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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 62,7 % 
 
Dansk dygtigste 
2020/21 1,6% 
 
Dansk svageste 
2020/21 17,5 % 

Dansk 80% 
2021/2022: 68,5% 

 
 

Dansk dygtigste 
2021/2022: 9% 

 
Dansk svageste 
2021/2022: 13% 

 
 

 
Matematik 80 
pct. 2020/21 
69,4% 
 
Matematik 
dygtigste 
2020/21 2,4 % 
 
Matematik 
svageste 
2020/21 17,6% 
 

Matematik 80 pct. 
2021/22 70,5% 
 
Matematik dygtigste 
2021/22 4 % 
 
Matematik svageste 
2021/22 12% 
 

 
Andel elever 
med 02 i dansk 
og matematik 
2020/21 97,8% 

  
Indsats for dansk 
og matematik: 
 
Universitetsskole 
 
 
Faglig styrkelse 
 
 
 
Fokus på læsning 
 
 
 
 
 
 
IPad til alle elever 
 
 
 
 
 
 
Kompetenceløft i 
personalegruppen 
 
 
Elevernes skema 
 
 

 
Aktivitet omkring indsats for dansk og matematik: 
 
 
 
Alle lærere og vejledere deltager i 
kompetenceudviklingsforløbet Universitetsskoler 
 
Lærere i alle tre faser har fået lektioner i skemaet, så de i 
samarbejde med kollegaer kan sætte ind med korte og 
længere forløb i fagene dansk og matematik. 
 
Der arbejdes med faglig læsning på alle årgange. I 
indskolingen er der yderligere fokus på læsning og der er 
sat ekstra dansklærere på i 5-7 lektioner i 1.+2.+3. 
årgang. 
 
 
 
IPad til alle elever, hvor der bliver mulighed for at skabe 
nye og andre læringsmuligheder for alle. En måde at 
differentiere undervisningen på. Eleverne skal kunne 
anvende hjælpemidlerne. 
Bevidsthed omkring iPads muligheder og udfordringer 
gennem evaluering, videndeling og brug. 
 
Bruge viden fra uni-skoleprojekt og give relevante 
personale relevante kurser så de kan dygtiggøre sig. F.eks. 
matematiklærernes dag. 
 
Parallellægning af dansk og matematiktimer i så mange 
lektioner, som muligt. 
 

 
Andel elever med 02 
i dansk og 
matematik 2021/22  
98% 

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 
uddannelsespara
te efter 9. kl. 
2020/21 80,4% 
 

 
Andel 
uddannelsesparate 
efter 9. kl. 2020/21  
84% 

 
Andel elever i 
uddannelse 1 år 
og 2 mdr. efter 
9. klasse 
2020/21 84,8% 

 
Klassekonferencer  
 
 
 
2-lærer i 
udskolingen 
 
 
 
 
 
 
Fokuseret indsats 
sammen med UU 
på uddannelse og 
job 

 
Der afholdes 2 årlige klassekonferencer, hvor teamet, 
ledelsen og vejledere gennemgår elevgruppen i hver fase. 
 
 
Der arbejdes med 2 lærere i så mange lektioner, som 
muligt. Dette giver mulighed for, at arbejde mere intensivt 
med eleverne så de kan opnå minimum 02 ved 
afgangsprøverne i 9. klasse, samt i årskarakter. Der 
arbejdes også med elevernes sociale kompetencer for at 
styrke deres uddannelsesparathed. 
 
Vi arbejder individuelt med elever som kan have behov for 
praktik-løsninger i 8. og 9. klasse i samarbejde med lokale 
virksomheder. Samtidigt har skolen påbegyndt et 
samarbejde med IBC og EUC med fokus på karrierevalg i 
mellemtrinnet. 

