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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.  
2020/21: 74,6% 
 
Dansk dygtigste  
2020/21: 8,5% 
 
Dansk svageste  
2020/21: 11,9% 

Dansk 80 pct. 
2021/2022: 82% 
 
Dansk dygtigste 
2021/2022: 9% 
 
Dansk svageste 
2021/2022: 5% 
 

 
 

 
 

 
 

 Dansk: 
Kompetence-
udvikling 
 
 
 
Universitetsskoler 
 
 
Sammenhæng og 
kontinuitet 
 
 
 
 
Læringsvejleder og 
læsevejleder:  
Afvikling af 
læringssamtaler 
med 
undervisnings-
personalet 

 
 
 

Uddannelse af matematikvejleder. Når denne er uddannet, så 
udarbejdes der en opgavebeskrivelse for matematikvejlederens 
arbejdsfunktion – og disse arbejdsfunktioner indføres i skolens 
professionelle virke. Det forventes at matematikvejlederen er 
færdig med sin uddannelse primo 2022. 
 
Alle lærere deltager i kompetenceudviklingsforløbet 
Universitetsskoler 
 
Der arbejdes med ”Den røde tråd” i dansk og matematik. 
Der er udarbejdet en læseplan for dansk på de forskellige 
klassetrin, samt for Indskoling og Mellemtrin. 
Der udarbejdes en læseplan for matematik på de forskellige 
klassetrin, samt for Indskoling og Mellemtrin. 
 
Uddannelse til matematikvejleder er igangsat. 
 
 
Læringssamtaler i skoleåret 2021/2022, med deltagelse af 
leder, vejledere og lærer, afvikles med udgangspunkt i 
frivillige og nationale tests i dansk og matematik mede 
henblik på udarbejdelse af mål for undervisningen.  
Læringssamtaler mhp. opfølgning på resultater i Nationale 
Test, samt opfølgning på fokuspunkter. 
 

 
 

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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Matematik 80 
pct.  
2020/21: 87,8% 
 
Matematik 
dygtigste  
2020/21: 17,1% 
 
Matematik 
svageste  
2020/21: 7,3% 
 

 
Alkalær 
 
 
 
 
 
 
Matematik:  
Nyt bogsystem i 
matematik 
 
 
 
Læringssamtaler 
 
 
 
 
 

Undervisningen i Indskolingen er tilrettelagt efter 
ALKALÆR-systemet. 
ALKALÆR-systemer er individuelt 
undervisningsdifferentieret. Derved tilgodeses de tre 
grupper. Jf. mål 1 – 3. 
 
 
 
Nyt matematik-bogsystem er ved at blive implementeret.  
 
 
 
 
 
Den kommende matematikvejleder inddrages allerede nu i 
skoleåret 2021/22 i Læringssamtalerne, samt i arbejdet 
med de forskellige faglige mål i matematik. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Matematik 80 pct. 
2021/2022: 90% 
 
Matematik dygtigste 
2021/2022: 18,0%  
 
Matematik svageste 
2021/2022: 5% 
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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  
 
Kliplev Skole har 
elever fra 0-6 
klasse. Kliplev 
Skole understøtter 
Aabenraa 
Kommunes indsats 
omkring tidlig tysk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Mere fokus på tysk 
på tværs i 
distriktet. 
 
Implementering af 
læringsmål for tysk 
 
Samarbejde over 
grænsen 

 
Opkvalificering af samarbejdet mellem distrikts-skolerne. 
 
Tysk føres ned i 3. – 4. klasse. 
 
Skolens ledelse har været på besøg i Tyskland og fået 
tilsagn fra en skole i Tyskland på at være venskabsskoler. 
 
Tysklærer på skolen er i dialog med venskabsskolen i 
Tyskland, hvor der arbejdes på at udvide samarbejdet til at 
omhandle besøg hos hinanden og deling/samarbejde om 
fag-opgaver. 
 
Kompetenceudvikling af tysklærer  
Tysklærer har afsluttet kompetenceudvikling i tysk 
Tysklærer deltager løbende i videreudvikling af tysk. 
 

