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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 
60,9% 
 
Dansk dygtigste 
2020/21 
0,0% 
 
Dansk svageste 
2020/21 
21,7% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matematik 80 
pct. 2020/21 
60% 
 
Matematik 
dygtigste 

 Dansk 
 
Fortsætte indsatser 
fra tidligere omkring 
læsning. 
 
 
 
 
Øget fokus på 
danskfaglige metoder 
og materialer, der 
styrker eleverne 
danskfagligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matematik 
 
At udfordre eleverne 
med KAKSIEK 
 
 
 

 
 Der er fortsat fokus på læsning i hverdagen både i 

indskolingen og på mellemtrinnet i dansk - og i alle andre 
fag. 

 Læsning er på skemaet som fast opgave. Klassens bøger 
er niveauinddelt med farvet tape i forhold til LET og Lix 
tal, så progression for den enkelte elev er synlig i 
hverdagen. 

 
 Der arbejdes med fælles læsebøger og fælles emner, der 

er med til at løfte elevernes ordforråd/aktive ordforråd. 
 Der arbejdes med materialet ”Aktiv læsning og skrivning 

på mellemtrinnet. 
 Der er synlige individuelle mål for den enkelte (faglige, 

personlige, sociale), der understøtter elevens progression. 
 Faglige vægophæng til selvhjælp (stilladsering for 

eleverne) og øget opmærksomhed og fokus på den 
enkelte elevs progression. 

 Der arbejdes struktureret og systematisk med feedback til 
eleverne. 

 Oplæring i brug af forskellige læse/skrive IT programmer 
til den daglige undervisning.  

 
I arbejdet med elevernes læring er der fokus på at understøtte 
elevernes læring, så de bliver så dygtige, som de kan. At løfte 
gruppen af svage elever og udfordre eleverne så gruppen af 
dygtige elever øges.  
 
 

 Der arbejdes målrettet med at udfordre eleverne, så de 
bliver fagligt undersøgende.  

 Der arbejdes med hverdagsmatematik, kodning, 
screencast, arbejde i programmer, hvor de kan 
konstruere/udvikle små modelting til 3Dprint.  

 Kompetencer opnået i matematik bruges i tværfaglige 
forløb/emner og i andre fag. 

Dansk 80 pct. 
2021/22T 
70% 
 
Dansk dygtigste 
2021/22 
15% 
 
Dansk svageste 
2021/22 
15% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matematik 80 pct. 
2021/22 
70% 
 
Matematik dygtigste 
2021/22 

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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2020/21 
20% 
 
Matematik 
svageste 
2020/21 
20% 
 
 

 
 
 
 
 
 
Identificering af 
elever og målrettet 
indsats for enkelte 
elever. 
 
 
 
 
I både dansk og 
matematik arbejdes 
der med dannelse og 
værdier i arbejdet. 
 
 
 
 
Lærerrollen 

 Kollegasparring som metode til at udbrede og kvalificere 
brug af It i undervisningen 

 Fortsætte arbejde med at stille højere forventninger til 
elevernes resultater og større faglige krav i 
undervisningen -  og have dialog med eleverne om dette. 

 
Matematikvejleder afdækker elevernes resultater i matematik ved 
både frivillige og obligatoriske nationale test og Hogrefes 
matematiktest MAT. Resultaterne bruges i den daglige 
undervisning til at understøtte eleverne faglige udvikling og 
progression. Der aftales målrettet indsats for den enkelte elev i 
forhold til elevens faglige udfordringer. 
 
 
Arbejde med elevernes  

o stolthed i forhold til arbejdsindsats og produkt 
o forventninger til eget arbejde 
o tro på egne evner 
o selvrefleksion 
o engagement 

 
 
Medarbejderne arbejder med  

o eksemplarisk gennemgang og øget stilladsering 
o øget brug af feedback/feedforward – bruge 365 til at 

sende opgaver frem og tilbage flere gange 
o øge elevernes medindflydelse 
o øget fokus på udvikling af relationer til elever 

 
Samt reflekterer over egen praksis i forhold til fagligt niveau og 
lærerens understøttelse af den enkelte elev. 

