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Forord
Kvalitetsrapportens indhold
Denne kvalitetsrapport er en evaluering af skoleområdet i skoleåret 2012/2013.
I 2011 blev indført en ny budgettildelingsmodel i Slagelse Kommune, hvor der bliver tildelt
ressourcer pr. elev i stedet for pr. klasse. Denne kvalitetsrapport bygger derfor på
resultater, hvor der er blevet tildelt ressourcer pr. elev. Budgettildeling fremgår af bilag A i
hovedrapporten.
Kvalitetsrapporten består af en hovedrapport og 26 skolerapporter for:

19 almene folkeskoler tilknyttet hvert deres distrikt
Xclass - der optager elever til 10.klasse fra alle distrikter
3 heldagsskoler der optager elever fra alle distrikter
3 specialskoler der optager elever fra alle distrikter og fra andre
kommuner – den ene specialskole hører under Center for
Handicap, Socialpsykiatri og Misbrug

Rapporterne er inddelt i nogle overordnede temaer, hvor Undervisningsministeriets
rammebetingelser1, samt status på kommunale indsatsområder i 2011-2013, er
indarbejdet. Temaerne er:

Grundlæggende rammebetingelser
Læseindsats og faglige resultater
Overgang til ungdomsuddannelse
Medarbejdernes kompetencer og kompetenceudvikling
Inklusion og specialpædagogisk bistand
Skole-hjem samarbejde og evalueringskultur
It og medier i skolen
Sundhed, trivsel og undervisningsmiljø
Dansk som andetsprog er indarbejdet i de øvrige temaer

Kvalitetsrapportens formål
Kommunerne skal udforme en kvalitetsrapport på skoleområdet hvert år. Den er først og
fremmest kommunernes redskab til at sikre overblik og udvikling. Kvalitetsrapporten skal
styrke Kommunalbestyrelsens mulighed for at varetage sit ansvar for folkeskolen, ved at
tilvejebringe dokumentation om den enkelte skole og det samlede skoleområde.
Kvalitetsrapportens formål er samtidig, at fremme dialogen og systematisere det løbende
samarbejde om evaluering og udvikling mellem alle interessenter på skoleområdet. Den
kan give anledning til større indsigt, refleksion og debat gennem videndeling.

1

Bekendtgørelsen om kvalitetsrapporter:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25286
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Kvalitetsrapportens tilblivelse
Slagelse Kommune har dispensations fra Undervisningsministeriet til at udarbejde
kvalitetsrapporten hvert andet år. Derfor blev der ikke udarbejdet en kvalitetsrapport for
2011/2012. Formålet er, at arbejde hen imod en grundigere vurdering og opfølgning på
skolernes resultater og forbedre kvalitetsrapporten som styrings- og udviklingsredskab.
Der skal være en naturlig kobling mellem kvalitetsrapporten og skole- og fritidschefens
udviklingsaftale2 med Børne-, Uddannelses- og Integrationsudvalget, samt skolernes
virksomhedsaftaler.
De overordnede rammer og tidsplan for udarbejdelse af kvalitetsrapporten 2012/2013 er
blevet til i et samarbejde mellem en følgegruppe bestående af 4 skoleledere og Center for
Skole og Fritid. Rammer og tidsplan blev godkendt af Børne-, Uddannelses- og
Integrationsudvalget den 29. januar 2013. Tidsplanen fremgår af bilag C i hovedrapporten.
Med udgangspunkt i de overordnede rammer er skolerapporterne udarbejdet i et
samarbejde mellem de enkelte skoler og Center for Skole og Fritid. Der har været
indsamlet data fra skoleledelsen, der efterfølgende har udarbejdet skriftlige vurderinger på
baggrund af de indsamlede data. Der er indsamlet kvantitative data fra centralt hold, hvor
dette har været muligt. Hvor intet andet er angivet, er data hentet fra den enkelte skole.
Skolerapporterne inddrager resultater fra tidligere år, samt kommunale og nationale
gennemsnit, hvor det er muligt og relevant til belysning af skolernes udvikling.
I de enkelte skolerapporter kan der være overspring af numre i tabellerne, hvilket skyldes,
at tabeller er udeladt, da de vedrører områder, der ikke er relevant for skolen.
Hovedrapporten er udarbejdet af Center for Skole og Fritid og beskriver det samlede
kommunale skoleområde på baggrund af skolerapporterne.

Kommunale indsatsområder
Indsatsområder og mål i skole- og fritidschefens udviklingsaftale og i skolernes
virksomhedsaftaler er bl.a. afledt af konklusioner på kvalitetsrapporten 2010/2011.3.
Kvalitetsrapporten 2012/2013 gør status på mål og succeskriterier i udviklingsaftalen for
2012-2013.
De indsatsområder der berøres i denne kvalitetsrapport er:
Styrket faglighed
Almen-specialområdet
Sundhed

2

Udviklingsaftale for Center For Skole 2012-2013

Kvalitetsrapport (Hovedrapport) 2010/2011
3De

enkelte skolers kvalitetsrapporter fremgår af skolernes hjemmesider
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Mål og succeskriterier i udviklingsaftalen fungerer i høj grad som indikatorer og
opgørelseskriterier.

Kommunale projekter
Slagelse Kommune har gennemført eller er i gang med et antal projekter, der understøtter
flere af de ovenstående indsatsområder på skolerne. Nogle af projekterne er forankret i
Center for Skole og Fritid, og andre er tværfaglige med deltagelse af flere centre og
samarbejdspartnere. Nogle af projekterne involverer alle skoler og andre involverer nogle
enkelte skoler eller klasser. Når en projektperiode afsluttes, arbejdes der på at
implementere de gode erfaringer og indsatser.
En oversigt over de væsentligste projekter på skoleområdet i perioden 2011-2013 fremgår
af bilag D i hovedrapporten.

Skolens profil
Baggesenskolen er en 2-3 sporet folkeskole fra 0. - 9. klasse med ca. 630 elever. Skolen har
ligeledes tilknyttet to af Slagelse kommunes modtageklasser.
Baggesenskolen er en udviklingsorienteret skole, som har en overordnet målsætning om at
højne det faglige niveau og den sociale trivsel for både elever og medarbejdere.
Baggesenskolen arbejder ud fra en målsætning om at alle elever har ret til at være en del af et
fagligt og socialt inkluderende fællesskab, hvor trivsel og læring er nøgleord!
På Baggesenskolen anser vi elever, forældre og medarbejdere som skolens største ressource.
Vi er en teambaseret skole, der arbejder ud fra en systemisk tilgang med afsæt i Lp-modellen.
Derfor har vi på Baggesenskolen etableret et ressourcecenter, der understøtter både den
faglige og social inklusion, bla. ved sparring/supervision ifht medarbejdere, årlige
klassetrivselsundersøgelser, sagssupervision oa.
Derfor har vi på Baggesenskolen prioriteret ansættelse af egen skolesocialrådgiver.
Derfor har vi lokalt på skolen etableret et specialpædagogisk tilbud, der understøtter den
enkelte elev eller fælsseskabet med udgangspunktet i at alle elever har ret til at være en del af
fællesskabet.
Derfor har vi på skolen etableret nye fysiske læringsmiljøer - med afsæt i pædagogisk
udviklingsarbejde/kompetenceudvikling omkring klasserumsledelse og inklusion.
Derfor arbejder vi kontinuerligt og vedholdende med hvordan vi kan udvikle samarbejdet
mellem skole og hjem- med et afsæt, der er båret af ligeværd, tillid og dialog.
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Kapitel 1: Skoleledelsens sammenfattende helhedsvurdering
Når man betragter karaktergennemsnittet på Baggesenskolen for 2010, 2011 og 2012 ser vi
en markant fremgang ved sammenligning af hhv. 2011 og 2012, samt 2011 og 2013.
Når vi sammenligner 2011 og 2013 ser vi markant fremgang inden for alle fag på nær skriftlig
biologi og geografi.
Når vi sammenligner 2012 og 2013 ser vi den samme tendens dog ikke så markant. Her er der
tale om fremgang inden for 11 områder, tilbagegang på 4 samt en status qua. Dette betragtes
som helt almindelige udsving med afsæt i elevgruppe og demografi.
Det man kan se meget tydeligt på de opnåede resultater på Baggesenskolen gennem de sidste
3 år er en faglig udvikling på mere end et karakterpoint. Vi er gået fra et gennemsnit på 5,4 i
2011 til 6,5 i 2013, hvilket er en fuldt ud tilfredsstillende udvikling med afsæt i de tiltag og
indsatsområder der har været arbejdet med på skolen.
Vi har på skolen gennem perioden arbejdet med indsatser inden for nedenstående:
Bevægelse i undervisningen
Klasserumsledelse
Fagliglighed i inklusion
Lektiecafe for alle skolens elever
Ændring af Speciel pædagogisk bistand – etablering af ressourcecenter
Systemisk tilgang med afsæt i Lp-modellen
Understøttelse af den praktisk musiske dimension
Ekstra idrætstimer fra 4. klasse til 9. klasse.
Skole/hjem samarbejdet
Øget fokus på klassetrivsel og relationsarbejdet
Læsning og læsekonferencer
Etablering af nye fysiske læringsmiljøer på hele skolen – der understøtter andre
undervisningsformer
Kendetegnene for alle disse indsatser er, at de alle er faktorer, der understøtter den fagfaglige præstation for den enkelte elev.
Det som kendetegner Baggesenskolen gennem perioden 2011 – 2013 er, at skolen er inde i en
positiv fag-faglig og pædagogisk udvikling, der forventes at fortsætte ved ledelsesmæssigt at
sikre fortsat implementering af beskrevne tiltag – men samtidig øget fokus ifht ny skolereform
med afsæt i en ny og længere skoledag med rum for aktivitetstimer.
Med afsæt i den nye skolereform vil vi etablere lærerforberedelses arbejdspladser med afsæt i
et øget behov for tilstedeværelse på skolen til forberedelse og samarbejde. Der vil ligeledes
blive arbejdet på etablering af et ude-skolemiljø på skolen til understøttelse af bevægelse i
undervisningen, samt aktivitetstimer.
Vi vil som egne indsatsområder arbejde med teamsamarbejde, læringsledelse og visible
learning. Dette skulle gerne give et ændret perspektiv på samarbejde samt en ændring på
praksis inden for undervisningen med fokus på effekt målinger/ evaluering af personlige
læringsmål frem for evaluering af undervisningsforløb.
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Skoleledelsens forslag til fremtidige indsatser på egen skole
Vi skal på skolen udvikle og forsat arbejde med kompetenceløft af vores egne
læringsvejledere. Dette sker i samarbejde med 2 andre skoler i kommunen og i
samarbejde med UCSJ – Pia Beyer.
Arbejde med en ny teamstruktur – med afsæt i systemisk tænkning og LP-modellen.
Vi skal kompetenceløfte alle lærere i teamsamarbejde på en fælles kick off dag i
forbindelse med skolestart samt et fælles internatkursus. Dette er planlagt i samarbejde
med UCSJ – Pia Beyer.
Opfølgning på fælles kompetenceløft omkring klasseledelse med Helle Plauborg.
Yderligere indsats omkring bevægelse i undervisningen, samt etablering af udeskole og
renovering af skolegård.
Udviklingsforløb omkring Visible Learning som løftestang for bl.a. ny skolereform i
samarbejde med 2 andre skoler i Slagelse kommune.
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Kapitel 2: Grundlæggende rammebetingelser
Elevtal
Tabel 1.1 viser antal elever, klasser og klassekvotienter på skolen og gennemsnitlige
klassekvotienter i kommunen for skoleåret 2012/2013.
Specialskoler, specialklasser og ø-skoler er ikke indregnet i de gennemsnitlige
klassekvotienter i kommunen.
Data er indhentet fra Tabulex og er fra den 5. september 2012.
Tabel 1.1: Elevtal og klassekvotienter
Klassetrin
Normalklasse
Fuld
årgangsdelt

