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Udviklingsplan for Øster Snede Skole 2019/2020 
 

1.Ledelsesdimension  
 
På Øster Snede Skole har vi i forbindelse med Program for Læringsledelse i de sidste tre år arbejdet 
med udvikling, implementering og konkretisering af 5 læringsstrategier.  
 
Det valgte vi at sætte fokus på baggrund af relativt lav score ift. “Forventning om mestring”. Vi ser i 
T2 et forbedret resultat på dette område.  
Vi ser samtidig en stor positiv udvikling fra T1 til T2 omkring “Læringskultur i klassen”, hvilket vi 
ligeledes tilskriver arbejdet med læringsstrategier. 
Endvidere oplever vi helt konkret i vores praksis, at eleverne forsøger sig noget mere selv, inden de 
søger hjælp hos enten læringspartner eller en voksen.  
 
Målene for vores arbejde med læringsstrategierne var/er bl.a.:  

 at øge positiv forventning til egen mestring 
 at eleverne opnår bevidsthed omkring, hvordan de lærer bedst 
 at eleverne gennem bevidste valg af læringsstrategier bliver mere selvhjulpne i deres læring 

 
Vi har med læringsstrategierne selv udformet definition, progression og skabt figurer, der er med til 
at synliggøre vores fælles arbejde med strategierne. Som en del af arbejdet har vi også fået indrettet 
vores fællesarealer, så de er i overensstemmelse med det, som vi gerne vil arbejde hen imod. 
Som en del af forløbet skal understreges et fokus på det dynamiske mindset - både i forhold til læring 
generelt og den proces, som vi har kørt med inddragelse af medarbejderne. 
 
Medarbejderinddragelse, mening og ejerskab er centrale begreber, når vi på skolen udpeger 
fremadrettede indsatser. Det er også vigtigt, at det kobler sig på det eksisterende, så den enkelte - 
medarbejder, elev og forældre - oplever en naturlig progression. Med afsæt i læringsstrategiarbejdet 
med fokus på fag- og almendidaktisk tilgang med et dynamisk mindset som udgangspunkt vil fokus 
nu være på teamlæring og den anerkendende og positive tilgang til det pædagogiske arbejde og ind 
i relationen. 
 
Generelt ligger vi ret højt i vores trivselsmålinger på skolen, men vi oplever også en hverdag, hvor 
relationen kan blive udfordret, og hvor vi gerne vil løfte opgaven endnu bedre. Vi har en ambition om 
at skabe en bæredygtig, inkluderende læringskultur, hvor det har rod i såvel elevens almene 
udvikling og generelle og faglige læring, hvor målet er at skabe undervisning, trivsel og læring af høj 
kvalitet. 
 
Indsatserne og udvælgelsen er blevet til i en fortløbende proces over det sidste gode års tid med 
overvejelser i medarbejder- og ledelsesgruppe. I det kommende år vil fokus således være på 
teamsamarbejde, relationskompetence, specifik viden om dysleksi og læse-stave-teknologi (LST) 
samt forankring og vedligeholdelse af læringsstrategierne som en naturlig del af skolens hverdag.   
Både i arbejdet i teams, i voksen-voksen-relationen, og i voksen-barn-relationen vil behovet for 
selvbestemmelse, kompetence og samhørighed således være omdrejningspunkt.  
 
De nedenstående fokusområder er valgt for kommende skoleår, men der kan blandt andet ske 
justeringer som følge af den forestående, afsluttende kortlægning (T3) i Program for Læringsledelse. 
 
I forbindelse med justering af folkeskoleloven har vi i skolebestyrelsen på Øster Snede Skole 
bestemt, at vi vil benytte os af 16d, og reducere skoledagen med to timer pr. klasse på vores 
mellemtrin. De frigjorte timer vil blive brugt til at føre vores fokusområde om dysleksi og LST ind i 



undervisningen, hvor efterskoleelever fra Kragelund Efterskole skal undervise de ældste elever hos 
os, og de skal så efterfølgende undervise og guide de mindste. Her vil vores læsevejleder få en 
ekstra ressource til at løfte de elever, der har læse-stave-vanskeligheder. Øvrige timer vil blive brugt 
til at støtte op om trivsel og læring på mellemtrinnet gennem to-lærer-ordning på 5. og 6. klasse og 
muligheden for at opretholde to små klasser på vores 4. årgang.  
 

