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Skoleplansproces 
 

På Sofiendalskolen er skoleplanen det vigtigste styreredskab i planlægning af det pædagogiske ar-

bejde i skolens forskellige fora. Tilvejebringelsen af en skoleplan er baseret på samarbejde herimel-

lem. Deltagelse og involvering i skoleplansarbejdet skal sikre ejerskab omkring indhold og de indsat-

ser, som er fokuspunkter i den kommende periode. 

 

Sofiendalskolen har fået udskiftet flere medlemmer af Skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen har haft en 

arbejdsweekend om Sofiendalskolens værdigrundlag og målsætning for medlemmerne. SB har drøf-

tet fundament for skolens profil og hverdag. Arbejdet er stadig i gang.  

 

Skoleplanen er det dynamiske og fremadrettede arbejdsredskab. Vi har sat fokus på det paradigme-

skifte, der er for skolerne nu samt de forandringer, som Sofiendalskolen står foran.  Skolens mål og 

værdigrundlag skal matche samfundets nuværende og fremtidige behov og forventninger. Vi flytter 

fokus fra undervisningens indhold og form til elevernes udbytte samt fra fokus fra problemorienteret 

til potentialeudvikling. Indsatsområderne bliver løbende evalueret. 

 
Vores skole i det fælles skolevæsen 
 

Skolens værdigrundlag 
 

Sofiendalskolens værdigrundlag bygger på en holdning om, at her er plads til alle.  

 

På Sofiendalskolen tages der hånd om den enkelte elev og om fællesskabet.  

 

Sofiendalskolen ønsker, at hver eneste elev ses og behandles som et helt menneske. 

 

Sofiendalskolen skal være et trygt og inspirerende lærested for elever i alle aldre.  

 

Med udgangspunkt i dansk kultur og tradition er det Sofiendalskolens opgave, at give eleverne mu-

lighed for at udvikle sig til selvstændige og livsduelige mennesker. De skal kunne indgå aktivt i vort 

demokrati samt i en global verden i stadig forandring.  

 

Hver elev skal aktivt understøttes og gives mulighed for at lære så meget, som evner og forudsæt-

ninger rækker til.  

 

På Sofiendalskolen bygger samarbejdet med forældrene på aktiv deltagelse, gensidig forpligtelse, 

tillid, åbenhed og interesse. 

 

Sofiendalskolen skal for alle medarbejdere være en tryg og udviklingsorienteret arbejdsplads, der 

bygger på gensidig tillid.  
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Målsætning for Sofiendalskolen 
 

Alle elever på Sofiendalskolen skal bibringes et fundament, der gør dem i stand til at gennemføre en 

ungdomsuddannelse.  

 

Der skal i skolens dagligdag arbejdes aktivt med: 

 

Høj grad af faglighed  

Sociale og personlige kompetencer 

Kreative læreprocesser 

Faglige fællesskaber 

Lysten til livslang læring 

 

Ved enhver opgaveløsning skal skolens pædagogiske medarbejdere anvende tilpassede arbejdsfor-

mer med udgangspunkt i det enkelte barns muligheder.  

 

 

Sofiendalskolen skal kendetegnes ved, at være en attraktiv arbejdsplads: 

Som kan tiltrække dygtige medarbejdere 

Hvor medarbejderne er villige til vidensdeling og er omstillingsparate 

Hvor alle lærere underviser i deres liniefag  

 

Skolens pædagogiske medarbejdere skal agere vidensbaseret ud fra nyeste forskning, kombineret 

med skolens evalueringskultur, så vi ser, at det vi gør lykkes.  

 

Forældre skal indbyrdes danne et forpligtende fællesskab til glæde for deres børn og unge.  

 

Sundhed skal medtænkes og prioriteres. Sund mad, motion og udeliv skal være en naturlig del af 

Sofiendalskolens hverdag.  

 

Kvalitet i læring 

 

Vi tilstræber høj kvalitet i hele skolens dagligdag. Skolen skal sikre, at alle elever kan erhverve sig 

faglig og social ballast, der giver dem mulighed for fremtidig uddannelse og et aktivt fritidsliv. Alle er 

omfattet af skolens værdier. Medarbejderne er ansvarlige for, at værdierne er tydelige i undervis-

ningen og i fritidsaktiviteterne. Elever og forældre er også aktive og ansvarlige. I det pædagogiske 

arbejde er forskningsbaseret viden, refleksion og analyser vigtige midler til at nå skolens overordne-

de mål.  

 

Nye pædagogiske redskaber har udvidet viften af muligheder for høj kvalitet i elevernes læring. Der 

er en god tradition og praksis om aktiv videndeling og erfaringsudveksling. En vigtig kvalitetsforbed-

ring er baseret på arbejdet med LP-modellen. Vi er godt i gang og vi vil fortsætte med at bruge ny 

viden målrettet og til didaktisk dialog.  
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Sofiendalskolen har altid haft fokus på kvalitet i undervisning og vi har fortsat en meget udviklings- 

og forandringsorienteret kultur. Status i arbejdet med LP modellen har vist, at vi har fået en kultur, 

som giver afsmitning på hele skolen. Skoleudviklingen og arbejdet med LP har givet nye tanker, hvor 

vi kan se, at man gensidigt udfordres.  