Antal klasser

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

I alt
Modtageklasser

3
3
4
3
3
2
2
3
2
3
28
2

Antal
elever

77
53
76
61
64
50
44
71
50
59
605
5

Klassekvotient

Klassekvotient
Gns. kommunen

25,7
17,7
19,0
20,3
21,3
25,0
22,0
23,7
25,0
19,7
21,6
2,5

22,9
19,9
22,8
21,4
23,8
23,3
23,0
23,5
22,8
20,9
22,4
6,4

Kommunens gennemsnitlige klassekvotient i 2010/2011 var på 20,0.
Landsgennemsnittet var i 2010/2011 på 20,7 og i 2011/2012 på 21,1
Tabel 1.2 viser antallet af tosprogede elever på skolen, og hvilke af disse der henholdsvis
er blevet indstillet til supplerende undervisning i DSA og til modtagelseshold/-klasser. Data
er hentet fra Center for Skole og Fritids indstillingsskema. Opgørelsen er fra marts 2011,
2012 og 2013 med henblik på efterfølgende skoleår. I tallene for indstillinger er medtaget
kommende børnehaveklasser.
Tabel 1.2
Marts 2013

Marts 2012

Marts 2011

Antal tosprogede elever

58

65

49

Indstillet til supplerende
undervisning i DSA
Indstillet til modtagelseshold/klasser

15

28

20

10

17

15
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Elev-lærer ratio
Elev-lærer ratio er et udtryk for, hvor mange elever, hver lærer underviser i gennemsnit.
Det beregnes ved at sammenholde antallet af lærerårsværk med antallet af elever (pr. 5.
september).
Tabel 2 viser elev-lærer ratio på skoleniveau og kommuneniveau for skoleårene
2010/2011, 2011/2012 og 2012/2013. Ø-skoler, specialskoler og specialklasser indgår ikke
i det kommunale gennemsnit.
Tabel 2

Elev-lærer
ratio

Skolen
2012/2013

Gns.
Kommunen
2012/2013

Skolen
2011/2012

Gns.
Kommunen
2011/2012

Skolen
2010/2011

Gns.
Kommunen
2010/2011

13,9

12,3

15,8

13,3

13,0

11,9

Til sammenligning var landsgennemsnittet for folkeskoler 11,6 i skoleåret 2010/2011 og
12,2 i skoleåret 2011/2012. Landsgennemsnittet for skoleåret 2012/2013 er endnu ikke
offentliggjort. I landsgennemsnittet indgår ikke specialskoler og specialklasser.
Skoleledelsens kommentar:
I år er der tildelt holddelingstimer i flere klasser, bl.a. på grund af
klassesammenlægninger. Det betyder, at der er flere lærerressourcer pr. barn i forhold
til at få støttet op omkring både den faglige og den sociale side og for at afhjælpe de
problematikker, som notorisk vil være der et stykke tid i forhold til
klassesammenlægninger. Samtidig giver det mulighed for at dele klasserne i flere
mindre hold i forhold til at udfordre hver enkelt elev på deres niveau.

Anvendelse af lærernes arbejdstid
Data er beregnet ud fra lærernes nettoarbejdstid og opgøres i tre kategorier:
Undervisning – omfatter klasseundervisning, holdundervisning, individuel
undervisning (herunder specialundervisning, vikartimer, samt undervisning på
lejrskoler og ekskursioner)
Opgaver i tilknytning til undervisningen – omfatter forberedelse og
efterbehandling af undervisningen alene eller sammen med andre, samarbejde og
udvikling af forhold vedrørende undervisningen og elevpraktik
Andre opgaver - omfatter møder, efter- og videreuddannelse, lejrskoler (ekskl.
undervisning) og afgangsprøver.
Bemærk, at fra skoleåret 2011/2012 indgår tid til skole-hjem samarbejde i kategorien
andre opgaver, hvor det før 2011/2012 indgik i opgaver i tilknytning til undervisningen
Tabel 3 viser i procent den gennemsnitlige andel af lærernes arbejdstid der anvendes til de
tre kategorier i skoleårene 2010/2011 og 2012/2013 på henholdsvis skoleniveau og
kommuneniveau(almenskoler/Xclass). Data er indhentet fra skolernes indberetning til UNIC. Tallene er fra den 5. september 2010 og 2012.
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Tabel 3
Gns. Skolen
2012/2013

Gns.
Almenskoler /
Xclass
2012/2013

Gns. Skolen
2010/2011

Gns.
Almenskoler /
Xclass
2010/2011

Undervisning

40,4 %

39,2 %

39,0 %

38,4 %

Opgaver i
tilknytning til
undervisning
Andre opgaver

47,9 %

46,7 %

48,6 %

48,2 %

11,7 %

14,1 %

12,4 %

13,4 %

I 2011/2012 deltog Slagelse Kommune i KL’s partnerskab om lærernes arbejdstid. Her
viste en analyse på nettoarbejdstiden, at tiden til undervisning var 39,4 %, altså lidt under
de 39,6 % som var gennemsnittet for de 20 deltagende kommuner i partnerskabet.

Elevfravær

Med afsæt i handleguiden i Slagelse Kommune og ud fra et princip om tidlig indsats blev
”Dropout-projektet” igangsat i 2012 med det formål, at have større opmærksomhed på
begyndende og bekymrende elevfravær. For at styrke indsatsen omkring elever med
bekymrende fravær er der udarbejdet en strategi og særlig vejledning til skolerne for
indsats på dette område. Desuden er der nedsat et tværfagligt ”Dropout-team”, der tager
sig af særlig komplekse og vanskelige fraværssager 4.
I perioden 2. februar til 22. marts 2013 var der 73 elever på dropout-listen for særlige
komplekse og vanskelige fraværssager, hvor der er blevet fulgt op med handleplaner og
særlige tiltag.
Tabel 4.1 viser elevfravær på skolen og i kommunen(alle skoler), fordelt på kategorierne:
Fravær på grund af sygdom: Når der foreligger en meddelelse fra hjemmet om,
at eleven har fravær på grund af sygdom.
Ulovligt fravær: Når eleven har fravær uden at der foreligger en meddelelse fra
hjemmet.
Lovligt fravær: Når der foreligger en meddelelse fra hjemmet om, at eleven har
fravær af andre årsager end sygdom – og altså en tilladelse fra hjemmet.
Fravær i alt

Opgørelsen dækker perioden 1. august til 1. april i årene 2010/2011 og 2012/2013.
Elevfraværet er opgjort i procent af antallet af skoledage i den givne periode.
Tabel 4.2 viser, i hvilken grad skolen anvender ”Vejledning til håndtering af bekymrende
fravær”.

4

Om Dropout-indsatsen samt ”Vejledning til håndtering af bekymrende fravær”:
http://inslag/Kommunen/Centre%20og%20Stabe/Skoler/Indsatsområder/Fraværsindsats%20og%20Drop%20Out/Side
r/default.aspx
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Tabel 4.1
Sygdoms
fravær - i %
Skolen 2012/2013
Gns. alle skoler 2012/2013
Skolen 2010/2011
Gns. alle skoler 2010/2011

5,2
4,5
5,5
4,8

%
%
%
%

Ulovligt
fravær - i %

1,2
1,4
1,6
1,4

%
%
%
%

Lovligt
fravær - i %

1,1
1,6
1,4
1,5

I ALT fravær
-i%

%
%
%
%

7,6
7,5
8,4
7,7

%
%
%
%

Tabel 4.2
I høj
grad
”Vejledning til håndtering af bekymrende fravær”
anvendes

I
nogen
grad

I
mindre
grad

Slet
ikke

x

Skoleledelsens kommentar:
Personalet er gjort bekendt med og skal følge helt klare regler for, hvornår
fraværet er bekymrende og hvordan de skal handle med afsæt i retningslinjen
for "Drop out" eks. ekstra kontakt med hjemmet eller involvering af relevante
personer i forhold til at få minimeret fraværet.
Skolens socialrådgiver i samarbejde med skolens ledelse følger op på de
elever, som ender på en Drop-out-liste og handler derpå

Andel af elever i 0.-4. klasse der går i
skolefritidsordning/fritidshjem/klub
Tabel 5 viser andelen af børn der går i SFO/fritidshjem/klub angivet i procent af det
samlede elevtal i 0.-4. klasse for henholdsvis skolen og gennemsnittet i kommunen
(almenskoler) i årene 2010/2011 og 2012/2013.
Data er hentet fra Slagelse Kommunes pladsanvisning og er fra den 5. september 2010 og
2012.
Tabel 5

Pct. af elever 0.-4. kl.
der går i SFO/FH/Klub

Skolen
2012/2013

Gns.
almenskoler
2012/2013

Skolen
2010/2011

Gns.
almenskoler
2010/2011

95,8 %

92,0 %

94,6 %

89,2 %
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Planlagte undervisningstimer
Tabel 6 viser antal planlagte undervisningstimer i skoleåret 2012/2013 fordelt på de
enkelte klassetrin.
Til sammenligning fremgår Undervisningsministeriets krav om minimumstimetal og
vejledende timetal for 2012/2013. Minimumstimetallet er det antal timer, som skolen som
minimum skal tilbyde hver klasse og skal opfylde i løbet af en 3-årig periode. De
vejledende timetal er det årlige antal timer, som Undervisningsministeriet anbefaler på de
enkelte klassetrin. Der er ikke et vejledende timetal for 0. klasse og 10. klasse, men kun
minimumstimetal.
Timetallene er opgjort i klokketimer á 60 minutter. 30 klokketimers undervisning svarer til
1 lektion om ugen i 40 uger(et skoleår).
I Slagelse kommune er det besluttet, at skolerne så vidt det er muligt, skal tilbyde
vejledende timetal. Forskelle mellem vejledende og planlagte timetal fremgår af højre
kolonne i tabel 6.
Tabel 6
Klasse

Planlagt timetal
2012/2013

0.

Minimumstimetal

650

Vejledende
timetal

Forskel
vejledende og
planlagt timetal

600

50

690

90

712,5
802,5

97,5
137,5

802,5

97,5

1.

780

2.
3.

810
940

4.

900

5.

