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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  Strategi for elevtrivsel 

Del 3 – Tilvalg af skolen  Strategi for profilering og eksponering af skolens tilbud 

Del 4 – Lærings- og progressionsmål Strategi for udvikling af elevinddragelse og portfolio 

 



 

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 

 Professionel udvikling - føler sig klædt på til 

opgaven  

Fraværsprocent 

omkring 

kommunalt 

gennemsnit - ca. 

5% 

 

Læringsmål for teamsamarbejde 

 Støtte og hjælpe hinanden i teamet 

og i personalegruppen 

 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  

 Opfølgning på 

medarbejderes belastede 

situationer 

 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 under 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. 

 



Opfølgningsstrategi for medarbejdertrivsel – indsats og handleplan: 

Sammenhæng: 
Ådalskolen har de seneste år haft et faldende sygefravær fra ca. 9% til nuværende ca. 6%. Dermed er målet fra seneste VS delvist nået, men vi ønsker 
at fastholde fokus på igangværende og nye indsatser – målet er at fastholde et niveau på ca. 5%. 
Den gennemførte APV i foråret 2019 viser en fortsat god medarbejdertrivsel. 

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 nedbringe sygefraværet til et niveau på omkring 5%. 
Fastholde høj medarbejder trivsel. 

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. 
Trivselssamtaler opleves som konstruktive og værktøjer bruges af medarbejderne. 
Skolens psykolog anvendes naturligt ift. opfølgning på følelsesbelastede situationer 
 

Tiltag: 
Fokus på at identificere det gode arbejdsliv og på den forebyggende arbejdsmiljøindsats. 
Handleplaner gennemføres i forlængelse af APV’ens resultat. 
LMU arrangerer temadage med fokus på Studio III teknikker, vigtighed af worklife balance, neuropædagogisk viden til håndtering af udfordrende 
reaktioner fra børn – Low arousal pædagogik. 
Ledelsen understøtter opfølgning på følelsesbelastede situationer 
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 
 
 



Del 2 - strategi for elevtrivsel  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Læringsmål for medarbejdernes 

praksis 

 Anerkendelse af at fokus på data 

kan bidrage til øget trivsel og 

læring 

 Udarbejde og anvende eget 

trivselsværktøj i hverdagen 

 Indsigt i resultaterne fra 

trivselsmålingerne 

 Gennemgå data for ro og orden i 

relevante klasser – elever på 7.-8. 

årgang. 

 

Øge elevernes oplevelse af 

ro og tryghed i klassen. 

Gerne til et niveau som i 

17/18 dvs. 4,3 som mål. 

 

Læringsmål for teamsamarbejde 

 Gennemgang af trivselsdata fra 

nationalmålingerne på teammøder.  

 Indsigt i egen praksis om god 

undervisning  

 Dialog med ledelsen omkring struktur, 

organisering og mulige løsninger 

 

 

Læringsmål for vejledning 

 Vejledningsstrukturen er kendt af 

vejledere og teams – PAF 

 PAF vejledere fungerer som 

pædagogiske vejledere 

 PLC arbejder med koordinering og 

vurdering af indsatser 

 PAF forløb for elever på 8.-9. årgang 

og andre løsning der kan sikre ro og 

støtte. 

Læringsmål for elevcentreret 

ledelse 

 Ledelsen deltager i 

teammøder – følger op på 

fravær og mistrivsel som 

kan skyldes uro 

 Data om trivsel gennemgås 

systematisk 

 Initierer 

opfølgningsindsatser med 

teams 

 Udvikle eget trivselsværktøj 

i udviklingsgruppen 

 

Udfordring 

Ådalskolen har generelt en høj elevtrivsel – 

jf. data fra den nationale trivselsmåling.  

Trivselsmålingen i foråret tilkendegiver en 

lidt faldende elevtrivsel. Fald ca. 0,1 - dog 

falder ro og orden med 0,3 sammenlignet 

med året før. 

Dette fald kan skyldes børn der forstyrrer i 

undervisningstiden. 

Udfordringen ses tydeligst for drenge på 7.-

8. årgang. 

 



Strategi for elevtrivsel – 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. Det er dog ikke påviseligt, at 
elevfraværet skyldes manglende trivsel da mange børn er sårbare. 
Ved justering af VS har vi derfor besluttet at ændre fokus fra fraværsprocent til resultatet af trivselsmålingerne for de ældste elever der deltager i 
målingen. 

