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Indledning                                                                                                                                            Efterår 2021 

                                                                                           
Kære læser 

Du sidder her med det dokument, som beskriver et udsnit af de indsatser og mål, vi arbejder med her på Kongehøjskolen.  
Folkeskolens opgave er kompleks og alsidig.  

Den ydre ramme er Folkeskoleloven og hos os er vi særligt optaget af, hvordan Formålsparagraffen skinner igennem i alt, 
hvad vi gør. Med denne ydre ramme kvalificeres arbejdet yderligere med de kommunale 6 strategiske mål – som vi i dette 

skriv forholder os til.  
 

Desforuden er Kongehøjskolens vision vores ledestjerne og en direkte forlængelse af kommunale strategier - naturligt 
krydret med vores egen kultur, egne tiltag og egen praksis. 

 
”Kongehøjskolen er et fantastisk sted at være og det bedste sted at lære” 

 

Vi skaber en levende og mangfoldig skole, som summer af aktivitet og ideer.  
 

Vi sender livsduelige og robuste unge mennesker med lyst til at engagere sig i samfundet videre.  
 

Vi fylder elevernes rygsæk med: 
 Faglig læring og sociale kompetencer 

 Selvværd og tillid 
 Kreativitet og dannelse ” 

 
Kongehøjskolens DNA som beskrives i vores værdier – udleves hver dag af samtlige medarbejdere på skolen. For os er det 

afgørende, at værdierne afspejles i handling – uanset hvilken faggruppe vi tilhører. 
Vi ønsker, at du efter endt læsning af denne strategi har fornemmelse af og indblik i vores skoles liv – både i det konkrete 

og i tilgang.  
 

God fornøjelse 

Skolens ledelse 
                                                                                           Claus, Sascha, Karina, Sven, Andrea og Vibeke 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1396
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-maal-love-og-regler/om-folkeskolen-og-folkeskolens-formaal/folkeskolens-formaal
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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.  

2020/2021  

66% 

  

Dansk dygtigste  

 2020/2021 

6,6% 
 

Dansk svageste  

2020/2021 

15,5 % 
 

    

  

Læse-teamet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematikvejledere  

  

PLC-team  

  

  

  

  

  

  

  

  

Uddannelsesparat og 

02 i dansk og 

matematik  

  

  
 

 Handleplan for læseindsatsen 0.-9. årgang: 

 Fagudvalg: samarbejde med DSA- og læseteam og 

danskfagudvalg 

 Læsekonference i indskoling/mellemtrin 

 Delehold i dansk i udskolingen 

 Udvikling af faste tiltag omkring ordblindhed (skole, 

elev, forældre) 

 Turbolæringsforløb 8. årgang med fokus på både 

dansk og matematik 

 Forebyggende indsats på 9. årgang ifb. Prøve 
 

 Handleplan for matematikindsatsen 0.-9. årgang.  
 

 Arbejde med Aabenraa Kommunes Strategi 2020-

2025 i et vejledningsperspektiv.  
 Arbejde med videndeling og sparring på tværs af 

vejledningsområder med klasseteams og eksterne 

samarbejdspartnere.  
 Organiseringen af fagteams, vejlederens rolle og 

effekt hos elevers læring.   
 

 

 Handleplan for, hvordan den unge bliver kapabel til 

sit ønske efter 9. klasse.  
 Særligt tilrettelagt skema og prøver jf. 

  

Dansk 80 pct. 

2021/22   

70% 

  

Dansk dygtigste 

2021/22   

6%   

  

Dansk svageste 

2021/22   

15%  

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.  

  

Matematik 80 pct.  

 2020/2021 

62 % 
 

Matematik dygtigste  

 2020/2021 

4,8 % 
 

Matematik svageste  

 2020/2021 

18 % 

  

Matematik 80 pct. 

2021/22   

  

67%  

  

Matematik dygtigste 

2021/22  

  

5 %  

  

Matematik svageste 

2021/22  

  

15%  
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Andel elever med 02 

i dansk og 

matematik  

2020/2021 

98,0 % 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledelsesteamet  

Folkeskolelovens muligheder.  
 Lektiecafe´  
 Tilbud om Turbolæringsforløb for 8. årgang med 

fokus på dansk, matematik samt Dit liv – din 

læring.  