1080

832,5

247,5

6.
7.

960
1060

840
870

120
190

8

1320

990

330

9.

990

930

60

2530

2940

3370

2150

2290

2520

Undervisningens gennemførelse
Tabel 7 viser en normativ opgørelse over, hvordan planlagte lektioner er blevet gennemført
i skoleårene 2012/2013 på skoleniveau og kommuneniveau (almenskoler/Xclass). Tallene
er i procent af de planlagte undervisningslektioner i perioden 1.august 2012 til 1.april
2013.
Planlagte undervisningslektioner i skoleåret 2012/2013: Der er taget udgangspunkt
i antal planlagte lektioner til den almindelige undervisning (Specialundervisning for elever i
normalklasser, holddelingstimer, rummelighedstimer m. v. er ikke medtaget)
Gennemført med planlagt lærer eller vikar: Timer, hvor eleverne modtager
undervisning.
Elever arbejder selvstændigt: Hvor elever arbejder selvstændigt på skolen eller
hjemme med en opgave, der følges op på.
Aflyste lektioner: Hvor elever får fri.
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Denne opgørelse er ikke sammenlignelig med tidligere opgørelser, da kategorierne
”Undervisning gennemført med planlagt lærer” og ”Undervisning gennemført med vikar” er
slået sammen til én kategori. De fleste skoler arbejder i teams, hvor skemaet organiseres,
så det ikke går nævneværdig ud over undervisningen, hvis en lærer er fraværende.
Tabel 7
Skolen
0.-10. kl.

Gns
almenskoler/
Xclass
0.-10 kl.

Skolen.
Modtagehold/
klasser

Skolen.
Supplerende
undervisning i
DSA

Lektioner gennemført
med planlagt lærer eller
vikar

99,6 %

99,2 %

99,1 %

94,7 %

Lektioner, hvor elever
arbejder selvstændigt

0,08 %

0,2 %

0%

0%

Lektioner, der aflyses

0,3 %

0,6 %

0,9 %

5,3 %

Skoleledelsens kommentar:
Vi har udarbejdet et princip for vikardækning i samarbejde med skolens
bestyrelse.
Vi har et princip om, at elever fra 0. - 5. klasse altid vikardækkes.
Elever i de højere klasser har kun i fornødent omfang fri, idet der meget
tit er planlagt, hvad der skal foregå - I specielle tilfælde har de fri i
ydertimerne.
Ved planlagt fravær skriver læreren vikarseddel, som uddeles til vikaren. I
langt de fleste tilfælde laver læreren også vikarplan selv om
vedkommende er syg. Mange laver også ugeplaner, som så kan bruges
ved ikke planlagt fravær.
De timer, som er talt op ovenfor, er elevtimer. Vi har en hel del deletimer
og i tilfælde af forfald er det så delelæreren, som læser timerne. Det giver
ikke det store afbræk i hverdagen. Elever og lærere er på den måde
kendte for hinanden og de ved hvad der skal foregå.
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Skoleledelsens samlede vurdering af delområdet
”Grundlæggende rammebetingelser”
Baggesenskolen har et elevtal på ca. 615 elever. Skolen er udfordret af det faldende elevtal
i området, samt en relativ lav klassekvotient. Dette udfordrer prioriteringerne i forhold til
understøttelse af specialpædagogisk indsats. En konsekvens af dette er at vi så vidt det er
muligt forsøger at optimere klassedannelsen for fortsat at kunne imødekomme de behov
der er for specialpædagogiske foranstaltninger set i et inklusions perspektiv.
Skolen har i perioden 2011-2012 oplevet en forbedret lærer/elev ration. Dette er på grund
af at skolen i 2011 imødekom en økonomisk handleplan – hvilket betød at vi måtte
reducere i antallet af lærere.
Vi ligger fint i anvendelsen af lærernes samlede arbejdstid i procent i forhold til
undervisning. Vi har på skolen kunnet prioritere anden tid til fx faglige vejledere o.a. til
understøttelse af undervisningen – men dette er en prioritering, som har en høj grad af
indflydelse på hvor stor en procentdel man bruger på den direkte kerneopgave på skolen.
Vi har et relativt højt elevfravær grundet sygdom på Baggesenskolen. Dette har vi stor
fokus på qua arbejdet med Drop Out samt skolens egen skolesocialrådgiver. Vi oplever, at
den øgede fokusering giver en ændring i adfærd og fokus hos lærere, elever og forældre.
Vi forventer fremadrettet at se et fald inden for fravær.
96 % indskolingens elever er tilmeldt skolens SFO.
Baggesenskolen har i indeværende skoleår ligget over det vejledende timetal i idræt 4. – 9.
kl., musik med afsæt i musical for skolens 4. – 9. kl., samt øget læseindsats i indskolingen.
Vi har på Baggesenskolen en meget høj grad af gennemførelse af den planlagte
undervisning. I enkelte tilfælde af fag og hold kan elever opleve, at den planlagte
undervisning aflyses grundet sikkerhed i lokaler eller yderlektioner i udskolingen.
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Kapitel 3: Læseindsats, faglige resultater og overgang til
ungdomsuddannelse
Initiativer i forbindelse med læseindsatsen
Hvilke initiativer og/eller projekter har skolen iværksat, for at optimere
elevernes læseindlæring i skoleårene 2011/2012 og 2012/2013?
Samtlige lærere har været på kompetenceløft foranlediget af læsekonsulent i CFS gennem
de to sidste skoleår.
Vi har på skolen ansat en læsevejleder, der understøtter og faciliterer både kommunale
og lokale tiltag inden for læsning.
Læsevejlederen deltager i klasseteammøder samt årgangsteammøder i forhold til
understøttelse og indsatser med afsæt i den nyeste viden og evidens inden for læsning.
Læsevejlederen deltager desuden i vejledernetværk qua CFS for på denne måde at sikre
faglig ajourføring og sparring omkring den nyeste viden og forskning inden for området.
Vejledning i læsning i alle fag på alle klassetrin.
Læsevejledere understøtter både formativ og summativ evaluering, samt tager de fra CFS
krævede test.
Årligt afholdes læsekonference for o.- 6. klasse, hvor dansklærer, læsevejleder, samt
skoleleder deltager og hvor fremadrettede mål og handleplaner udarbejdes.

Afholdelse af læsekonferencer
På læsekonferencer vurderes, hvilken indsats der er behov for til de enkelte elevers og hele
klassens sprog- og læseudvikling. Der tages bl.a. udgangspunkt i lærernes løbende
evaluering og eventuelle testresultater.
Tabel 8 angiver, på hvilke klassetrin der afholdes årlige læsekonferencer med det formål,
at vurdere, hvilken indsats der er behov for til de enkelte elevers og hele klassens sprogog læseudvikling.
Tabel 8

Klassetrin, hvor der
afholdes årlige
læsekonferencer

0.
Kl.

1.
Kl.

2.
kl.

3.
kl.

4.
kl.

5.
kl.

6.
kl.

x

x

x

x

x

x

x

7.
kl.

8.
kl.

Skoleledelsens kommentar:
Årligt afholdes læsekonference for 0.- 6. klasse, hvor dansklærer,
læsevejleder, samt skoleleder deltager hvor fremadrettede mål og
handleplaner besluttes i forhold til de enkelte elever, klasser og hold.

9.
kl.
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Læsetest
Læsetest er de test, der tages på eleverne for at afdække deres læsekompetencer. De test
der anvendes kan være meget forskellige og teste mange forskellige sider af læsningen.
Nogle test anvendes internt på skolen som et pædagogisk redskab for lærerne, mens andre
indsamles af kommunen og anvendes til at målrette kommunens læseindsats. Slagelse
Kommune indsamler læseresultater i 1., 3. og 5. klasse.
Et succeskriterium i udviklingsaftalen er, at læseprøveresultaterne viser en stigning i
antallet af sikre læsere på 4 % i 2013 målt i forhold til 2011.
Tabel 9.1, 9.2 og 9.3 viser skolens og kommunens gennemsnitsresultater på henholdsvis
1., 3. og 5. klassetrin for årene 2010, 2011, 2012 og 2013. Tabellerne viser også
landsnormen.
På de skoler, hvor klassekvotienten er meget lav, vil testresultaterne ikke fremgå af
skolerapporten for at undgå, at den enkelte elev vil kunne identificeres.
Data er hentet fra skolens indberetning til Center for Skole og Fritid.
Tabel 9.1
OS64 er en læsetest, der tages maj måned 1. klasse. OS står for ord - stillelæsningsprøve
- der er 64 ord i prøven. Prøven er en gruppelæseprøve, hvilket vil sige, at den tages på
hele klassen på samme tid. Prøven afdækker, om eleverne kan afkode enkelt-ord, der
måles på rigtighedsprocent og tid.
Sikkert og
hurtigt

Sikkert og
langsomt

Usikkert og OP

Skolen - 2013

78 %

4%

18 %

Gns Kommunen - 2013

77 %

8%

14 %

Skolen - 2012

77 %

7%

16 %

Gns Kommunen - 2012

81 %

8%

11 %

Skolen - 2011

79 %

19 %

2%

Gns. Kommunen - 2011

77 %

13 %

10 %

Skolen - 2010

75 %

10 %

15 %

Gns. Kommunen - 2010

76 %

12 %

12 %

Landsnorm 2010

77 %

12 %

11 %

OP=opmærksomhedskrævende
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Tabel 9.2
SL60 er en læsetest, der tages maj måned 3. klasse. SL står for sætnings - læseprøve der er 60 sætninger i prøven. Prøven tages på hele klassen og afdækker, om eleverne kan
læse sætninger. Også her måles eleverne på rigtighed og tid.