Mål:  
Målet er at sikre høj trivsel for alle børn på Ådalskolen. 
Ro og tryghed i timerne er en vigtig forudsætning for læring 
Data omkring fravær og trivsel medfører øget fremmøde og højere trivsel. Mål 4,3 i kommende trivselsmåling. 
Paf-vejledningen anvendes systematisk i indsatser. 
Ledelsen skal facilitere dialogen og et fællesskab om skolens pædagogiske opgave – fremme elevernes læring og trivsel. 
Eget trivselsværktøj udvikles med det mål at få flere til at indgå i målingens datagrundlag. 

Tegn: 
Elevernes trives og giver udtryk for at de har det godt ved elevsamtaler og trivselsmåling i maj/juni. 
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. 
Trivselsværktøjet anvendes for så mange børn som muligt. 
 

Tiltag: 
Teamet udarbejder fortsat trivselsvurderinger 2 gange om året på alle børn uanset  
Ledelsen understøtter en proces hvor der udarbejdes et egnet værktøj til trivselsmåling for Ådalskolens målgruppe, så flere kan deltage og anvende 
det relevant. 
Ledelsen initierer samtaler på teamniveau om data for elevtrivsel med særligt fokus på ro og orden på udfordrede årgange. 
 

Evaluering: 
Sker i hverdagen på fagmøder, teammøder og på ledelsesmøder 
Elevfravær sammenholdes med elevtrivsel 
Ved opfølgning på data omkring trivselsmålinger- og vurderinger. 
 

 



Del 3 - strategi for kommunikation og eksponering af skolens tilbud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Læringsmål for medarb. praksis 

 Fokus på godt 

forældresamarbejde 

 Viden om god kommunikation 

med forældre 

 Forståelse for forældresituation 

 Gennemførelse af oplæg for 

kolleger 

  

Fastholde børnetal og 

udvide skolens 

tilbudsrække indenfor STU 

og øvrige tilbud 

Læringsmål for 

vejledere/ressourcepersoner  

 Viden om formidling 

 Udbyde relevante kursusforløb 

 Planlægge, gennemføre og evaluere 

vejledningsforløb internt og eksternt 

 Forstå vigtigheden af at stille viden til 

rådighed for andre end skolens 

målgruppe 

 

 

 

 

 

 

Læringsmål for 

organisationen/administrationen 

 Opdatering af hjemmesiden – 

informativ og tydelig 

 Kommunikationsstrategi udvikles 

 Profilering af skolen i lokalområde 

og regionalt 

 Udvidelse af tilbudsrække 

 Benytte medier aktivt 

Læringsmål for ledelsen 

 Udvikle nye tilbud 

 Indsigt i hvad der afgør valg 

 Deltage i netværk og i 

institutioner hvor 

potentielle brugere er 

 Sælge skolens tilbud 

 Øget fokus på vigtigheden 

af god ”kundeservice” 

 Understøtte det gode 

samarbejde med 

samarbejdsparter 

 

Udfordring 

Ådalskolen oplever faldende børnetal 

Tilvalg af skolen er vigtig da faldende børnetal er en 

udfordring i tider med små årgange. 

Viden om skolens tilbud er afgørende for at kunne 

fastholde børnetallet og dermed en sund økonomi. 

Faldende børnetal medfører afskedigelser som påvirker 

medarbejdertrivslen 

 



Strategi for kommunikation og eksponering af skolens tilbud – indsats og handleplan: 

Sammenhæng: 
Ådalskolen oplever faldende børnetal som følge af store årgange der stopper på skolen. Faldende børnetal medfører udfordringer med at fastholde 
kompetente medarbejdere. Usikkerhed i ansættelsen medfører faldende personaletrivsel osv. 
For at imødegå denne udvikling er det nødvendigt at prioritere profilering af skolens tilbudsrække samt få ”nye varer på hylden” i skolens Videnshus. 
Strategisk kommunikation og profilering af skolen er nødvendig. Aktive netværk og den gode historie om skolen skal fortælles og tydeliggøres igen og 
igen. 
 

