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Indledning 
Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På bag-

grund af folkeskolereformen er det i Slagelse Kommune besluttet at udarbejde en skolepolitik, der skal 

sætte retning for udviklingen af kommunens folkeskoler. Skolepolitikken omhandler de værdier, mål og 

resultater, som arbejdet med eleverne i folkeskolerne skal baseres på. Hovedfokus er at skabe læring 

og trivsel for alle elever. Udgangspunktet er folkeskolens formål, der er baseret på et dannelsessyn: 

Folkeskolen skal give eleverne kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse 

og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståel-

se for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og 

fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. 

 

Folkeskolerne i Slagelse Kommune arbejder for et fælles skolevæsen med et fælles ansvar for de cirka 

7500 elever. Skoleområdet udgør et netværk af forskellige typer folkeskoler med hver deres præg. Der 

er almenskoler med 0.-3 klasse, 0.-6. klasse, 0.-9. klasse og et 10. klassecenter. Nogle almenskoler 

har specialklassetilbud, og derudover er der specialskoler. De fleste skoler har skolefritidsordning. 

 

Skolepolitikken er den fælles ramme for alle ledere og pædagogiske medarbejdere på skoleområdet, 

dvs. lærere, pædagoger og medhjælpere. Og politikken omfatter alle elever, uanset om de går i en 

almenskole, et specialklassetilbud eller en specialskole. Politikken udstikker også rammer for forældre-

samarbejdet og forældrenes ansvar.  

 

Skolepolitikken er baseret på de politiske mål for folkeskolereformen, som er:  

1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater  

3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden 

og praksis 

 

Skolepolitikken skal ses i sammenhæng med Slagelse Kommunes tværgående politikker, særligt Bør-

ne- og Ungepolitikken og Uddannelsespolitikken. Uddannelsespolitikken sætter fokus på faglighed, 

sammenhæng, udviklingsparathed og innovation, og der er opsat mål for hvert af disse temaer. I Bør-

ne- og Ungepolitikken er blandt andet opsat mål for læring samt for forpligtende fællesskaber og inklu-

sion.  

 

Folkeskolerne i Slagelse Kommune arbejder med inklusion ud fra en optik om, at mange - men ikke 

alle – elever med de rette foranstaltninger vil have større glæde af at gå på distriktsskolen end i et 

specialtilbud på en anden skole. Nedenfor fremgår den definition af inklusion, som folkeskolerne arbej-

der ud fra: 

 

 Inklusion handler om at høre til og at den enkelte elev oplever, at være en del af et udviklende 

og forpligtende fællesskab. 

 Inklusion forstås som et spørgsmål om at udvikle en virksomhedskultur, som accepterer og 

anerkender alle de i lokalmiljøet hjemmehørende elever. 

 Inklusionsbegrebet indebærer tilstedeværelse, accept, anerkendelse, deltagelse samt faglig og 

personlig udvikling og trivsel i fællesskabet. 

 Inklusion medfører, at lærings-, fritids- og sociale fællesskaber på fleksible måder udvikles, så 

de understøtter alle elevers behov. 
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Om folkeskolereformen 
 

Folkeskolereformen indebærer en række initiativer, som skal skabe det nødvendige grundlag for at de 

politiske mål kan indfris. I hovedtræk indebærer initiativerne følgende: 

 

 En længere skoledag med mere undervisning i fagene, ny tid til understøttende undervisning, 

tilbud om lektiehjælp og faglig fordybelse samt daglig bevægelse  

 Forskellige faggrupper kan varetage forskellige opgaver i den længere og varierede skoledag. De 

forskellige faggrupper, herunder lærere og pædagoger, samarbejder tæt om elevernes læring og 

trivsel for at sikre sammenhæng i skoledagen.   

 Samarbejde mellem folkeskolen og det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv samt kommunale 

musik- og ungdomsskoler  

 Mål om at 95 % af undervisningen i 2020 varetages af lærere med linjefag eller tilsvarende kom-

petence erhvervet gennem efteruddannelse, længerevarende kurser mm. Målet skal indfries grad-

vist, så det i 2016 er mindst 85 % af undervisningen og i 2018 mindst 90 %. 

 

Reformen skal bidrage til at forbedre det faglige niveau i folkeskolen for alle elever. Fremadrettet bliver 

Byrådet ansvarlig for folkeskolens kvalitet og progression, som årligt bliver vurderet ud fra fire resul-

tatmål: 

 

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

 Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. 

 Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal re-

duceres år for år. 

 Elevernes trivsel skal øges. 

 

 

 

Fire temaer for skolepolitikken 

 

Skolepolitikken er bygget op omkring fire temaer: 

  

 Styrket faglighed 

 Trivsel for alle elever 

 Den åbne skole 

 Globalt udsyn, innovation og entreprenørskab  

 

De første tre temaer er mere eller mindre givet med reformen. Det sidste tema udspringer af visionen 

for skoleområdet og et lokalt ønske om, at profilere kommunens folkeskoler i en specifik retning. 
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Tema: Styrket faglighed  
Folkeskolereformen sætter fokus på at styrke fagligheden. Både elevernes faglighed og de pædagogi-

ske medarbejderes faglighed skal styrkes. Særligt i læsning og matematik er der behov for et løft af 

elevernes præstationer.  

 

Værdier (det er værdifuldt at): 

 Alle elever er læringsparate  

 Alle elever udfordres, så de udvikler deres fulde potentiale – både i forhold til faglige, alsidige, 

sociale og personlige kompetencer 

 Alle elever er motiverede og uddannelsesparate, når de forlader folkeskolen, så de har de bed-

ste forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse 

 

Indsatser (derfor vil vi): 

 Sikre den røde tråd i børnenes læring i brobygningen mellem dagtilbud og skole, samt på 

tværs af skoler 

 Etablere inspirerende læringsmiljøer med alsidige faglige fællesskaber og læringsformer, her-

under en mere praksisorienteret undervisning med brug af it, bevægelse, musik og kreativitet 

på alle klassetrin. Samt brug af holddeling og samarbejde på tværs af klasser 

 Styrke samarbejdet mellem skolens pædagogiske medarbejdere om elevernes læringsforløb 

 Sikre høj grad af kompetencedækning i alle fag 

 Sikre, at de pædagogiske medarbejdere har specialpædagogiske kompetencer 

 Styrke samarbejdet mellem skoler i forhold til faglige fællesskaber 

 Styrke samarbejdet mellem overbygningsskoler og ungdomsuddannelser omkring brobygning 

og afklaring af elevernes uddannelsesparathed 

 Støtte forældrene i at understøtte deres børns læring bl.a. via dialog om forventninger 

 Arbejde med tydelige læringsmål, der opsættes og evalueres i samarbejde med den enkelte 

elev 

 Sikre at alle elever er aktive i undervisningen, fx via arbejde i grupper, makkerpar, fremlæg-

gelser mm 

 

Resultatmål (det har vi opnået, når): 

 Kompetencedækningen i dansk, matematik, engelsk og fysik/ kemi er mindst 95% i 2016. I 

øvrige fag mindst 85 % i 2016 og mindst 90 % i 2020 

 Mindst 95 % af eleverne består dansk og matematik med mindst 2 ved prøverne i 9. og 10. 

klasse 

 Mindst 80 % af eleverne scorer 3, 4 eller 5 ved de nationale test i læsning og matematik 

 Andelen af elever, der scorer 5 i de nationale test i læsning og matematik, stiger år for år.  

 Andelen af elever, der scorer 1 i de nationale test i læsning og matematik, reduceres år for år 

De nationale test 
bliver gennemført én 

gang årligt. I dansk er 
der nationale tests på 
2., 4., 6. og 8 klasse-
trin og i matematik på 
3. og 6. klassetrin.  
Resultaterne opgøres 
på en femtrinsskala, 

hvor 5 er højest og 1 
er lavest.  

 

 

Begrebet kompeten-
cedækning betyder, 
at lærerne har under-
visningskompetence 
fra læreruddannelsen i 
de fag, de underviser 

i, eller har opnået en 
tilsvarende faglig 
kompetence. En real-
kompetenceafdækning 
kan vise dette.  

Faglighed i folkeskolen er 

en kompleks størrelse, der 
både handler om at tilegne 
viden og metoder indenfor et 
fag, og om at kunne anvende 
denne viden i nye sammen-
hænge. Faglighed omhandler 

både de boglige, musiske og 
praktiske fag. Alle fagene er 
en væsentlig del i elevernes 
dannelse og læring.  
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Tema: Trivsel for alle elever 

Folkeskolereformen sætter fokus på elevernes trivsel og motivation som forudsætning for læring. I 

reformen indgår også en række indsatser for at styrke forældresamarbejdet. 