Sikkert og
hurtigt

Langsomt og
evt. OP

Noget usikkert
og upræcist,
evt. OP

Usikkert og OP

Skolen - 2013

84 %

13 %

0%

3%

Gns. Kommunen - 2013

82 %

12 %

1%

6%

Skolen - 2012

75 %

15 %

0%

10 %

Gns. Kommunen - 2012

75 %

18 %

1%

6%

Skolen - 2011

67 %

23 %

0%

11 %

Gns. Kommunen - 2011

78 %

16 %

1%

5%

Skolen - 2010

81 %

12 %

0%

7%

Gns. Kommunen 2010

76 %

17 %

2%

5%

Landsnorm 2010

83 %

11 %

6%

OP=opmærksomhedskrævende

Tabel 9.3.
Læs5 er en læsetest, der tages februar måned 5. klasse. Prøven er som de to foregående
en gruppelæseprøve. Testen afdækker elevernes læsning af sammenhængende tekster og
dermed også deres læseforståelse. Derudover spørger prøven ind til elevernes motivation
for læsning. Læsetesten består af to tekster: Uroksen og Malmbanen.
Uroksen
God læseforståelse

40 %
53 %
Skolen - 2012
56 %
Gns. Kommunen - 2012
51 %
Skolen - 2011
53 %
Gns. Kommunen - 2011
51 %
Skolen - 2010
60 %
Gns. Kommunen 2010
50 %
Landsnorm 2003
60 %
OP=opmærksomhedskrævende
Skolen - 2013

Gns. Kommunen - 2013

Nogenlunde
læseforståelse

28
28
30
26
26
27
17
27
26

%
%
%
%
%
%
%
%
%

Noget
usikker
Læseforståelse og
OP

19
13
14
17
20
16
21
18
11

%
%
%
%
%
%
%
%
%

Meget usikker
læseforståelse
og OP

13 %
6%
0%
6%
1%
5%
2%
5%
3%
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Malmbanen

God læseforståelse

Nogenlunde
læseforståelse

Noget usikker
læseforståelse og
OP

Meget usikker
læseforståelse og
OP

Skolen - 2013

17 %

21 %

32 %

30 %

Gns. Kommunen - 2013

35 %

26 %

25 %

14 %

Skolen - 2012

42 %

26 %

30 %

2%

Gns. Kommunen - 2012

32 %

27 %

27 %

14 %

Skolen - 2011

39 %

27 %

27 %

7%

Gns. Kommunen - 2011

31 %

26 %

29 %

14 %

Skolen - 2010

39 %

20 %

30 %

11 %

Gns. Kommunen 2010

31 %

25 %

28 %

16 %

Landsnorm 2003

43 %

25 %

19 %

13 %

OP=opmærksomhedskrævende

De nationale test
Resultaterne fra de nationale test skal indgå som én blandt flere indikatorer i kvalitetsrapportens samlede vurdering af skolens faglige niveau. Resultaterne må dog ikke gengives
direkte i kvalitetsrapporten, da testresultaterne er fortrolige.
Siden foråret 2010 har alle folkeskoler og de specialskoler, der underviser efter folkeskoleloven, skulle gennemføre årlige obligatoriske test. Testene er it-baseret, selvscorende og adaptive (tilpasser sig den enkelte elevs niveau undervejs i testforløbet).
Der findes ti obligatoriske nationale test. Oversigten herunder viser, på hvilke klassetrin og
i hvilke fag de obligatoriske test skal gennemføres.

Fag og
klassetrin
Dansk, læsning
Matematik
Engelsk
Geografi
Biologi
Fysik/kemi

2.

3.

x

4.
x

x

5.

6.

7.

x
x

8.
x

x
x
x
x

Tabel 10 viser skoleledelsens vurdering af, i hvilken grad de nationale test anvendes på
skolen som værktøj til udvikling og evaluering af undervisningen.
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Tabel 10

I høj grad
Anvendelse af de nationale test
som værktøj til udvikling og
evaluering af undervisningen

I nogen
grad

I mindre
grad

Slet ikke

x

Skoleledelsens kommentar:
På Baggesenskolen anvendes de nationale test som en evalueringsmetode
blandt mange.
Resultatet af de obligatoriske test evalueres af faglæreren og skolens
pædagogiske leder. Evalueringen er en dialog omkring, hvorvidt
testresultaterne peger på områder, der skal sættes fokus på i den kommende
periode samt om vi kan se en effekt af de tiltag, der har været arbejdet med
siden sidste test.
Ud over de obligatoriske test, benytter rigtig mange lærere sig af at booke
nationale test i den frivillige periode.
Det er intentionen at få etableret udviklingssamtaler for skolens årgangsteam.
Ved udviklingssamtalerne, får teamene og skolens ledelse mulighed for at få
gensidig drøftelse af og sparring på, udviklingsområder, fokusområder,
strategier samt evalueringer inden for teamet.
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Karaktergivning i folkeskolens afgangsprøver
Tabel 11.1 viser de gennemsnitlige karakterer fordelt på fag og fagdisciplin fra folkeskolens
afgangsprøve i 2011, 2012 og 2013 for skolen og for hele kommunen.
Karaktererne for tosprogede elever er angivet i tabel 11.2.
Kommunens specialklasser og specialskoler er medregnet.
Ét totalgennemsnit for skolen og for kommunen er ikke beregnet, da nødvendige
oplysninger for korrekt beregning, ikke har været tilgængelige.
Data er hentet fra skolens indberetning til Tabulex.
Tabel 11.1 – Alle elever
FSA 9. kl.
Alle elever

Gns.
Skolen
2013

Gns.
kommunen
2013

Gns.
Skolen
2012

Gns
kommunen
2012

Gns.
Skolen
2011

Gns.
kommunen
2011

Dansk - Mundtlig

5,74

7,00

6,91

7,15

5,50

7,13

Dansk - Retskrivning

6,63

5,81

5,51

5,68

4,95

5,45

Dansk - Læsning

6,49

5,88

5,35

5,88

5,15

5,31

-

-

6,43

5,33

6,11

5,15

Dansk – Skr. fremstilling

6,21

5,91

6,89

5,64

5,49

5,80

Engelsk – Mundtlig

8,09

7,24

6,70

7,03

6,69

6,46

Engelsk - Skriftlig

4,00

6,81

5,95

6,59

-

5,06

Tysk - Mundtlig

6,25

5,63

2,78

5,21

-

6,00

Tysk – Skriftlig

-

7,20

-

6,34

3,27

5,51

Fransk - Mundtlig

-

-

-

5,33

-

-

Fransk - Skriftlig

-

4,60

-

7,60

-

8,56

Kristendomskundskab Mundtlig
Historie - Mundtlig

-

6,88

8,16

7,35

5,65

7,34

8,06

6,74

-

6,31

-

6,80

Samfundsfag - Mundtlig

7,11

6,49

-

6,39

6,95

6,56

-

-

-

-

-

8,40

Dansk - Orden

Sløjd - Mundtlig

-

9,89

-

9,92

5,40

8,32

Matematik - Mundtlig

9,06

6,67

-

-

-

-

Matematik - Problem

5,40

5,27

5,17

5,36

3,09

5,26

Matematik - Færdighed

6,82

6,35

6,59

6,17

5,32

6,12

Fysik/kemi - Praktisk/mund.
Biologi - Skriftlig

5,57
5,80
5,47

6,05
6,37
6,23

4,83
5,23
5,71

5,56
5,96
6,03

4,78
6,64
6,00

5,50
6,59
6,95

Obligatorisk projektopgave

7,09

7,09

7,13

7,01

6,19

7,03

Hjemkundskab - Mundtlig

Geografi - Skriftlig
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Tabel 11.2 – Tosprogede elever
FSA 9. kl.
Tosprogede elever

Gns.
Skolen
2013

Gns.
kommunen
2013

Gns.
Skolen
2012

Gns
kommunen
2012

Gns.
Skolen
2011

Gns.
kommunen
2011

Dansk - Mundtlig

4,80

6,53

5,75

6,36

5,33

5,95

Dansk - Retskrivning

2,00

4,96

6,25

5,45

4,00

4,01

Dansk - Læsning

4,40

4,83

5,50

4,68

4,00

3,01

-

-

6,25

4,53

5,33

4,22

Dansk – Skr. fremstilling

3,25

4,25

6,25

4,55

4,67

4,32

Engelsk – Mundtlig

8,60

6,46

7,83

6,12

-

5,47

Engelsk - Skriftlig

-

5,25

6,00

6,79

-

6,33

Tysk - Mundtlig

-

7,00

-

3,73

-

6,60

Tysk – Skriftlig

-

-

-

7,00

-

7,75

Fransk - Skriftlig

-

4,67

-

-

-

-

Kristendomskundskab Mundtlig
Historie - Mundtlig

-

7,92

-

6,94

-

5,20

-

5,23

-

4,33

-

4,42

Samfundsfag - Mundtlig

-

5,71

-

5,00

-

4,52

Hjemkundskab - Mundtlig

-

-

-

-

-

4,80

Matematik - Mundtlig

-

5,34

-

-

-

-

Matematik - Problem

6,80

4,19

8,00

4,94

1,00

3,76

Matematik - Færdighed

7,60

5,62

7,63

5,59

4,67

4,47

Fysik/kemi - Praktisk/mund.
Biologi - Skriftlig

6,20
4,75
-

5,10
5,28
4,45

5,50
6,00

4,64
4,48
4,26

-

4,32
4,96
5,13

Obligatorisk projektopgave

3,60

6,58

5,17

6,49

5,33

6,31

Dansk - Orden

Geografi - Skriftlig

Anvendelse af vejledende UEA-handleplaner

Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA) er et af folkeskolens
obligatoriske emner på 1.-9. klassetrin. Der er ikke afsat et selvstændigt timetal til emnet,
men det skal indgå i undervisningen i de obligatoriske fag.
Formålet med UEA-orientering er, at den enkelte elev tilegner sig alsidig viden om
uddannelses- og erhvervsmuligheder, forstår værdien af livslang læring og uddannelse,
samt opnår kompetencer til at foretage karrierevalg.
UEA-orientering
på
1.-10.
klassetrin
er
skolernes
ansvar.
uddannelsesvejledning kan bistå ved tilrettelæggelsen af undervisningen.

Ungdommens
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I 2011 udarbejdede Center for Skole og Fritid vejledende handleplaner for UEAorienteringen for henholdsvis 0.-3. kl., 4.-6. kl. og 7.-10. kl. for at understøtte denne
undervisning5.
I tabel 12 har skoleledelsen angivet, i hvilken grad de vejledende UEA-handleplaner
anvendes, samt i hvilken grad UU bistår med undervisningen.
Tabel 12
I høj grad

Vejledende handleplan for UEA 0.-3.
klasse anvendes
UU bistår med tilrettelæggelsen af UEAundervisningen i 0.-3. klasse
Vejledende handleplan for UEA 4.-6.
klasse anvendes
UU bistår med tilrettelæggelsen af UEAundervisningen i 4.-6. klasse
Vejledende handleplan for UEA 7.-10.
klasse anvendes
UU bistår med tilrettelæggelsen af UEAundervisningen 7.-10. klasse

I nogen
grad

I mindre
grad

Slet ikke

x
x
x
x
x
x

Skoleledelsens kommentar:
UEA-ugen består dels af oplæg fra UU-vejlederen og af virksomhedsbesøg, hvor
eleverne kigger på hverdagen i forskellige virksomheder. Endvidere rådgives /
vejledes den enkelte elev i, hvad der kræves for at muliggøre eget studievalg.
UEA-ugen i 8. klasse er en rigtig god øjenåbner for alle eleverne - specielt for dem,
som endnu ikke helt har styr på, i hvilken retning de vil uddanne sig.

Samkøring af uddannelsesplan og elevplan
I 2009 blev det vedtaget ved lov, at elevplan, uddannelsesbog og uddannelsesplan skulle
samles i ét redskab på 8. og 9. klassetrin. Formålet var dels at forenkle det administrative
arbejde for lærer og UU-vejleder og dels at tydeliggøre samspillet med redskaberne, så
det blev muligt at tilrettelægge elevers undervisning under hensynstagen til elevernes
uddannelsesvalg og sikre, at indholdet i elevplanen blev nyttiggjort i forbindelse med
uddannelsesvejledningen.
I Slagelse Kommune anvender vi it-systemet ”MinUddannelse” som knytter de to planer
sammen. Formelt set er det stadig skolen der har ansvaret for elevplanen, og UU der har
ansvaret for uddannelsesplanen.