21%  
 
 
Matematik svageste 
2021/22  
10% 
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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  
Arbejdet med at 
understøtte 
målsætningerne for 
tidlig tysk i Aabenraa 
Kommune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sprog og 
sprogudvikling 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturkendskab 

 

Sprogarbejde på de forskellige klasser/hold tilrettelagt som 
emner, der matcher elevernes alder, interesse og 
sprogkundskaber.  
Der arbejdes mundtligt på klassen og i grupper om forskellige 
hverdagstemaer. 
 
Tysklæreren tager kontakt til bogbussen fra det tyske bibliotek i 
Aabenraa. 
 
Udvikle et fællesskab med en venskabsskole/klasse i Flensborg for 
mellemtrinnet. Lærere fra de to skoler udvikler sammen indholdet 
i samarbejdet. 
Besøg på kulturinstitutioner i Sydslesvig evt. i samarbejde med 
venskabsskole/klasse i Flensborg en gang årligt 
Aftale med skole i Flensborg er igangsat – forventes afklaret inden 
jul. 
 
 

Bedst muligt at 
understøtte 
målsætningerne for tidlig 
tysk i Aabenraa 
Kommune. 
 

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  
  Segregeringsprocenten på Genner Univers er meget lav – vi har gennem 

en del år arbejdet på at skabe en kultur med muligheder for gode 
læringsfællesskaber med fokus på både fællesskab og den enkelte elev.  
Dette arbejde vil vi fortsat understøtte med de forskellige indsatser, vi 
har gode erfaringer med i forhold til, at de enkelte elever understøttes 
fagligt og socialt, hvor de har behov.  

   

 
Segregeringsgrad 
2020/21 
1,8% 
 
 
- at skabe 
læringsmiljøer, 
der på alle måder 
skaber rum for 
læring og trivsel 
for alle elever.  
 
- i få tilfælde vil et 
specialtilbud være 
den optimale 
løsning for en 
elev. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tidlig indsats og 
udvikling af 
læringsmiljø 
Småbørnsgruppen og 
børnehaven har 
særlig 
opmærksomhed og 
fokus på det enkelte 
barns trivsel og 
læring og evt. 
iværksættelse af 
handling. 

 
Skolen har særlig 
opmærksomhed og 
fokus på det enkelte 
barns trivsel og 
læring og evt. 
iværksættelse af 
handling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dynamisk model: 
 
       Observationer  
             
       (Nye) Pædagogiske   
       handlinger og indsatser 
       Evaluering 
        
       Observationer 

             Inddragelse af forældre 
             Evaluering 

 
       Observationer 

             Inddragelse relevante samarbejdsparter 
             Evaluering 

        
       Observationer   
       Evaluering                                       

             Evt. visitation 
 
Følgende er mulige deltagere afhængig af indsatsen: 

o leder 
o personale 
o forældre 
o psykolog 
o talekonsulent 
o fysioterapeut 
o sundhedsplejerske 

 
Segregeringsgrad 
2021/22 
 
Fastholde en lav 
segregeringsgrad (1,8 
%) 
 
 
Succeskriterier er, 
- at elever oplever sig 
som aktive og 
deltagende i et 
læringsfællesskab, hvor 
der er fokus på 
mangfoldighed og 
forskellighed   
- den enkelte oplever sig 
mødt og udfordret på sit 
niveau. 
- at der er progression i 
den enkelte elevs 
udvikling fagligt, 
personligt og socialt 
 
- at elever, hvor Genner 
Univers ud fra de 
beskrevne 
handlemuligheder ikke 

 
Flere elever er en del af 
stærke 
læringsfællesskaber i 
almenområdet i 2025 
end i 2020. 
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Skolestart 
Tæt samarbejde og 
overlevering mellem 
personalet i 
børnehaven og 
skolen. 
 
Inddragelse af 
relevante 
samarbejdsparter i 
efteråret før 
skolestart. 
 
Pædagogisk udvikling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Narrativer og sprog 

 
 
 
 

o distriktsvejleder 
o sagsbehandler 
o konsulent fra forvaltningen 
o tidlig forebyggelse 

 
 
Aabenraa Kommunes procedure for overgang mellem dagtilbud og 
skole følges. At Genner Univers er både dagtilbud og skole er en 
styrke i samarbejdet. Der arbejdes på at nytænke 
skoleaktivitetsaktiviteter i samarbejdet mellem vores børnehave 
og indskoling. Arbejdet bliver klar til opstart med kommende 0. kl. 
for skoleåret 22/23. 
 
