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Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2021-2025  
”Folkeskolen i Aabenraa Kommune - sammen om et trygt og fagligt fundament for Det Gode Liv” 

 
 
Seks strategiske mål 
 

 
 

1) Med fokus på den enkelte elevs progression skal alle elever blive så dygtige, de kan, til dansk og matematik, så de bliver 
klar til videre uddannelse og Det Gode Liv. 
Det stærke faglige fokus på dansk og matematik stammer fra Folkeskolereformen i 2014. Desuden er opnåelse af karakteren 2 i dansk og matematik for de unge 
adgang til en ungdomsuddannelse. 
 

2) Eleverne i Aabenraa Kommune er en del af grænselandet, og derfor skal deres kendskab til tysk sprog og kultur fremmes 
år for år. I 2025 opnår eleverne på 9. klassetrin et højere karaktergennemsnit i deres standpunktskarakterer end i 2020. 
For at gavne regionen erhvervsmæssigt og kulturelt og for at styrke relationerne mellem Danmark og Tyskland besluttede Aabenraa Kommunes byråd i oktober 2014, 
at tysk skal være obligatorisk i kommunens skoler fra 3. klasse. 
 

3) Flere elever er en del af stærke læringsfællesskaber i almenområdet i 2025 end i 2020. 
Efter flere år med en stigende segregeringsprocent – senest i 2019 på 7,4 procent - skal der fornyet fokus på styrkelse af almenområdet. En ekstern analyse er 
kommet med anbefalinger til, hvordan Aabenraa Kommune kan styrke almenområdet.  
 

4) Alle elever skal trives og have en sund skoledag. 
Trivsel er centralt i folkeskolen. Forskning fra Dansk Center for Undervisningsmiljø i 2016-2017 har konkluderet, at høj trivsel skaber gode muligheder for læring, at 
elevoptimisme fungerer som en selvopfyldende profeti og at hyppig kedsomhed er et pædagogisk advarselssignal. Desuden ønsker Aabenraa Kommune med 
Vækststrategi 2018-2030 at fremme sundhed i folkeskolen. Gennem sundhed og læring, skal der skabes sunde læringsmiljøer for børn og unge. 
 

5) IT og digitalisering er et vilkår i den moderne verden. Derfor skal eleverne i skolen tilegne sig fremtidens kompetencer. 
Strategien IT og digitalisering i folkeskolen blev godkendt af Byrådet den 27. juni 2018. Der er prioriteret i alt 15,1 mio. kr. til realisering af strategien, heraf 7. mio. 
kr. til kompetenceudvikling. Gennem arbejdet med Universitetsskolen skal strategien bidrage til at gøre eleverne mere kritiske, analytiske, kommunikerende, 
samarbejdende, innovative, eksperimenterende og kreative. 
 

6) Alle elever arbejder i løbet af et skoleår aktivt med bæredygtig udvikling gennem FN´s verdensmål. 
Den 26. februar 2020 godkendte Byrådet Strategi for Bæredygtig Udvikling i Aabenraa Kommune 2020-2025. Formålet med strategien er at sætte en fælles ramme og 
retning, der gør, at vi sammen skaber mulighederne for, at nuværende og fremtidige generationer kan leve det gode liv. Det gør vi ved at gøre Aabenraa Kommunes 
udvikling endnu mere bæredygtig – både miljømæssigt, økonomisk og socialt. 
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Mål 1) Med fokus på den enkelte elevs progression skal alle elever blive så dygtige, de kan, til dansk og matematik, så de 
bliver klar til videre uddannelse og Det Gode Liv. 
 
 
UDFORDRINGER:  INDSATS AKTIVITET DELMÅL MÅL 2025  
 
Dansk 80 pct. 
20/21 70,7% 
 
Dansk dygtigste 
20/21 2% 
 
Dansk svageste 
20/21 14,1% 

 
Dansk 80 pct. 2021-
22 72% 
 
Dansk dygtigste 
2021-22 2,5% 
 
Dansk svageste 
2021-22 12% 
 

 
Matematik 80 
pct. 20/21 69,3% 
 
Matematik 
dygtigste 20/21 
4,0% 
 
Matematik 
svageste 20/21 
9,3% 
 

 
Matematik 80 pct. 
2021-22 71% 
 
Matematik dygtigste 
2021-22 4,5% 
 
Matematik svageste 
2021-22 8% 
 

 
Andel elever med 
02 i dansk og 
matematik 20/21 
0%  
Hjordkær Skole har 
ikke en 9 årg. i 20-
21 
 

 Indsat omkring 
elever med 
funktionsnedsætt
else, læsesvage 
og ordblinde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indsats omkring 
UPV og IUP 
 

Retningslinje, for en fælles tilgang til elever som er 
læsesvage eller ordblinde. 
Fokus på hjælpemidler, differentiering, elev vilkåret, 
forældre forståelsen og undervisningstilgangen. 
Handleplan og interne kortlægning af knowhow vedr. it 
indsats for elever med funktionsnedsættelser og 
ordblindhed. 
 