2. Fokusområder: 
 
De forskellige fokusområder er nedenfor beskrevet hver for sig, men det er vigtigt at understrege, at 
de skal ses i en sammenhæng og med en naturlig indbyrdes progression fra læringsstrategier over 
teamsamarbejde til arbejdet med relationskompetence og opnåelse af specifik viden (i år om dysleksi 
og LST, og planlagt de kommende år om andre områder, fx ADHD, autismespektrumforstyrrelser, 
socio-emotionelle vanskeligheder mv.). 
 

Læringsstrategier: 
 
Status:  
Gennem de sidste tre år har vi arbejdet med udvikling, implementering og konkretisering af skolens 
5 udvalgte læringsstrategier, der danner omdrejningspunkt for at tale ind i elevernes metalæring.  
Vi har i maj 2019 haft en pædagogisk dag, hvor vi har afrundet arbejdet som udviklingsarbejde under 
Program for Læringsledelse. I den afsluttende proces fik vi på dagen trukket linjer tilbage til vores 
udgangspunkt, som står på data fra den første kortlægning, inspiration fra Stonefields School, New 
Zealand, Vurdering for Læring, dynamisk mindset v. Carol Dweck mv. Pædagogisk konsulent Gitte 
Stamp fra UCL har været med til at udvikle det sammen med os. I evalueringen er der en tydelig 
tilkendegivelse af, at arbejdet giver rigtig god mening ind i vores hverdag, men også, at vi ikke er i 
mål, og der mangler tid til at implementere i det omfang, som den enkelte gerne vil. Det understreges 
dog også, at det mange steder er en naturlig refleksion fra eleverne, at de til tider kan sætte deres 
læring i spil ift. læringsstrategierne. På en skala fra 1-10 vurderes det overordnet, at vi på 6-8, og 
den enkelte har idéer og lyst til at arbejde videre. 
Vi er således ikke parat til at slippe det helt som udviklingsarbejde endnu, og det er også 
understreget i processen, at ting tager tid, hvis det skal forankres.   
 
Mål: 
At skabe tråde, der peger fremad, så læringsstrategierne bliver naturligt forankret i vores ddagligdag 
på skolen. 
 
For indsatsområdet ”læringsstrategier” fastholder vi desuden en del af de oprindelige mål. De mål, 
som vi fortsat fokuserer på og gerne vil fastholde/udbygge, er: 
 

 at eleverne gennem bevidste valg af læringsstrategier bliver mere selvhjulpne i deres læring 
(lære at lære) 

 at eleverne har positiv forventning til egen mestring 
 at eleverne opnår bevidsthed omkring, hvordan de lærer bedst 
 at vi ser/oplever øget faglig og social trivsel 
 at implementeringen af læringsstrategierne understøtter undervisernes blik for at facilitere for 

at lære at lære. 
  



Handling: 
31. oktober deltager hele det pædagogiske personale i en konference omhandlende Vurdering for 
Læring og fagrettet formativ feedback. Vi skal i den forbindelse præsentere vores arbejde på Øster 
Snede Skole om og med læringsstrategier på en Shareshop og samtidig få inspiration, der peger ind 
i en videreudvikling af vores egen praksis. Formålet med denne handling er også at skabe et fælles 
afsæt videre, hvor en stor del af personalet har været med i udviklingen af læringsstrategierne fra 
start, men hvor der også er en del af personalet, der er kommet til i processen og derfor har skullet 
adoptere et igangværende arbejde. 
 
I de enkelte årgangsteams arbejdes der fortløbende med implementering i dagligdagen. 
 
Evaluering:  
Opsamling sker på tværs i fagteams (dansk, matematik og pædagoger) samt med afrunding på et 
fælles personalemøde i november.   
 

