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Sammenhæng og kort indføring til Ådalskolens virksomhedsstrategi: 

Ådalskolen er en takstfinansieret kommunal specialskole som modtager børn fra 10 kommuner på Sjælland. Vi leverer skoletilbud efter folkeskoleloven 
indenfor specialundervisning for børn fra 0.-10. klasse, SFO med morgen, eftermiddags- og aftentilbud samt 3-årigt særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 
for 16-25 årige. Dertil kan tilkøbes ydelser ud over kerneopgaven i form af genoptræningsforløb, specialpædagogisk hjemmevejledning, eksterne kurser i tegn 
til tale, tegnediktat, psykologbistand i form af ekstern supervision, søskendekurser, udarbejdelse af PPV’er m.m. 

Vi har store forventninger på børnenes læring og trivsel – for at børn skal udvikle sig er det vigtigt med et trygt og tillidsfuldt udviklingsmiljø. Derfor vægtes 
dette højt i det pædagogiske læringsmiljø hvor et helhedssyn på pædagogik, organisering og udnyttelse af skolens ressourcer præger hverdagen. 
 
Vision: Vi vil være den bedste skole for det enkelte barn, en skole hvor alle respekterer hinanden og hvor alle hjælper hinanden med at trives i det daglige. Vi 
vil være en skole, hvor alle medarbejdere mødes anerkendende og skolen skal være en inspirerende arbejdsplads med et godt fagligt miljø. Vi vil have en 
skole hvor forældre, medarbejdere og ledelse har et tillidsfuldt og åbent samarbejde omkring den fælles kerneopgave. Vi har fælles tydelige spilleregler i 
tilgangen til teamsamarbejde og en kultur for hvordan vi anskuer teamsamarbejdet. Hvor vi med evaluering og feedbackkultur samt refleksion som 
kardinalpunkter oplever en udviklingsorienteret og tidssvarende takstfinansieret specialskole.  
 
Sammenhæng med politiske mål: 
I en tid med fokus på faglige præstation, individ og målbar udvikling, kan kommunale styringskæder medvirke til, at vi kan miste fokus på skolens 
kerneopgave. Derfor arbejder vi lokalt med udvikling og opdatering af skolens kerneopgave. Ådalskolens kerneopgave er defineret som ”at danne livsduelige 
mennesker – klargøre dem til et så selvstændigt voksenliv som muligt – de skal blive så dygtige som de kan ift. deres personlige/sociale, de faglige, 
kommunikative og ADL kompetencer”. 
 
Oversigt over indsatser 19/20: 
 
Del 1 - Medarbejdertrivsel  Opfølgningsstrategi for medarbejdertrivsel 

Del 2 – Elevtrivsel  Opfølgningsstrategi for elevtrivsel 

Del 3 – Brugertilfredshed  Strategi for fremtidig kommunikation mellem skole og hjem 

Del 4 – Lærings- og progressionsmål Strategi for arbejdet med individuelle læringsmål, elevinddragelse og ADL 

 



 

Del 1 - opfølgningsstrategi for medarbejdertrivsel 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Læringsmål for medarbejdernes praksis 

 Åbenhed omkring hvad der presser i 

hverdagen / at løsninger findes i fællesskab 

 Viden om stresssymptomer /godt arbejdsliv 

som i balance med privatliv giver bedre 

Worklife balance – samt eget ansvar 

 Have mod til at spørge og være medskaber 

af kultur hvor usikkerhed og frustrationer 

deles i fællesskabe 

 Være ”intro”- kollegaer 

 Professionel udvikling - føler sig klædt på til 

opgaven  

Progression i alle 

medarbejderes 

læring og trivsel. 

Fravær på ca. 5% 

 

Læringsmål for teamsamarbejde 

 Støtte og hjælpe hinanden i teamet 

og i personalegruppen 

 Turde spørge ind hvis du oplever en 

kollega der ikke trives 

 Skabe et øget arbejdsfællesskab 

 Videoanalyse til understøttelse af 

samarbejde og understøtte 

praksis/feedback-kultur 

 

 

 

 

 

Læringsmål for TR/AMR (Trioen) 

 Være brobygger mellem medarbejder 

og ledelse 

 LMU/TRIO samarbejdet er et centralt 

organ i processen 

 Sikre åbenhed omkring processen 

Læringsmål for ledelsen 

 Skabe rum for 

trivselsfremmende 

processer og indsatser / 

fokus på med.arb. eget 

ansvar for Worklife balance 

 Være forgangsteam i at 

sikre tryghed og dialog 

omkring arbejdsmiljøet 

 Være foregangsteam for et 

godt arbejdsmiljø 

 Sikre den sociale kapital  

 Skabe rum for fortælling af 

den gode historie – hvad 

giver energi for den enkelte 

 Procesplan for indsatser 

 

 

Udfordring 

Ådalskolen har gennem de seneste 2  år 

oplevet et jævnt faldende sygefravær. 