 

Igennem de seneste år har vi arbejdet med trivsel, inklusion og ungeindsatsen samt brug af it. Det 

er vigtigt for Sofiendalskolen er de overordnede værdier og mål muliggør rummelighed og forståelse 

af den enkelte elevs livs- og opvækstvilkår.  

 
Et professionelt læringsmiljø for børn 

 
Vi oplever, at børn og voksne trives ved at være i gode fysiske rammer. Vi har spændende og flek-

sible læringsmiljøer, der både inde og ude giver muligheder for forskellige aktiviteter. Der er skabt 

rammer for brug af de to torve i undervisningen, pauserne og i fritiden. Store Torv har åbnet mulig-

hed for pædagogisk nytænkning både på klasse-, årgangs- og skoleniveau. Hver årgang kan bruge 

både klasselokaler og gangarealer til gruppearbejder og holddeling. Der er desuden renoveret og 

nyetableret udendørs lærings- og fritidsmuligheder, som bruges i rigt mål.  

  

Sofiendalskolen rummer mange forskellige elever, klasser og specialklasser og vi møder hver elev på 

en positiv måde. Vi har i mange år arbejdet for, at der er plads til hver enkelt elevs udvikling og fået 

gode resultater med dette. Helheden i hverdagen skal sikre hver elevs læring og udvikling. Det er 

vigtigt med gode fælles oplevelser, indbyrdes relationer og nærhed. Det er en del af vores fælles 

opgave, hvorfor trivselsproblematik, inklusion, pædagogisk it og ungeindsatsen indgår som udvik-

lingspunkter i forhold til skolens overordnede målsætning.  

 

Det er centralt, at vi ved samt tydeliggør, hvad vi har af hensigt, mål og rammer og udmønter dette 

i handling, så der er klarhed over, hvad og hvor vi vil hen. Vi ønsker, at eleverne oplever en skole-

gang, hvor der er plads til alle og gives muligheder til alle.  

 

Elevernes selvværd og identitetsoplevelse har stor betydning for deres trivsel og læring i sko-

len/DUS. Det er vigtigt, at eleverne får kendskab til, hvem er jeg og hvilke kompetencer har jeg. Vi 

arbejder bevidst på at give eleverne selvindsigt og praksiserfaring.  

 

Kompetencer er vigtige. Kompetencer er for os evnen til hensigtsmæssigt at udnytte færdigheder, 

viden og erfaringer.  Skolen skal give fundament til, at eleverne udvikler kompetencer. Vi skal derfor 

skabe scenarier, så børnene lærer. Vi skal sikre, at elevernes læring er med afsæt i nutiden og med 

udsigt til fremtidens kompetencer.  

 

Vi vil give eleverne kompetencer der muliggør, at de bliver så dygtige som muligt og får positive 

samarbejdserfaringer. Det skal være anerkendt, at man vil lære noget.  

 

Tæt samarbejde og tæt dialog med forældre er en forudsætning for et godt læringsforløb. Læring 

og opdragelse skal supplere hinanden, og det forudsætter skolens og forældrenes aktive medvirken 

og samarbejde, ligesom det kræver gensidig respekt mellem skole og hjem.  
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Professionelt læringsmiljø for medarbejdere 

 

Sofiendalskolen ønsker fortsat at være en attraktiv arbejdsplads, hvor vi tilgodeser den enkelte 

medarbejders kompetencer. Det er en forudsætning, at medarbejderne er i livslang læring, da der til 

stadighed dukker ny viden op. Der er utallige måder at lære på, som vi forholder os professionelt til 

og implementerer på skolen. Det er afgørende at udvikle og fortsat skærpe medarbejderens analyti-

ske kompetencer. Vi har derfor medarbejdere på videreuddannelse og længerevarende kurser og 

tilgodeser samtidigt interne kurser på skolen. 

Vi har velkvalificerede og dygtige medarbejdere, der aktivt forholder sig til skolens værdier og ele-

vernes læring. De forskellige team samarbejder tæt, og vi oplever et intenst og professionelt team-

arbejde. Vi har en professionel skolekultur og har stor anerkendelse og respekt for alle medarbej-

dernes kompetencer. Det er derfor positivt for skolens praksis, at vi er aktive med faglige kurser og 

sociale arrangementer. 

Sofiendalskolen har den fælles grundlæggende antagelse, at læring sker gennem udfordringer, alt 

nyt er spændende, vi kan lære af hinanden og vejen bliver, mens vi går. Vi skal turde og bruge det 

nye og ubekendte.    

Det er vigtigt, at skolen er åben for samt sikrer samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner. 

Vi fungerer blandt andet som praktikskole for University College Nordjylland, hvor vi er stolte af og 

har stort udbytte af at have mange praktikanter på skolen. Vi indgår også i et udvidet samarbejde 

med UCN, hvor vi har en studerende som undervisningsassistent ansat til at varetage nogle faste 

faglige timer på en årgang. Det giver mange positive erfaringer undervejs for alle involverede.  

Samarbejde med UCN’s praktikanter udfordrer og udvikler vores medarbejdere i forhold til didaktisk 

og pædagogisk refleksion og i forhold til deres fag-faglige læringskompetencer. Samarbejdet er også 

med til at bevidstgøre medarbejderne om den skolekultur, der er på Sofiendalskolen. 