 
 
 
 
 
 
Udvikling af læringsmiljøer og læringsfællesskaber, der skaber 
mulighed for læring på forskellige måder, foregår på/som/i 

o fælles pædagogisk dag  
o fælles temamøder - bl.a. kollegasparring om IT i 

undervisningen, elevtrivsel 
o fælles teammøder 
o fælles aftaler om… klassekultur, klasseledelse 
o fortsat arbejde med ”vi-kultur” 
o samskabende personalelæringsfællesskaber 
 

Gennem længere tid har vi haft fokus på sprogets skabende kraft. 
De ord vi siger og de fortællinger vi fortæller er med til hhv. at 
fastholde og skabe vores virkelighed. 
Ambitionen er at bruge sprog og fortællinger, der er med til at 
synliggøre muligheder og potentialer og skabe positive 
forventninger til udviklingen af den enkelte elevs trivsel og læring. 

kan gives et tilbud, der 
lever op til ovenstående 
kriterier, visiteres til et 
tilbud, der kan 
imødekomme elevens 
behov. 
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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 3,67 
 
Er det svært at høre, 
hvad læreren siger i 
timerne 3,83 
 
Er I gode til at 
hjælpe hinanden i 
klassen 3,78 
 

0.-3. klasse 2021/22 
 
Er du glad for din skole 
4,36 
 
Er det svært at høre, 
hvad læreren siger i 
timerne 4,0 
 
Er I gode til at hjælpe 
hinanden i klassen 4,21 
 

 
4.-9. klasse 
2020/21 
 
Er du glad for din 
skole 4,50 
 
Lærerne er gode til 
at hjælpe mig og 
støtte mig i skolen, 
når jeg har brug for 
det 4,35 
 
Undervisningen giver 
mig lyst til at lære 
mere 3,60 
 
Hvis der er larm i 
klassen, kan lærerne 
hurtigt få skabt ro 

 Undervisningsdifferen
tiering/udvikling af 
undervisningen 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Klasseledelse 
 
 
Socialisering og 
arbejdet med 
læringsfællesskaber 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tidligt fagligt støttesamarbejde 
Individuel undervisning og undervisning i mindre grupper i 
perioder 
Fokus på:  
brug af digitale hjælpemidler og øget inddragelse af relevant IT i 
undervisningen. 
Faste strukturer, dagsordner for undervisningen og andre 
rammesættende rutiner 
Relevante faglige vægophæng i klassen som stilladsering for 
eleverne i dagligdagen 
Fokus på elevernes stemme, motivation, nysgerrighed, ambitioner 
i en mere undersøgende og eksperimenterende undervisning. 
 
Alle undervisere skal gennem forløb med Hanne Påske Palle 
udvikle deres klasseledelse. 
 
Der udarbejdes et årshjul for arbejdet med trivsel og socialisering 
med beskrivelser for arbejdets indhold på de forskellige årgange. 
Der laves klasseregler i alle klasser. 
Øget inddragelse af elevens stemme og mulighederne i 
læringsfællesskaber. Der arbejdes med, hvorledes forskellige 
former for samtaler, fokusgruppeinterview kan øge 
medarbejdernes viden om, hvad der motiverer og øger elevernes 
interesse for at lære noget. 
Der er i indeværende skoleår afsat timer til gårdvagter, der skal 
igangsætte aktiviteter med fokus på både bevægelse, sociale 
færdigheder og relationer – dette fortsættes fremadrettet. 
 
 
 
 
 

 

 
4.-9. klasse 2021/22 
 
Er du glad for din skole 
4,75 
 
Lærerne er gode til at 
hjælpe mig og støtte mig 
i skolen, når jeg har brug 
for det 4,5 
 
Undervisningen giver mig 
lyst til at lære mere 3,8 
 
Hvis der er larm i 
klassen, kan lærerne 
hurtigt få skabt ro  4 
 
Er undervisningen 
kedelig 3,7 

Alle elever skal trives 
og have en sund 
skoledag. 
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3,86 
 
Er undervisningen 
kedelig 3,52 
 
Bevægelse 
2020/21 
Andel elever, der 
hver dag eller nogle 
dage om ugen 
bevæger sig i 
timerne 81,8% 
 
Andel elever der, 
hver dag eller nogle 
dage om ugen, 
bevæger sig i 
frikvarteret 92,3% 
 
 

 
Bevægelse 2021/22: 
 
Andel elever, der hver 
dag eller nogle dage om 
ugen bevæger sig i 
timerne 85% 
 
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? 
 