Fravær er i sidste VS periode faldet fra ca 9% 

til 5%. Dette ønskes fastholdt omkring de 5% 

og gerne under kommunens gennemsnit. 

Skolens målgruppe medfører at medarbejdere 

befinder sig i et miljø som kan opleves  

følelsesmæssigt belastende, hvilket kan have 

påvirkning på personalet fravær. 

 



Medarbejdertrivsel på Ådalskolen – indsats og handleplan: 

Sammenhæng: 
Ådalskolen har de seneste 2 år haft et faldende sygefravær fra ca. 9% til nuværende ca. 5%. Dermed er målet fra sidste VS nået, men vi ønsker at 
fastholde fokus på igangværende og nye indsatser - nyt mål fastholde et niveau på ca. 5%. 

Mål: 
Målet er at skabe en bæredygtig organisation med langtidsfriske medarbejdere, hvor medarbejdere trives og kan tale åbent og konstruktivt om deres 
arbejdsmiljø, herunder hvad der presser en i hverdagen i balancen mellem arbejde og privat, hvad der opleves udfordrende, hvad der stresser m.m. og 
hvordan man selv kan bidrage til en god Worklife balance. 
Dette skal ske i respektfuld dialog mellem ledelse og medarbejdere i samarbejde med skolens TR/AMR m.fl. 
Processer som kan medvirke til at afdække arbejdsmiljøet vil være medvirkende til at understøtte processen.   
Skolens ledelse vil i samarbejde med skolens LMU-udvalg og alle medarbejdere arbejde på at nedbring sygefraværet til et niveau på omkring 5%. 
 

Tegn: 
Andelen af langtidsfriske stiger og sygefraværet falder. 
Medarbejderne oplever at de kan tale med ledelse og TRIO’en om deres arbejdsmiljø. 
Der tales åbent om krav i arbejdet og følelsesmæssigt belastende situationer og hvordan de undgås. 
APV for 2019 viser et fortsat godt arbejdsmiljø 
Trivselssamtaler opleves som konstruktive og værktøjer bruges af medarbejderne. 
 

Tiltag: 
Fokus på at identificere det gode arbejdsliv og på den forebyggende arbejdsmiljøindsats. 
Gennemførelse af APV i foråret 2019. Handleplaner gennemføres i forlængelse af APV’ens resultat. 
LMU arrangerer arbejdsmiljøtemadage – fx Studio III, håndtering af Worklife balance i praksis, neuropædagogisk viden til håndtering af udfordrende 
reaktioner fra børn. 
Ledelsen understøtter udviklingen af en feedbackkultur – kigge på egen af hinandens praksis (redskab til dette er videoanalyse) 
MUS koncept der understøtter medarbejder læring 
”Intro” kollegaordning til alle nyansatte 
Arbejdsmiljøgruppen bistår skolens LMU-udvalg i denne proces – alle er ansvarlige for indsatsen. 
 

Evaluering: 
Alle medarbejdere inddrages i denne proces og medvirker i evalueringen – MUS m.m. 
Skolens ledelse er i samarbejde med Trioen tovholdere i processen og evaluerer løbende dette på  
LMU, AMG, TRIO, ledelse og medarbejder bidrager alle og er ansvarlige for vores fælles arbejdsmiljø. 
Medarbejderne giver udtryk for at der er den nødvendige støtte og sparring i hverdagen. 
Indsatsen er kompleks og der er mange lag i dette hvorfor LMU løbende vil arbejde med indsatsen fx ved gennemgang af fravær månedligt 
På APV’en det psykiske arbejdsmiljø 2018 
 



Del 2 - opfølgningsstrategi for elevtrivsel og opfølgning på trivselsvurderinger 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Læringsmål for medarbejdernes 

praksis 

 Anerkendelse af at data kan 

bidrage til trivsel og læring 

 Fastholde fokus på kerneopgaven 

 Kunne håndtere den svære 

samtale med forældre 

 Tidlig inddragelse af forældre i 

bekymrende trivsel 

 Forståelse for udviklingsmodellens 

møder 

Progression i alle elevers 

trivsel. 