Det er for os centralt, at skolen er i nær kontakt med det omgivende samfund. Vi har den klare 

holdning, at skolen skal muliggøre spejling af det danske samfund. Det sproglige og visuelle billede 

på det forklares ved, at vi er i et glashus, hvor man både skal kunne se ind og se ud. Det er et be-

vidst kulturarbejde, hvor de voksne i huset afspejler mangfoldigheden i samfundet og samtidig fun-

gerer medarbejdere som gode rollemodeller og tydelig voksne. 
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Vi har derfor med glæde igennem de seneste år fået nye medarbejdere på skolen i takt med, at vi 

har fået flere undervisningsassistenter. De bringer forskellige uddannelser, livserfaringer og – kom-

petencer med sig. Det er spændende at se, hvordan alle bidrager til at give gode læringsmuligheder 

og deltager i samarbejdet om elevernes trivsel og læring. Det er med til at åbne skolens kultur.  

 

 

Alle skal kunne se meningen med, de er på Sofiendalskolen 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

Sofiendalskolen som inkluderende skole 
 

Vi ved fra nyere forskning, at jo tidligere vi kan gøre børn til deltagere og give dem en følelse af at 

blive mødt, jo bedre vil barnets potentialer komme til at udfolde sig. Forebyggelse er lige nøjagtig at 

have adgang til mange muligheder for at deltage og være med i fællesskaber, og derfor har inklusi-

on sin begrundelse.  

 

Vi har vores afsæt omkring inklusion fra Bent Madsen, som er chefkonsulent for Center for Inklusion 

og Diversitet på UCC.  

 

Skolens overordnede værdigrundlag, LP-arbejdet og inklusion er hos os en bærende helhed i vores 

praksis. Det er vigtigt at holde sig for øje, at det er ikke alle børn, der kan inkluderes, men det er 

ikke en egenskab ved det enkelte barn, der afgør om det kan – det er en egenskab ved fællesska-

bet.  

 

 

LP-værktøjet rummer netop også muligheder til de aktuelle temaer omkring inklusion. Pejlemærket 

retter sig mod individet, retter sig mod den sociale kontekst (fællesskaberne) og retter sig mod rela-

tionen mellem individet og dets sociale kontekst.  

 



 

  Skoleplan år 2011  

8 

 

Sofiendalskolens har arbejdet med inklusion via praksis gennem flere år, da vi har mange forskellige 

elever fra grundskole og specialklasser. Vi fortsætter med at tænke positivt og anerkendende, så vi 

kan fortsætte med at rumme så mange elever som muligt.  

 

 

 

 
Status på det lokale indsatsområde  

 
Indførelse af LP-modellen som arbejdsredskab gennem skoleforløbet  

 
LP-modellen er en systemteoretisk analysemodel baseret på den systemiske tænkning. Sofiendalsko-

lens har arbejdet med LP i 3 år. LP vægter det anerkendende og det konstruktive, således vi flytter 

blikket fra at fokusere på fejl ved eleverne til at fokusere på mangler i strukturen. Vi skal se mulig-

heder og udfordre hinanden for at skabe trivsel for alle elever på skolen.  

  

LP-modellen lægger vægt på, at der IKKE findes bestemte metoder eller arbejdsmåder, som skolen 

og medarbejderne skal anvende og det matcher i høj grad vores skolekultur. Skoler, elevgrupper og 

medarbejdere er forskellige og derfor er det teamets iagttagelser for enkelte børn eller klasser, der 

gøres til tema for den fælles analyse og refleksion.  

 

Hver elev repræsenterer en pædagogisk udfordring, som teamet skal have særlig opmærksomhed 

så der skabes en positiv relation og realistisk handledel. På baggrund af observationer kan medar-

bejderne trække på et repertoire af metoder, der kan anvendes i relevante situationer.  

 

Skolen har samlet set haft fokus på: 

- Klasserumsledelse 

- Uddannelse af tovholdere 

- Forvandlingsrejsen. Et samarbejde med UCN om brug af systemisk og refleksiv dialog 

- Bytte-tovholderdag. Intern kompetenceudvikling af teamarbejdet med LP-modellen samt fo-

kus på tovholderfunktion 

 

 

Vi gør det, der virker er en vigtig tese. Det har reelt medført et anerkendende fokus på, hvad eleven 

kan. Teamet får fokus på det, som man vil opnå for elevens læring. Vi ser en bevidst holdning til 

brug af LP-modellen. Medarbejderne har udvidet deres samarbejde og der er højere grad af metare-
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fleksion i hvert enkelt team. Medarbejdernes tilbagemelding viser tydeligt en forbedring af samar-

bejde, egen trivsel samt bedre relationer til eleverne. Arbejdet virker positivt på læringsmiljøet – for 

både voksne og eleverne.  

 

I forhold til PPR’s ABC model er praksis i dag, at teamet forud for en indstilling til PPR har brugt LP-

modellen i forhold til elevernes faglige og sociale kompetencer. Det har haft den effekt, at der ikke 

er ventetid på psykologens arbejde, da teamet allerede har klaret dilemmaer.  

 

 

Arbejdet med LP-modellen er forskningsbaseret og vi har 2 gange deltaget i en kortlægningsunder-

søgelse. Den samlede kortlægningsundersøgelse for 4. – 10. årgang viste for hele Sofiendalskolen, 

at der var gode resultater, når medarbejderne bliver bedre analytikere. Resultaterne af undersøgel-

serne viste mange positive fremskridt og synliggjorde mulige nye indsatsområder – og udviklingsmu-

ligheder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofiendalskolen er i gang med det fjerde år med LP-modellen. Vi har erfaret, at arbejdet med LP-

modellen samtidig medfører ændring af en skole- og professionskultur. Kulturændringer, implemen-

tering samt forandring af praksis tager tid – ca. 7-8 år. 

