
Tiltag for at styrke trivslen – tiltag som er iværksat 
eller iværksættes fra august 2019: 

 
Fokus på samarbejde med forældre 
Vi ønsker et tæt samarbejde med forældrene. Personalet 
holder den tætte dialog med jer forældre via intra/Aula 
eller ved at ringe. Bestyrelsen sætter sammen med sko-
len fokus på et øget skole/hjem samarbejde. Vi ønsker 
et tæt samarbejde med jer - I kender jeres børn bedst—
vi har brug for jer! 
 
Ledelsen deltager ved møder omkring elever 
Ledelsen deltager gerne ved samtaler, når forældre eller 
personale ønsker dette. Vi ønsker at sikre et tæt samar-
bejde mellem skolen og jer forældre. Et tæt samarbejde 
med jer styrker jeres børns trivsel og læring. 
 
Fast element – der arbejdes med trivsel i klasserne 
Arbejdet med trivslen er et fast emne i undervisningen. 
Flere forløb skal sætte fokus på en øget trivsel. Arbejdet 
med Fri for mobberi, SSP forløb og forløb med samar-
bejde i løbet af året, er med til at sætte fokus på trivslen.  
Vi ønsker, at jeres børn kan lide at gå i skole. 
 
Elevrådet og den nationale trivselsmåling 
Elevrådet vil fra august 2019 udvælge trivselsområder, 
som hver klasse skal arbejde med. Elevrådet vil se på 
den seneste måling og derfra udvælge særlige punkter 
som skal væres skolens indsats i det kommende år. 
Elevrådet vil gerne skabe øget trivsel for jeres barn.   
 
Kommende tiltag for at øge trivsel og faglighed 
 
Elevrådet gennemfører trivselsundersøgelse på sko-
len blandt eleverne 
Skolens elevråd vil gentage deres trivselsundersøgelse. 
Denne gennemføres i foråret 2020—denne gang i en 
digital udgave. Vi vil vide, om jeres børn trives. Elevrå-
det fortæller om resultatet. 
Elevrådet sætter også fokus på flere projekter som om-
handler ”Det gode skoleliv/komme i form til skolen”. 
Alle elever skal være i form til at gå i skole—hver dag.  
 
Ledelsen besøger klasserne 
Ledelsen kommer på besøg i klasserne. Både for at ob-
servere og give sparring til personalet, men også for at 
se trivslen og læreprocesserne i de enkelte klasser. Jeres 
børn skal trives og udvikles læringsmæssigt i skolen. 
 
Opfølgning på årsplaner og tests 
Ledelsen følger op på arbejdet med årsplaner.  
Ledelsen følger også op på arbejdet med resultaterne af 
de nationale tests. I skal informeres om jeres børns fag-
lighed og trivsel. 
 
Teamsamarbejde 
Skolen fortsætter faste aftaler fra skoleåret 19/20 vedr. 
teamsamarbejde. Teamet skal fungere bedst muligt, så 
de sammen løser hovedopgaven: Vi har en fælles opga-
ve med et fælles mål – eleverne skal klare sig bedst mu-
ligt og trives bedst muligt. Vi skal hele tiden arbejde 
med at være på forkant - til gavn for jeres barn.   
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Forældredelen—hvad skal jeg som forælder 
gøre for at øge mit barns læring og trivsel? 

 
Tal om  hverdagen og brug fagene. Tal om tal, tekster eller 
almene forhold i samfundet. Drøft dagen og hvad der sker 
omkring jer. 
 
Hjælp og støt dit barn, så alle daglige lektier og den dagli-
ge træning er klaret. Den daglige træning er vigtig.  
 
Tal positivt om skolen, og bak skolen op ved at deltage i 
forældremøder, arrangementer, skole/hjem samtaler og 
møder mm. 
 
Hold en tæt dialog med skolens personale, så de har mulig-
hed for at være på forkant omkring dit barn.  
 
Hold en tæt kontakt med de andre forældre på skolen. Et 
stærkt forældrenetværk støtter jeres børn. 
 
Kontakt skolens kontor, hvis der er generelle forhold på 
skolen, du ønsker uddybet eller forklaret. 
 
 
 
Faglige tiltag iværksat fra august 2019: 
 
Fælles mål og fokusområder 
Skolens lærere har omsat alle videns– og færdighedsmål til 
fokuspunkter i en revideret udgave. I vil kunne se fra au-
gust 2019, at elevplanen indeholder kompetencemål og 
fokuspunkter.   
 