Et fald i elevfravær gerne 

omkring 7% som mål. 

 

Læringsmål for teamsamarbejde 

 Anvendelse af databaseret dialog 

 Fokus på årsager til bekymrende fravær 

 Dialog med ledelsen omkring fravær og 

løsninger 

 Udarbejde 2 årlige trivselsvurderinger for 

alle børn i november og maj 

 

 

Læringsmål for vejledning 

 Vejledningsstrukturen er kendt af 

vejledere og teams – PAF 

 PAF vejledere gennemfører 2 PAF-

forløb i de klasser de er tilknyttet 

 PLC arbejder med koordinering og 

vurdering af indsatser 

Læringsmål for elevcentreret 

ledelse 

 Ledelsen deltager i 

teammøder – følger op på 

fravær og mistrivsel 

 Bidrage med overblik (data) 

 Initierer 

opfølgningsindsatser 

 Metode så flere kan indgå 

kan indgå i trivselsmålinger 

 

 

Udfordring 

Ådalskolen har generelt en høj elevtrivsel – 

jf. data fra den nationale trivselsmåling.  

Elevfraværet er imidlertid på 8,4% og står i 

modsætning til resultatet af den nationale 

trivselsmåling.  

Vi ønsker at se et faldende elevfravær til et 

niveau omkring 7%. 

Data fra trivselsvurderingerne viser samtidig 

at ca. 40% af eleverne er i gul/rød position. 

Målet er at der bliver fulgt op på alle disse 

med indsatser. 

 



Elevtrivsel på Ådalskolen – indsats og handleplan: 

Sammenhæng: 
De seneste 2 år har der i VS været fokus på elevtrivsel. Resultatet af den nationale trivselsmåling viser generelt en høj elevtrivsel. Imidlertid ligger 
skolens elevfravær højt sammenlignet med almenområdet, men ca. på niveau med fravær på specialområdet. Fraværet er imidlertid en udfordring da 
nogle børn pga. stort fravær oplever en ustabil hverdag, hvor tydelige strukturer og genkendelighed udfordrer deres trivsel. 
 

Mål:  
Målet er at sikre tydelig sammenhæng mellem data for trivselsvurderinger og den daglige indsats. 
Medarbejderne skal indgå i læringssamtaler omkring elevfravær og elevtrivsel. 
Data omkring fravær og trivsel medfører til øget fremmøde og højere trivsel. 
Paf-vejledningen anvendes systematisk i indsatser. 
Ledelsen skal faciitere dialogen og et fællesskab om skolens pædagogiske opgave – fremme elevernes læring og trivsel. 
 

Tegn: 
Elevernes fraværs procent falder. 
Elevernes stress nedbringes og antallet af ”riv- krads skemaer” nedbringes. 
Elevernes trives og giver udtryk for at de har det godt ved elevsamtaler og trivselsmålinger. 
PAF systematikken anvendes i alle teams efter et fastsat og kendt struktur. 
Drøftelser af elevtrivsel sker løbende mellem ledelse og medarbejdere. 
Forældre er aktivt medvirkende i processen og inddrages så snart der er tegn på bekymring. 

Tiltag: 
Teamet udarbejder fortsat trivselsvurderinger 2 gange om året på alle børn uanset kommunetilknytning – PAF vejledere kan deltage i og kvalificere 
dette arbejde. 
Ledelsen understøtter en organisering, hvor vejlederkompetencerne kommer bedst muligt i spil til gavn for alle – i PLC 
Månedlige PLC møder sikrer at vejledernes kompetencer bliver allokeret til børn med brug for særlige indsatser 
Ledelsen initierer samtaler på teamniveau om data for elevfravær  
Ledelsen er observerende i klasserne med det formål at observere børnenes trivsel og adfærd. 
Ledelsen støtter teams og medarbejdere i dialogen med forældrene ved samarbejdsmøder og lign.  
Administrationen følger op på elevfravær jf. retningslinjen for elevfravær  
Ledelsen udarbejder årshjul over åres forventninger til opfølgning på trivsel 

Evaluering: 
Sker i hverdagen på teammøder og ledelsesmøder samt på kontormøder 
Sker 3 gange årligt ved datagennemgang af elevfravær 
Ved opfølgning på data omkring trivselsmålinger- og vurderinger. 
 