 

Værdier (det er værdifuldt at): 

 Alle elever har ret til at være en del af fællesskabet og have mindst én ven på skolen 

 Alle elever trives, er motiverede og kan lide at gå i skole 

 Høre alle elevers perspektiver: deres oplevelser, holdninger, forventninger og ideer  

 Anerkende og imødekomme alle elevers faglige interesser og forudsætninger 

 Forældrene bakker op om skolen og tager medansvar for deres barns læring og trivsel og for 

hele klassens trivsel 

 Møde eleverne som hele mennesker 

 

Indsatser (derfor vil vi): 

 Inddrage eleverne i større grad og tilbyde dem flere valgmuligheder  

 Arbejde systematisk på at udvikle trivsel både for den enkelte elev og fællesskabet  

 Styrke elevernes sociale relationer gennem samarbejde   

 Anvende en systemisk tilgang i det forebyggende arbejde  

 Udarbejde lokal procedure for hurtig indsats, hvis en elev føler sig ensom eller udenfor 

 Afholde hyppige elevsamtaler  

 Sikre, at de pædagogiske medarbejdere har kompetencer i forhold til at inddrage alle børn i 

fællesskabet  

 Styrke samarbejdet mellem skolens pædagogiske medarbejdere om elevernes trivsel. 

 Sikre gode relationer mellem lærere og elever  

 Udvikle og styrke forældresamarbejdet og –ansvaret, blandt andet med henblik på at foræl-

drene deltager aktivt i at udvikle fællesskabet i klassen 

 Udarbejde en strategi for inklusion i samarbejde med Center for Børn, Unge og Familie og Cen-

ter for Dagtilbud  

 Etablere et Kompetencecenter for Inklusion, der kan bistå skolerne i arbejdet med inklusion 

 

Resultatmål (det har vi opnået, når): 

 Mindst 95 % af eleverne kan lide at gå i skole  

 Mindst 95 % af eleverne synes, at de lærer noget i skolen 

 Mindst 80 % af forældrene deltager i trivselssamtaler og forældremøder  
 Mindst 80 % af forældrene er tilfredse med deres barns skole 

Folkeskolerne i Slagelse Kommune arbejder ud fra følgende definition af trivsel:  

 Trivsel handler om, at den enkelte elev er glad for at gå i skole og oplever gode relationer 

til sine klassekammerater og de nærmeste lærere og pædagoger.  

 Trivsel er tæt knyttet til motivation, nysgerrighed, koncentration, læring og udvikling ge-

nerelt. Elever, der trives, har lettere ved at lære.  

 Trivsel afhænger af og påvirkes af miljøet i skolen og i klassen.  

 I arbejdet med trivsel er elevernes tilgang til hinanden vigtig, men de pædagogiske med-

arbejderes og forældrenes tilgang til eleverne kan også udfordres.  

 De pædagogiske medarbejdere og forældrene har et fælles ansvar for, at eleverne trives.  

 



 

 

 

 

 

 

 
Side 5 / 7 

 

Tema: Den åbne skole 

Folkeskolereformen indebærer, at skolerne i højere grad skal åbne sig over for det omgivende sam-

fund. De skal i større udstrækning inddrage det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv og samarbejde 

med den kommunale musik- og ungdomsskole. Dette skal blandt andet bidrage til at fremme den loka-

le sammenhængskraft med særligt fokus på samarbejdet mellem lokale aktører. 

 

I Slagelse Kommune er folkeskolerne desuden forpligtet på at samarbejde med de omkringliggende 

børnehaver og ungdomsuddannelser om elevernes overgang til og fra folkeskolen.  

 

Sidst er der også et ønske om, at folkeskolerne samarbejder med det lokale erhvervsliv.  

 

Værdier (det er værdifuldt at): 

 Alle elever stifter bekendtskab med idræts-, forenings-, kultur- og erhvervslivet og dets mulig-

heder, herunder den kommunale musikskole og ungdomsskole 

 Alle elever oplever smidige overgange mellem skolen og henholdsvis dagtilbud, ungdomsud-

dannelser og andre skoler 

 Inddrage forældrene som en aktiv ressource 

 Elever med særlige talenter har mulighed for at udvikle disse 

 

Indsatser (derfor vil vi): 

 Center for Skole og Fritid indgår rammeaftaler med ungdomsuddannelser, musikskole, ung-

domsskole, idrætsliv, foreninger, erhvervsliv og kulturinstitutioner om forpligtende samarbejde 

med folkeskolerne til gavn for alle parter 

 Fortsat udvikle brobygningen til dagtilbud, overbygningsskoler og ungdomsuddannelser 

