
1 

 
 
 
 

 

        
Løjt Kirkeby Skole 

Strategi for implementering af 
 

Folkeskolen i Aabenraa Kommune 
-  

sammen om et trygt og fagligt fundament for Det Gode Liv 
 

2021 - 2025 
Skole og Undervisning - januar 2022 

 
 

 
 
 



2 

 
Løjt Kirkeby skole i Aabenraa Kommune 
 
SUND OPVÆKST er Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik og dermed den overordnede politik skolerne skal arbejde 
efter. 
 
Centralt for Det Gode Liv er dét at være del af et fællesskab. I Aabenraa Kommune ønsker vi, at alle børn skal opleve, at de er del af et 
inkluderende fællesskab med fokus på læring, udvikling og trivsel. De fællesskaber, som børn og unge vokser op i - i familien, dagtilbud, skole og 
fritid – er afgørende for det gode børneliv og for udvikling af livsduelighed. Vi investerer i aktive og sunde læringsmiljøer med digitale muligheder. 
 
Løjt Kirkeby Skole er placeret midt i Løjt Kirkeby og får elever fra hele Løjtland, og samtidig er vi er overbygningsskole for Genner Skole fra 7. klasse.  

Vi er hele Løjtlands skole, og vi er en aktiv del af fællesskabet i lokalsamfundet.  Løjtland er et område i udvikling og der er et aktivt og ressourcestærkt 
lokalmiljø. Vi ynder også at kalde os for Løjt Kirkeby Skole - fællesskabets skole. På skolen er vi en aktiv del af fællesskabet, og vi er gode til at fejre vores 
egne og hinandens successer. 

Vi har ca. 450 elever og 42 pædagogiske medarbejdere, heraf 21 pædagogiske medarbejdere i indskoling og SFO. Skolen er tosporet og fordelt på tre 
afdelinger; indskoling og SFO (0.-3. klasse), mellemtrin (4.-6. klasse) og udskoling (7.-9. klasse).  

Ledelsesteamet består af skoleleder, pædagogisk afdelingsleder for indskoling og SFO, pædagogisk afdelingsleder for mellemtrin og udskoling. 
Ledergruppen består ud over ledelsesteamet af to sekretærer og en serviceleder. 

Løjt Kirkeby skole arbejder efter folkeskoleloven samt med særligt fokus på de seks strategiske mål for folkeskolerne i Aabenraa Kommune. Hvert mål er 
derfor omsat til egne delmål og handlinger. 
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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. 
 
*) Skolens socioøkonomiske forudsætninger tilsiger et højere resultat end gennemsnittet.  
 
 
 
UDFORDRINGER:  INDSATS AKTIVITET DELMÅL MÅL 2025  
 
Dansk 80 pct.  
73,9 (18/19) 
68,8 (19/20) 
74,9 (20/21) 
 
Dansk dygtigste  
12,8 (18/19) 
9,1 (19/20) 
3,9 (20/21) 
 
Dansk svageste  
7,3 (18/19) 
8,0 (19/20) 
7,9 (20/21) 
 
Skolens 
socioøkonomiske 
forudsætninger tilsiger 
et højere resultat end 
gennemsnittet. 
Eleverne på årgangene 
i testene påvirker 
resultaterne. 
 

 
Dansk 80 pct. 2021/2022 
82% 
 
Dansk dygtigste 
2021/2022 
7% 
Dansk svageste 
2021/2022 
7% 
 
 

 
Matematik 80 pct.  
85,2 (18/19) 
76,2 (19/20) 
80,6 (20/21) 
 
Matematik dygtigste  
8,6 (18/19) 
8,5 (19/20) 
5,0 (20/21) 
 

  
Prøvetagningen i 
nationale test skal have 
lederopmærksomhed. 
 
PLC er forum for 
bibliotekarer og 
læringsvejledere. 
Der skal udvikles 
årshjul, hvor der sættes 
lys på udvalgte fag, så 
disse er highlightet i 
perioder af et skoleår. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prøvetagningen i 
nationale test skal have 
lederopmærksomhed. 
 