 

 

LP-arbejdet er fortsat et overordnet lokalt indsatsområde. Vi vil gennem brug af den systemiske an-

vendelse af analysemodellen have følgende mål: 

- Aktivt indgå i inklusionsarbejdet. 

- relativt øget selvværd i forhold til skolearbejdet 

- bedre faglige resultater 

- øget arbejdsbevidsthed og – glæde hos medarbejderne 

- ledelsesfokus på skolekultur og forandringsledelse via netværksarbejde med andre LP-skoler 

 

 

Vi har i indeværende år iværksat følgende tiltag for at videreudvikle og støtte processer, kompeten-

cer og samarbejdet: 

- Fortsat udvikling af LP-modellens rammer, roller og tovholderfunktion gennem intern spar-

ring, refleksion samt netværksarbejde blandt team 

- Hvert team har møder med ekstern LP- facilitator  

- Kompetencekursus til tovholder gennem ”Tovholder 2 kursus”.  Det er en praktisk og teore-

tisk overbygning til tovholderfunktionen 
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- Kompetenceudvikling og netværkssamarbejde for LP-ledelser ang. ledelsesrefleksioner i for-

hold til skolekultur og forandringsledelse.  

 

Vi mener, at LP nytter. Ledelse er en igangsættende forandringsagent. Fokus rettes dermed også 

mod ledelse af kulturarbejde på en skole. Vi har udviklet og vil fortsat ændre kulturen, så vi bliver 

mere professionelle omkring at skabe læring og trivsel.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Lokale indsatsområder 2011 
 

 Ny udskoling 

 Webben 

 It og virtuel læring 

 Læsning 

 Projekt Uddannelsesløft 

 Modtageklassen 

 Interkulturelt samarbejde 

 Åben rådgivning 

 Sociale handleplaner for mellemtrinet 

 SSP- handleplan 

 VAND som et inkluderende pædagogisk læringsmiljø i Dus. 

 Uderummet som et inkluderende pædagogisk Dus miljø 

 Videndeling og samarbejde jf. inklusion i Dus. 
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Ny udskoling 

 

Tiltag: Alle elever skal være på Sofiendalskolen, trives og lære af undervisningen. Udskolingen skal 

være et fokusskifte, hvor vi opprioriterer elevernes udbytte frem for undervisningens indhold og 

form samt fokus på potentialeudvikling. Vi oplever, at egne elever og nye elever har brug for et frisk 

pust og en ændret skoledag. Vores udskoling skal udvikles, så eleverne i højere grad føler sig moti-

veret, udfordret og involveret. Den indre motivation og samvær med kammerater har stor betydning 

for, at eleverne lærer så meget som muligt. Eleverne har brug for at opleve selvværd og føle aner-

kendelse. Via LP- kortlægningerne og udviklingsarbejdet Uddannelsesløft har vi erfaret dette behov.  

Mål: Udskolingen skal være tydelig i forventninger til elevernes faglige, personlige og sociale udvik-

ling. Eleverne skal kunne vælge profiltimer indenfor deres interessefelt.  

Handleplan: Ledelsen har deltaget i KL’s temadage om en anderledes udskoling. SB er præsenteret 

for vision og er positive. Der iværksættes et effektivt udvalgsarbejde med henblik på en ny udsko-

lingsmodel pr. august 2012. Ledelse og interesserede faglærere udarbejder tilbuddet. Der skal være 

et læringsmiljø, hvor eleverne arbejder med tværgående emner, virtuelle internationale læringsfor-

løb samt høj grad af fokus på samarbejde og ansvar for egen læring. 

Succeskriterie: Eleverne mærker, at de ses og føler sig udfordret. Den nye udskoling medfører 

helhedstænkning, fordybelse og længere tværfaglige læringsforløb. Evalueres løbende via TUS, na-

tionale test, fremmødestatistik samt tilmelding til ungdomsuddannelserne. 

 
Webben 
 

Tiltag: Erfaringer fra LP-kortlægning og projekt Uddannelsesløft viser, at nogle elever har brug for 

tid/støtte til hjemmearbejde, mens andre har behov for flere faglige udfordringer. Webben er et an-

derledes læringsmiljø efter skoletid. Det er for 5. - 9. årgang. Der bliver aktiviteter for elever med 

særlige behov samt elever med særlige talenter. Der skal være differentierede kursusforløb på 

tværs af årgangene.  

Eleverne motiveres og lærer på nye måder. Webben skal også være en it virtuel base, hvor compu-

terprogrammer bruges til at styrke elevernes kompetencer. Sofiendalskolen har fået bevilliget timer 

til et mindre projekt i regi af fælles skoleudvikling. 

Mål: Webben bliver et åbent læringsrum, hvor der arbejdes på tværs af klasser og årgange med 

fokus på fordybelse i fagligt stof. Eleverne arbejder på skolen om eftermiddagen. Eleverne får en 

faglig udfordring og udvikling, således hver elev udfordres i egen udviklingszone. Webben opleves 

som positiv, spændende og givende.  

