
Projektplan – Does Aabenraa know what Aabenraa knows 
 
 
Aabenraa Kommune har i foråret 2015 besluttet strategi til implementering af 
folkeskolereformen med overskriften ”Alle børn skal blive så dygtige, de kan”. 
Strategien strækker sig over perioden 2015-2020. Det overordnede formål med 
strategien er, at sikre en lokal implementering og kvalificering af folkeskolereformen 
i Aabenraa Kommune. Strategien synliggør, hvor skolerne i Aabenraa Kommune skal 
hen, og hvad der skal til at styre reformen i mål.  
Politikerne i Aabenraa Kommune har vedtaget 7 strategiske mål som skolerne skal 
fokusere på frem til år 2020.  
 

1. Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de 
nationale test 

2. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og i matematik skal stige år for år 
3. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og 

matematik skal reduceres år for år. Alle elever skal forlade folkeskolen med 
mindst karakteren 2 i dansk og matematik 

4. Trivslen blandt eleverne og medarbejderne skal øges i perioden 2015-2020 
5. Hver skole skal have en kompetenceplan, som medfører, at der i 2020 er fuld 

kompetencedækning på hver skole 
6. Hver skole skal have en strategi for inklusion, således at 96% af en årgang 

modtager et alment skoletilbud 
7. I forhold til tyskundervisningen kan der blandt elever på 9. klassetrin 

konstateres et højere karaktergennemsnit i 2020 end i 2015 
 
Hver enkelt skole i Aabenraa Kommune skal have en plan for, hvordan de syv mål 
realiseres i perioden 2015 til 2020. Planen skal formuleres i en forandringsmodel. I 
forhold til hvert hovedmål skal planen synliggøre, hvilke udfordringer, indsatser, 
aktiviteter, delmål og mål, der forbundet med at realisere hvert af de syv hovedmål. 
Skolernes planer skal rumme SMARTE mål. Derved forholder skolerne sig til, at de 
bliver målt på elevernes trivsel og faglige progression over tid. 
 
I et Ontarioinspireret samarbejde mellem skoleledelser, forvaltning og politikere er 
der blevet udpeget specifikke kvalitetsdata som Aabenraa ønsker at være i en 
fortløbende forpligtigende dialog omkring. Fokus er på skolerens reelle løfteevne 
over tid i forhold til elevernes faglighed, trivsel og uddannelsesparathed.  
Derfor har politikere, forvaltning og skoleledere vedtaget og fået udviklet et 
monitoreringsværktøj kaldet - Baseline.  Med Baseline får forvaltning, skoleledelse og 



personale et værktøj til at arbejde med skolernes egne data, målfastsættelse og 
beskrivelse af skolens og elevernes progression over tid. Formålet er at; 
 

o gøre det let for skolen at følge en klasses progression via de obligatoriske og 
frivillige nationale tests gennem hele skoleforløbet. Progression bliver lavet for 
dansk og matematik. 

o Baselinen et styrings- og dialogværktøj til at beskrive, målsætte, monitorere 
og evaluere, hvordan den enkelte skole er på vej i forhold til de 7 strategiske 
mål i Aabenraa.  

o skolerne kan se hinandens baseline-data for at fremme videndeling på tværs 
af skoler og dermed øge nysgerrighed på tiltag og løsninger der virker i praksis. 

 
 
Aabenraas 20 skoler uddanner i skoleåret 2015-2016 i alt 80 vejledere inden for 
matematik, dansk, inklusion, it & læring, tidlig sprogstart og enkelte læsevejledere. 
Disse vejledere er egentlig tænkt til at kun skulle gøre en forskel for elevernes læring 
på egen skole.  
Med denne ansøgning vil det endvidere blive muligt  at få koblet skolernes vejledere 
sammen i 6 professionelle læringsfællesskaber på tværs af kommunens skoler til dels 
at forestå analyse, fortolkning og forankring af viden mht. elevernes læringsudbytte 
dels gøre dem nysgerrige og videndelende på hinandens praktiserer. Fokus er på 
at løfte elevernes generelle læringsudbytte i kommunen og udfordre forskellene i 
læringsudbyttet mellem kommunens skoler.  
Dette kan fremmes ved en stærk vidensinformeret faglig dialog mellem ledelse, 
vejledere og forvaltning ved at efterspørge viden om elevernes progression som 
grundlag for vægtning og valg af indsatsområder. Her bruges Baseline til at fremme 
en løbende monitorering og analyse af data og viden på flere niveauer til at 
udfordre antagelser og udbygge forventninger til elevernes læringsudbytte.  
Baseline bruges ligeledes til anvendelse af data og viden til at vurdere skolernes 
generelle løfteevne og få afdækket specifikke udfordringer med henblik på at 
forbedre Aabenraas skoler. Derigennem opbygges en nysgerrighed på andre 
skolers successer og positive resultater.  
 
 
Implementeringsudfordringerne og muligheder i Aabenraa Kommune. 
Aabenraa har på nuværende tidspunkt netværk inden for læsevejledere og 
pædagogisk læringscenter. Disse er dog i høj grad af koordinerende og af 
driftsmæssig karakter og kun i meget begrænset omfang et egentlig professionelt 
læringsfællesskab. Især på den del der handler om interventioner og indsatser på 



baggrund af analyse og fortolkning af data om elevernes læring og trivsel er vi langt 
fra i mål. Nogle skoler foretager dog allerede analyser med afsæt i data om 
elevernes læringsudbytte og iværksætter succesfulde indsatser, men det er 
sjældent noget andre skoler ved ret meget om.   Dette kunne vi godt tænke os at 
blive markant bedre til i Aabenraa. Nu er udfordringen ikke længere at få 
kvalitetsdata som vi har tillid til men at få dem omsat til viden der forpligter for 
skolerne og forankres i skolernes løbende praksis. 
 
