vedr. revideret værdigrundlag 

tages på skolebestyrelsesmøde 05.03.09. 
 
8. Endeligt revideret værdigrundlag lægges på 

hjemmesiden.  
                                          7. årgang 
 

  
9. Derefter arbejdes med revision af skolens 

målsætning, som er lavet i 1998. 
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I løbet af efteråret 2009 laves en plan, hvor 
næste udsmykningsproces tilrettelægges.  

Ad 6 
Mål: 

 a) At give elever i alle aldre lyst og mulighed 
for at færdes, lege og være udendørs. Foråret 2009 lægges plan for ansvarlighed, for 

at klasser og fællesarealer altid er pæne og rene. 
Nedsættelse af udvalg januar/februar 2009. 

 
b) At give elever i alle aldre mulighed for at 

blive undervist udendørs i nærmiljøet.  Nye tiltag iværksættes august 2009. 
  
Evaluering: 2011 Plan: 
 1) Der er etableret et legeplads-/udendørs- 

udvalg, som gennem årene 2009-2011 har 
ansvar for at føre planer vedr. udearealerne 
ud i livet. Der er lavet grovplan. Hver 
gang, der er økonomi til etablering af øn-
sket "udeting", planlægger, bestiller og føl-
ger udvalget op på arbejdet. Skole og fri-
tidsdel samarbejder i udvalget.  

Ansvar: Ledelse og K.U.  
 
Ad 8 
Mål: 
At give forældre større forståelse og indsigt i 
deres børns udvikling på mellemtrinet, så for-
ældre i samarbejde med skolens lærere kan 
bibringe deres store børn en tryg ungdom uden 
rusmidler, vold og kriminalitet.  

 
2) Projekt vedr. udeundervisning ligger p.t. til 

godkendelse for hjælp til økonomi.   
 Plan: 
3) Der har været ansøgt om asfaltering i lille 

skoleår gennem flere år. Belægning totalt 
hullet og umulig at køre/lege/hoppe/løbe 
på. 

Hvert år inviteres forældre på en årgang til 
foredrag/møde/diskussion vedr. deres børns 
udvikling. Der vil være en foredragsholder ude-
fra med specielt fokus og viden på området.   

  
4) Ansøgning om etablering af multibane via 

Fritidsforvaltningen. Vi har fået afslag, men 
prøver igen.  

Ad 9 
Oktober 2008 
Indslusningsprojekt for 0. klasserne i  

 DUSordningen Sofiendalskolen. 
Løbende evaluering.   
 Status: 

Når børnene starter i DUS er der mange nye 
erfaringer, der skal gøres. I DUS'en er de fysi-
ske rammer væsentligt større end hidtil. Det 
enkelte barns mulighed for valg af aktivitet er 
ligeledes udvidet.   

Ad 7 
Mål: 
At give elever og medarbejdere mulighed for at 
opholde sig i smukke, æstetiske og rene rum 
mange timer hver dag.  
  
Plan: Formålet: 
Arbejdet startede efter undervisningsmiljøvur-
dering 2008, hvor 40% af eleverne syntes, vi nu 
havde fået en pæn og tidssvarende skole efter 
renovering 2007, men der skulle noget på væg-
gene, og der skulle være pænere og mere spæn-
dende end nu, hvor mange vægge er nymalede 
og hvide.  

Formålet er at skabe en tryg opstart for børne-
ne. I starten vægter vi de nære relationer mel-
lem børnene og mellem børnene og de voksne. 
Projektet skal give børnene mulighed for at 
lære hinanden at kende i klassen og på sigt 
udvikle venskaber og danne fællesskaber på 
tværs af klasserne. 

Derfor har vi arbejdet en hel uge på elevernes 
egen udsmykning og har holdt fernisering for 
forældrene på skolefestaftenen 20.11.08 med 
stor succes.  

 
Mål: 
Vi har fokus på de sociale kompetencer, fordi 
børnenes venskaber og omgang med hinanden 
er en væsentlig forudsætning for udvikling af 
de faglige og personlige kompetencer. 
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Evaluering & dokumentation Delmål 1 & 2 
Dokumentation i månedsblad og på en tavle 
ved DUSbaserne. Medio januar 2009 evalueres 
forløbet i udvalget, DUS'erne og fælles perso-
nalemøder, og evalueringen sker i nævnte ræk-
kefølge. 

Projektet er overordnet inddelt i to perioder. 
 
Ad delmål 1 
Den første periode fra august til efterårsferien, 
hvor det det primære mål er aktiviteter rettet 
mod etablering af klassens relationer.  

  

 

Ad delmål 2 
Næste periode fra efterårsferien og indtil jul, 
hvor det primære fokus er aktiviteter rettet 
mod relationer på tværs af klasserne.  
 
Handleplan 
Fra august til efterårsferie 
• Vi opfordrer forældre til at lade børnene 

starte i DUS'en den 1. august. Vi vil tale 
med forældrene om børnene og deres bag-
grund.                                            4. - 7. årgang 

• I perioden fra den 1/8 og indtil skolestart 
er klassepædagogen i DUSbasen med de 
nye børn. 