Handleplan: Der er fokus på læringsbehov i stedet for lektiebegrebet. Der er åbent 2-3 lektioner 2 

gange om ugen for 5.-6. årgang samt for 7., - 9. årgang. Der bruges lærere, der formidler faglig 

fordybelse. Der tilknyttes lærere med særlig kompetence indenfor pædagogisk læring af IT. Der 

samarbejdes med ungdomsuddannelserne. 

Succeskriterie: De elever, som kommer i webben får andre faglige udfordringer og fordyber sig 

yderligere. Elevernes indre motivation er vigtig, så oplevelsen af fagligt flow sker for enkelte elev og 

fællesskabet styrkes. Medlæring udvikles og erfares. Der afholdes interne evalueringsmøder samt 

møder med tilknyttede proceskonsulenter. 
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Brug af it og virtuel læring 
 

Tiltag: Nutidens elever bruger og lærer via it og virtuel læring. IT og medier bruges så hyppigt og 

hensigtsmæssigt, som vi kan give mulighed for. Brug af it og virtuel læring er et af skolens fokus-

punkter, så vi stimulerer, udfordrer og lærer eleverne brug af nutidens forskellige elektroniske medi-

er. Sofiendalskolen vil aktivt udvikle den didaktiske læring i it, medier og samtidig prioritere indsats-

områderne. 

Mål: At opprioritere brug af it og den virtuelle læring. Didaktisk refleksion over, hvordan tiltag 

iværksættes og bruges. Få erfaring med længerevarende forløb gennem brug af blandt andet tab-

lets, virtuelle læringsforløb fra ”skyen”, Drop-box samt andre læringstilbud.  

Handleplan: Prioritering i indsatsområder og udviklingsområder. Tiltag iværksættes, når priorite-

ring og forløb er besluttet 

Succeskriterie: Eleverne mestrer flere tekniske hjælpemidler, så hver enkelt elev, klasse og årgang 

får færdigheder og udvikler kompetencer. Evalueres løbende i PLC- og IT-udvalg og via KU møder. 

 

 

 
 
 

Læsning 
 

Tiltag: I skoleåret 2009/2010 udarbejdede en læsegruppe i samarbejde med eksterne konsulenter 

en handleplan for læsning. Vores læsevejleder har holdt interne fagdage med fokus på læsning ud 

fra de mål og fokusområder, der er beskrevet i handleplanen. Målet har været at tydeliggøre, at 

læsning er et anliggende for alle lærere på alle klassetrin samt at give praktiske anvisninger på, 

hvordan man kan arbejde med læsning i alle fag. Handleplanen for læsning revideres med nye ma-

terialer og fag i indeværende skoleår. 

Vi har en færdiguddannet læsevejleder og tre lærere, som er i gang med uddannelsen. 

Gennem Danmark Lærerforenings kampagne ”Vi læser for livet” har vi fået del i projektet ”Lån en 

ekspert”. I den forbindelse er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af vores læsevejleder og tre 

lærere. Projektet har fokus på faglig læsning og skrivning i alle fag. Eksperten holder et oplæg her-

om for hele lærerkollegiet. Efterfølgende deltager eksperten i fagteammøder, hvor faglærerne kan få 

råd og vejledning til arbejdet med læsning. Arbejdsgruppen har i forbindelse med projektet særligt 

fokus på vores dsa-elever på mellemtrinnet, idet elevernes sproglige forståelse af ord og begreber 

har afgørende betydning for deres faglige udbytte af teksterne. Sidste skoleår havde vi stor succes 

med vores læsebånd, hvor hele skolen læste i 20 minutter hver morgen i alle fag.  
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Læsevejlederen deltager desuden i en læsekonference med lærerne på 5. 6. og 7. årgang. Her drøf-

tes elevernes resultater i de standardiserede prøver. Resultater i de nationale test og standardisere-

de prøver drøftes på TUS med ledelsen.  

Mål: Lærerne skal i deres planlægning sikre fokus på den sproglige og begrebsmæssige forståelse i 

stoffet. Endvidere skal de udvikle bevidsthed om de særlige sproglige træk, der knytter sig til tek-

sterne i netop deres fag. Eleverne skal udvikle bevidsthed om egne læseformål og kendskab til for-

skellige genrer, notatteknikker, læsemåder og informationssøgning. Elever med læsevanskeligheder 

tilbydes fortsat tidligt relevante kurser, støtte og brug af elektroniske læse- og skriveprogrammer. 

Handleplan: Målene for læsning ud fra vores ”Handleplanen for læsning” skal tydelig fremgå på 

årsplanerne i alle fag for hvert enkelt klassetrin.  

Fra januar til og med marts har vi læse- og skrivebånd på hele skolen, hvor der læses 20 minutter 

hver morgen i alle fag. Fokusområderne er faglig læsning og skrivning i fagene og bygger på de 

erfaringer, vi har gjort i forbindelse med ”Projekt lån en eksperts” oplæg. 

For vores elever på 6. klassetrin afholder vi en intern konkurrence i højtlæsning. Samtidig inviteres 

samtlige skoler i Aalborg kommune til at deltage i en fælles kommunal konkurrence. Konkurrencen 

bliver sted i foråret.  

Succeskriterier: Læsning bliver fortsat fokusområde, så vi fagligt bruger den nyeste viden og 

praksis for at give eleverne de bedste læsefærdigheder. Hver enkelt elev skal blive ved med at ud-

vikle sine læsekompetencer. Evaluering sker løbende via samarbejde mellem teamet og læsevejleder 

samt KPC-koordinator. Ledelsen sikrer dialog omkring læsetiltag og læseudvikling via KU og TUS. 