 Delehold dansk og matematik. 

 Samarbejde med UU-vejleder. 

 Praktikforløb. 

 Samarbejde med Aabenraa Ungdomsskole ift. fag. 

 Trivselsforløb ved Trivselsvejleder.  

 Samarbejde med PPR, SSP, Headspace og Tidlig 

Forebyggelse. 
 

 Faglig og pædagogisk ledelse af PLC-teamet 

omkring elevers læring (viderearbejde med sidste 

års Universitetsskoleprojekt for lederteamet).   
 Arbejde med handleplan for elever i 

vanskeligheder.  
 ”PLC-teamet som organisatorisk løftestang for 

dannende og eksperimenterende undervisning” 
Universitetsskole projekt 
 

 

 

 

 

  

Andel elever med 02 i 

dansk og matematik 

2021/22    

  

98%  
  

  

Andel 

uddannelsesparate 

efter 9. kl.  

2020/2021 

74,5 % 

  

Andel 

uddannelsesparate 

efter 9. kl. 2021/22  

  

90%    

  

  

  

  

Andel elever i 

uddannelse 1 år og 

2 mdr. efter 9. 

klasse  

 2020/2021 

96,1 % 

  

Andel elever i 

uddannelse 1 år og 2 

mdr. efter 9. klasse 

2021/22  

  

95%  
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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. 
 

 

 
  
Standpunkt 

mundtlig  

 2020/2021 

4,5 
 

Standpunkt 

skriftlig  

 2020/2021 

5,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Tyskvejledning   

  

  

  

Uddannelse  

  

Kontakt hen over 

grænsen  

 Pilotprojekter på 3. og 6. årgang.  
 Fagteamet Tysk arbejder med videndeling og 

sparring ift. elevers læring særligt i mundtlig tysk.   
  

Der er påbegyndt uddannelse af en tyskvejleder mere.  

  

Lejrskole lokeret i Tyskland.  

  

  

Standpunkt mundtlig 

2021/22  

  

5,4  

  

Standpunkt skriftlig 

2021/22  

  

5,6  

  
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.  
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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 2020/21 

kommunalt  

7,3 % 

 

Lokalt  

9,6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ressourceteam 

 

 

Overgange  

 

 

 

 

 

 

 

Visitation / Re-

visitation 

 

 

 

 

RAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trivsels-vejleder-

ressourcer  

 

 

 Revidering af ressourceteam.  

 

 

 Mellem dagtilbud og skole, styrkes indsatsen med 

årligt møde faciliteter af forvaltning. Samt 

mødedeltagelse i børnehaverne fra 

afdelingsleder/skoleleder 

 

 Fokus på interne overgange fra fase- fase / afdeling 

– afdeling. Dette tænkt ind i fagfordeling og skolens 

traditioner f.eks. temauger o. lign. 

 

 Ny struktur og nye samarbejdsformer på tværs af 

almen/Centeret – der laves prøvehandlinger på 

dette. 

 

 Udvikling af relevante og holdbare alternative 

løsninger for elever, som har gavn af dette 

 

 Kulturudvikling og arbejde i forhold til Mindset, når 

der arbejdes med ”Kongehøjskolen for Alle” 

 

 Bruge Centerets specialpædagogiske viden og 

kompetence i almen skolen. Videndeling og 

kompetenceløft af personalet – relations-

kompetence og klasserumsledelse 

 

 Viden om hvordan PLC-trivselsteam kan bruges. 

 

 

”Alle 

Kongehøjskolens 

elever er 

Kongehøjskolens 

elever” (RAS) 

 

Segregeringsgrad 

2021-22 lokalt  

10 % 

(grundet markant fald 

i elevtal i almen 

klasser (-44) vil de 

segregerede elever 

matematisk udgøre en 

større andel af de på 

skolen indskrevne 

elever end i det 

foregående år – 

antalsmæssigt 

forventer vi en 

nedgang i det faktiske 

antal elever, som går i 

segregerede tilbud.) 