 
 
Ad 10 

• I basen leger og spiser børnene sammen. 
De leger navnelege og andre lege, hvor 
børnene kan lære hinanden at kende. De 
fysiske rammer i basen udnyttes til forskel-
lige slags lege, hvor børnene her viser deres 
interesser (kompetencer) og legerelationer, 
og klassepædagogen er observerende og 
igangsættende med det formål, at børnene 
skal lære hinanden at kende. 

Status: 
Det er forskelligt, hvordan vi bruger dokumen-
tation i afdelingerne. Enkelte bruger måneds-
blad med billeder, andre laver interviews med 
børn om aktiviteter, og endelig er der nogle, 
der skriver mere generelt om de forskellige 
aktiviteter. Eksempelvis under ”nyt fra klassen”.  
Ved større arrangementer tages der billeder, 
der sættes op på Lille Torv. 

• Klassepædagogen tilrettelægger og igang-
sætter aktiviteter for børnehaveklassen to 
eftermiddage om ugen.  

 
Mål: 
• Vi vil dokumentere vores pædagogiske 

praksis. • Vi laver en tavle til dokumentation. 
• Udeområder, lokaler, være-sammen-regler 

præsenteres for børn og forældre. 
 

Delmål: 
• Vi holder ”børnemøde”, hvor børnene 

dels kan blive hørt og dels lyttet til. 
• At vi på møder vil drøfte mulighederne for 

at bruge internettet fremover i vores do-
kumentation.  

Fra efterårsferie til juleferie • At forældrene ser børnenes produk-
ter/aktiviteter, og dette giver børn og for-
ældre anledning til samtale om dagligda-
gen i DUS'en. 

• Fælles aktiviteter i gymnastiksalen 
• Fælles lege på Lille Torv 
• Fælles ture - en gang om måneden 
• Hver klasse planlægger et arrangement for 

de to øvrige klasser. 
• At børnene får mulighed for genkendelse 

af og refleksion over egne aktiviteter. 
• Børnene kan begynde at træne i pool og 

erhverve sig et poolkort. 
• At vi bliver bedre til og mere bevidste om 

at beskrive vores pædagogiske praksis. 
 • At vi er nysgerrige og spørgende i forhold 

til hinandens pædagogiske praksis.  
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aktiviteter bliver udstillet i huset.  
Børnenes egne beskrivelser af en tur/aktivitet 
eller en leg sendes med hjem, sættes i  

Handlinger: 
• Vi vil lave udstillinger i forbindelse med 

fælles aktiviteter, som skal foregå på Lille 
Torv. Udstillingen laves af aktivitetsgrup-
pen, der kan have valgt en tovholder til 
billeddokumentationen.  

SIRIUS-posten m.m. 
Portfoliomappe/barnets mappe med tegnin-
ger/billeder/oplevelser. 
Dokumentation til skole-/hjemsamtaler. 

• Vi vil lave plancher vedrørende aktiviteter 
i afdelingen, som udstilles ved selve afde-
lingen eller sættes i månedsblad.  

 
Tovholder:  
Den enkelte pædagog, der har aktiviteten, samt 
kontaktpædagog. En pædagog er tovholder i 
forhold til SIRIUS-post. 

• Vi vil dokumentere den pædagogiske prak-
sis via billeder, tegninger og beskrivelser af 
forskellige, udvalgte aktiviteter i hverda-
gen. 

 
Evaluering: 
Dokumentationen tages løbende op på perso-
nalemøder og fælles forberedelsesmøder. 

 
Evaluering: 

 • Evalueringen foregår løbende og fremad-
rettet ved årets afslutning i forskellige fora.  

  

 

 
Dokumentation i DUS SIRIUS: 
Vi vil i DUS SIRIUS arbejde med dokumenta-
tion af vores pædagogiske praksis. 
 
Status: 
Forældrene kommer ikke dagligt i huset og ser 
derfor ikke opslag og plancher omhandlende 
børnenes hverdag og aktiviteter.  
 
Mål:                                               3. årgang 
Vi vil via dokumentation give forældrene en 
bedre mulighed for at få indblik i hverdagen og 
vores pædagogiske praksis i DUS SIRIUS. 
 
Delmål/succeskriterier: 
Forældrene ser børnenes tegninger/ 
aktiviteter, når de er her til møder, fester og 
lign. 
Børnenes genkendelse af aktiviteten. 
Vi bliver bedre til og mere bevidste om at be-
skrive vores pædagogiske praksis. 
Vi stiller relevante spørgsmål til kollegaerne, 
gående på den pædagogiske praksis i hverda-
gen. 
 
Handlinger: 
Vi vil dokumentere den pædagogiske praksis 
via billeder, tegninger og beskrivelser af udvalg-
te aktiviteter i hverdagen.  
Dette vil være i børnenes kontaktbøger og i 
SIRIUS-posten samt på forældreintra. 
Børnenes egne tegninger/kreative  
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