 
Andel elever i 
uddannelse 1 år og 
2 mdr. efter 9. 
klasse 2020/21 
90% 
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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 
2020/2021 5,9 
 
Standpunkt 
skriftlig 
2020/2021 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Sammenhæng 
 
 
Samarbejde med 
den tyske skole i 
Tinglev 
 
 
 
 
Studietur 
 
Kompetenceindsats 

 
Igangsætte arbejdet med, at lave ”den røde tråd” i faget. I 
2021/2022 laves den for udskolingen. 
 
Samarbejde omkring fælles arrangementer og vidensdeling 
mellem personalet. 
 
Kendskab til grænselandet og dets kulturhistorie gennem 
samarbejde. 
 
 
Skolerejse til Berlin på 9. årg. 
 
Tilbyde relevant personale relevante kurser så de kan 
dygtiggøre sig. 

 
Standpunkt 
mundtlig 2021/22 6 
 
Standpunkt skriftlig 
2021/22 7,1 
 

 
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 2020/21 8,2% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Styrke samarbejdet 
på tværs 

 
 

AKT 
 
 
 

 
Sorg- og 
skilsmissegruppe 

 
 

Faglig styrkelse 
 
 
 
Udvikling af fysiske 
rammer 

 
 

 
Individuelle 
løsninger i 
udskolingen 

 
 
Skabe struktur i overgang fra børnehave til skole. 
Skoleledelsen eller børnehaveklasseledere deltager i møder 
omkring udfordrede børn, så tidlig, som mulig i 
børnehaverne. 
 
Styrke fagligheden i AKT-teamet, så de får et fælles 
ståsted, når de gennem indsatser i samarbejde med 
forældre og kollegaer skal skabe bedre læringsmiljøer for 
den enkelte elev og for årgange.  
 
Oprette sorggrupper for børn, hvor der ugentligt arbejdes 
med deres trivsel i forhold til sorg og skilsmisse. 
 
 
Jævnlige evalueringer med personalet, hvor indsatser i 
forhold til at styrke fællesskaberne drøftes. 
 
 
I samarbejde med personale, elevråd og skolebestyrelse 
arbejdes der med læringsrummene og udviklingen heraf, 
samt brugen af lokalerne. 
 
 
Vi arbejder individuelt med elever som kan have behov for 
praktik-løsninger i 8. og 9. klasse i samarbejde med lokale 
virksomheder. 

 
Segregeringsgrad 
2021/22 7,7% 
 

 
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 4,12% 
 
Er det svært at 
høre, hvad 
læreren siger i 
timerne 3,56% 
 
Er I gode til at 
hjælpe hinanden i 
klassen 3,9% 
 

 
0.-3. klasse 
2021/22 
 
Er du glad for din 
skole 4,25% 
 
Er det svært at høre, 
hvad læreren siger i 
timerne 3,7% 
 
Er I gode til at hjælpe 
hinanden i klassen 
3,95% 
 

 
4.-9. klasse 
2020/21 
 
Er du glad for din 
skole 3,98% 
 
Lærerne er gode 
til at hjælpe mig 
og støtte mig i 
skolen, når jeg har 
brug for det 
3,73% 
 
Undervisningen 
giver mig lyst til at 
lære mere 3,10 

  
Æ’ Bix 
 
 
Bevægelse 
 
 
 
 
 
 
 
AKT/ressourcet
eam 
 
 
 
 
Fællessamlinger 
 
 
 
 
Klassekonferen
ce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vi inddrager elevrådet og skolebestyrelse i et arbejde, hvor 
der sættes fokus på sundere kost i skolens bod. 
 
Brug af hallen, samarbejde med aktiv Aabenraa – herunder 
udvikling af de fællesarealer der er i forbindelse med skole 
og hal, skolen bruger den lokale svømmehal i SFO tid, 
bevægelse i middagsbånd. Hallen bruges i skolens pauser, 
hvor eleverne selv har en stor del af ansvar for at 
planlægge og gennemføre aktiviteter i pauserne. 
 