 

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  

2020/2021 

Er du glad for din 

skole?  

4,51 

 

Er det svært at 

høre, hvad 

læreren siger i 

timerne?  

3,91 

 

Er I gode til at 

hjælpe hinanden i 

klassen?  

4,44 

 

  

Kompetenceløft 

for pædagoger  

 

 

Trivselsmåling  

 

 

 

 

 

Styrkelse af 

klassemiljø 

 

 

 

Sorg-gruppe 

 

 

 

 

Ressource- og 

Styrkebaseret 

tilgang  

 

 

 

 

 

 ICDP - uddannelse 

 

 

 

 Udarbejdelse en procedure for, målrettet brug af 

Nationale trivselsundersøgelsen. Trivselsteamet får 

en mere aktiv rolle i forhold til trivsels-

undersøgelsen.   

 

 

 ”Lill”-projektet erfaringer fra indskoling overføres nu 

til mellemtrin via tilknytning af trivselsmedarbejder. 

 

 

 

 Etablering af sorggruppen på begge matrikler. 

 

 

 

 

 Genopfriskning fra Styrke-akademiet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.-3. klasse 

2021/22 

 

Er du glad for din 

skole? 4,5% 

 

Er det svært at høre, 

hvad læreren siger i 

timerne? 4 % 

 

Er I gode til at hjælpe 

hinanden i klassen? 

4,4% 

 

 

Alle elever skal trives 

og have en sund 

skoledag. 

 

 

4.-9. klasse 

2020/2021 

Er du glad for din 

skole?  

3,91 

 

Lærerne er gode 

til at hjælpe mig 

og støtte mig i 

skolen, når jeg har 

brug for det?  

3,65 

 

Undervisningen 

 

4.-9. klasse 

2021/22 

 

Er du glad for din 

skole? 4 % 

 

Lærerne er gode til at 

hjælpe mig og støtte 

mig i skolen, når jeg 

har brug for det? 3,7% 

 

Undervisningen giver 

mig lyst til at lære 

mere? 3,2 % 
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giver mig lyst til at 

lære mere? 2,98 

 

Hvis der er larm i 

klassen, kan 

lærerne hurtigt få 

skabt ro? 3,38 

 

Er undervisningen 

kedelig?  

2,64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen fører tilsyn med div. principper og opgaver. 

Dette er nærmere beskrevet i skolebestyrelsens årshjul 

Skolebestyrelsen har i budget 21 og 22 prioriteret 

udemiljøer som fremme lysten til at bevæge sig. 

Investeringer fortages med afsæt i elevrådets arbejde med 

udemiljø 

 

 

 

 

 

Hvis der er larm i 

klassen, kan lærerne 

hurtigt få skabt ro? 

3,5%  

 

Er undervisningen 

kedelig? 2,7% 

 

Bevægelse  

2020/2021 

”Andel af elever, 

der bevæger sig 

hver dag/nogle 

dag om ugen i 

timerne” 

73,2% 

 

Andel elever, der 

hver dag eller 

nogle dage om 

ugen bevæger sig 

i frikvarteret 

93,3% 

 

Bevægelse 2021/22 

 

”Andel af elever, der 

bevæger sig hver 

dag/nogle dag om 

ugen i timerne” 73% 

 

 

”Andel elever, der hver 

dag eller nogle dage 

om ugen bevæger sig i 

frikvarteret” 95 % 

 

Bestyrelse og 

trivsel 

Hvordan arbejder 

skolen og skolens 

bestyrelse med at 

fremme trivsel? 