 
At vi fortsat får 
tilbagemeldinger fra 
Felsted Centralskole, 
som tilkendegiver at 
Eleverne fra Kliplev 
Skole er fagligt godt 
funderet i Tysk, når de 
kommer til Felsted 
Centralskole. 

 
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  
 
Segregerings-
grad? 
2020/21: 7,6% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Jf. Strategi for 
læring og trivsel 
Kliplev Skole 
 
 
 
 
Overgang fra 
børnehave til skole 
 
 
 
 
Tidlig forebyggende 
indsats 
 
 
Fleksibel 
ressourcetildeling 
 
 
Tydelig struktur, 
genkendelighed og 
forudsigelighed 
 
”Det lille hold” 
 
 
Opretholde et 
inkluderende 
læringsmiljø og 
herunder 
fastholdelse af 
fælles retning 
 

 
- Tidlig opsporing af børn med særlige behov. 
Deltagelse i møder i børnehaverne 1,5 år inden skolestart, 
for at kunne tilpasse ressourcerne i god tid. 
- Overdragelsesmøder 
 
 
- Udvidet forældreinddragelse 
- Tværfaglige samarbejdspartnere inddrages i relevante 
møder 
- Internt samarbejde: Inklusionsvejleder, AKT-vejleder, 
Læsevejleder, matematikvejleder og læringsvejleder. 
 
- Skolepædagoger og pædagogmedhjælpere i 
undervisningen i Indskolingen 
- AKT-vejledere og Læringsvejledere tilgængelige for 0. – 
6. klasse. 
 
- Fokus på klasserumsledelse og indretning af 
læringsmiljøet 
 
 
- Børn kan ”visiteres” til at komme nogle time på ”Det lille 
hold” i en periode, for at arbejde med bestemte 
kompetencer, eller for at komme ned i stress-niveau. Der 
arbejdes på at ansætte en ny medarbejder, hvor den 
kommende medarbejder får mere tid på det lille hold, for at 
kunne ”nå” de elever vi forventer at modtage fremadrettet. 
 
- Ledelsen deltager i alle møder vedr. elever.  
- Ledelsen deltager i alle teammøder i Indskolingen. 
- Ledelsen er involveret i fordelingen af ressourcer. 
 
 

 
Segregeringsgrad  
 
2021/2022: 7,0% 

 
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 
 
Er du glad for din 
skole? 
2020/21: 4,76 
 
Er det svært at 
høre, hvad 
læreren siger i 
timerne? 
2020/21: 3,77 
 
Er I gode til at 
hjælpe hinanden i 
klassen? 
2020/21: 4,56 
 

 
0.-3. klasse  
 
Er du glad for din 
skole? 
2021/2022: 4,8 
 
Er det svært at høre, 
hvad læreren siger i 
timerne? 
2021/2022: 4,00 
 
Er I gode til at hjælpe 
hinanden i klassen? 
2021/2022: 4,60 

 
4.-9. klasse  
 
Er du glad for din 
skole? 
2020/21 :4,34 
 
Lærerne er gode 
til at hjælpe mig 
og støtte mig i 
skolen, når jeg har 
brug for det? 
2020/21 :4,38 
 

  
Systematisk 
opbygning af 
børnefællesskaber 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Øget elevinvolvering i opbygning af børnefællesskaber. 
Dagligt læsebånd (rolig opstart og daglig læsetræning)  
Daglig morgensamling med trivselsarbejde, samt Dannelse, 
jf. projektbeskrivelse for Den Gode Skole på Kliplev Skole. 
 
Fokus på fællesskaber 
 
Elevsamtaler med det pædagogiske personale opprioriteres 
og opkvalificeres. Dansklærer og matematiklærer deltager i 
elevsamtaler. 
 
Mere fokus på elevtrivsel i skole-/hjemsamarbejdet. 
 
 
 
Ressourceteamet: Læringsvejleder, Inklusionsvejleder, 
AKT-vejleder, PPR-psykolog og ledelse. 
Ressourceteamet rådgiver og vejleder lærere og 
pædagoger ved problemstillinger vedr. adfærd og trivsel. 
 