Ved PLF forstår vi et læringsfællesskab hvor deltagerne med afsæt i data dels 
samarbejder, udvikler og understøtter lokale strategier og initiativer dels går ind i 
analyse og fortolkning af skolens/skolers/kommunens specifikke udfordringer. På 
baggrund heraf opstilles hypoteser til afprøvning med henblik på at skabe 
praksisnær viden som herefter bliver til viden som forpligter og forankres i hele 
Aabenraa. 
 
Vi tænker at PLF’erne har følgende sammensætning 
 
PLF i dansk     20 personer 
PLF i matematik    20 personer 
PLF i inklusion    20 personer 
PLF i IT og læring    20 personer 
PLF i tidlig sprog start    20 personer 
PLF for læsevejledere    20 personer 
 
Vi har brug for hjælp til afsæt og opstart af PLF.  

o Hvordan laves der bedst muligt ledelse af og ledelse i?  
o Hvordan opstilles succeskriterier og hvordan monitoreres disse? 
o Hvordan skabes fremdrift og kollaborativ udvikling over tid i et PLF? 
o Hvordan formuleres opgaver til PLF så leverancer herfra bliver brugbare for 

henholdsvis skoler, forvaltning og politikere? 
o Hvordan får man opbygget PLF’er som naturligt går ind i analyse og 

fortolkning af skolens/skolers/kommunens data og på baggrund heraf 
opstiller hypoteser til afprøvning for at skabe praksisnær viden som herefter 
bliver til viden som forpligter  og forankres i hele Aabenraa.   

 
 
Bidrag til praksisnær viden om den nye folkeskole 
Vi forventer at kunne bidrage med, hvordan en lille forvaltning i en mindre kommune 
kan lede og understøtte skoler med afsæt i systematiske og præcise kvalitetsdata 



om elevernes læringsudbytte og hvad det rummer af udfordringer, muligheder og 
forankringsbehov.  

Hvordan kan relevant viden om brug af pædagogisk data, forandringsledelse, 
dialogbaseret ledelse, politisk målstyring gøres i en kommune med både store og 
små skoler?  

Hvordan kan der arbejdes med at understøtte den data-  og vidensinformerede 
dialog mellem skoler, forvaltning og politikere  

Overførbart til andre skoler og kommuner 

Projekt i Aabenraa vil give andre skoler og kommuner et nuanceret og konkret 
indblik i, hvordan vidensinformeret skoleledelse kan praktiseres med afsæt i 
skolernes data. Dels hvordan elevernes progression kan beskrives, visualiseres og 
sammenholdes dels hvordan en kommunes og en skoles løfteevne kan beskrives og 
dermed danne baggrund for vidensinformerede drøftelser mellem personale, 
ledelse, forvaltning og politikere. 
 
 

Lokal forankring af projektet 

I samarbejde med Læringskonsulenterne i STUK har Aabenraa i dette skoleår et 
vejledningsforløb med henblik på udarbejdelse af kommissorier og opstart af 5 
PLF’er for ledere for hhv. indskoling, mellemtrin, udskoling, specialområdet og 
administration fra skolerne i Aabenraa Kommune med henblik på at styrke elevernes 
læringsudbytte. Disse kommissorier bliver lavet færdigt primo 2016 og herefter 
igangsættes disse PLF’er. Formålet med disse professionelle læringsfællesskaber er 
med afsæt i data fra Baseline dels at sætte et ledelsesmæssig fokus på udviklingen 
i alle elevers læring, trivsel og progression dels at få værktøjer, viden og kendskab til 
andre skoler som kvalificerer ledelsesarbejdet på egen skole. 
 
  
I Aabenraa forestiller vi os skoleledergruppen og ledelses PLF’erne skal spille 
sammen med vejleder PLF’erne og dermed fungere som tandhjul, der 
kvalificerende griber ind i hinandens leverancer for at opnå intentionen om at 
”Aabenraa know what Aabenraa knows”.  
 
 
 



 
 

 
 

 
 
Milepælsplan 
 
December 2015  Ansøgningen imødekommes 
Januar-marts 2016 Udarbejdelse af kommissorier for de 6 PLF’er. Baggrund, 

formål, organisering og opskrift til bestilling af leverancer fra 
PLF’erne 

April-juni 2016  Kompetenceudvikling, forberedelse og aftale om ledelse af 
og ledelse i de 6 PLF’er 

August-april  2017  Opstart af de 6 PLF’er og med løbende monitorering af 
PLF’ernes fremdrift. 

April 2017 Evaluering med henblik på permanent forankring af PLF’erne. 
Efterår  2017  Afslutningskonference  
 
 
Bemærkninger 
Vi indgår gerne i en drøftelse af eventuelle tilretninger af projektet og uddyber gerne 
elementer af ansøgningen som fx Baseline. 
 
 
 
Lars Svenson 
Skolechef 
Aabenraa Kommune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