En gang årligt et elev-forældre-lærer oplæg om præmisser, 
udfordringer, mulighed og ansvar, når man er eleven med 
vanskeligheder, og når man skal undervise børn med disse 
vanskeligheder. 
 
En gang årligt et kursus for alle fagprofessionelle om 
hjælpemidler og tilgange til disse 
 
Generelt et fokus på elevdifferentiering i undervisning, en 
opmærksomhed på at den enkelte elevs progression og de 
vilkår der her ligger til grund.   
 
Kontinuerlige turbo forløb for overbygningselever i 
hovedfagene dansk og matematik. 
 
Udeover den alm. indsats omkring IUP-elever har Hjordkær 
Skole valgt at holde fast i et samarbejde med Kongehøjen 
skolen omkring et tilbud om turboforløb, som også 
indeholder mentor samtaler med den enkelte elev. 
 
Ledelsen har fokus på anden tilgang til parathed og 
motivation som bla. andet indeholder et begyndende 
samarbejde med lokale erhvervsdrivende og et forsøg på et 

 
Andel elever med 02 
i dansk og 
matematik 2021-22 
98%  
I skoleåret 21-22 er vi 
igen på en fuld 
overbygning til og med 
9 årg. 

Med fokus på den 
enkelte elevs 
progression skal alle 
elever blive så 
dygtige, de kan, til 
dansk og matematik, 
så de bliver klar til 
videre uddannelse og 
Det Gode Liv. 
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Andel 
uddannelsesparat
e efter 9. kl. 
20/21 0%  
Hjordkær Skole har 
ikke en 9 årg. i 20-
21 
 

 
Andel 
uddannelsesparate 
efter 9. kl. 2021-22 
98%  
I skoleåret er vi igen 
på en fuld overbygning 
til og med 9 årg. 

 
Andel elever i 
uddannelse 1 år 
og 2 mdr. efter 9. 
klasse 20/21 
91,7% 
 

begyndende samarbejde med Talentspejderne. 
 

 
Andel elever i 
uddannelse 1 år og 
2 mdr. efter 9. 
klasse 2021-22  
92% 
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Mål 2: 
Eleverne i Aabenraa Kommune er en del af grænselandet, og derfor skal deres kendskab til tysk sprog og kultur fremmes år 
for år. I 2025 opnår eleverne på 9. klassetrin et højere karaktergennemsnit i deres standpunktskarakterer end i 2020. 
 
 
UDFORDRINGER:  INDSATS AKTIVITET DELMÅL MÅL  
 
Standpunkt 
mundtlig 20/21 
Hjordkær Skole 
har ikke en 9 årg. 
i 20-21 
 
 
 
 
Standpunkt 
skriftlig 20/21  
Hjordkær Skole 
har ikke en 9 årg. 
i 20-21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Stabilisere lære 
resursen til opgave 

 

 
I dag er den samlede opgave lagt på to af skolens faste 
lærer, og den nye lærer i opgaven er tilknyttede 
udviklingsprogrammet for tysk i overbygningen.   
 
   

 
Standpunkt 
mundtlig 2021-22  
5,6 
I skoleåret 21-22 er vi 
igen på en fuld 
overbygning til og med 
9 årg. 
 
 
 
Standpunkt skriftlig 
2021-22 
7,8 
I skoleåret 21-22 er vi 
igen på en fuld 
overbygning til og med 
9 årg. 

 
Eleverne i Aabenraa 
Kommune er en del 
af grænselandet, og 
derfor skal deres 
kendskab til tysk 
sprog og kultur 
fremmes år for år. I 
2025 opnår eleverne 
på 9. klassetrin et 
højere 
karaktergennemsnit i 
deres 
standpunktskarakter
er end i 2020. 
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Mål 3) Flere elever er en del af stærke læringsfællesskaber i almenområdet i 2025 end i 2020. 
 
 
UDFORDRINGER:  INDSATS AKTIVITET DELMÅL MÅL  
 
Segregeringsgra
d 20/21 8,7% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Etablering af 
mellemform. 
 
 
 
 
 
 
 
Et bevist greb om 
at arbejde med 
folkeskolelovens 
fulde brede. 
 