Inkluderende 
læringsmiljøer udvikles 
som forudsætningen for 
læring. 
 

Afdelingsleder deltager i nationale test. 
 
Der sættes fokus på undervisning i læsning som metode i mellemtrin og 
udskoling, herunder et kvalitetsløft af lærernes kompetencenr omkring 
træning i hastighed og skimmeteknik. Desuden et brush-up på læse- og 
skrivestøtte i CD-ord. 
 
Deltagelse i Projekt Læselyst for mellemtrin i skoleåret 2021-22 
 
Der afholdes læsekonferencer to gange årligt med henblik på faglig 
sparring ift. de tre grupperinger under mål 1, 2 og 3. 
 
PLC afholder månedlige møder, hvor der arbejdes med formen for deres 
opgaver. 
PLC udarbejder et årshjul for faglig aktivitet. 
 
Vi er i dette skoleår i gang med at uddanne læsevejleder nr. 3. Vi har 
inddelt læsevejlederopgaverne, så disse varetages i hhv det almene, det 
specialiseret og nu en vejleder der skal gå på tværs af opgaverne i 
Indskolingen. 
 
 
 
 
 
 
Afdelingsleder deltager i nationale test. 
 
Matematiklærergruppen på skolen deltager i 2020-22 i Universitetsskolen. 
Gruppen har et velfungerede didaktisk fællesskab, og der er udviklet en 
kanon/en rød tråd for hvordan der arbejdes med matematik på Løjt skole.  
 
Der afholdes matematikkonferencer på alle årgange. 
 
Ud fra datainformeret viden drøftes alle elever i forskellige fora, så alle 

 
Matematik 80 pct. 
2021/2022 86% 
 
Matematik dygtigste 
2021/2022 6% 
 
Matematik svageste 
2021/2022 4% 
 
 

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 svageste  
3,7 (18/19) 
10,0 (19/20) 
4,4 (20/21) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Andel elever med 02 i 
dansk og matematik  
100% (18/19) 
100% (19/20) 
100% (20/21) 

 
Andel elever med 02 i 
dansk og matematik 
2021/2022 100% 

 
Andel 
uddannelsesparate 
efter 9. kl.  
93% (18/19) 
98% (19/20) 
95% (20/21) 

 
Andel uddannelsesparate 
efter 9. kl. 2021/2022 
98% 

 
Andel elever i 
uddannelse 1 år og 2 
mdr. efter 9. klasse  
97,6  (19/20) 
92,0% (20/21) 

 
Datamaterialet bruges 
til at understøtte 
indsatsen på de tre 
niveauer.  
 
 
 
 
 
 
 
Indsatsen fastholdes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indsatsen fastholdes. 

elever behandles flere gange i løbet af et skoleår. 
For elever der er i ”risikogruppe” for ikke at få kravet om 02 arbejdes der 
systematisk med indsatser, som også gælder for ikke uddannelsesparate 
elever. 
 
Herunder oprettes ad-hoc holddelinger med vejlederdeltagelse på enten 
dansk eller matematik.  
 
Der er sat prøvehandlinger i værk således at eleverne i 0. og 1. årgang 
arbejder med matematik uden bogsystem. Dette arbejde fortsættes hvis 
resultaterne peger på at det er succesfuldt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fællesprojekt mellem samarbejdende skoler for ikke-uddannelsesparate, 
Turboforløb, der skal medvirke til at eleverne er uddannelsesparate efter 
9. klasse. 
 

 
Andel elever i uddannelse 
1 år og 2 mdr. efter 9. 
klasse 2021/2022 
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. 
 