Min Uddannelse 
Der vil fortsat være stor brug af Min Uddannelse fra august 
2019. Der kommer faste ugeplaner vedr. undervisningen i 
Min Uddannelse, og samtidig er elevplanen mere dyna-
misk. Der vil løbende blive lagt vurderinger og materiale 
ind, som jeres barn har arbejdet med. I vil som forældre 
kunne følge jeres barns udvikling via Min Uddannelse.  
 
 
Klassekonferencer med deltagelse af læsevejleder og 
matematikvejleder. 
Der afholdes klassekonferencer omkring den enkelte klas-
se. Først mødes faglærere og vejledere ang. klassen med 
gennemgang af lærernes statusplaner og testresultater. Ef-
terfølgende har ledelsen møde med skolens vejledere, så 
der er opfølgning på alle klassekonferencer, og faglige 
handleplaner kan udvikles ud fra testresultater og statuspla-
ner.  Der er opfølgning på alle tests, jeres børn tager.   

Skolebestyrelsens indsatsområder i skoleåret 19/20 

 
Skolebestyrelsen vil i skoleåret 19/20 deltage ved forældremø-
der i alle klasser. To af temaerne på møderne bliver forældrean-
svar og opbakning.  
Der kommer også fokus på arbejdet med Aula, forholdet mel-
lem specialeundervisning og det almene, samt hvordan vi sam-
men skaber den bedste skole for alle elever.   
 
Bestyrelsen er bl.a. også optaget af brobygning—herunder 
hjælp til praktik, overgang til ungdomsuddannelser mm.  
Ruds Vedby Skole  og skolebestyrelsen har høje gensidige 
forventninger, så du kan forvente af os at: 

 Vi arbejder for dit barns fremtid 

 Vi skaber resultater, og vi står på tæer for dit barn. 

 Vi skaber tryghed for læring. 
 

Vi forventer af dig som forælder at: 

 Du har valgt Ruds Vedby Skole til dit barn. 

 Du deltager aktivt som forælder i skolens aktiviteter. 

 Du hjælper dit barn til at møde klar og forberedt til un-
dervisningen.  

Skabelon til årsplan 
Alle årsplaner er skrevet i læringsplatformen Min Uddannel-
se med høje faglige krav og forventninger til gavn for jeres 
børn.  
 
Alsidige mål - en del af en dannelsesproces 
I skoleåret 19/20 er elevernes alsidige mål i elevplanen fort-
sat med udgangspunkt i Folkeskolens formålsparagraf. Dette 
er valgt, da skolen også sætter fokus på dannelse.  
 
Skriftlig kommentar på samtlige årsplaner 
Ledelsen giver skriftlige kommentarer på samtlige årsplaner 
lærerne skriver. Ledelsen giver efterfølgende individuel vej-
ledning ud fra den skriftlige kommentar. Der bliver fulgt op 
på årsplanerne, så fagligheden er i top. 
 
Fagmøder for lærerne i fire faggrupper 
Der er faste fagmøder i dansk, matematik, naturfag og frem-
medsprog for lærerne. Ledelsen deltager efter behov ved 
disse møder. Det er møder på tværs af årgangene, og der er 
fokus på øget faglighed og progression, som hjælper jeres 
børn til at klare sig bedst muligt.  
 
Fokus på de nationale tests 
Ledelsen deltager ved alle nationale tests. Dette for at sikre 
en korrekt afvikling, og at alle elever tilbydes de rette tilladte 
hjælpemidler og hjælp. De nationale tests prioriteres højt. 
Resultatet af de obligatoriske tests bliver I informeret om.  
 
Arbejde med resultater af de nationale tests  
Vi sætter fokus på arbejdet med resultaterne af de nationale 
tests sammen med skolens faglige vejledere. Jeres børn skal 
have et flot resultat.  
 
Fokus på afgangsprøven 
Der arbejdes målrettet med at gøre eleverne sikre i prøvefor-
men. Der er fokus på arbejdet med afgangsprøven via dialog 
mellem lærere og ledelse. Dit barn skal have den bedst muli-
ge afgangsprøve.  Det sikrer dit barns fremtid.  
 
Forventninger til resultaterne i skoleåret 19/20 
Vi arbejder fortsat med meget høje forventninger til resulta-
terne af både de nationale tests og afgangsprøven. I skole-
året19/20 skal 80% af vores elever være placeret i de tre 
øverste kategorier ved de nationale tests.  
I forhold til afgangsprøven: Karaktererne skal være så høje, 
at dit barn  kan vælge sig en ungdomsuddannelse efter eget 
ønske. Støt dit barn i de høje forventninger.  
 

Det sikrer dit barns fremtid 
Se videoer med skolens fire værdisætninger på skolens 
hjemmeside www.rudsvedbyskole.dk  - se også den nye 

hjemmeside på www.rudsvedbyskole.aula.dk     