 

 

 
 

 

Projekt Uddannelsesløft 
 

Tiltag: Sofiendalskolen er aktiv deltager i projekt Uddannelsesløft, der begyndte i 2010. Projekt 

Uddannelsesløft er et udviklingsprojekt, der har som mål at højne uddannelsesniveauet for primært 

tosprogede elever. Projektet kompetenceudvikler undervisere og vejledere på de deltagende institu-

tioner, så især dansk som andetsprogselever får udviklet og forbedret deres danskkundskaber og 

forbedret deres karakterer. I skrivende stund deltager 9. årgangs teamet i projektet og de næst-

kommende to år vil et nyt kommende 8. årgangsteam deltage.  

Mål: Via brug af aktiv inkluderende pædagogik skal der være fokus på integration af sprog og fag. 

Lærerne har fokus på udvikling af metoder og materialer samt formidling af disse. Der anlægges et 

anerkendende ressource syn og der er høje positive forventninger til alle elever. Overgangen fra 
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grundskole til ungdomsuddannelse skal vise forøget søgning samt fastholdelse af eleverne på disse 

ungdomsuddannelser. 

Handleplan: Teamet arbejder tæt sammen med projektmedarbejder fra Uddannelsesløft, så der 

laves undervisningsforløb. Der etableres aktivt samarbejde på tværs af fag og uddannelsesinstitutio-

ner med fokus på faglig didaktisk debat med det sigte at øge kendskab til hver uddannelsesinstituti-

ons mål og praksis. 

Succeskriterie: DSA-elevernes læsekompetencer og karakterer forbedres. Søgning til ungdomsud-

dannelserne forandres og forøges.  

 Link til Uddannelsesløft 

 
Modtageklasser 
  

Tiltag: Sofiendalskolen fik en M1–klasse i juni 2011. I dag er der 13 elever i M1. Eleverne kommer 

fra 9 forskellige nationer og skolesystemer, hvilket giver en faglig og spændende hverdag. I novem-

ber 2011 startes en M2-klasse.   

Mål:  - At modtagelsesklasseeleverne og deres forældre får en god, tryg og integrerende 

opstart i samarbejdet med det danske skolesystem – herunder i første omgang i sam-

arbejdet med Sofiendalskolen.  

- At skolens modtagelsesklasseteam får skabt det grundlæggende fundament og rum 

for andetsprogstilegnelse og læring, som på sigt skal give eleverne mulighed for at del-

tage i - samt får udbytte af - undervisningen i en almindelig klasse.  

- At modtagelsesklasseleverne får en succesfuld integration i den almindelige skoledel 

og dus.  

Handleplan: M-teamet arbejder fra starten af på at etablere et tæt og godt skole-hjem samarbej-

de. I forhold til integrationen i et helt nyt skolesystem er m-teamet i den første tid i tæt kontakt med 

forældrene. På klassens 1. forældremøde introduceres samt indføres forældrene i brugen af 

Forældreintra – og siden er efterfølgende den primære kontaktflade mellem skole og hjem.  

I M-klasserne etableres en skoledag som grundlæggende bygger på fællesskab, kontrastiv undervis-

ning og en høj grad af såvel pædagogisk- som skolefaglig differentiering. Den enkelte elev mødes 

hvor han/hun er og gives mulighed for at udvikle sit danske sprog og faglighed efter princippet om 

zonen for nærmeste udvikling. 

M-elevens integration i den almindelige skoledel foregår i et tæt samarbejde mellem m-teamet og 

det modtagne team. Det modtagne team kan herunder bl.a. vurdere, hvilken klasse m-eleven ville 

passe bedst i. Integrationen i de forskellige faglige fag sker gradvist efter m-teamets vurdering af 

elevens danskkundskaber i forhold til de pågældende fag.   

M1-eleven er tilknyttet et af sporene i den almindelige dus afdeling. Eleven gives her mulighed for at 

etablere nye venskaber med etnisk danske børn – og samtidig bibeholde venskaberne med klasse-

kammeraterne fra m-klassen. M-eleven integreres, så vidt muligt, ind i samme spor i skole- og dus-

del. På den måde skabes der sammenhæng i m-elevens skoledag.  

Succeskriterie: Eleverne møder og bruger det danske sprog i så mange nære situationer som mu-

ligt. Integration iværksættes så hurtigt eleverne fornemmes fagligt og sprogligt klar til at være i en 

grundklasse. Evaluering sker løbende, da der er stor fokus på M-klassernes udvikling og trivsel. 

http://www.uddannelsesloeft.dk/
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Interkulturelt samarbejde 
 

Tiltag: Nutidens elever vokser op i et samfund, hvor de lever i lokale og internationale miljøer. So-

fiendalskolen har fortsat fokus på internationalt samarbejde, som vi vil videreudvikle og bruge aktivt 

i hverdagen. Viden om andre lande, sprogfærdigheder og international kultur og samfundsforståelse 

er væsentlig for at deltage aktivt i et samfund præget af globalisering. Det er en grundlæggende 

kompetence, som vi vil give eleverne i grundskolen.  

Mål: Alle elever skal deltage i internationalt projekt. Eleverne skal have udviklet interkulturelle kom-

petencer gennem undervisningsforløb, internationalt samarbejde, brug af internationale gæsteun-

dervisere og virtuelle netværksbaser.  