 



Del 3 - strategi for forældreinvolvering og kommunikation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Læringsmål for medarb. praksis 

 Fokus på kommunikationen 

mellem skole og hjem  

 Afvikling af samarbejdsmøder når 

ting er svære 

 Brug af IKT-løsninger – 

Intrasystem og AULA. 

 Kurser for personalet 

Bedre kommunikation med 

barnet og forældrene i 

centrum 

Øge andelen af tilfredse 

forældre til 95% 

Læringsmål for forældre 
 

 Udarbejdelse af principper for 

forældreinvolvering i bestyrelsen 

 Forældrebestyrelsen deltager ved 

forældremøder - 

forventningsafstemning 

 Forældrene skal forpligtes i den gode 

kommunikation 

 Øget antal forældre der bruger 

Intra/AULA 

 Støtte op om skolearrangementer 

 Udarbejde forventningsdokument til 

det gode skole-hjemsamarbejde 

  

 

 

 

 

 

 

Læringsmål for 

organisationen/administrationen 

 Opdatering af hjemmesiden – 

informativ og tydelig 

 Tilpasning af Intra/AULA så det 

dækker kommunikationsbehovet 

 Opfølgning på de forældre der ”ikke 

kommunikerer” 

Læringsmål for ledelsen 

 Nyhedsbreve til forældre 2 

gange årligt 

 Tekniske løsninger der 

understøtter billed- 

kommunikationen – 

funktion i AULA/OneDrive 

 Kommunikationsstrategi 

 Ledelsen deltager ved 

forældremøderne 

(trinmøder) 

 

Udfordring 

Brugerundersøgelse gennemført febr. 2018 var 

generelt meget flot, men viste dog særligt en 

udfordringer. Til spørgsmål ”Hvor tilfreds er du med 

kommunikationen mellem skolen og dig som forælder” 

svarer 10%, at de er enten ”utilfreds” eller ”meget 

utilfreds”. 

Vi ønsker med fokus på det gode forældresamarbejde 

at reducere andelen af forældre som er enten 

”utilfreds” eller ”meget utilfreds” til 5%. 

 



Brugertilfredshed/forældreinvolvering på Ådalskolen – indsats og handleplan: 

Sammenhæng: 
Brugertilfredshedsundersøgelsen februar 2018 viser, besvarelse på 10% er enten ”utilfreds” eller ”meget utilfreds” til spørgsmål ”Hvor tilfreds er du 
med kommunikationen mellem skolen og dig som forælder”. 
 

Mål: 
Målet er implementering af nyt AULA system pr. august 2019, herunder at sætte fokus på udvikling af kommunikationen mellem skole og hjem. 
Klar udmelding om skolens forventning til forældrenes involvering i deres barns skolegang 
Har forventning om aktiv forældreinvolvering – invitation til forældre for forpligtende samarbejde omkring barnets skolegang og konkrete 
udviklingsindsatser. 
At styrket kommunikation i skole-hjemsamarbejdet medvirker til øget læring for det den enkelte elev. 
 

Tegn: 
At teams oplever øget og målrettet kommunikation med forældregruppen. 
At flere forældre er aktive brugere i Intra/AULA 
Hjemmesiden opdateres så den opleves tidssvarende og aktiv – således at den bliver et naturligt sted for informationssøgning for såvel nye som 
nuværende brugere.  
Ledelsen og bestyrelsen arbejder tæt sammen om udarbejdelse og udfoldelse af kommunikationsstrategi. 
 

Tiltag: 
Teknisk løsning implementeres – AULA erstatter nuværende Intra. Teknisk løsning med mulighed for blandt andet forbedret mulighed for inddragelse 
af billeddokumentation. 
Kursus for personaler i nye AULA system – forventningsafstemning omkring niveau for kommunikation til forældre 
Inddrage bestyrelse/forældrerepræsentanter til sparring omkring teknisk løsning for dækning af kommunikationsbehov – afhængig af mulige 
tilpasningsmuligheder, fx i forhold til at afstemme kompleksitetsniveau.  
Invitation til forældre om intro og præsentation for kommende AULA, planlægges i samarbejde med bestyrelsen. 
Nyhedsbrev – 2 gange årligt udsendes årligt via AULA.  
Ledelsen og bestyrelsen deltager årligt på forældremøder (trinopdelte). 
 