 
 

 
 

I gennem etablering og udviklingen af en mellemform, 
udvikler skolen en øget kapacitet for et tilpasningsmiljø, til 
at styrke læringsfællesskaberne. 
 
Etablering af et intern specialpædagogiskteam(SPT) til at 
understøtte, de enkelte læringsmiljøer i det arbejde der er 
gjort, og koordinere eventuelle indsatser og resurser, 
udover teamets vilkår.   
 
Være bevist om at sikre at organisationen har en 
fleksibilitet til at understøtte de vilkår som afviger fra 
almindelig praksis. 
 
Kontinuerlige turbo forløb for overbygningselever i 
hovedfagene dansk og matematik, som fastholdelse i 
skolen kombinerede med øvrige vilkår så som praktik – 
klargøres til ungdomsuddannelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Segregeringsgrad 
2021-22 8% 
 

 
Flere elever er en del 
af stærke 
læringsfællesskaber i 
almenområdet i 2025 
end i 2020. 
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Mål 4) Alle elever skal trives og have en sund skoledag. 
 
 
UDFORDRINGER:  INDSATS AKTIVITET DELMÅL MÅL  
 
0.-3. klasse 
20/21 
 
Er du glad for din 
skole 4,22 
 
Er det svært at 
høre, hvad 
læreren siger i 
timerne 3,78 
 
Er I gode til at 
hjælpe hinanden i 
klassen 4,19 
 

 
0.-3. klasse 
2021-22 
 
Er du glad for din 
skole 4,3 
 
Er det svært at 
høre, hvad 
læreren siger i 
timerne 4 
 
Er I gode til at 
hjælpe hinanden i 
klassen 4,3 
 

 
4.-9. klasse 
20/21 
 
Er du glad for din 
skole 4,01 
 
Lærerne er gode 
til at hjælpe mig 
og støtte mig i 
skolen, når jeg har 
brug for det 3,8 
 
Undervisningen 
giver mig lyst til at 
lære mere 3,07 
 

 Trivsels og 
antimobbestrategi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktivering af ny trivsels strategi. 
 
Konkrete indsatser i oplægget er: 
 
 National trivselsdag  
 
 Kontinuerlig trivselsarbejde med særlig fokus 1.kl, 4.kl 

og 7.kl.(overgange og sammenhænge)  
 
 En stjerneuge med trivsel som emne  
 
 Modelsætte indsatsen i et kontinuerlig forløb. 

Indskolingen – Fri for mobberi 
Mellemtrin og udskoling er i gang med udvælgelse af 
model grundlaget for det videre arbejde, omkring 
samvær fysisk som digitalt, robusthed og trivsel. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
4.-9. klasse 
2021-22 
 
Er du glad for din 
skole 4,3 
 
Lærerne er gode 
til at hjælpe mig 
og støtte mig i 
skolen, når jeg har 
brug for det 4,10 
 
Undervisningen 
giver mig lyst til at 
lære mere 3,6 
 

 
Alle elever skal trives og 
have en sund skoledag. 
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Hvis der er larm i 
klassen, kan 
lærerne hurtigt få 
skabt ro 3,33 
 
Er undervisningen 
kedelig 2,60 

Hvis der er larm i 
klassen, kan 
lærerne hurtigt få 
skabt ro 3,9 
 
Er undervisningen 
kedelig  
 

 
Bevægelse 
20/21 
 
Andel elever der 
hverdag eller 
nogle dage om 
ugen bevæger sig 
i timerne 74,2% 
 
Andel elever, der 
hver dag eller 
nogle dage om 
ugen bevæger sig 
i frikvarteret 
97,1% 
 
 
 

 
Bevægelse 
2021-22 
 
Andel elever der 
hverdag eller 
nogle dage om 
ugen bevæger sig 
i timerne 80% 
 
 
Andel elever, der 
hver dag eller 
nogle dage om 
ugen bevæger sig 
i frikvarteret 
98% 

 
Bestyrelse og 
trivsel 
Hvordan arbejder 
skolen og skolens 
bestyrelse med at 
fremme trivsel? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skolen har udviklede et anskuelighedsapparat, et 
termometer som viser bevægelsesaktivisterne i løbet af 
dagen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestyrelsen deltager bla. i forbindelse med introduktionen 
til bhkl. Hvor de forestår introduktionen til det gode 
skole/hjemsamarbejde. 
 
I hver klasse er der et trivselsråd som understøtter skolens 
aktiviteter, både i og uden for skolen. 