Handleplan: At opprioritere det interkulturelle samarbejde. Bruges aktivt hele skolen og være en 

del af udskolingens indhold. Der nedsættes ideudvalg, der skal iværksætte tiltag. ePals kan bruges 

til international kontakt. Tiltag iværksættes, når prioritering og forløb er besluttet. 

Succeskriterie: Eleverne arbejder, oplever og får erfaring med forskellige kulturer og samfund og 

skabt relationer til andre skoleelever.  
 
Åben rådgivning 
 

Tiltag: Trivselsforum har stor betydning for samarbejdet mellem flere forvaltninger. Mange elever 

og familier hjælpes og konflikter nedtrappes. I dagligdagen oplever vi, at nærhed muliggør hurtige 

aftaler og møder kan afvikles mere ubesværet.  

Mål: Helhed og nærhed i samarbejde med fokus på barnets hverdag i skole og i familien. Nært 

samarbejde mellem trivselspersoner, sagsbehandler og familie, så eleven trivsel og opvækst bliver 

bedre. Mødet omkring eleven sker på skolen. 

Handleplan: Der etableres åben rådgivning på hverdage på skolen. Der er aftalt dato og sendt in-

formation til familierne. Etablering af åben rådgivning med en sagsbehandler for forældre sker på 

skolen.  

Succeskriterie: Trivselspersoner og sagsbehandler får mulighed for tæt og målrettet samarbejde. 

Vi får løst nogle fælles udfordringer og dilemmaer hurtigt og kompetent. 

Sociale handleplaner for mellemtrinet 
 

Tiltag: Indførelse af fælles overordnet retningslinjer til om planlægning af undervisningsforløb til 

elevernes sociale kompetencer for 4. – 6. årgang er fortsat et lokalt fokusområde. LP-kortlægning og 

DCUM viser, at elevernes sociale kompetencer styrkes. 

Mål: At udvikle forståelsen for sig selv og de andre, at arbejde med at lære og forstå empati og 

demokratiske spilleregler. De selvstyrende team har ansvar for dialog og implementering.  

Handleplan: I skrivende stund har mellemtrinet haft introduktion samt møde omkring emnet. Ar-

bejdet er påbegyndt omkring målsætning samt planlægning. Der skal laves en overordnet og fælles 

handleplan for mellemtrinet. 

Succeskriterie: Flere klasser bruger den sociale handleplan samt andre pædagogiske værktøjer 

som DCUM’s bøger og programmet. Elevernes tilbagemelding via DCUM og LP er en rettesnor. Eva-

luering sker løbende via samarbejde mellem teamet og læsevejleder samt Kompetencecenterkoordi-

nator. Ledelsen sikrer dialog via KU og TUS. 
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SSP – handleplan 
 

Tiltag: Der er mange undervisningsforløb og erfaringer omkring SSP-arbejdet på skolen. Det er et 

vigtigt og centralt emne for alle. Vi vil have skabt en helhed og en linje for hele skolen omkring vo-

res SSP-profil. Det er højt prioriteret i forhold til skolens samarbejde med forældrene.  

Mål: En overordnet SSP- profil for hele skolen med tiltag for hver årgang. SSP medarbejder kan 

bruges konstruktivt og målrettet og der kan samarbejdes med andre relevante. 

Handleplan: I skrivende stund har vi haft introduktion samt møde omkring emnet. Arbejdet er på-

begyndt omkring målsætning samt planlægning. Der er laves en overordnet og fælles handleplan. 

Hvert årgangsteam er ved at udfylde bilag om deres tidligere og nuværende undervisningsforløb 

samt emner for forældresamarbejdet. 

Succeskriterie: Flere klasser bruger SSP-læseplan. Elevernes tilbagemelding via DCUM og LP er en 

rettesnor. Evaluering sker løbende via samarbejde mellem teamet og SSP-medarbejder. Ledelsen 

sikrer dialog via KU og TUS. 

 

 

 

 

 
Vand som et pædagogisk læringsmiljø i Dus. 
 

Tiltag: Vi vil indgå et samarbejde mellem UCN’s svømmelæreruddannelse, specialinstitutionen ”Siri-

us” og DUS A, B og C. Vi vil skabe et inkluderende miljø, der tager udgangspunkt i børnenes mulig-

heder for at indgå i et fællesskab og bruge hinandens kompetencer. Vi ønsker at fremme det enkelte 

barns sociale kompetencer i et inkluderende læringsrum. Samarbejdet vil være med til at styrke og 

kvalificere pædagogerne praksis på dette område samt give de studerende en større praksisforståel-

se og hermed udvikle dialogen mellem uddannelsen og den pædagogiske institution. Herved skaber 

vi en større sammenhængskraft dels mellem UCN og de pædagogiske institutioner, men det giver i 

høj grad også mulighed for at skabe basis for et samarbejde om inklusionstemaet. Herved sker en 

videndeling mellem de forskellige pædagogiske områder, som dermed kvalificerer og effektiviserer 

pædagogisk praksis.  