 

 

 

Skolebestyrelsen 

holdes optaget på div. 

indsatser som lægger 

inden for temaet. 
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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 

2020/2021 
0-3. klasse 
1. Bruger du 
computere, tablets eller 
mobiltelefoner i andre 
fag end dansk og 
matematik? 
(eksperimenterende) 
41,3 
 
2. Snakker I om i 
klassen, hvad I har set 
på internettet? 
(kritisk og analytisk) 
13,6 
 
3. Synes du, at man 

kan bruge computere, 
tablets eller 
mobiltelefoner til at 
finde 
på nye ting med? 
(innovativ og kreativ) 
45,7 
 
4. Løser du opgaver i 
skolen sammen med 
dine klassekammerater 
på computere, 
tablets eller 
mobiltelefoner? 
(kommunikerende og 
samarbejdende) 32,3 

2020/2021 

4.-9. klasse 

  

Lokal IT og 

digitaliserings-

strategi 

 

 

 

 

 

 

Universitets-

skolen 

 

 

Hardware 

 

 

 

Intern 

vidensdeling 

 

 

Mødeafvikling 

 

 Udarbejde en pædagogisk IT læseplan, hvoraf der 

fremgår mål for hver årgang indenfor: 

 Generelle IT-kompetencer – lokalt IT-kørekort 

m. f.eks. brug af Word, Powerpoint mm. 

 Specifikke programmer i fagene 

 Brug og færden på nettet og i sociale medier så 

eleverne udvikler kritiske og analytiske 

kompetencer 

Således at det fremgår hvornår der er  

 

 Fastholde og implementere udviklingen der er startet 

i matematik samt opstart i dansk-gruppen. Dette 

med fokus på ”KAKSIEK” 

 

 Gennemgang af medarbejdercomputere og ved 

behov opdatering. Der fortsættes med 1:1 elevdevice 

fra 1. årgang – dette overvejes i forhold til 

behov/forbrug 

 

 Der tilbydes korte, interne kurser for det 

pædagogiske personale ift. de it-redskaber og 

programmer der arbejdes med. 

 

 Ved behov kan der afvikles online møder. 

 

 
 

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) 40 
 
2. Snakker I om i klassen, 
hvad I har set på 
internettet? 
(kritisk og analytisk) 25 
 
3. Synes du, at man kan 
bruge computere, tablets 
eller mobiltelefoner til at 
finde 
på nye ting med? 
(innovativ og kreativ) 50 
 
4. Løser du opgaver i skolen 
sammen med dine 
klassekammerater på 
computere, 
tablets eller mobiltelefoner? 
(kommunikerende og 
samarbejdende) 35 
 
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? 

 
IT og digitalisering er 

et vilkår i den 

moderne verden. 

Derfor skal eleverne i 

skolen tilegne sig 

fremtidens 

kompetencer. 
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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) 
48 
 
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) 86,7 
 
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) 
69,1 
 
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) 
35,9 

 

 

 

 

(kritisk og analytisk) 50 
 
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) 85 
 
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) 85 
 
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) 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 

 

 

Kongehøjskolen 

ønsker blandt 

eleverne at skabe 

forståelse for 

Bæredygtig 

udvikling gennem 

arbejdet med FN’s 

Verdensmål. 

Eleverne 

præsenteres for 

alternative 

løsninger og 

sættes derved i 

stand til at tage 

med stilling og 

medansvar i et 

aldersrelevant 

perspektiv 

 

 

 

 

 

  

Udvalg i 

bestyrelsen og 

blandt det 

pædagogiske 

personale 

 

Skolebestyrelsen har besluttet at nedsætte et særligt 

udvalg for ”Bæredygtig udvikling”. Dette for at samle de 

overordnede tiltag som kan sende Kongehøjskolens drift og 

form i mere bæredygtigt retning.  

 

Der er nedsat en pædagogisk tænke-tank, som skal komme 

med bud på hvilke projekter og kommende traditioner, som 

kan sætte eleverne i stand til at høre, se, opleve og sanse 

FN’s verdensmål i praksis. 

 

Bæredygtig 

udvikling 

Ved udgangen af 

skoleåret 21/22 er der 

lavet et årshjul og plan 

for hvordan 

Bæredygtig Udvikling 

kan integreres i daglig 

drift og undervisning. 

 

 

Alle elever arbejder i 

løbet af et skoleår 

aktivt med 

bæredygtig udvikling 

gennem FN´s 

verdensmål. 

 

 

 

 

 