 Skabe mulighed for, at elever med særlige talenter kan dyrke disse i sammenhæng med deres 

skolegang   

 

Resultatmål (Det har vi opnået, når): 

 Alle elever i løbet af deres skoleforløb har deltaget i undervisningsforløb i samarbejde med 

hhv. ungdomsuddannelser, musikskole, ungdomsskole, idrætsliv, foreninger, erhvervsliv og 

kulturinstitutioner 

 Alle skoler har forpligtende og formaliserede brobygningsaftaler med omkringliggende dagtil-

bud, føde/overbygningsskoler og ungdomsuddannelser 

 Skolerne kan udpege elever, der har haft mulighed for at gennemgå særlige talentudviklings-

forløb 

 

Begrebet den åbne skole kommer fra folkeskolereformen og indebærer, at skolerne i 

højere grad skal samarbejde med og inddrage lokale aktører i skoledagen – særligt i den 

understøttende undervisning.  

 

Formålet er blandt andet at give eleverne mulighed for at arbejde mere praktisk oriente-

ret og få indsigt i, hvordan det de lærer, kan anvendes i praksis. Derudover skal den åbne 

skole bidrage til, at eleverne bliver bekendte med lokale fritids- og kulturtilbud. Det kan fx 

være idrætsforeninger, museer, ungdomsskole, musikskole mv.  
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Tema: Globalt udsyn, innovation og entreprenørskab 
Folkeskolen skal uddanne eleverne til engagerede og kompetente medborgere i en global verden. For 

at imødekomme dette, indføres der med reformen blandt andet tidligere undervisning i fremmedsprog.  

 

Værdier (det er værdifuldt at): 

 Alle elever kan omsætte viden og skabe produkter af værdi for andre  

 Alle elever kan begå sig i forskellige kulturelle sammenhænge 

 

Indsatser (derfor vil vi): 

 Undervise eleverne i og give dem praktisk erfaring med entreprenørskab og innovation 

 Styrke elevernes viden om samfundet, kulturforståelse, kommunikation og videndeling 

 Sikre, at globalt udsyn, innovation og entreprenørskab integreres i årsplaner  

 Center for Skole indgår rammeaftaler med lokale og internationale virksomheder og andre ak-

tører om innovationsprojekter til gavn for alle folkeskoler  

 

Resultatmål (det har vi opnået, når): 

 Alle elever i løbet af deres skoleforløb har deltaget i et innovationsprojekt i samarbejde med en 

lokal/international virksomhed eller anden aktør  

 Alle elever har jævnligt kontakt til og er i dialog med elever fra udlandet fx via venskabsklas-

ser, pennevenner, skype og studierejser 

 

 

 

 

Entreprenør-

skab betyder 

foretagsomhed 

og kan forstås 

som implemen-

tering af nye 

ideer. 

 

Globalt udsyn er centralt for 

elevernes dannelse og for at 

kunne vælge deres egen vej 

gennem livet. Øget indsigt i 

internationale forhold giver 

mellemfolkelig forståelse og 

gør eleverne bedre i stand til 

at forstå og handle i et globalt 

samfund.  

Innovation er en pro-

ces, der handler om at 

skabe noget som er: 

 nyt (ikke set før) 

 nyttigt (skal kunne 

afhjælpe noget) 

 nyttegivende (skal 

kunne give bredere 

fordele for flere). 
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Næste skridt: fra politik til konkrete indsatser  
Skolepolitikken sætter de overordnede mål for udviklingen af Slagelse Kommunes folkeskoler.  

Næste skridt er at udarbejde en baseline, der beskriver det nuværende udgangspunkt. På baggrund 

heraf kan der følges op på udviklingen og indfrielse af resultatmålene. Ligeledes skal der udarbejdes en 

plan for evaluering og opfølgning, som skal godkendes af Byrådet.  

 

Jævnfør kommunens politikkoncept løber skolepolitikken i en fireårig periode og evalueres i starten af 

næstkommende byrådsperiode, dvs. primo 2018. Der laves en midtvejsevaluering i 2016. Den løbende 

opfølgning på målene i skolepolitikken sker gennem Kvalitetsrapporten. Det er Uddannelsesudvalget, 

der har ansvar for at følge op på målene.  

 

 

 

 