Evaluering:  
Kommunikationen mellem skole og forældre evalueres i/med skolebestyrelsen i forlængelse af deltagelse i forældremøder – forældreperspektivet. 
Kommunikationsniveau afstemmes (form, niveau mm) evalueres i personalegruppen i forbindelse med implementering af AULA og løbende på 
ledelsens deltagelse i teammøder. 
 

  



Del 4 - strategi for udvikling af ADL-målsætninger:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Læringsmål for medarbejdernes 

praksis 

 Implementering af 

målsætningsskemaer til ADL 

mål i alle teams 

 Understøtte læring for elevers 

selvhjulpenhed 

 Medinddrage elever – 

elevsamtaler 

 Medinvolvere forældre i 

målsætninger 

Synlige ADL mål for alle 

elever i klasserne i 

indeværende skoleår. 

Beskrevne mål for 100% 

 

Læringsmål for forældresamarbejdet 

 Medinddrages i elevernes mål 

 Forældreinvolvering i konkrete 

indsatser i forlængelse af mål 

 Understøtte skolens læringsmål 

 

 

 

 

 

Læringsmål for organisationen 

 Drøftelse og viden om kerneopgaven  

 Store forventninger til elevernes 

læring 

 Arbejde med en ”rød tråd” i barnets 

skoleforløb 

 Prioritere elevernes stemme/-

inddragelse og synlige mål 

Læringsmål for ledelsen 

 Støtte proces omkring 

implementering af ADL 

skemaer 

 Løbende italesætte hvor er 

vi – opfølgning på konkrete 

indsatser klasseniveau 

(team- og fagmøder) 

 

Udfordring 

Ved gennemgang af elevernes udviklingsbeskrivelser 

kan vi konstatere at det ikke er alle børn der har mål for 

læringen. 10% har ikke defineret mål . 

Vi ønsker at alle børn har beskrevne udviklingsmål med 

særligt fokus på synline ADL-målsætninger 

Udfordringen er at nogle børn taber færdigheder 

igennem et skoleforløb eller ved klasse- og 

personaleskift. 



Strategi for udvikling af livsduelighed: 

Sammenhæng: 
Ådalskolen har i mange år haft en tradition for at arbejde med læringsmål for eleverne. Vi opfatter os som et helhedstilbud, men flere faggruppers 
bidrag, vejlederes indsatser, faglige målsætninger m.m. bevirker at der har været mindre fokus på børnenes selvhjulpenhed i hverdagen. Dette er en 
vigtig kompetence at give børene med ift. bedst muligt, at kunne ”mestre” eget liv.  
Der er risiko for videnstab ved overlevering mellem grupper og ved skoleskift. Vi ønsker fokus på elevinddragelse om egne målsætninger. 
 

Mål: 
Børnene udvikler sig 
Elevinddragelse og synlig læring 
Alle børn har udfyldte ADL-mål skemaer (hvor det er relevant) 
Forældrene tager større ansvar for deres børns læring – mål understøttelse fra hjemmet 
Bonus kan være at vi opnår større og bedre forældresamarbejde 
 

Tegn: 
Vi ser udvikling i børnenes ADL færdigheder 
At forældrene ser at børnene udvikler ADL-færdigheder 
Alle elever har beskrevne progressionsmål for deres læring herunder ADL-målsætninger 
Elevsamtaler gennemføres hvor ADL-mål aftales 
ADL-mål er synlige i klasserne og elevgarderober 
 

Tiltag: 
Temaaften med fokus på kerneopgaven for alle ansatte 
Nedsættelse af arbejdsgruppe som udarbejder udkast til ADL-skemaer 
Gennemgang af ADL-skemaer på alle fagmøder 
Bestyrelsen inddrages i drøftelse omkring hvordan de kan understøtte børnenes ADL-målsætninger i hjemmet 
Principper for forældreunderstøttelse af børenes livsduelighed 
 

Evaluering:  
Delmål: ved visitation i januar 2019 har 50% af eleverne ADL målsætninger  i skemaerne 
Sker på team- og fagmøder hvor ledelsen laver opfølgning 
 

 

Indsatser drøftet i udviklingsgruppen 30.10.18 i LMU 7.11.18 og præsenteret på personalemøde 7.11.18. VS udarbejdet af skolens ledelse okt. 2018. 


