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Sofiendalskolens arbejde med Skolereformen. 

 

Baggrund: 

Denne kortfattede beskrivelse af Sofiendalskolens arbejde med Skolereformen har to formål: 

 Først og fremmest ønsker vi at give et overblik over, hvad vi har særligt fokus på i vores 
arbejde med at realisere Skolereformen. 

 Dernæst ønsker vi at præcisere, at indsatsområderne i vores gældende Skoleplan stadig 
har vores opmærksomhed, men at disse vil blive genstand for en ny prioritering, når vi ser 
resultaterne af vores første erfaringer med Skolereformen. 
 

Skolereformens grundsøjler: 

Skolereformen har tre overordnede mål: 

 Alle elever skal blive så dygtige, de kan. 

 Betydningen af elevernes sociale baggrund skal mindskes. 

 Trivslen i Folkeskolen skal styrkes. 
 

Lokale indsatsområder: 

Sofiendalskolen har altid haft faglige ambitioner på elevernes vegne, ligesom vi har haft fokus på, 
at de forskelle der er i elevernes sociale baggrund, ikke har været en begrænsning for den enkel-
te elev – samt selvfølgelig arbejdet for at alle elever har følt sig trygge ved at gå på vores skole. 

Det vi i særlig grad har syntes kunne bringe det arbejde og vores skole videre har været at foku-
sere på læringsmål og elevtrivsel. 

Læring: 

Allerede i skoleåret 2013/ 2014 påbegyndte vi et udviklingsarbejde for at øge opmærksomheden 
på elevernes læring som forberedelse til arbejdet med at gennemføre reformen. 

Det vil i praksis sige, at på Sofiendalskolen opstiller vi læringsmål, når vi planlægger undervisning; 
- vi kan ikke blot forklare, hvad vi skal lave, vi kan forklare, hvad eleverne skal lære. 

For at fremme det arbejde har vi iværksat en lang række koordinerede indsatser: 

 Uddannelse/ videreuddannelse af skolens vejledere. 
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 Fagudvalgsmøder målrettet det at kunne opstille læringsmål. 

 Formuleret tydelige aftaler om vejledernes arbejde ift. årgangs- og fagteam mv. 

 Afprøvning af forskellige former for dokumentation af elevernes læring, så vi kan følge 
deres faglige progression. 

 Formaliseret samarbejde mellem vejledere, årgangsteam samt skolens ledelse på Læ-
ringskonferencer 
(http://www.sofiendalskolen.dk/Infoweb/indhold/Skoleplan 2011/Læringskonferencer 
Sofiendalskolen.pdf).  

 Uddannelsesforløb i ”Læringssamtaler” for alt pædagogisk personale i foråret 2015. Læ-
ringssamtaler forener opstillede læringsmål samt dokumentation af læring i samtaler 
med elever, forældre og mellem kolleger med det formål at sikre videre faglig udvikling 
for alle elever. 

Trivsel: 

Det er en særlig ambition i Skolereformen, at den skal medvirke til, at elevernes trivsel i skolen 
øges. Sofiendalskolen har altid haft et målrettet trivselsarbejde, og eleverne tilkendegiver da og-
så i undersøgelser, at de er meget glade for deres undervisningsmiljø. Som en særlig indsats for 
at fremme trivslen blandt de enkeltelever, der ikke trives tilfredsstillende, har vi fastholdt to ini-
tiativer: 

 Ugentlige møder med deltagelse af skolens trivselspersoner, skolepsykolog samt ledelsen. 

 Et årlige koordineringsmøder 
(http://www.sofiendalskolen.dk/Infoweb/indhold/Skoleplan 
2011/Koordineringsmøder.pdf) med hvert enkelt team, hvor ledelsen mødes med teamet 
for at identificere de elever, der ikke trives optimalt – samt ikke mindst for at beskrive ak-
tuelle og fremtidige indsatser. Efterfølgende afholder teamet selv et møde for at følge op 
på aftaler og deres udfald.  

 

Understøttende indsatsområder:  

Skolereformen indeholder en lang række andre fokusområder og organiseringsmuligheder; - dem 
anser vi overordnet set ikke som mål i sig selv. Følgende arbejder vi med, fordi vi mener, det 
fremmer de overordnede mål med reformen, og vi har således fokus på at udvikle og afprøve: 

 Nye og varierede former for tilrettelæggelse og organisering af elevernes skole-
dag. 

 Øget inddragelse af bevægelse i undervisningen. 

 Øget inddragelse af eksterne samarbejdspartnere. 

 Øget samarbejde mellem lærere og pædagoger.  
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Sofiendalskolen, november 2014. 

 