Teamsamarbejde 
 

Status: 
Vi har mange nye teams. Både grundet nye medarbejdere og nye konstellationer. Vi er ved en 
overgang, hvor der skal skabes en meningsfuld og professionel overgang fra læringsstrategier til 
relationskompetence som fokusområder, og hvor teamet som en del af det professionelle 
læringsfællesskab skal være omdrejningspunktet for at sikre denne udvikling. 
 
På Øster Snede Skole ønsker vi desuden, at det enkelte team finder deres måde at gøre tingene 
på, så det giver mening for både elever, medarbejdere og forældre i den aktuelle kontekst. Det 
medfører også, at vi gør tingene på forskellige måder, og med teamsamarbejde som fælles fokus vil 
vi derfor sikre, at det enkelte team får reflekteret over, om strukturerne er hensigtsmæssige, og 
hvordan der evt. kan kvalificeres yderligere. 
 
Mål: 

 En kvalificering af teamsamarbejdet vha. aftaler, strukturer og fokus på hensigtsmæssig og 
nødvendig opfølgning og dokumentation af handlinger og indsatser. 

 At teamet forholder sig til teamsamarbejdet på et metaplan. 
 At teamet arbejder som et professionelt læringsfællesskab ift. kerneopgaven. 

 
Handling: 
I juni 2019 gennemføres teamudviklingssamtaler med årgangsteams for kommende skoleår. 
Udgangspunktet for samtalen vil være dokumentet “Det gode teamsamarbejde - inspiration og 
forslag” (Se bilag 2), der er udarbejdet i et samarbejde mellem ledelse, TR og AMR. 
 
I uge 27 afsættes der tid til, at de nye teams arbejder ind i inspirationen og desuden får formelle 
aftaler på plads ang. kvalitetsramme for samarbejdet, dagsorden, handleplaner for enkeltelever og 
fælles årshjul med inddragelse af forældre. Det enkelte team har fået mulighed for at udvikle eget, 
men der er samtidig lavet en “bank” med inspiration fra forskellige teams: 
 

 Løbende dagsorden (bruges allerede af mange teams) 
 Handleplan på enkeltelever (team 2)  
 Årshjul (team 5) 

 



Arbejdet med kvalificering af teamsamarbejdet fortsætter som kontinuerlig udvikling i det enkelte 
årgangsteam, ligesom det tages med ind i sfo-teamet. 
 
Tema på personalemøde i november. 
 
Evaluering: 
Løbende evaluering i teams. Ledelse deltager i løbet af efteråret i et af teamets møder med punktet 
på dagsordenen. 
I.f.m. MUS for den enkelte medarbejder.  
 
Tema på personalemøde i november, hvor der arbejdes med deling af erfaringer, strukturer og 
dokumenter, udvikling og udfordringer. 
 

Relationskompetence 
 
Status:  
Vi møder i vores hverdag elever med mange forskellige forudsætninger og dermed også forskellige 
behov i relationen. Hvordan møder vi det enkelte barn bedst muligt, og hvordan kan vi kvalificere 
vores arbejde, så vi sættes i stand til at handle relationskompetent i de forskellige situationer, som 
vi kommer til at stå i? 
 
Vi kan øge vores opmærksomhed på metaplan ift., hvordan vi indgår i relationen med børnene. 
 
Vi ønsker at arbejde med, hvordan vi udtrykker afstemmere ift. børnene (og hinanden som 
medarbejdere), hvordan vi skaber fokus på at handle omsorgsetisk og nærer behovet for 
selvbestemmelse, kompetence og samhørighed hos både børn og voksne. 
 
Mål: 

 At skabe mere fokus på, hvordan vi møder barnet i relationen i det pædagogiske og 
didaktiske felt. 

 At vi ser tydelige tegn på afstemmere og omsorgsetiske handlinger i vores hverdag til gavn 
for både børn og voksne. 

 (At vi kan se effekten i vores trivselsmåling) 

 
Handling: 
Alle medarbejdere har til opgave at læse Louise Klinges “Relationskompetence”, Aarhus 
Universitetsforlag til efter sommerferien. Den enkelte skal tage noter og nedskrive væsentlige pointer 
og tanker. Dette for at skabe et fælles afsæt med udgangspunkt i individuel refleksion. 
 