5

Vejledende UEA-handleplaner:
http://inslag/Kommunen/Centre%20og%20Stabe/Skoler/Generelinformation/Brobygning/UEA%20%20Handleplaner/Sider/default.aspx
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Skoleledelsens samlede vurdering af delområdet ”Læseindsats,
faglige resultater og overgang til ungdomsuddannelse”
Vi har på Baggesenskolen har stort udbytte af at arbejde målrettet i forhold til
læseindsatsen. Vi har prioriteret en læse-testvejleder på skolen til understøttelse af
lærerne i forbindelse med læseindsatsen, samt testning af klasser. Vi har ligeledes indført
læsekonference på alle klassetrin til og med 6. klasse, hvor team, ledelse og vejleder
deltager ifht fremadrettede indsatser og strategier. Læsevejlederen deltager ligeledes på
forældremøder i forbindelse med skolestart og indskolingen for på denne måde at få
samarbejdet med forældrene omkring læsning i fokus lige fra start af.
Vi arbejder med de nationale test på skolen. Afsættet for de nationale test er, at de bruges
af teamet, samt bruges i dialog med samarbejdet mellem hjem og skole. Fremadrettet
tænker vi, at evalueringen af de nationale test ville kunne indgå i teamsamtaler mellem
klasseteam og ledelse.
Samtlige elever i afgangsklasserne 2013 fortsætter på en eller anden form for
ungdomsuddannelse. Forarbejdet er sket i tæt dialog mellem UU, lærere, elever og
forældre. Det er glædeligt, at det er lykkedes at få alle vore elever videre i
uddannelsessystemet – ikke mindst fordi der er blevet gjort et godt indledende stykke
arbejde og fordi alle elever har været indstillet på at fortsætte uddannelsen.
Det er vigtigt at fastholde de arrangementer – SUK-festival, Introkurser og lign. – som
klæder eleverne på til at træffe det rigtige valg for dem. Jo flere input eleverne får jo større
chance er der for, at de får truffet det rigtige valg i deres valg af fremtidig uddannelse.
Samkøringen af elev- og uddannelsesplanen har været et rigtig godt værktøj i denne
sammenhæng. Nu er det kun nødvendigt at skulle slå op et sted for at finde alle
oplysningerne.
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Kapitel 4: Medarbejdernes kompetencer og
kompetenceudvikling
Det gennemsnitlige timeforbrug pr. fuldtidsstilling til
kompetenceudvikling
Et mål i udviklingsaftalen er, at udvikle og øge det faglige kompetenceniveau på skolerne.
Bl.a. har Center for Skole og Fritid tilbudt skolerne deltagelse i en række centrale netværk
og kurser som understøtter Center for Skole og Fritids indsatsområder. En oversigt over
centrale netværk og kurser fremgår af hovedrapporten.
Tabel 15 viser det gennemsnitlige anvendte timeforbrug pr. fuldtidsstilling til
kompetenceudvikling på skolen og i kommunen (almenskoler/Xclass) i skoleårene
2010/2011, 2011/2012 og 2012/2013, uanset om det har været finansieret af skolen selv
eller af Center for Skole og Fritid.
Tallene angiver den kompetenceudvikling, som ledelsen har godkendt. Udover det
opgjorte, er der en bestemmelse i læreraftalen om, at lærerne selv planlægger og
tilrettelægger deres faglige ajourføring.
Tabel 15
Lærere

Medarbejdere i SFO

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2012/2013

2011/2012

2010/2011

Skolen
Gennemsnitligt timeforbrug på
kompetenceudvikling pr.
fuldtidsstilling

48,7

22,4

43

29,9

33,5

18

Gns. almenskoler/Xclass
Gennemsnitligt timeforbrug på
kompetenceudvikling pr.
fuldtidsstilling

33

22

42

14

15

24

Skoleledelsens kommentar:
Grunden til den store forskel i forbruget af timer til kompetenceudvikling i de to
skoleår skal ses i perspektivet omkring overgangsåret og skolernes økonomiske
udfordringer inden politisk beslutning omkring skolestruktur.

Undervisningskompetencer / linjefag
I kvalitetsrapporten skal fremgå, i hvilket omfang undervisningen varetages af lærere med
linjefagsuddannelse i faget eller kompetencer svarende hertil.
Der er udvalgt 7 fag med hovedvægten lagt på de naturfaglige fag.
I tabel 16 vises, i hvilket omfang undervisningen bliver varetaget af lærere med linjefag,
tilsvarende formel kompetence (minimum 200 timers efteruddannelse i faget ved
autoriseret udbyder) eller ingen af delene i de udvalgte fag for skoleåret 2010/2011 og
2012/2013. Tallene angives i procent af antal af lærere, der underviser i faget.
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Tabel 16

2012/
2013

2010/
2011

Dansk

Biologi

Matematik

Fysikkemi

Naturteknik

Engelsk

Idræt

Har linjefag

81 %

100 %

76,5 %

80 %

35,3 %

80 %

66,7 %

Har tilsvarende
kompetence
Har ingen af
delene

4,8 %

0%

5,9 %

20 %

58,8 %

0%

26,7 %

14,3 %

0%

17,6 %

0%

5,9 %

20 %

6,7 %

Har linjefag

89 %

100 %

75 %

25 %

100 %

89 %

70 %

Har tilsvarende
kompetence
Har ingen af
delene

11 %

0%

25 %

75 %

0%

11 %

30 %

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Kompetencer i specialpædagogik
I kvalitetsrapporten skal fremgå, i hvilket omfang undervisning af børn, hvis udvikling
kræver en særlig hensynstagen eller støtte, varetages af lærere med linjefagsuddannelse i
specialpædagogik eller kompetencer svarende hertil.
I takt med at flere elever, hvis udvikling kræver en særlig hensynstagen eller støtte
inkluderes i almenklasserne, får skolerne et stigende behov for, at flere medarbejdere har
specialpædagogiske kompetencer, bl.a. så de kan støtte og rådgive kollegerne.
Nedenstående data er ikke direkte sammenlignelige med data fra forrige kvalitetsrapport,
da der tidligere kun blev opgjort kompetencer på de lærere, der varetog særlig
specialundervisning og ikke på alle pædagogiske medarbejdere.
Tabel 17 viser den procentvise andel af alle pædagogiske medarbejdere, der har/ikke har
kompetencer
i
specialpædagogik.
Desuden
fremgår
kommunegennemsnittet
(almenskoler/Xclass).
Tabel 17

Andel af alle pædagogiske medarbejdere der har
særlige kompetencer inden for specialpædagogik
(linjefag, PD eller lign.)
Andel af alle pædagogiske medarbejdere der har
anden efteruddannelse inden for specialpædagogik
af mindst 30 timers varighed
Andel af alle pædagogiske medarbejdere der ikke
har nogen af delene

Skolen

Gna.
Almenskoler/
Xclass

12,5 %

10,9 %

16,7 %

9,9 %

70,8 %

79,2 %
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”Skoleledelsens samlede vurdering af delområdet
”Medarbejdernes kompetencer og kompetenceudvikling”
Vi har på Baggesenskolen
medarbejderne.

planlaget

flere

former

for

kompetenceudvikling

af

Vi har planlagt med kompetenceudviklingsforløb i samarbejde med UCSJ omkring
teamsamarbejde. Dette forløb er planlagt som en enkelt temadag som kick off i forbindelse
med skolestart – der ud over skal medarbejdergruppen på et fælles internatkursus i
september med rum for yderligere fordybelse.
Vi uddanner desuden egne læringsvejledere på skolen også i samarbejde med UCSJ og 2
andre skoler i kommunen. Dette er tænkt som understøttelse af lærerne i forbindelse med
de daglige udfordringer omkring trivsel og undervisning.
Vi har ligeledes et opfølgningskursus for alle lærere omkring klasserumsledelse – i
forlængelse af fælles kompetenceudviklingsforløb i indeværende skoleår.
Alle lærere har ligeledes fået tildelt 6 timer til et endnu ikke planlagt kompetenceløft inden
for integration af it i undervisningen, samt brug af smartboard.
Skolen vil ligeledes indgå i et samarbejde med 2 andre skoler i kommunen omkrig arbejdet
med Visible learning. Dette forløb er tiltænkt at skulle starte i januar 2013 og bruges med
afsæt i en ny skolereform og arbejdet mod at blive bedre til at evaluere læring frem for
undervisningsforløb.
For at understøtte arbejdet med mere bevægelse i undervisningen er der planlagt
kompetenceløft til mellemtrinnets lærer med afsæt i bevægelse og læring.
Et samlet timeforbrug til kompetenceløft til hver enkelt medarbejder vil være ca. 32 timer.
Vi har på skolen gode kompetencer inden for specialpædagogik. Vi har forskellige faglige
vejledere såsom engelsk, matematik, læse, test, dansk som andet sprog, akt, it, samt egen
skolesocialrådgiver. Med dette afsæt har vi fået etableret eget specialpædagogisk tilbud
”Pusterummet” samt et velfungerende ressourcecenter.
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Kapitel 5: Inklusion og specialpædagogisk bistand
Ressourcecentre og samarbejdspartnere
I 2011 udarbejdede Center for Skole og Fritid en hensigtserklæring, der beskriver den
fremtidige og ønskede udvikling af ressourcecentre på folkeskolerne i Slagelse Kommune.
Formålet med ressourcecenteret er, at skolen kan igangsætte en hurtig og koordineret
indsats i forhold til elever/klasser i vanskeligheder samt understøtte udviklingen af
almenområdet i forhold til at kunne inkludere flest mulige.
Rammevilkårene for skolerne er meget forskellige. Nogle skoler har været i stand til at
etablere et bæredygtigt ressourcecenter som beskrevet i hensigtserklæringen, mens andre
har tilpasset ressourcecenteret til de lokale vilkår og muligheder eller indgået samarbejde
med andre skoler.
Beskrivelse af ressourcecentrets organisering og opgaver, samt om skolen evt.
har indgået partnerskab med andre skoler:
Ressourcecentrets faste medlemmer:
- Skoleleder
- Skolesocialrådgiver
- Skolepsykolog
- AKT lærer/koordinator
- Læsevejleder/testlærer
- Specialundervisningskoordinator
- Dansk som andet sprogs koordinator
- Faglige vejledere fx. matematik, it, engelsk, matematik
Efter behov indkaldes: Fx. sundhedsplejerske motorikkonsulent, uu vejleder o.a.
Ressourcecentret er en åben integreret del af skolens hverdag. I tæt samarbejde med elever,
forældre og klassens lærere tilrettelægges såvel individuelle undervisningsforløb som særlige
støtteforanstaltninger i klassesammenhæng elle lokal holddannelse. Der tilstræbes en effektiv faglig
og social inklusionsindsats til elever med specifikke vanskeligheder og til elever, der behøver særlig
støtte til at skabe oplevelsen af sammenhæng og tryghed i deres hverdag, hvilket gælder socialt og emotionelt udfordrede elever.
Indstillings procedure
Specialpædagogisk bistand gives til elever, der er indstillet via PPR og skolens egen visitation, der
foretages periodevis. Klasselæreren indstiller elever evt. på initiativ fra en af klassens øvrige lærere
og altid efter samtykke med forældrene. Det er centralt at ressourcecentrets medlemmer har rum
for en fleksibel planlægning - så prioriteringen bliver styret ud fra indhold/behov i forhold til
opgaveløsningen.
Forebyggende arbejde
Som led i det forebyggende arbejde er en ressourcelærer tilknyttet indskolingen, mellemtrin,
udskoling. Ressourcelæreren skal indgå i et tæt samarbejde med lærerteam omkring faglig og
social inklusion.
Ressourcecentret har endvidere som mål at tilbyde forebyggende kurser inden for følgende
områder.
0.kl. Førskoletræning og tidlig læseindsats.
1.kl. - 2. kl.: Sproglig opmærksomhed fortsættes.
1.kl. - 2. kl.: Optræning for elever med særlige behov.
2. kl. - 3. kl.: Læsekursus - hele klasser
4. kl. - 9.kl. Faglig læsetræning. Hele klasser.
6. kl. - 7. kl.: Stavekurser.
1. kl. - 9. kl.: Sociale træningskurser, årlig klassetrivselsundersøgelser med efterfølgende
trivselskonference med AKT, Ledelse og team.
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Evaluering
Ved det månedlige møde i ressourcecentret foretages en status og evaluering af igangværende
indsatser. Årligt testes elever med de fagligt relevante prøver. Dette resultat danner baggrund for
den kommende periodes planlægning og prioritering.