 
  

 
Bestyrelse og 
trivsel 
Ved den nye 
antimobbestrategi 
vil bestyrelsen vil 
hvert år sætte to 
indsats-punkter i 
skolens trivsels 
arbejde. 
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Mål 5) IT og digitalisering er et vilkår i den moderne verden. Derfor skal eleverne i skolen tilegne sig fremtidens 
kompetencer. 
 
 
UDFORDRINGER:  INDSATS AKTIVITET DELMÅL MÅL  
 
Implementering af 
strategien IT og 
digitalisering i 
Folkeskolen 
https://www.aabenraa.
dk/media/4016817/it-
og-digitalisering-i-
folkeskolen.pdf   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Øge maskinpart til 
eleverne og 
opdatering af 
præsentationsredsk
aber i klasserne. 
 
Fokus på It som 
differentieringsreds
kab. 
i sær i forholde til 
ordblindhed og 
elever med 
læsevanskeligheder 
 
Opdater 
fagpersonalets it 
udstyr    
 
 

Opstart forløb ved Christian Bloch for fagpersonale og 
efterfølgende for forældre, elever og fagpersonale. 
 
Det yderlig arbejde vil blive beskrevet i retningslinjen for 
ordblinde og læsesvage (under udarbejdelse). 
Handleplan og interne kortlægning af knowhow vedr. it 
indsats for elever med funktionsnedsættelser og 
ordblindhed. 
 
Personalets it udstyr som er 7 år gammelt fornyes – 
udstyret er bestilt. 
 
Deltagelse i universitet skolen 
Deltagelse i Maker-Space uddannelse 
 
At øge kompetence-grundlaget for den enkelte.  
At øge den fagprofessionelle tilgang til området.  
 
 
Kontinuerlig fokus på elevernes digitale samværsstrategier 
I klasse samtaler – delpunkt i trivselsarbejdet.  
 
Skolen har et ikke ubetydelig efterslæb på IT adgang for 
eleverne, derfor har skolen iværksat en udarbejdelse af en 
investeringsplan for styrkelse af it mulighed for eleverne. 
Plan tager udgangspunkt i følgende: 
 
 Udvikling af økonomiskråderum/mulighed 
 
 Plan og progression for IT-hjælpemidler i forbindelse 

med handicaps. 
 
 1:1 – med hvad og hvordan. /eller BYOD 

Fast 
implementering af 
skrive, læse og 
lytte værktøjer i 
den alm. 
undervisning.  
 
En øget 
differentierede 
tilgang til test og 
prøver på alle årg. 
 
Fast punkt til 
forældremødet om 
digital dannelse – 
sprog og samvær 
Forældre 
forpligtelsen på de 
digitale platforme 
 
I overbygning et 
årlig forløb om 
digital samvær. 
 
I Mellemtrin regler 
og samtale om 
digital 
samvær.(klasse 
og forældre) 
 
Løbende fokus på 
social kontrol – 
”hvad har du 

IT og digitalisering er et 
vilkår i den moderne 
verden. Derfor skal 
eleverne i skolen tilegne 
sig fremtidens 
kompetencer. 

 

https://www.aabenraa.dk/media/4016817/it-og-digitalisering-i-folkeskolen.pdf
https://www.aabenraa.dk/media/4016817/it-og-digitalisering-i-folkeskolen.pdf
https://www.aabenraa.dk/media/4016817/it-og-digitalisering-i-folkeskolen.pdf
https://www.aabenraa.dk/media/4016817/it-og-digitalisering-i-folkeskolen.pdf
https://www.aabenraa.dk/media/4016817/it-og-digitalisering-i-folkeskolen.pdf
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IT og 
digitalisering 0.-
3. klasse 20-21 
Andel elever, der 
hver dag eller 
nogle dage om 
ugen bruger 
computere, tablets 
eller 
mobiltelefoner i 
andre fag end 
dansk og 
matematik 2,4% 
 
Andel elever, der 
oplever, at der i 
klassen hver dag 
eller nogle dage 
om ugen bliver 
snakket om, hvad 
de har set på 
internettet 3,7% 
 
Andel elever, der 
synes, at man 
hver dag eller 
nogle dage om 
ugen kan bruge 
computere, tablets 
eller 
mobiltelefoner til 
at finde på nye 
ting med 41,5% 
 
Andel elever, der 
hver dag eller 
nogle dage om 
ugen løser 
opgaver i skolen 

 
 Vedligehold 
 
 
 
  

oplevede på 
nettet” 
IT og 
digitalisering 0.-
3. klasse 21-22 
Andel elever, der 
hver dag eller 
nogle dage om 
ugen bruger 
computere, tablets 
eller 
mobiltelefoner i 
andre fag end 
dansk og 
matematik 35% 
 