 
 
På mellemtrinnet sidder skoleleder med til elevrådsmøderne 
for at synliggøre skolens holdning til at eleverne får mere 
indflydelse på deres skoledag. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.-9. klasse  
 
Er du glad for din 
skole? 
2021/2022: 4,40  
 
Lærerne er gode til at 
hjælpe mig og støtte 
mig i skolen, når jeg 
har brug for det? 
2021/2022: 4,40 
 
 

 
Alle elever skal trives 
og have en sund 
skoledag. 
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Undervisningen 
giver mig lyst til at 
lære mere? 
2020/21 :3,36 
 
Hvis der er larm i 
klassen, kan 
lærerne hurtigt få 
skabt ro? 
2020/21 :3,90 
 
Er undervisningen 
kedelig? 
2020/21 :3,19 
 
 

 
Undervisningen giver 
mig lyst til at lære 
mere? 
2021/2022: 3,60  
 
Hvis der er larm i 
klassen, kan lærerne 
hurtigt få skabt ro? 
2021/2022: 4,0  
 
Er undervisningen 
kedelig? 
2021/2022: 3,3 

 
Bevægelse  
 
Andel elever, der 
hver dag eller 
nogle dage om 
ugen bevæger sig 
i timerne 
2020/21 :91,5% 
 
Andel elever, der 
hver dag eller 
nogle dage om 
ugen bevæger sig 
i frikvarteret  
2020/21: 97,7%  
 
 
 

 
 
 
Sundheds- og 
bevægelsesråd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trivselspolitik 

 
 
 
Der sættes fokus på fire indsatser, som sætter fokus på 
bevægelse. 
 
Bevægelseskoordinator laver oplæg til inspiration i forhold 
til inddragelse af bevægelse i undervisningen 
 
 
 
 
 
 
Der udarbejdes en trivselspolitik, som skal være princip for 
arbejdet med trivsel på Kliplev Skole.  
Bestyrelsen fokuserer på inddragelse af elever i arbejdet 
med trivsel  

Bevægelse  
 
Andel elever, der hver 
dag eller nogle dage 
om ugen bevæger sig i 
timerne 
2021/2022: 92%  
 
Andel elever, der hver 
dag eller nogle dage 
om ugen bevæger sig i 
frikvarteret 
2021/2022: 98% 
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Bestyrelse og 
trivsel 
Bestyrelsen har 
fokus på elevernes 
trivsel jævnligt, 
hvilket også 
spørges ind til på 
skolebestyrelsesm
øderne, hvor 
skolens elevråd er 
repræsenteret. 
 
 

 
Bestyrelse og trivsel 
 
Der er udarbejdet 
principper for 
skole/hjem 
samarbejdet, en 
mobil-politik, 
principper for fravær 
udenfor ferier. 
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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 
 
0-3. klasse 
1. Bruger du 
computere, tablets eller 
mobiltelefoner i andre 
fag end dansk og 
matematik? 
(eksperimenterende)? 
2020/21: 43,3% 
 
2. Snakker I om i 
klassen, hvad I har set 
på internettet? 
(kritisk og analytisk)? 
2020/21: 43,9% 
 
 
3. Synes du, at man 
kan bruge computere, 
tablets eller 
mobiltelefoner til at 
finde 
på nye ting med? 
(innovativ og kreativ)? 
2020/21: 44,8% 
 
4. Løser du opgaver i 
skolen sammen med 
dine klassekammerater 
på computere, 
tablets eller 
mobiltelefoner? 
(kommunikerende og 
samarbejdende)? 
2020/21: 31,3% 
 
 

  
Tilgængelighed af 
devices 
 
 
 
 
IT-vejleder 
 
 
 
 
Fokus på 21. 
Century Skills 
 
 
Universitetsskole-
forløbet 

 
Indkøb af IT-hardware. 
Der er indkøbt 105 bærbare computere, 30 IPads og to 
printere i budgetåret 2020. Disse maskiner er ved at være 
klar til at komme ud til eleverne, og enkelte elever har fået 
udleveret en til brug af digitale hjælpemidler. 
 
Vores serviceleder har fået tildelt opgaven som IT ansvarlig 
og har derved frigivet tid hos vores IT vejleder. Den tid der 
nu er frigivet fra administrativ IT-tid hos vores IT vejleder, 
skal nu bruges sammen med børnene. 
 