 
AKT-team, som gennem indsatser i samarbejde med 
forældre og kollegaer skal skabe bedre læringsmiljøer for 
den enkelte elev og for årgange. 
Oprette lokalt ressourceteam bestående af vejledere, akt 
og ledelse. Teamet skal i det første år vejlede kollegaer. 
 
 
Ledelsen forestår fællessamlinger, hvor dannelse og 
ordentlighed er temaer som er gennemgående. De gode 
historier bliver fortalt og de elever der gør en god indsats 
hyldes. 
 
 
Fokus på den enkelte elevs trivsel og udvikling. Alle elever 
gennemgået i samarbejde med ledelse, vejledere og team.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.-9. klasse 
2021/22 
 
Er du glad for din 
skole 4,0% 
 
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 3,25% 
 
 

 
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 3,35% 
 
Er undervisningen 
kedelig 2,71% 

Hvis der er larm i 
klassen, kan lærerne 
hurtigt få skabt ro 
3,40% 
 
Er undervisningen 
kedelig 2,75% 

 
Bevægelse 
2020/21 
Andel elever, der 
hver dag eller 
nogle dage om 
ugen bevæger sig 
i timerne.  80,9% 
 
Andel elever, der 
hver dag eller 
nogle dage om 
ugen bevæger sig 
i frikvarteret:  
92,5 % 
 
 
 

 
Bevægelse 2021/22 
 
Andel elever, der hver 
dag eller nogle dage 
om ugen bevæger sig i 
timerne. 
81%  
 
Andel elever, der hver 
dag eller nogle dage 
om ugen bevæger sig i 
frikvarteret:  
94% 

 
Bestyrelse og 
trivsel 
Bestyrelsen 
arbejder til møder 
og i ad hoc udvalg 
med overordnet 
elevtrivsel og 
fokus på skolens 
fysiske rammer. 
Bestyrelsen 
arbejder med 
skolens 

 
 

Forbedring af 
klasselokaler 

 
 

Bevægelse i 
timerne 

 
 

Bevægelse i pauser 
 

 
Udeskole 

 
 
 
 
 
 
 
 

Revidering af 
retningslinjer og 
politikker 

 
 
Der indkøbes nye møbler og lydforhold i mellemtrin og 
udskoling forbedres. 
 
 
Personalet er bevægelsescertificeret og bruger bevægelse, 
som en del af undervisningen. 
 
 
Skolen har et samarbejde med den lokale hal, hvor vi 
bruger hallerne til bevægelsesaktiviteter i pauserne. 
 
0. årgang har en fast dag om ugen, hvor al undervisning 
foregår udendørs og igennem leg og bevægelse 

 
 
 
 
 
 
 

Der er igangsat en proces hvor skolens retningslinjer og 
politikker bliver revideret løbende. 

 

 
Bestyrelse og trivsel 
I 2021/22 er der 
udarbejdet en 
trivselspolitik og i 
skolebestyrelsen er 
der fortsat en øget 
fokus på elevernes 
trivsel. 



9 

trivselspolitik og 
reviderer løbende 
enkelte områder, 
som f.eks. 
retningslinjer for 
skolens bod (i 
forhold til sundere 
kost). 
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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 
 
 
 
 
Skolens måltal 
2020/2021:  
 
0-3. klasse 
1. Bruger du 
computere, tablets 
eller 
mobiltelefoner i 
andre fag end 
dansk og 
matematik? 
(eksperimenterend
e): 
51,5% 
 
2. Snakker I om i 
klassen, hvad I 
har set på 
internettet? 
(kritisk og 
analytisk): 
15,5% 
 
3. Synes du, at 
man kan bruge 

  
Kompetenceforløb 
gennem 
universitetsskolen 

 
Makerspace 

 
 
 
 
 

Ipad 
 
 
 
 
 
 

 
Skolens dansklærere, matematiklærere og IT vejledere 
deltager i universitetsskoleprojektet. 
 