Af tabel 19 fremgår skoleledelsens vurdering af, i hvilken grad skolens generelle behov for
og forventninger til samarbejde med centralt placerede ressourcepersoner bliver opfyldt.
Tabel 19
I høj grad
Psykologer
Skolekonsulenter
SSP

I nogen grad

x
x

Sagsbehandlere

x
x

Motorikkonsulenter
Tale-høre konsulenter

Slet ikke

x
x
x

UU
Sundhedsplejerske

I mindre grad

x

Ressourcer til og tilrettelæggelse af specialpædagogisk
bistand, tidlig indsats og inklusion samt Dansk som
Andetsprog
I kvalitetsrapporten skal indgå en evaluering af, hvordan de midler anvendes, som tildeles
ud over de almindelige takster til undervisning og drift.

Specialpædagogisk indsats:
Hvordan tilrettelægger skolen den specialpædagogiske bistand for de elever, der er
visiteret til individuel støtte eller enkeltintegration?
Dette er beskrevet under ressourcecentret.
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Tidlig indsats og inklusionspulje:
Hvordan anvender skolen de midler der tildeles via Tidlig indsats (3.082 kr. pr elev i 0.-3. kl.)
og Inklusionspulje (3.700 kr. pr. elev 0.-10. klasse)?
Tidlig indsats:
Brobygning med kommende 1. klasses klasselærer gennem hele 0. klasse qua 2 lektioner om
ugen, hvor både børnehaveklasseleder og kommende klasselærer samarbejder og organisere
undervisningen.
to- lærertimer 2 lektioner om ugen i hele indskolingen - som udgangspunkt dansk og
matematiklærer. Dette giver rum for bl.a. udeskole, samt anderledes organisering af
undervisningen.
Tidlig Læseindsats i børnehaveklassen med en ekstra lektion om ugen ud over det vejledende
timetalt for udvalgte elever.
Sund, klog vækst på 3. årgang. Med afsæt i hjemkundskab arbejdes med den første indsats
omkring kost, bevægelse og ernæring. Dette tiltag er et samarbejde mellen SFO og skole.
Der prioriteres en ressource svarende til 2 lektioner om ugen ud over det vejledende timetal.
Understøttelse af den praktisk musiske dimension i o. klasse ved at musikskolen kommer en
lektion om ugen.
Inklusionspulje:
Prioriteret til etablering at tidligere beskrevet ressourcecenter, samt "pusterummet" der er et
lokalt specialpædagogisk tilbud til understøttelse at faglig og social inklusion i kortere
perioder i almenskolen.
Lektiecafe 4. årgang - 9. årgang 4 lektioner/ ugen

Dansk Som Andetsprog:
Hvordan tilrettelægger skolen undervisningen for de elever, der modtager ressourcer som
følge af visitation til Dansk som Andetsprog?
Disse timer tilrettelægges qua ressourcecentret. Det er forsøgt at lægge timerne i forbindelse
med lektiecafe og efter endt undervisning. Dette var der ingen positiv effekt af da eleverne
gik hjem i stedet. Derfor understøttes eleverne nu løbende i løbet af skoledagen med en
dansk som andetsprogslærer
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Lektiehjælp
Af tabel 20 fremgår, hvorvidt skolen tilbyder lektiehjælp til elever efter undervisningstid

Tabel 20

2012/2013
Ja
Lektiehjælp i SFO 0.-4. klasse

Nej

2010/2011
Ja

Nej

x

x
x

Lektiehjælp på skolen (Indskoling)
Lektiehjælp på skolen (mellemtrin)

x

Lektiehjælp på skolen (overbygning)

x

x
x
x

Skoleledelsens kommentar:
Vi har prioriteret lektiehjælp 2 gange om ugen efter endt undervisning for
mellemtrinnet og udskolingen. En ressource svarende til 8 lektioner om ugen
med uddannet lærere, der kan understøtte de fleste fag. Desuden har vi
lektiecafe i SFO regi 4 gange om ugen for 1. - 3. årgang.
Vi har i forbindelse med lektiecafeen udarbejdet et samarbejdsskema til brug
mellem skole/SFO og hjem i forhold til en evt. pædagogisk "mødepligt" Dette for
at understøtte de elever som ikke af sig selv ville være motiveret og kunne se
behovet. Med dette forsøger vi at være anerkendende og rammesættende
voksne.
Vi må konstatere at vi har stor succes med ovenstående i SFO regi - men at
eleverne og forældrene ikke bakker op eller ser behovet for lektiehjælp på
mellemtrin og i udskolingen, hvor der ofte ingen elever har været.
Derfor har vi ændret prioritering for lektiecafe til andre specialpædagogiske
indsatser efter vinterferien 2013 for 4. til 9. årgang.
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Anvendelse og udbytte af LP-modellen7
LP er en forkortelse af ”Læringsmiljø og Pædagogisk analyse”. LP-modellen baserer sig på
forskning og har systemteorien som grundlag. Formålet med anvendelsen af LP- modellen
er at analysere på og udvikle læringsmiljøet på skolen, så det giver de bedst mulige
betingelser for alle elevers læring og trivsel.
Alle almenskoler og nogle specialskoler i Slagelse Kommune anvender LP-modellen. Nogle
skoler har været i gang i flere år og andre i få år. Samtidig er de fleste skolekonsulenter og
psykologer i Center for Skole og Fritid blevet uddannet LP-vejledere i Norge.
Af tabel 21.1 fremgår, i hvilken grad LP-modellen anvendes i alle teams, har vist positiv
effekt på trivsel og læringsmiljø, samt i hvilken grad skolens kultur er præget af den
systemiske tænkning. Af tabellen fremgår desuden skolens svar til kvalitetsrapporten i
2010/2011.
Tabel 21.1
2012/2013
I høj
grad

LP-modellen anvendes jævnligt
i alle teams
Anvendelse af LP- modellen
har vist en positiv effekt på
trivsel og læringsmiljø
Skolens kultur er præget af
den systemiske tænkning i alle
sammenhænge

I nogen
grad

2010/2011

I
mindre
grad

Slet
ikke

I høj
grad

I nogen
grad

I
mindre
grad

x

x

x

Af tabel 20.2 fremgår, om skolen
institutionalisering af LP-modellen.

x
x

har

x

udarbejdet

en

plan

for

fastholdelse

Tabel 21.2

Ja

Skolen har udarbejdet en plan for fastholdelse og
institutionalisering af LP-modellen.

Ikke endnu

x

Skoleledelsens kommentar:
Vi har lige fået tilbagemelding på anden kortlægningsundersøgelse.
Denne vil være afsæt for indsatser, mål og handleplan for yderligere
institutionalisering på skolen fremadrettet.

7

http://www.lp-modellen.dk/

Slet
ikke

og
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Skoleledelsens samlede vurdering af delområdet ”Inklusion og
specialpædagogisk bistand”
Vi har på skolen fået etableret et velfungerende ressourcecenter. Dette tidligere beskrevet i
kvalitetsrapporten. Det er særdeles centralt, at vi har rum for de specialpædagogiske
indsatser på skolen for her igennem at kunne arbejde hen imod målene omkring inklusion i
Slagelse kommune. Ressourcerne til den tidlige indsats betragtes som en god og
forebyggende ”investering”.
Vi har på skolen tilbudt frivillig lektiehjælp til skolen elever fra 4. klasse til og med 9.
klasse. Dette blev ikke den succes vi havde håbet på, idet eleverne og forældre, som
menes at have behovet, ikke var motiveret til at benytte dette frivillige tilbud efter skoletid
– desværre!
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Kapitel 6: Skole-hjem samarbejde og evalueringskultur
Ressourcer til og organisering af skole-hjem-samarbejde
I kvalitetsrapporten skal indgå oplysninger om samarbejdet mellem skole og hjem.
I 2011 blev indgået en lokal lærertidsaftale, hvor ressourcer til skole-hjem
samarbejdet (forældremøder, forældrearrangementer og forældrekonsultationer) blev
taget ud af ”lærernes timer til opgaver i tilknytning til undervisningen”. Det betød, at
lærerne ikke var forpligtet til at deltage i disse aktiviteter med mindre der var afsat
særskilt tid til det. Derfor er det i skoleårene 2011/2012 og 2012/2013 muligt at
angive, hvor meget tid der gennemsnitligt blev anvendt pr. lærer til skole-hjem
samarbejdet.
Tabel 22 viser henholdsvis skolens gennemsnitlige timeforbrug pr. lærer til skolehjemsamarbejdet
for
2011/2012
og
2012/13
samt
gennemsnittet
for
almenskoler/Xclass.
Tabel 22

Gennemsnitligt timeforbrug pr.
lærer til skole-hjem samarbejde

Skolen
2012/2013

Gns.
almenskoler/
Xclass
2012/2013

Skolen
2011/2012

Gns.
almenskoler/
Xclass
2011/2012

14,2

23,67

21,9

23,46

Organisering og evt. særlig indsats vedrørende skole-hjem
samarbejdet:
Vi har på skolen haft drøftelser omkring, hvordan vi sikrer det bedst mulige
afsæt for samarbejde og dialog med forældre. Vi har præciseret at den tildelte
tid til lærerne er den tid som forældrene reelt får. I ekstraordinære tilfælde
aftales andre løsninger.
Der er udarbejdet en plan over, hvem der deltager hvornår og i hvilke klasser,
eksempelvis om en faglærer deltager i skole/hjem samtaler forår og/eller
efterår. Det samme gør sig gældende for forældremøder.
Ressourcetildelingen til modtageklassen indeholder ekstra tid til skole/hjemsamarbejdet.