7. august tager vi først afsæt i vores inklusionsstrategi og ser på, hvad den peger på i tilgangen til 
den enkelte. Psykoterapeut Bente Mikkelsen kommer og laver oplæg og øvelser, der bygger videre 
på den allerede opnåede viden og inddrager begreber som assertiv kommunikation, mentalisering, 
tilknytningsmønstre og selvfølgelig relationskompetence. 
 
I september kommer Bente Mikkelsen på skolen til observation ved den enkelte lærer/ pædagog og 
efterfølgende sparring. Denne sparring skal tages med i ens team, hvor der aftales forskellige 
prøvehandlinger og opfølgning på teammødet, så man i teamet kan støtte og guide hinanden videre. 
 
Der sættes tid af til opfølgende tema på fælles personalemøde i marts. 



Efterfølgende vil vi tage afsæt i en af Louise Klinges betingelser, at medarbejderne skal have en høj 
grad af generel viden om børn og læreprocesser og en specifik viden om de børn, de underviser. 
Her vil vi i første omgang bygge videre på den kommunale indsats vedrørende dysleksi og læse-
skrive-teknologi og senere en specifik viden om børn med øvrige udfordringer og potentialer ind i 
fællesskabet. 
 
Evaluering: 
Evaluering med den enkelte medarbejder i sparringen med Bente Mikkelsen og efterfølgende i 
teamet som en del af den fælles læring. 
 
Organisationsevaluering på temamøde i marts. 
 
Individuel opsamling med ledelsen ifm. MUS. 
 

At kunne se meningen bag børns handlinger er ikke det 
samme som at acceptere dem.  
Citat fra Louise Klinges bog 

 

Dysleksi og læse-stave-teknologi 
 
Status: 
Vi har på Øster Snede Skole, og i Hedensted Kommune i det hele taget, fået skabt en mere målrettet 
indsats ift. de elever, der har læse-stave-vanskeligheder. Der er sat fokus på at opspore evt. 
vanskeligheder vha. ordblinderisikotest, ordblindetest, ST-prøver mv. 
Vi arbejder desuden med klassefagkonferencer, hvor vi målretter indsatsen for den enkelte klasse 
og elev. Herunder tilbyder vi VAKS-kursus. 
I akt-regi i kommunen er der også sat fokus på de psykologiske konsekvenser ved dysleksi. 
 
I 1. klasse introduceres alle elever for App-writer som hjælpemiddel i skrive- og læseprocessen.  
 
Vi er nabo til Kragelund Efterskole, der optager elever med læse-stave-vanskeligheder, og som har 
stor viden og ekspertise på området. Som en del af et øget lokalt samarbejde har vi derfor aftalt, at 
de kan hjælpe os yderligere på vej.   
 
Mål: 

 At opnå en mere specifik viden hos medarbejderne og skabe forståelse i mødet med elever 
med læse-stave-vanskeligheder. 

 At styrke det lokale netværk med Kragelund Efterskole. 
 At skabe en kontekst, hvor elever kan hjælpe hinanden og gennem formidling som metode 

bliver mere selvhjulpen og reflekterende over egen læring og muligheder. 

 
Handling: 
Lærere (og elever) fra Kragelund Efterskole laver oplæg for alle medarbejdere på en pædagogisk 
eftermiddag i januar. 
 
Efterskoleelever laver oplæg og hjælper elever med læse-stave-vanskeligheder på vores mellemtrin. 
 
I samarbejde med vores læsevejleder laves der på skolen et forløb, hvor de ældste elever hjælper 
og underviser de yngste elever som Peer Learning. 



 
Evaluering: 
Løbende mellem læsevejleder og ledelse. 
 
Fælles på personalemøde i maj. 
 
På klassefagkonferencer i dansk i juni mellem læsevejleder, dansklærer og ledelse. 
 

3. Aktivitetsoversigt:  
Se bilag 1 
 

 

Bilag: 
 

 Bilag 1: Aktivitetsoversigt 

 Bilag 2: ”Det gode teamsamarbejde – inspiration og forslag” 

 Bilag 3: Teori og tanker bag udviklingsplanen 

  
 