 
Skolens IT vejleder er tilknyttet Makerspace, hvor tanken 
er at børn skal lære at kode, lege med IT og udvikle 
kompetencer indenfor IT.  
Lokalt på skolen etableres der et Makerspace-lokale, hvor 
skolens robotter, droner, 3D-printere skal kunne bruges på 
samme måde, som andre faglokaler. 
 
Alle elever har en iPad. Der er et løbende arbejde med at 
gøre eleverne sikre i at bruge en iPad, forholde sig kritisk i 
arbejdet på internettet og at udforske andre muligheder for 
IT og digitalisering, herunder kodning og udvikling af 
projekter, dokumenter, fremvisninger og matematiske 
problemløsninger. 
 
 

 
Alle elever på skolen 
har haft drøftelser 
med deres 
kontaktlærere om, 
hvad de ser på 
internettet og hvordan 
man kan forholde sig 
kritisk til det. 
 
Delmål 2021/2022: 
 
0-3. klasse 
1. Bruger du 
computere, tablets 
eller mobiltelefoner i 
andre fag end dansk 
og 
matematik? 
(eksperimenterende): 
58% 
 
 
 
2. Snakker I om i 
klassen, hvad I har set 
på internettet? 
(kritisk og analytisk): 
20% 
 
 
 
3. Synes du, at man 
kan bruge computere, 
tablets eller 

 
IT og digitalisering er 
et vilkår i den 
moderne verden. 
Derfor skal eleverne i 
skolen tilegne sig 
fremtidens 
kompetencer. 
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computere, tablets 
eller 
mobiltelefoner til 
at finde 
på nye ting med? 
(innovativ og 
kreativ): 
35,6% 
 
4. Løser du 
opgaver i skolen 
sammen med dine 
klassekammerater 
på computere, 
tablets eller 
mobiltelefoner? 
(kommunikerende 
og 
samarbejdende): 
46% 
 
 
 
 
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): 
54,7% 
 
2. Hvor ofte 
bruger du f.eks. 
computer, tablets, 

mobiltelefoner til at 
finde 
på nye ting med? 
(innovativ og kreativ): 
41% 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Løser du opgaver i 
skolen sammen med 
dine 
klassekammerater på 
computere, 
tablets eller 
mobiltelefoner? 
(kommunikerende og 
samarbejdende): 
48% 
 
 
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): 
55% 
 
2. Hvor ofte bruger du 
f.eks. computer, 
tablets, mobiltelefon, 
robotter eller andet 
til at arbejde sammen 
med dine 
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mobiltelefon, 
robotter eller 
andet 
til at arbejde 
sammen med dine 
klassekammerater 
om at løse en 
opgave i 
undervisningen? 
(kommunikerende 
og 
samarbejdende): 
92,7% 
 
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): 
71,9% 
 
 
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 

klassekammerater om 
at løse en opgave i 
undervisningen? 
(kommunikerende og 
samarbejdende): 
93% 
 
 
 
 
 
 
 
 
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): 
75% 
 
 
 
 
 
 
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 
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for mig, for mine 
venner eller for 
min familie”? 
(eksperimenterend
e): 
41,5% 
 
   

min familie”? 
(eksperimenterende): 
43% 
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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 
Skolen ønsker 
blandt eleverne at 
skabe forståelse 
for Bæredygtig 
udvikling gennem 
arbejdet med FN´s 
verdensmål.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Emnedage 
 
 
Elevråd 
 
 
Fællessamlinger 

 
Alle årgangene skal arbejde med udvalgte Verdensmål i 
løbet af året på dage, hvor fokus kun er på Verdensmålene. 
 
Elevrådene i alle tre faser involveres, så der kan laves 
lokale tiltag, som fremmer bæredygtighed. 
 
Ledelsen og udvalgte medarbejdere sætter fokus på 
Verdensmålene til fællessamlingerne, hvor eleverne 
introduceres til målene  

Bæredygtig 
udvikling 
Eleverne bliver 
medinddraget, 
hvordan man lokalt på 
skolen kan arbejde 
med bæredygtighed. 

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

 