 
UDFORDRINGER:  INDSATS AKTIVITET DELMÅL MÅL  
 
Standpunkt mundtlig 
2020/21 
8,2 (18/19) 
6,2 (19/20) 
6,2 (20/21) 
Standpunkt skriftlig 
2020/21 
6,3 (18/19) 
7,3 (19/20) 
5,8(20/21) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Vi konstaterer, at 
karakterniveauet er 
dalende.  
Øge lysten og 
motivationen for 
sproget 
 
Vi forholder os 
nysgerrigt til hvorfor det 
er sådan. 
Ledelse og tysklærerne 
drøfter problematikken. 
Kunne det have noget 
med at lade eleverne 
have gennemgående 
lærere i netop faget 
tysk? 
 

 
Vejleder i tysk holder fokus på tidlig sprogindlæring i tysk ved at deltage i 
tyskundervisning og vejleder kollegaer. 
Der er tanker om at lave samarbejder hen over grænsen fx med 
kontaktklasser i Tyskland. Formålet er at få større kendskab til tysk sprog 
og kultur. 
 
Eleverne på 6. årgang holder lejrskole i Tyskland. 

 
Standpunkt mundtlig 
2021/2022 6,5 
 
Standpunkt skriftlig 
2021/2022 7,0 
 
 
 

 
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  
 
Segregeringsgrad 
2020/21 
4,0 (19/20) 
4,3 (20/21) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  
Der arbejdes 
vedvarende med kultur 
og menneske- og 
læringssyn blandt 
medarbejderne, så alle 
distriktets børn er 
skolens børn. 

 
Skolens ressourcetilbud Elastikken er en flydende mosaik, det vil sige en 
konstant foranderlig enhed, der kan støtte op indsatsen med børn, der har 
behov. 
 
Vi er i proces med at analysere om der skal ske en ændring i 
faseinddelingen. Samtidig arbejdes på indre linjer med at sikre deltagelse 
for alle elever i så mange undervisningsaktiviteter som muligt. 
 
Vi undersøger, hvordan overgangen mellem 3. og 4. årgang og mellem 6. 
og 7.årgang kan ske mere harmonisk, så oplevelsen for eleverne ikke 
bliver så markant. 
 
 
Skolens organisering med aldersintegrerede hjemmehold, hvor der 
arbejdes med Jan Tønnesvangs fire rettetheder eller områder: det faglige, 
det sociale, det personlige og det emotionelle områder fortsættes. 
En evt. udvidelse af principperne omkring de aldersintegrerede 
hjemmehold som basis i Indskolingen undersøges i 2021. Dette vil evt. 
medføre en organisationsændring med placeringen af 3. årgang. 
 
 

 
Segregeringsgrad 
2021/2022 
 
4% 
 
 

 
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 2020/21 

 
Er du glad for din skole 
4,13 (18/19) 
4,04 (19/20) 
4,36 (20/21) 
 
Er det svært at høre, 
hvad læreren siger i 
timerne 
4,31 (18/19) 
4,17 (19/20) 
4,15 (20/21) 
 
Er I gode til at hjælpe 
hinanden i klassen 
3,86 (18/19) 
3,76 (19/20) 
3,6  (20/21) 

 
0.-3. klasse 2021/22 

 
Er du glad for din skole? 4,6 
 
Er det svært at høre, hvad 
læreren siger i timerne? 4,5 
 
Er I gode til at hjælpe 
hinanden i klassen? 3,9 
 
 
 

 
4.-9. klasse 2020/21 
 

Er du glad for din skole 
4,13 (18/19) 
4,04 (19/20) 
4,17(20/21) 
Lærerne er gode til at 
hjælpe mig og støtte 
mig i skolen, når jeg 
har brug for det 
3,85 (18/19) 
3,87 (19/20) 
3,91 (20/21) 
Undervisningen giver 
mig lyst til at lære 

  
Inkluderende 
læringsmiljøer udvikles 
som forudsætningen for 
læring og trivsel. 
 