Andel elever, der 
oplever, at der i 
klassen hver dag 
eller nogle dage 
om ugen bliver 
snakket om, hvad 
de har set på 
internettet 20% 
 
Andel elever, der 
synes, at man 
hver dag eller 
nogle dage om 
ugen kan bruge 
computere, tablets 
eller 
mobiltelefoner til 
at finde på nye 
ting med 45% 
 
Andel elever, der 
hver dag eller 
nogle dage om 
ugen løser 
opgaver i skolen 
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sammen med 
deres 
klassekammerater 
på computere, 
tablets eller 
mobiltelefon 
19,5% 
 
IT og 
digitalisering 4.-
10. klasse 20-21 
Andel elever, der 
hver dag eller 
nogle dage om 
ugen tænker på, 
at internettet og 
sociale medier 
som oftest kun 
viser dem det, de 
interesserer sig 
mest for? 49% 
 
Andel elever, der 
hver dag eller 
nogle dage om 
ugen bruger f.eks. 
computer, tablets, 
mobiltelefon, 
robotter eller 
andet til at 
arbejde sammen 
med deres 
klassekammerater 
om at løse en 
opgave i 
undervisningen 
67,3% 
 
Andel elever, der 
hver dag eller 
nogle dage om 

sammen med 
deres 
klassekammerater 
på computere, 
tablets eller 
mobiltelefon 30% 
 
 
IT og 
digitalisering 4.-
10. klasse 21-22 
Andel elever, der 
hver dag eller 
nogle dage om 
ugen tænker på, 
at internettet og 
sociale medier 
som oftest kun 
viser dem det, de 
interesserer sig 
mest for? 55% 
 
Andel elever, der 
hver dag eller 
nogle dage om 
ugen bruger f.eks. 
computer, tablets, 
mobiltelefon, 
robotter eller 
andet til at 
arbejde sammen 
med deres 
klassekammerater 
om at løse en 
opgave i 
undervisningen 
85% 
 
Andel elever, der 
hver dag eller 
nogle dage om 
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ugen bruger f.eks. 
computer, tablet, 
mobiltelefon, 
robotter eller 
andet til at finde 
på noget nyt 
47,8% 
 
Andel elever, der 
hver dag eller 
nogle dage om 
ugen møder noget 
spændende på 
computer, tablet, 
mobiltelefon eller 
andet og tænker; 
”Hvad mon det her 
er, og hvad kunne 
det betyde for 
mig, for mine 
venner eller for 
min familie” 
33,8% 

ugen bruger f.eks. 
computer, tablet, 
mobiltelefon, 
robotter eller 
andet til at finde 
på noget nyt 67% 
 
Andel elever, der 
hver dag eller 
nogle dage om 
ugen møder noget 
spændende på 
computer, tablet, 
mobiltelefon eller 
andet og tænker; 
”Hvad mon det 
her er, og hvad 
kunne det betyde 
for mig, for mine 
venner eller for 
min familie” 40%  
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Mål 6) Alle elever arbejder i løbet af et skoleår aktivt med bæredygtig udvikling gennem FN´s verdensmål. 
 
 
UDFORDRINGER:  INDSATS AKTIVITET DELMÅL MÅL  
Bæredygtig 
udvikling 
At skabe indsigt 
og forståelse for  
bæredygtig 
udvikling? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Synliggørelse af 
vores allerede 
igangværende 
tiltag.  

 

 
Synliggørelse i klasserummet sammen med eleverne. 
  
 
For eksempel i forbindelse med: 
  

madskolen på mellemtrinnet og i 
emneugeforløbene. (diversitet og 
bærdygtighed)  
 
Affalds sortering. (bærdygtighed) 
 
Stjerneuge med udgangspunkt i verdensmål 
 
Elevrådet og deres arbejde. 
 
Skolebestyrelsen en af vores hjørnesten i 
driften af en skole, hvor udgangspunktet er 
trivsel, læring og kulturelle og demokratisk 
dannelse, derudover har skolen sammen med 
bestyrelsen et særlig fokus på skolens 
synlighed og vores lokale sammenhængs 
kraft. 
  
 

 
 

Bæredygtig 
udvikling 
At synliggøre/ 
inddrage 
verdensmålene i 
skolens arbejde med 
eleverne. 
 

Alle elever arbejder i 
løbet af et skoleår 
aktivt med 
bæredygtig udvikling 
gennem FN´s 
verdensmål. 

 