 
 
 
 
 
 
Sundhed og 
bevægelse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestyrelsens indsats 

 
 
 
 
 
 
Synliggørelse af den bevægelse i undervisningen, der allerede 
foregår.  
Fortsat bevægelsesbånd med 15 min bevægelse for alle elever pr. 
dag. 
Alle årgange har fortsat svømning.  
Vi har 2 lærere der er blevet uddannet/idrætscertificerede som 
øvrige medarbejdere har sparrings/videndelings mulighed med. 
Der er i indeværende skoleår afsat timer til gårdvagter, der skal 
igangsætte aktiviteter med fokus på både bevægelse, sociale 
færdigheder og relationer – dette fortsættes fremadrettet. 
Arbejde med elevernes mentale sundhed gennem stærke 
læringsfællesskaber – se under trivsel. 
Eleverne har adgang til kold vand fra automat. 
 
Den nationale trivselsundersøgelse blandt forældre der er 
foretaget i efteråret 2021 skal danne baggrund for bestyrelsens 
arbejde med elevtrivsel. 
 

 
Bestyrelse og trivsel 
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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) 
63,6% 
 
2. Snakker I om i 
klassen, hvad I har 
set på internettet? 
(kritisk og analytisk) 
41,7% 
 
3. Synes du, at man 
kan bruge 
computere, tablets 
eller mobiltelefoner 
til at finde 
på nye ting med? 
(innovativ og 
kreativ) 38,5% 
 
4. Løser du opgaver 
i skolen sammen 
med dine klasse-
kammerater på 
computere, tablets 
eller mobiltelefoner? 
(kommunikerende 
og samarbejdende) 
69,2% 

 Brugen af IT i 
undervisningen og 
universitetsskolen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sparring og 
videndeling på 
kommunalt plan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I forbindelse med arbejde med implementeringen af Aabenraa 
Kommunes It og digitaliseringsstrategi, så strategien bliver til 
konkrete tiltag og handlinger i elevernes skolehverdag med øget 
viden, kompetence og færdigheder, har alle medarbejdere i løbet 
af 2021 arbejdet med forskellige måder at arbejde med IT på. 
Dette arbejde udbygges med et forløb omkring kollegasparring om 
brug af IT i undervisningen med fokus på elementerne i KAKSIEK, 
hvor alle medarbejdere skal modtage sparring fra en kollega – og 
de fleste også give sparring til en kollega.  Forløbet har desuden 
fokus på udvikling af medarbejdernes egne kompetencer i forhold 
til KAKSIEK. 
Lærerne får sparring og feedback på en selvvalgt ”udfordring” i 
forhold til brug af IT i undervisningen, hvilket skal styrke den 
enkeltes kvalitet i og refleksion om brug af IT i forskellige fag og 
sammenhænge.  
 
 
Dansklærere og IT vejleder, der deltager i Universitetsskolen, 
erfaringsudveksler med Hovslund og Ravsted gennem skolebesøg. 
 
 
Der afholdes pædagogisk lørdag 15. januar 2022, hvor der vil 
være sparring om, hvordan der er arbejdet med IT og 
digitalisering i forhold til sidste pædagogiske lørdag, hvor temaet 
var IT og digitalisering. 
IT vejleder deltager i PLF og videndeler med kollegaer på 
teammøder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvad er delmålene ift. 
udgangspunktet?   
 
 
 
0-3. klasse 
1. Bruger du computere, 
tablets eller 
mobiltelefoner i andre 
fag end dansk og 
matematik? 
(eksperimenterende) 
65% 
 
2. Snakker I om i 
klassen, hvad I har set 
på internettet? 
(kritisk og analytisk) 
45% 
 
3. Synes du, at man kan 
bruge computere, tablets 
eller mobiltelefoner til at 
finde 
på nye ting med? 
(innovativ og kreativ) 
45% 
 
 
4. Løser du opgaver i 
skolen sammen med dine 
klassekammerater på 
computere, 
tablets eller 
mobiltelefoner? 
(kommunikerende og 
samarbejdende) 70% 
 
 

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 (pga. 
tekniske problemer 
blev undersøgelsen 
ikke gennemført) 
 
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)  
 
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) 
 
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)  
 
4. Hvor ofte møder 
du noget spændende 
på computer, tablet, 
mobiltelefon eller 
andet og tænker; – 

Brugen af IT i 
undervisningen og 
universitetsskolen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sparring og 
videndeling på 
kommunalt plan.  