 
Vi arbejder med 
værdierne: fællesskab 
og respekt  
 
Trivsel og læring går 
hånd i hånd og 
befordrer hinanden. 
Dette mindset er vi til 
stadighed nødt til at 
italesætte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tallene for mellemtrin 
og udskoling er dalet de 
seneste år og der skal 
laves en indsats for at 
ændre denne tendens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skolens organisering med aldersintegrerede hjemmehold, hvor der 
arbejdes med Jan Tønnesvangs fire rettetheder eller områder: det faglige, 
det sociale, det personlige og det emotionelle områder fortsættes, idet det 
ses som basis for den positive trivsel. 
 
 
Den nationale Trivselsundersøgelse danner grundlag for 
årgangskonferencer, som følger efter klassebesøg. Afdelingslederen 
besøger klasserne og ser alle lærere i aktion. Skolelederen besøger 
klasserne.  
På årgangskonferencerne sammenstilles datamaterialet med den oplevede 
dagligdag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medarbejdere i Mellemtrin og Udskoling skal involveres i 
undersøgelsesmateriale fra EVA, der belyser hvordan 
overgangsproblematikker fra 6.-7. udfordrer elevernes læring fra et barne 
til ungeunivers. Ligeledes undersøges det, hvordan unges livsverden bedre 
kan blive repræsenteret i undervisningen i udskolingen, og dermed 
hvordan det påvirker motivationen.  
 
Elevrådet involveres i arbejdet ved at undersøge, hvorfor eleverne svarer 
som de gør fx på spørgsmålet om undervisningen er kedelig og hvad der 
skulle være anderledes for at de ville svare på en anden måde. 
 
Den nationale Trivselsundersøgelse danner grundlag for 
årgangskonferencer, som følger efter klassebesøg. Afdelingslederen 
besøger klasserne og ser alle lærere i aktion. Skolelederen besøger 
klasserne.  
På årgangskonferencerne sammenstilles datamaterialet med den oplevede 
dagligdag. 
 
 

 
4.-9. klasse 2021/22 
 

Er du glad for din skole? 4,2 
 
Lærerne er gode til at 
hjælpe mig og støtte mig i 
skolen, når jeg har brug for 
det? 4,0 
 
Undervisningen giver mig 
lyst til at lære mere? 3,25 
 
Hvis der er larm i klassen, 
kan lærerne hurtigt få skabt 
ro? 3,5 

 
Alle elever skal trives og 
have en sund skoledag. 
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mere 
3,24  (18/19) 
3,18  (19/20) 
3,15 (20/21) 
Hvis der er larm i 
klassen, kan lærerne 
hurtigt få skabt ro 
3,39 (18/19) 
3,43 (19/20) 
3,4  (20/21) 
Er undervisningen 
kedelig 
2,7   (18/19) 
2,74 (19/20) 
2,65(20/21) 

 
Er undervisningen kedelig? 
2,75 
 
 
 

 
Bevægelse 2020/21 
 
Hvor tit bevæger du 
dig i timerne? 
71,8 (18/19) 
72,1 (19/20) 
82,7 (20/21) 
Hvor tit bevæger du 
dig i frikvarteret 
95,2 (18/19) 
92,9 (19/20) 
93,6(20/21) 

 
Bevægelse 2021/22 
 
Hvor tit bevæger du dig i 
timerne? 83% 
 
Hvor tit bevæger du dig i 
frikvarteret 95% 

 
Bestyrelse og trivsel 
Der er evidens for at 
forældrenes 
samarbejde har stor 
betydning for 
klassetrivsel. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niveauet fastholdes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er en fortsat indsats 
at definere hvad 
bevægelse er og 
hvornår der er foregår 
bevægelsesaktiviteter. 
 
 
 
 
Bestyrelsen har fokus 
på elevernes trivsel og 
er optaget af elevernes 
indflydelse på deres 
skoledag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er en fortsat indsats at definere hvad bevægelse er og hvornår der er 
foregår bevægelsesaktiviteter. 
 