Mål: 
Fastholde børnetal 
Udvide tilbudsrække på Ådalskolen 
Udvide tilbudsrække i STU regi 
Udvide tilkøbsmuligheder for brugere af skolen  
Fastholde ressourcepersoner som kan anvendes på og udenfor skolen 
Indtægt på ca. 200.000.- i skolens Videnshus 

Tegn: 
Elevtallet fastholdes 
Forældrene vælger Ådalskolen frem for andre specialtilbud 
Tilbudsrækken udvides 
Skolens indtægter stiger 
Videnshusets tilbudsrække anvendes af samarbejdsparter 

Tiltag: 
Beskrivelse af skolens tilbud under Videnshuset 
Beskrivelse af psykologbistanden – indhold, form, pris 
Beskrivelse af pædagogisk hjemmevejledning – indhold, form, pris 
Udvidelse af søskendekursuskonceptet 
Tilbyde sparringsforløb for almen/specialskoler i Ringsted 
Tilbyde sparringsforløb med daginstitutionsområdet 
Tilbyde genoptræningsforløb, vederlagsfri fys. Træning m.m. 
Arrangere faglige oplæg – fungere som videnscenter 
Kommunikationsstrategi udarbejdes 

Evaluering:  
Løbende sparring med skolecenter omkring tilbud  
På ledermøder, med samarbejdsparter, ved revisitationer, med forældre og andre relevante steder hvor vi møder brugere/kunder 
 
 



Del 4 - strategi for udvikling af elevinddragelse og portfolio:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Læringsmål for medarbejdernes 

praksis 

 Niveauer i og metoder til 

elevinddragelse kendes af alle 

 Elevindflydelse ses og opleves i 

hverdagen ved valg af emner 

og temaer 

 Ses på målsætninger i 

klasserne 

 Elevsamtaler/møder danner 

grundlag for inddragelse 

Andelen af børn som føler 

sig inddraget stiger. 

Portfoliomapper følger 

børnene gennem deres 

skolegang 

 

Læringsmål for vejledere 

 Vejledere bidrager til portfoliomapper 

 Vejledere bidrager med metoder for 

inddragelse 

 Indhold i portfoliomapper følger 

børnene 

 

 

 

 

Læringsmål for organisationen 

 Vigtighed af elevinddragelse kendes 

 Metoder til elevinddragelse kendes af 

alle 

 Portfoliomapper udvikles 

 Vidensdeling af metoder til 

elevinddragelse 

Læringsmål for ledelsen 

 Understøtte processen 

med elevinddragelse 

 Understøtte udarbejdelsen 

af metoder til 

elevinddragelse 

 Analysere data omkring 

elevinddragelse 

 

Udfordring 

Skolens udviklingsgruppe arbejder løbende på at 

forbedre de indsatser der allerede anvendes i 

dagligdagen. 100% af eleverne har faglige 

progressionsmål, kommunikationsmål, ADL-mål og 

personlige/sociale mål. 

Elevinddragelse i hverdagen udfordrer dog nogle 

lærere og pædagoger. Det ses også i børnenes 

trivselsmålingerne. 



Strategi for udvikling af elevinddragelse og portfolio – indsats og handleplan: 

Sammenhæng: 
Ådalskolen har i mange år haft en tradition for at arbejde med læringsmål for eleverne. Dette er der arbejdet mod i første del af denne VS periode. 
Børnene har nu alle ADL-mål og langt hovedparten synligt i hverdagen. Målene er angivet i dokumentationsmaterialet, så på mange måder er vi i mål 
med den seneste målsætning. 
Imidlertid viser gennemgangen af trivselsmålingerne at flere elever kun delvist føler sig inddraget i UV’s indhold. Dette er måske meget naturligt. 
Imidlertid giver lærere også udtryk for at det kan være svært hvordan man skal arbejde med elevinddragelse med skolens målgruppe. Så måske 
børnene har en pointe?  

Mål: 
Elevinddragelse opleves reel og mål for undervisningen er synlig på skolen 
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 
Flere børn oplever sig medbestemmende 
Flere personaler ved hvordan man kan arbejde med elevinddragelse 

Tegn: 
Elevsamtaler gennemføres hvor mål aftales (med de børn hvor det er muligt) 
Elevmøder holdes hvor børnenes ideer til indhold kommer frem 
Børnene er reelt med til at bestemme emner og indhold 
ADL-mål og faglige måle er synlige i klasserne og elevgarderober 
Medarbejderne ved hvordan man kan arbejde med elevinddragelse med denne målgruppe 
 

Tiltag: 
Oversigt over inddragelsesmuligheder udarbejdes – (niveauopdelt oversigt) 
Der afsættes tid på fagmøder til at drøfte hvordan elevinddragelse kan praktiseres i hverdagen 
Ledelsen initierer en proces for ovenstående 
Vidensdeling omkring elevinddragelse 
Portfoliomapper udarbejdes 

Evaluering:  
Sker på team- og fagmøder hvor ledelsen laver opfølgning 
Ved kommende trivselsmålinger 
 

 

VS udarbejdet af skolens ledelse december 2019. 