 

I forbindelse med arbejde med implementeringen af Aabenraa 
Kommunes It og digitaliseringsstrategi, så strategien bliver til 
konkrete tiltag og handlinger i elevernes skolehverdag med øget 
viden, kompetence og færdigheder, har alle medarbejdere i løbet 
af 2021 arbejdet med forskellige måder at arbejde med IT på. 
Dette arbejde udbygges med et forløb omkring kollegasparring om 
brug af IT i undervisningen med fokus på elementerne i KAKSIEK, 
hvor alle medarbejdere skal modtage sparring fra en kollega – og 
de fleste også give sparring til en kollega.  Forløbet har desuden 
fokus på udvikling af medarbejdernes egne kompetencer i forhold 
til KAKSIEK. 
Lærerne får sparring og feedback på en selvvalgt ”udfordring” i 
forhold til brug af IT i undervisningen, hvilket skal styrke den 
enkeltes kvalitet i og refleksion om brug af IT i forskellige fag og 
sammenhænge.  
 
 
Dansklærere og IT vejleder, der deltager i Universitetsskolen, 
erfaringsudveksler med Hovslund og Ravsted gennem skolebesøg. 
 
 
Der afholdes pædagogisk lørdag 15. januar 2022, hvor der vil 
være sparring om, hvordan der er arbejdet med IT og 
digitalisering i forhold til sidste pædagogiske lørdag, hvor temaet 
var IT og digitalisering. 
IT vejleder deltager i PLF og videndeler med kollegaer på 
teammøder. 
 

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) 
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) 
65% 
 
 
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 
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”hvad mon det her 
er, og hvad kunne 
det betyde for mig, 
for mine venner eller 
for min familie”? 
(eksperimenterende)  
  

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 
Hvordan arbejder 
skolen og skolens 
bestyrelse med 
bæredygtig 
udvikling? 
 
Genner Univers 
ønsker blandt 
eleverne at skabe 
forståelse for 
bæredygtig udvikling 
gennem arbejdet 
med FN´s 
verdensmål” 
 
 
 
 
 
 
 

 De 17 verdensmål 
indarbejdes i 
hverdagens arbejde i 
fagene og på tværs 
af fagene 
 
 
 
 
 
Elevrådets arbejde 

 
 
 

 
Skolebestyrelsen 

Hver medarbejder indarbejder arbejdet med verdensmål i 2-3 
temaer/emner i 2022. Det er synligt for eleverne, hvilket mål der 
arbejdes med og hvad målet for elevernes læring er. 
Medarbejderne noterer på et skema i 365 for hvert forløb, hvilket 
mål, der er arbejdet med i hvilket fag – og mål for elevernes 
læring. Der udarbejdes en kort skriftlig evaluering. Skemaet er til 
inspiration for hinanden og til synliggørelse af arbejdet med de 17 
verdensmål og bæredygtighed for ledelse og bestyrelse. 
 
 
Elevrådet har allerede igangsat flere bæredygtighedsprojekter og 
vil løbende blive inddraget i nye projekter, ligesom elevrådet kan 
komme med ideer til tiltag. 
 
 
Skolebestyrelsens udarbejdelse af retningslinjer for arbejdet med 
bæredygtighed inddrages i planlægningen af arbejdet med 
bæredygtighed i klassen og i skolens drift. Skolebestyrelsen 
orienteres om arbejdet 1-2 gange årligt og har mulighed for at 
komme med nye input. 

Bæredygtig udvikling 
I 2022 arbejdes der ud 
fra bestyrelsens 
retningslinjer for arbejdet 
med bæredygtighed på 
Genner Univers. 
Det bliver synligt for 
eleverne, at der i 
hverdagen arbejdes med 
bæredygtigt udvikling på 
forskellige måder på 
Genner Univers. 

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

 