 
 
 
 
 
 
DCUMs Trivselsundersøgelser gennemgås med Skolebestyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ledelsen har i samråd med Skolebestyrelsen valgt at sætte fokus med på 
medinddragelse og motivation. 
Skolebestyrelsen har indblik i den nationale trivselsmåling og indstiller 
hvilke indsatsområder, ledelsen og det pædagogiske personale arbejder 
videre med. 
Skolebestyrelsen har gennem en årrække haft et forældreråd, ERFA, som 
giver input til bestyrelsens arbejde. Herunder også trivsel for hele skolen. 

 
Bestyrelse og trivsel 
I 2020-21 er der udarbejdet 
en forældre-guide, der 
fortæller om skolens 
fællesskab som bærende 
værdi for trivselsarbejdet. 
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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  
 
Skolen er IT-
hardwarebaseret ved 
udgangen af 2021, så 
alle elever fra 4.-7. 
årgang har egen pc’er. 
8. og 9. årgang har 
BYOD og Indskolingen 
har pc’er i et sæt, der 
dækker en årgang. 
Det betyder, at 
afsættet for den videre 
implementering først 
kan sættes i turbo fra 
2022. 
 
0.-3. klasse 
1. Bruger du 
computere, tablets eller 
mobiltelefoner i andre 
fag end dansk og 
matematik? 
(eksperimenterende?) 
18,4% 
 
2. Snakker I om i 
klassen, hvad I har set 
på internettet? 
(kritisk og analystisk)? 
24,3% 
 
3. Synes du, at man 
kan bruge computere, 
tablets eller 
mobiltelefoner til at 
finde på nye ting med? 
(innovativ og kreativ) 
41,6% 
 
4. Løser du opgaver i 
skolen sammen med 
dine klassekammerater 
på computere, tablets 
eller mobiltelefoner? 

  
Kulturen ”Vi laver ikke 
fejl men 
prøvehandlinger” skal 
danne ramme for at 
strategien IT og 
digitalisering i 
folkeskolen kan 
implementeres.  
21. århundredes 
kompetencer/KAKSIEK 
skal være bærende 
kultur på skolen.  
 
Kompetenceudvikling 
gennem 
Universitetsskolen 
 

 
KAKSIEK skal være den bærende kultur på skolen for arbejdet i fagene. 
Denne proces iværksættes sammen med PLC og lærernes årsplaner skal i 
skoleåret 2021-22 afspejle, hvordan der arbejdes med forholdemåderne.  
 
Der arbejdes fx med at gøre eleverne kritiske. Se delmål -> 
 
IT-hardwarestrategien for Løjt skole, arbejdet på at få en infrastruktur, 
der understøtter undervisningsportaler. 
Styrke den tekniske side ved ansættelse af IT-support-elev 
Udvidet antallet af hardware til elever og lærere 
 
PLC undersøger anvendelse af portaler i undervisningen. 
 
ICILS-rapport anvendes aktivt. 
 
Matematiklærere og vejledere for matematik og IT er en del af 
Universitetsskolen i 2020-22. 
 
Der arbejdes med at få givet lærerne grundlæggende kompetencer på IT-
området, så de kan  
 
Ved udgangen af 2022 har alle elever i indskolingen talt med deres 
dansklærer om, hvad de har set på internettet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KAKSIEK skal være den 
bærende kultur på skolen 
for arbejdet i fagene. Denne 
proces iværksættes sammen 
med PLC og lærernes 
årsplaner skal i skoleåret 
2021-22 afspejle, hvordan 
der arbejdes med 
forholdemåderne.  