Anvendelse af elev- og uddannelsesplaner
For hver elev i 0.-7. klasse skal der udarbejdes elevplan til brug for den løbende
evaluering af undervisningen. På 8. og 9. klassetrin skal der udarbejdes elevplan og
uddannelsesplan, og på 10. klasse er der alene krav om en uddannelsesplan.
Det formelle ansvar for elevplanerne er skolen, og det formelle
uddannelsesplanerne er Ungdommens Uddannelsesvejledning(UU).

ansvar

for

Elevplaner/uddannelsesplaner er et vigtigt redskab i forbindelse med skole-hjem
samarbejdet.
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I 2011 blev det besluttet, at både elevplaner og uddannelsesplaner skal udarbejdes i
den elektroniske platform "Minuddannelse.dk", og at der fremadrettet skal være fokus
på kvaliteten af indholdet
Af tabel 23 fremgår, hvordan skolen anvender elev- og uddannelsesplanerne.

Tabel 23
I høj grad

Elev- og uddannelsesplanerne
anvendes aktivt og løbende i
lærerens/teamets tilrettelæggelse af
undervisningen
Eleverne inddrages ved opstilling af
operationelle læringsmål (præcise,
realistiske, tidsbestemte og målbare)
på baggrund af elev- og
uddannelsesplanerne
Elev- og uddannelsesplanerne indgår
i skole-hjem samtalen

I nogen
grad

I mindre
grad

Slet ikke

x

x

x

Skoleledelsens kommentar:
På Baggesenskolen udarbejdes der elevplaner fra børnehaveklassen til og med
9. klassetrin. Elevplanen indeholder både en statusdel og opfølgningsdel og
alle fag indgår i elevplanen.
På 8. og 9. klassetrin udarbejdes der både en elevplan og en uddannelsesplan,
der tænkes og behandles som et sammenhængende dokument.
Elevplanen skal indeholde oplysninger om:
Resultater af den løbende evaluering.
Den besluttede opfølgning på resultaterne.
Aftaler om, hvordan forældrene i øvrigt kan bidrage til, at eleven får en
god skolegang.
Forhold, der er relateret til trivsel og adfærd i skole/SFO.
Formålet med elevplanerne er at styrke den løbende evaluering af elevens
læring, at styrke samarbejdet mellem hjem og skole samt at kvalificere tiltag,
der fremadrettet kan støtte op om elevens læring og trivsel både fra skolens,
elevens og forældrenes side.
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Tilrettelæggelse af den løbende evaluering af elevernes
udbytte af - og inddragelse i undervisningen
Tabel 24 viser, om skolen har udarbejdet strategier for, hvordan den løbende evaluering af
elevernes udbytte tilrettelægges, og hvilke metoder der anvendes, der hvor det er muligt
at inddrage eleverne i undervisningens tilrettelæggelse.
Tabel 24
Ja

Skolen har udarbejdet strategier for, hvordan
elevernes udbytte af undervisningen evalueres
Der anvendes systematisk og løbende prøver/test
ud over de kommunale og nationale krav
Der anvendes systematisk og løbende redskaber til
målopfyldelse sammen med eleverne, f.eks. portfolio,
elevlogbøger, elevinterviews, målcirkler, ”kan/kan næsten”,
”rød-gul-grøn”

Nej

x
x
x

Skoleledelsens kommentar:
Lige nu har vi rigtigt mange lærere og pædagoger, der individuelt,
systematisk og løbende evaluerer deres undervisning ud fra en
mangfoldig evalueringspalet.
Fremadrettet skal vi på skolen til at arbejde med
teamudviklingssamtaler, hvor den individuelle og løbende
målfastsættelse samt evaluering vil være centrale
omdrejningspunkter.

Skoleledelsens samlede vurdering af delområdet ”skole-hjem
samarbejde og evalueringskultur”
Vi har på Baggesenskolen prioriteret skole/hjem samarbejdet højt med afsæt i, at dialog og
samarbejde er centrale omdrejningspunkter for elevernes udbytte af undervisningen.
Vi har på skolen prioriteret 2 årlige skole/hjem samtaler af 10 – 15 minutter pr. elev som
udgangspunkt til dansk og matematiklærer. På mellemtrin er desuden tildelt 15 min. pr.
elev til engelsk. I udskolingen er tildelt yderligere 15 min. til samtaler pr. faglærer. Vi har
ligeledes prioriteret 2 årlige forældremøder på alle årgange.
Den digitale elev- og uddannelsesplan danner afsæt for skole/hjem samtalerne. Denne
rummer ligeledes mål og handleplaner for andre relevante evalueringsformer så som
nationale test, læsetest o.a.
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Kapitel 7: It og medier i skolen
Hardware
Tabel 25.1 viser antal elever på skolen pr. nyere computer og interaktiv tavle i 2010/2011
og 2012/2013, samt antal elever på skolen pr. tablets for 2012/2013. Desuden fremgår det
kommunale gennemsnit (alle skoler). Kun udstyr, der er under 5 år og har
internetopkobling, er medtaget. Antallet er opgjort pr. marts 2011 og 2013.
Tabel 25.1
Skolen
2012/2013

Gns.
alle skoler
2012/2013

Skolen
2010/2011

Gns.
alle skoler
2010/2011

1,9

1,8

2,8

2,1

152,5

18,1

220

39,1

3,2

17,7

-

-

Antal elever pr.
Computer
Antal elever pr.
interaktiv tavle
Antal elever pr.
elevtablets

Tabel 25.2 viser andel af lærere med central finansieret lærer-PC og skolefinansieret lærerPC for 2012/2013 for henholdsvis skolen og i kommunen (alle skoler), opgjort i marts
2013.
Tabel 25.2
Skolen
2012/2013

Gns.
alle skoler
2012/2013

100 %

72,29 %

0%

11,9 %

Lærere med central
finansieret PC
Lærere med
skolefinansieret PC

It-infrastruktur
Tabel 26.1 viser, om skolens it-infrastruktur er blevet opgraderet i 2012/2013 med central
finansiering.
Tabel 26.1
Ja
Skolens it-infrastruktur er blevet
opgraderet i skoleåret 2012/2013 med
central finansiering

x

Nej
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Tabel 26.2 viser skoleledelsens vurdering af it-infrastrukturen.
Tabel 26.2
I høj
grad
Den nuværende driftsikkerhed vurderes at
være tilfredsstillende
Den nuværende hastighed på
netværk og internet vurderes at være tilfredsstillende
Skolen er rustet til at tilvejebringe
tilfredsstillende netadgang til afgangsprøverne

I nogen
grad

I
mindre
grad

Slet
ikke

X
x
x

Anvendelse af it og medier

I 2011 gennemførte læremiddel.dk og Nationalt Videncenter for Lærermidler en
kortlægning af potentialer og barrierer for integration af it i fagene i Slagelse kommune8.
På baggrund af denne rapport udarbejdede it- og medieteamet i Center for Skole og Fritid
en it-vision i 2012:
”Vi vil gennem integration af it i skolens aktiviteter og udvikling af nye lærings- og
samarbejdsformer gøre folkeskolen til det rigtige valg i en global verden”
Visionen indeholder tre underordnede visionstemaer, som vi har gjort status på i denne
kvalitetsrapport. Desuden er udarbejdet en it og mediehandleplan som er den konkrete
udmøntning af skolernes it-vision og mål for 2012 - 2015.
It- og medieteamet har også udviklet en website, ”Startsiden”9, som kan hjælpe skolerne i
Slagelse Kommune med et overblik over digitale værktøjer og læringsmidler m.v.
Tabel 27 viser, i hvilken grad skolen har opfyldt visionerne i it og mediehandleplanen i
skoleåret 2012/2013.
Tabel 27.1 vedrører it-visionstema 1: It i læreprocessen.
Tabel 27.2 vedrører it-visionstema 2: Digital kommunikation
Tabel 27.3 vedrører it-visionstema 3: Medarbejdernes kompetencer

8

Rapporten ”Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune:
http://laeremiddel.dk/wpcontent/uploads/2012/07/Barrierer_og_potentialer_for_integration_af_it_i_folkeskolens_fag_i_Slagelse_Kommune1.
pdf
9

Startsiden: http://www.slagelse-skoler.dk/start/index.htm
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Tabel 27.1. - Visionstema 1: It i læreprocessen

Ja
Skolen har udarbejdet en lokal it- og
mediehandleplan
Skolen er involveret i et eller flere projekter
med henblik på udvikling af læringsformer med
digitale læringsmidler.
Ved indkøb indgår en vurdering af digitale
læremidler på lige fod med andre læremidler
Minimum 20 % af ressourcerne til læremidler
anvendes til digitale læremidler
Der er etableret samarbejde med
daginstitutioner om anvendelsen af it for
førskolebørn

Nej

Forventes
indfriet i
2013/14

x

x

x
x
x
x

Tabel 27.2 - Visionstema 2: Digital kommunikation

Ja
Det vurderes, at 90 % af kommunikationen
mellem hjem og skole er digital (primært via
forældreintra)
Skolen har foretaget en forventningsafstemning
med forældrene vedrørende digital
kommunikation i skole- hjem-samarbejdet
Skolen har udarbejdet fælles og forpligtende
interne retningslinjer for digital kommunikation
(primært via skoleintra)
Hvor det er muligt og fagligt meningsfuldt
foregår den skriftlige kommunikation mellem
lærere og elever digitalt (primært via elevintra)

Nej

Forventes
indfriet i
2013/14

x

x

x

x
x

Tabel 27.3 - Visionstema 3: Medarbejdernes kompetencer

Ja
Skolen har formaliseret videndeling om
integration af it i fagene.
De faglige vejledere har ansvaret for
vejledningen om integration af it i fagene
Det vurderes, at lærerne har tilstrækkelige
kompetencer til at integrere it i den faglige
undervisning
Det vurderes, at medarbejderne i SFO har
tilstrækkelige kompetencer til at anvende it til
aktiviteter med børnene.