Læringsvejleder laver oplæg på Pædagogisk café 
Medarbejderne inddrager disse i dele af deres undervisning 
 
 
Alle lærere deltager i Universitetsskole-forløbet: Herunder 
opstart af lokale indsatser og forløb 

 
Flere elever løser 
opgaver sammen med 
klassekammerater på 
IPads eller computere i 
undervisningen.  
 
0-3. klasse 
1. Bruger du computere, 
tablets eller mobiltelefoner i 
andre fag end dansk og 
matematik? 
(eksperimenterende)? 
2021/22: 45,0% 
 
2. Snakker I om i klassen, 
hvad I har set på 
internettet? 
(kritisk og analytisk)? 
2021/22: 45,0% 
 
3. Synes du, at man kan 
bruge computere, tablets 
eller mobiltelefoner til at 
finde 
på nye ting med? 
(innovativ og kreativ)? 
2021/22: 50,0% 
 
4. Løser du opgaver i skolen 
sammen med dine 
klassekammerater på 
computere, 
tablets eller mobiltelefoner? 
(kommunikerende og 
samarbejdende)? 
2021/22: 33,0% 
 
 
 
 
 

 
IT og digitalisering er 
et vilkår i den 
moderne verden. 
Derfor skal eleverne i 
skolen tilegne sig 
fremtidens 
kompetencer. 
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4.-9. klasse 
1. Hvor ofte tænker du 
på, at internettet og 
sociale medier som 
oftest kun viser 
dig det, du interesserer 
dig mest for? 
(kritisk og analytisk)? 
2020/21: 25,4% 
 
2. Hvor ofte bruger du 
f.eks. computer, 
tablets, mobiltelefon, 
robotter eller andet 
til at arbejde sammen 
med dine 
klassekammerater om 
at løse en opgave i 
undervisningen? 
(kommunikerende og 
samarbejdende)? 
2020/21: 82,5% 
 
3. Hvor ofte bruger du 
f.eks. computer, tablet, 
mobiltelefon, robotter 
eller andet 
til at finde på noget 
nyt. F.eks. skrive en 
historie, lave 
beregninger, lave 
tegninger, lave en film 
eller andet? 
(innovativ og kreativ)? 
2020/21: 53,2% 
 
4. Hvor ofte møder du 
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”? 
(eksperimenterende)? 
2020/21: 33,9% 
 
 
   

4.-9. klasse 
1. Hvor ofte tænker du på, 
at internettet og sociale 
medier som oftest kun viser 
dig det, du interesserer dig 
mest for? 
(kritisk og analytisk)? 
2021/22: 35,0% 
 
2. Hvor ofte bruger du f.eks. 
computer, tablets, 
mobiltelefon, robotter eller 
andet 
til at arbejde sammen med 
dine klassekammerater om 
at løse en opgave i 
undervisningen? 
(kommunikerende og 
samarbejdende)? 
2021/22: 83,0% 
 
3. Hvor ofte bruger du f.eks. 
computer, tablet, 
mobiltelefon, robotter eller 
andet 
til at finde på noget nyt. 
F.eks. skrive en historie, 
lave beregninger, lave 
tegninger, lave en film eller 
andet? 
(innovativ og kreativ)? 
2021/22: 55,0% 
 
4. Hvor ofte møder du 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”? 
(eksperimenterende)? 
2021/22: 35,0% 
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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 
Kliplev Skole 
ønsker blandt 
eleverne at skabe 
forståelse for 
Bæredygtig 
udvikling gennem 
arbejdet med FN´s 
verdensmål 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Forløb om enkelte 
eller flere mål 
gennemføres i 
løbet af skoleåret. 
 

 
Afholdelse af pædagogiske møder med henblik på at 
inspirere og videns dele om arbejdet med bæredygtig 
udvikling.  
Der lægges vægt på, at arbejdet med emnet skal voksen 
nedefra. 

 
Bæredygtig 
udvikling 
At eleverne får 
kendskab til 
bæredygtig udvikling 
 

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

 