 
 
 
 
0.-3. klasse 
1. Bruger du computere, 
tablets eller mobiltelefoner i 
andre fag end dansk og 
matematik? 
(eksperimenterende?) 
49,5% 
 
2. Snakker I om i klassen, 
hvad I har set på 
internettet? 
(kritisk og analystisk)? 
75% 
 
3. Synes du, at man kan 
bruge computere, tablets 
eller mobiltelefoner til at 
finde på nye ting med? 
(innovativ og kreativ) 
75% 
 
4. Løser du opgaver i skolen 
sammen med dine 
klassekammerater på 
computere, tablets eller 
mobiltelefoner? 
(kommunikerende og 
samarbejdende?) 
50% 

 
IT og digitalisering er et 
vilkår i den moderne 
verden. Derfor skal 
eleverne i skolen tilegne 
sig fremtidens 
kompetencer. 
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(kommunikerende og 
internettet. 
samarbejdende?) 
19,5% 
 
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) 
49,8% 
2. Hvor ofte bruger du 
tablets, computer, 
mobiltelefon robotter 
eller andet til at 
arbejde sammen med 
dine klassekammerater 
om at læse en opgave i 
undervisningen? 
(kommunikerende og 
samarbejdende) 
79,5% 
3. Hvor ofte bruger du 
tablets, computer, 
mobiltelefon robotter 
eller andet til at finde 
på noget nyt? 
(Innovativ og kreativ) 
65,7% 
4. Hvor ofte møder du 
noget spændende på 
computer, tablet, 
mobiltelefon eller andet 
og tæner:” hvad mon 
det her er, og vad 
kunne det betyde for 
mig, for mine venner 
eller for min familie? 
43,2% 

 
 
 
 
 
 
Senest ved udgangen af 2022 har alle elever i 4.-9. klassetrin haft kritiske 
drøftelser om det de ser på 

 
 
 
 
 
 
 
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) 
79.5%% 
2. Hvor ofte bruger du 
tablets, computer, 
mobiltelefon robotter eller 
andet til at arbejde sammen 
med dine klassekammerater 
om at læse en opgave i 
undervisningen? 
(kommunikerende og 
samarbejdende) 
85% 
3. Hvor ofte bruger du 
tablets, computer, 
mobiltelefon robotter eller 
andet til at finde på noget 
nyt? 
(Innovativ og kreativ) 
75% 
4. Hvor ofte møder du noget 
spændende på computer, 
tablet, mobiltelefon eller 
andet og tæner:” hvad mon 
det her er, og vad kunne det 
betyde for mig, for mine 
venner eller for 
mig, for mine venner eller 
for min familie? 
50% 
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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 
 
Løjt skole ønsker 
blandt eleverne at 
skabe forståelse for 
Bæredygtig udvikling 
gennem arbejdet med 
FN´s verdensmål.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Skolens ønsker at 
arbejde med 
bæredygtighed i 
undervisningen og som 
en del af skolens egen 
kultur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uddannelse af 
udeskoleambassadører 

 
Skolebestyrelsen har drøftet temaet og går aktivt ind i arbejdet. 
 
Indskolingseleverne har et temaforløb på hjemmehold om bæredygtighed. 
Fagdage på mellemtrin omhandler bæredygtighed. 
Projektskole i Udskolingen har et forløb omkring bæredygtighed. 
 
Der afholdes temauge ”Løjt Minisamfund” i uge 20 i 2022. Der vil være 
den ekstra dimension at samfundet skal være bæredygtigt, lige fra indkøb 
til aktiviteter. 
 
Vi har synlighed i form af plakater og andre visuelle kollager om 
bæredygtig. 
 
Skolen som organisation ønsker at alle indkøb sker efter principperne 
omkring bæredygtighed. 
Vi har afsat tid på Pæd. Forum til drøftelser og ideer. 
 
 
Varetager Udeskole og Køkkengård i forbindelse med Madkundskab 
 
Der plantes bæredygtigt på skolen og nyindkøb af større ting fx 
legeredskaber skal opfylde kravene om bæredygtighed. 
 

Bæredygtig udvikling 
I 2021/22 er det aftalt at 
alle elever har arbejdet med 
mindst ét af FNs 17 
verdensmål. 
 

 
Alle elever arbejder i løbet 
af et skoleår aktivt med 
bæredygtig udvikling 
gennem FNs verdensmål. 

 

 
 
 
 