Nej

x
x
x
x

Forventes
indfriet i
2013/14

41

Skolerapport for Baggesenskolen

Skoleledelsens kommentar:
Skolen har lige fået 40 Smartboard installeret. Alle medarbejdere har fået tilbudt et kort
tænd- og sluk-kursus, så det er muligt at komme i gang med at benytte dem. Senere
følger yderligere kurser i brugen af Smartboard i undervisningen.
Der arbejdes på at få udarbejdet i fuldt færdigt it-handleplan, som helt præcist
beskriver forventningerne til brug af it i undervisningen - specielt på baggrund af de nys
ankomne Smartboard.
It- og faglige vejlederne vil få en mere central rolle i implementeringen af it i
undervisningen - både gennem sparring og faglig vejledning - kraftig styret af ledelsen.
Med det voksende antal computere, I-pad og moderne telefoner, som vores brugere
dagligt medbringer, er vi bekymrede for, om vores eksisterende netværk fortsat er stort
nok og moderne nok til at kunne håndtere det øgede pres. Vi oplever en gang imellem
nedbrud og problemer i forhold til vores termins- og årsprøver, når rigtig mange er på
nettet samtidig. Fremadrettet vil vi kun opleve et yderligere pres på denne front,
hvilket vil sætte afviklingen af digitale eksamener og nationale test under pres.
I forbindelse med anskaffelse af digitale læremidler på lige fod med almindelige
læremidler har vi ikke altid indflydelse på, hvad der bliver indkøbt, idet en del af disse
indkøb prioriteres fra en central pulje

Skoleledelsens samlede vurdering af delområdet ”It og medier
i skolen”
Skolen har pt. ca. 150 stk. bærbare PC, hvoraf de nyeste – 40 - er anskaffet i 2013. De
ældste maskiner – 32 – er 4 år gamle. De nævnte computere er placeret i 9 vogne med 16
i hver vogn.
Der er Smartboard i alle klasserne og til hvert Smartboard er der placeret en bærbar kablet
computer, som er ud over de nævnte 150 stk. Disse er forsynet med opdateret Bios og ny
hurtig harddisk.
Skolen har også et fast EDB-lokale med 24 kablede stationære computere. Disse anvendes
på lige fod med de bærbare og bruges specielt til alle nationale test.
Vi har i slutningen af dette skoleår anskaffet 32 I-pads, som tages i brug i undervisningen i
starten af skoleåret 13/14. Disse I-pads har ikke 4G, men skal betjene sig af skolens
trådløse netværk.
Det trådløse netværk er der en del problemer med. Kommunens it-afdeling har været
massivt inde over og er klar over problemerne. Vi har en del udfald, hvor vi i kortere
perioder ikke kan komme på det trådløse netværk. Det betyder genstart af serveren eller
kontakt til kommunens it-afdeling for at få løst problemerne. De har været meget
hjælpsomme. Det har ført til, at vi gennem kommunen i efteråret skal have et helt nyt
trådløst netværk, som bliver dimensioneret til at kunne håndtere minimum 28 computere i
hvert lokale og et større antal i skolegårdsområdet. Hele kablingen på skolen skal
gennemgås og der skal ryddes op i krydsfelterne.
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På det første lærermøde i august 2014 præsenteres lærerne for en plan, som beskriver,
hvad eleverne skal lære på hver enkelt årgang på it-området. I denne plan indgår også
bibliotekets tilbud på dette område.
Biblioteket og it får fælles arbejdslokaler og det er planlagt, at der skal være en meget tæt
dialog/samarbejde mellem bibliotek og it. Fra ledelsesside er der sat ekstra fokus på dette
samarbejde samtidig med, at der også bliver lagt ekstra ledelsestimer på opgaven.
I det kommende skoleår bliver der sat fokus på udvidet brug af Smartboard, idet alle
lærere tilbydes korte kompetenceudviklingskurser i brugen af disse. På sigt skal alle lærere
udelukkende bruge Smartboard. Der tilbydes også kortere opdateringskurser i de af
kommunen anskaffede programmer.
Derudover har skolen givet hver medarbejder 6 timer til kursus inden for it-området.
Indholdet af disse 6 timer planlægges i starten af det kommende skoleår.
Kommunens it medie- og handlingsplan er grundlaget for hele det arbejde, som foregår på
it-området her på skolen i kommende skoleår.
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Kapitel 8: Sundhed, trivsel og undervisningsmiljø
Sundhedsfremmende initiativer
Slagelse Kommune har en sundhedsstrategi for 2011-14 som præciserer kommunens
sundhedspolitik. Skoleområdet nævnes i strategien som særligt fokusområde, da højt
uddannelsesniveau og god sundhedstilstand understøtter hinanden.
I 2012 blev sundhedsprofilen for 11-15-årige i Slagelse Kommune afdækket10. Samtidig fik
de deltagende skoler (de 14 største skoler) adgang til deres egne sundhedsprofiler.
Sundhedsprofilen kan bidrage til prioritering og planlægning af sundhedsfremmende og
forebyggende indsatser.

Skolen har deltaget i undersøgelsen af sundhedsprofilen på 11-15-årige i
Slagelse Kommune. Den Kommunale og/eller lokale sundhedsprofil har givet
anledning til følgende sundhedsfremmende og forebyggende initiativer på
skolen:
Etablering af undervisning i "sund, klog vækst" for alle 3. årgangs elever 2
lektioner om ugen.
Alle elever fra 6. klasse til 9. klasse har en ekstra lektion i idræt ud over det
vejledende timetal. Mulighed for fx. fitness, mountainbike og triatlon som
alternativer til den traditionelle idrætsundervisning.
Fokus på rygning, alkohol og stoffer qua samarbejde mellem AKT og SSP.
Indsatser for både elever og forældre.
Udskolingseleverne må ikke længere forlade skolens område i pauserne. De
har fået mulighed for at bestille/købe sunde alternativer til madpakken via
nettet, samt har ikke længere mulighed for rygning i skoletiden. Dette giver
dog enkelte udfordringer som vi er i dialog med forældrene omkring!

10

Rapporten ”Sundhed og Trivsel – blandt 11-15-årige i Slagelse Kommune 2012”:
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Fysisk aktivitet i skole/SFO
Et mål i udviklingsaftalen er, at alle elever bevæger sig mindst en time om dagen i
skoletiden.
Tabel 28 viser, hvilke tiltag skolen har iværksat, der kan bidrage til mere bevægelse i
skoletiden.
Tabel 28
Ja
Udvidet antal idrætstimer på nogle
klassetrin eller oprettet idrætslinje

Nej

x
x

Bevægelsesaktivitet på skoleskemaet ud
over idrætsundervisningen, f.eks. morgenløb
Skolen har etableret legepatrulje

x

Udvidede tilbud af bevægelsesaktiviteter
i pauser og/ eller SFO,
f.eks. åben hal eller indkøb af sportsrekvisitter
Samarbejde med lokale idrætsforeninger
og klubber

x
x

Elevernes trivsel
Af tabel 29 fremgår, hvordan skolen kortlægger og følger op på elevernes trivsel i skolen.
Tabel 29
Ja
Der er foretaget en komplet undervisningsmiljøvurdering (fysisk, psykisk og
æstetisk) inden for de sidste 3 år jf. lov om undervisningsmiljø.
Undervisningsmiljøvurderingen er tilgængelig på skolens hjemmeside

x

Der er foretaget trivselsundersøgelser på alle årgange inden for de sidste 2
år
Der er foretaget trivselsundersøgelser i SFO inden for de sidste 2 år (For
skoler med SFO)
Skolen har udarbejdet et værdiregelsæt, herunder en antimobbestrategi /
trivselspolitik inden for de sidste 2 år, jf. bekendtgørelsen om fremme af
god orden i folkeskolen.

x

x

x
x

Nej
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Hvilke trivselsundersøgelser (værktøj/metode) har været
anvendt?
Termometeret via DCUM.
Klassetrivsel - kortlægning
Kortlægningsundersøgelse LP
Hvilke initiativer/indsatser har trivselsundersøgelserne evt. givet
anledning til?
AKT indsatser i klasser.
Øget fokus på skole/hjem samarbejdet og dialog. fx. madgrupper,
legegrupper og fælles sociale arrangementer.
Fælles kompetenceudvikling omkring klasserumsledelse for
medarbejdere.
Etablering af nye fleksible læringsmiljøer, samt fokus på det
psykisk lærings - og arbejdsmiljø.
Elevsamtaler i alle klasser hvert år.
Temadrøftelse i medarbejdergruppen omkring inklusion med XX??
Årlig klassetrivselskonference

Anvendelse af naturskolearrangementer
Slagelse Naturskole tilbyder formidling om natur, klima og miljø til skoler og dagtilbud m.fl.
i Slagelse Kommune (Naturtilbuddene spænder vidt, fra en tur i skoven med Flittigmus og
naturteater for de mindste, til fagligt uddybende arrangementer for de større). Slagelse
Naturskole laver også offentlige arrangementer11 . Arrangementerne understøtter primært
skolernes naturfagsundervisning, men også andre fag i skolen.
Tabel 30 viser skolens antal bookninger til naturskolearrangementer for 2010/2011,
2011/2012 og 2012/2013. Data er hentet fra Slagelse Naturskole.
Tabel 30
2012-2013
Skolens bookninger i alt

11

naturskole.slagelse.dk

18

2011-2012

10

2010-2011

12
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Uderummet som læringsmiljø
At anvende uderummet som læringsmiljø er, når undervisningen foregår uden for skolens
mure, f.eks. i nærmiljøet og i naturen.

Tabel 31 viser, i hvilken grad skolen anvender uderummet som læringsmiljø.
Tabel 31
I høj grad

Skolen anvender uderummet
som læringsmiljø

I nogen
grad

I mindre
grad

Slet ikke

x

Skoleledelsens kommentar:
Der er nedsat en arbejdsgruppe med understøttelse fra naturskolen, der skal
arbejde for at etablere øget muligheder for at integrere udeskole som en
naturlig del af undervisningen. Dette skulle gerne kunne realiseres i
forbindelse med "renovering" af skolegård, samt samarbejde med kommunal
ejendom og bevilligede ressourcer til udbygning/renovering af utidssvarende
sløjdlokale.

Skoleledelsens samlede vurdering af delområdet ”Sundhed,
trivsel og undervisningsmiljø”
Vi har på Baggesenskolen arbejdet med sundhedsfremmende initiativer såsom ekstra idræt
ud over det vejledende timetal fra 4. klasse og frem - Haft undervisning på 3. årgang med
”sund, klog vækst” ud over det vejledende timetal i samarbejde med SFO og indsatser
omkring bevægelse i undervisningen set ud fra et trivsels og læringsperspektiv.
Der er ligeledes prioriteret yderligere timer til understøttelse af den praktisk musiske
dimension – dette qua samarbejde med musikskolen, samt musical og kor som tilbud for
skolens elever.
SFO arbejder meget med bevægelser og motion om eftermiddagen qua brug af
Storebæltshallen samt ude aktiviteter. Vi er på skolen pt i gang med en arbejdsgruppe, der
skal bidrage til, hvordan vi bedst muligt får renoveret og indrettet vores ude områder, så
de understøtter ude skoleaktiviteter samt bevægelse i frikvartererne.
Vi har etableret et lokalt tilbud om mulighed for køb af sunde madpakker i samarbejde med
lokal aktør. Dette tilbud er blevet til i forbindelse med, at vi forbød skolens ældste elever at
forlade skolen i undervisningstiden idet vi oplevede, at de udelukkende købte chips og cola
som alternativ til madpakken.
Vi har indført trivselsundersøgelser på alle klassetrin årligt – dette fulgt op at en ”trivsels
konference” hvor team, ledelse og AKT koordinator deltager.
Skolen gør brug af naturskolen og alle tilkendegivelser går på arrangementer af høj kvalitet
– transport kan dog være en udfordring.
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Kapitel 9: Høringssvar
Indsættes efter høringsperioden