Mål: 

- At kvalificere pædagogernes faglighed netop på dette område  

- At skabe et inkluderende miljø, der styrker samarbejdet på tværs af institutionerne 

- At skabe rum og betingelser for udvikling af relationer børnene i mellem med udgangspunkt i 

det enkelte barns nærmeste udviklingszone 

- At udvikle det enkelte barns sociale kompetencer i et ressourcestærkt miljø, som kan give 

barnet et større socialt netværk og flere handlemuligheder i hverdagen 

- At bruge vand som element, der fremmer det enkelte barns lyst til og glæde ved bevægelse 
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Handleplan: Som en del af 3. klasses udslusningsprojekt, har vi valgt at tage udgangspunkt i netop 

denne børnegruppe. Dette for at skabe et solidt netværk blandt de jævnaldrende, samt at fastholde 

deres interesse ved at give dem forskellige tilbud i dus. Med udgangspunkt i ADHD gruppens mel-

lemtrin – vil vi udvælge børn som har potentialer i forhold til at kunne indgå i dette projekt 

Svømmetiden deles op i forskellige fokusområder. Den første periode sætter fokus på at inkludere 

de inaktive børn, samt de børn, som vi oplever også har brug for at være en del af et fællesskab.  

Evaluering: Vi vil løbende evaluere forløbet og tilpasse aktiviteterne forhold til de forskellige fokus-

områder, samt de erfaringer og iagttagelser, som vi gør os.  
 

Uderummet som et inkluderende pædagogisk Dus miljø 
 

Tiltag: Vi vil bruge uderummet i vores inkluderende tilgang, hvor vores pædagogik retter sig mod 

individet, retter sig mod den sociale kontekst (fællesskaberne) og rettet sig mod relationen mellem 

individet og dets sociale kontekst. 

Vi vil arbejde ud fra teorier om inklusion, hvor vi bl.a. vil fastsætte strukturerede rammer, og have 

fokus på vores deltagelse, hvor vi har mulighed for arbejdet med det enkelte individ og fællesska-

bet.  Uderummet giver andre muligheder for at udvikle børn i sociale relationer, der ud over giver 

det mulighed for at inkludere de børn der har vanskeligheder i et traditionelt institutions miljø. 

Uderummet giver ligeledes pædagogen mulighed for at fokusere på de børn og situationer, hvor der 

er behov for voksendeltagelse og brug deres faglige kompetencer til at skabe meningsfulde situatio-

ner, relationer og kontekster for disse børn.  

Et godt inkluderende udemiljø forudsætter, at vi har fokus på, at børnene har en lyst og motivation 

til at indgå i aktiviteten. Det betyder, at vi skal have et indgående kendskab til de enkelte børn, der 

vælges til at deltage.  

Mål: Altid at have inklusion med som didaktisk overvejelse i forhold til uderummet. 

 Uderummet, både nærmiljøet, Østerådalen og Bejsebakkeskoven, bliver et sted med plads til 

alle, hvor børnene får kendskab til årstidernes skift, og de muligheder der findes i naturen. 

  Vi vil skabe relationer og kontekster, som fremmer deltagelsen i uderummet.  

 Børnene skal være medansvarlige i aktiviteterne 

Handling: Inklusion på tværs af afdelingerne skal primært foregå i forhold til naturugerne på års-

plansaktiviteterne. Der iværksættes aktiviteter i naturugerne. 

Succeskriterie: At skabe venskaber på tværs af institutionerne og udvikle den enkeltes relations-

kompetencer til gavn for individet og fællesskabet.  Vi vil bruge medarbejdermøderne til løbende 

evaluering og lave tværfagligt samarbejde både internt og eksternt. 

 

Vidensdeling og samarbejde jf. inklusion i Dus. 
 

Udfordringen:I forbindelse med indførelsen af arbejdet omkring inklusion er vi blevet opmærk 

somme på, at vi i medarbejdergruppen besidder en masse uudnyttede kompetencer.  

Mål:  - At medarbejdere overordnet får fælles opfattelse af, hvad inklusion er.  

- Sætte fokus på, hvordan vi bruger de allerede eksisterende kompetencer og samar-

bejdsrelationer bedre så vi bliver mere inklusionsfremmende 
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Handleplan: Vi vil hente faglig inspiration udefra og bringe fælles temaer op på fælles persona 

møde 4 gange årligt. Hvad er det overordnede menneskesyn? Hvad vil det sige rent praktisk?  

Der skal udarbejdes en resourcebank for/blandt medarbejderne. Diskussion sker i mindre grupper. 

Der arbejdes på tværs af afdelingerne. En fra ledelsen er tovholder. 

Ressourcebank udarbejdes af to medarbejdere som fremlægger det på et fælles medarbejdermøde. 

Hver medarbejder beskriver egne kompetencer som efterfølgende. To gange om 

året kommer temaerne fra ressourcebanken op til diskussion på et afdelingsmedarbejdermøde  

Kompetenceprofiler opdateres. Den løbende opdaterede ressourcebank bliver tilgængelig på perso-

nalenaleintra.  

Succeskriterier: Medarbejderne oplever sig bedre kvalificeret i forhold til inklusionsbegrebet 

Ressourcebanken skal være aktiv og blive brugt. 

Evaluering:  Der evalueres efter hvert fælles medarbejdermøde, hvor et inklusionsemne har været 

dagsordenen. I forbindelse med opdatering af ressourcebanken 2 gange årligt evalueres samme.  

 

 
Fakta om skolen 

  

 

 Link til Fakta om skolen.  

 
Kvalitetsrapport 

 
 Særskilt bilag  

http://www.sofiendalskolen.dk/infoweb/dynamiskesider/generel%20information%20om%20skolen.asp

