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Indledning 

Virksomhedsaftalen indgår i det såkaldte aftalestyringskoncept i Slagelse Kommune, der består af udviklingsaftalen (indgås 

mellem centerchef og det politiske udvalg) og virksomhedsaftaler (indgås mellem virksomhedsleder og 
centerchef/afdelingsleder). Aftalerne indgås som udgangspunkt for en étårig periode, men hovedparten af målene rækker 
videre frem. 

 
Udviklingsaftalen sætter de overordnede ramme for det fælles udviklingsarbejde indenfor et center ved at definere mål og 

indsatser for det kommende år, samt effektindikatorer. Udviklingsaftalen er bindeleddet til budgetaftale, politikker og 
strategier m.m. på børn- og ungeområdet, herunder børn- og ungepolitik, uddannelsespolitik, forebyggelsesstrategi, 
inklusionsstrategi, skolepolitik og kvalitetsrapport.  

 
Virksomhedsaftalen beskriver, hvordan den pågældende virksomhed udmønter de mål, som Uddannelsesudvalget har sat for 

2016 for Center for Uddannelse. Mere konkret beskriver virksomhedsaftalen de lokale mål og indsatser, som den pågældende 
virksomhed forpligter sig på i 2016. På baggrund af virksomhedens lokale afsæt (kerneopgave, udfordringer, resultater mv.) 
kan mål og indsatser fra udviklingsaftalen differentieres og prioriteres. Det betyder, at virksomhedens lokale mål og indsatser 

fokuseres der, hvor der er et udviklingspotentiale.  
 

Gennem dialogmøder mellem uddannelseschef/afdelingsleder og virksomhedsleder opnås enighed om de konkrete mål og 
indsatser, som virksomheden igangsætter i 2016 for at bidrage til at opnå målene på centerniveau (kommunalt niveau).  
 

 

 
 

 
 
 



 

 
 

 

 

Virksomhedens udviklingsma l  

 Udviklingsaftalens mål og  

Effektindikatorer 

 

Virksomhedens 

 resultater/data 

Virksomhedens egne 

målsætninger 

Virksomhedens indsatser 

 
 
 
 
 
 
 

Styrket 

faglighed 

 

Børnenes og de unges faglige og 

læringsmæssige kompetencer 

skal styrkes, så flere bliver 

uddannelsesparate og flere 

gennemfører en 

ungdomsuddannelse. Alle børn og 

unge skal udfordres, så de bliver 

så dygtige som de kan. 

 

- Mindst 95 % af eleverne består 

dansk og matematik med mindst 

2 ved prøverne i 9. og 10. klasse. 

- Mindst 80 % af eleverne er 

gode til at læse og regne. 

 

- Ultimo 2016 bruger lærere og 

pædagoger læringsmål og 

succeskriterier aktivt i alle forløb.  

 

- Ultimo 2016 har medarbejdere 

og elever på den enkelte skole en 

fælles forståelse af, hvad en 

’lærende elev’ er. 

 

 

 

Alle skolens elever 

testes i henhold til de 

kommunale krav samt 

i de anbefalede 

matematikprøver. 

Testene tags to gange 

årligt, således at det 

er muligt at måle den 

enkelte elevs progres-

sion. 

 

Som det fremgår af 

udviklingen i procent-

point fra 2014 til 2015 

i forhold til nationale 

test i dansk, læsning 

og matematik, er der 

endnu et stykke vej, 

før mindst 80% af 

skolens elever kan 

betegnes som gode 

læsere og regnere. 
Især 6. klasses 

resultater var meget i 

øjenfaldende.  

 

- Mindst 70 % af skolens 

elever er gode til at læse og 

regne. 

-Mindst 95 % af elevernes 

testresultater vidner om 

progression. 

- Ultimo 2016 bruger alle 

lærere og pædagoger 

læringsmål og succes-

kriterier aktivt i alle 

undervisningsforløb. 

- Ultimo 2016 har alle 

medarbejdere og elever på 

Kirkeskovsskolen en fælles 

forståelse af, hvad en 

”lærende elev” er. 

 

 

 

Alle almenskoler i Slagelse Kommune 

arbejder på at implementere Visible 

Learning. Formålet er, at alle eleverne 

skal lære så meget som muligt ved - 

lidt populært sagt - at ’lære dem at 

lære’. Medarbejderne skal støtte 

eleverne heri, hvilket blandt andet 

indebærer, at læringsmål og 

succeskriterier gøres tydelige for 

eleverne, og feedback gives i forhold 

hertil. Ligeledes bruges data om 

elevernes faglige progression som 

afsæt for tilrettelæggelse af 

undervisningen. Der er opsat en række 

konkrete mål for indsatsen, og i 2016 

arbejder skolerne videre mod at indfri 

disse mål med afsæt i deres lokale 

handleplan. 

 

For at indfri målene har skolen 

iværksat følgende tiltag: 

- VL er fast punkt på vores månedlige 
personalemøder med henblik på 

vidensdeling, inspiration m.m. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

De dårlige resultater 

skyldtes til dels, at vi 

havde valgt at lade 

alle skolens special-

klasseelever deltage i 

de nationale test på 6. 

klasses niveau. 

 

Endelig kan man 

spørge sig selv, om 

det overhoved giver 

mening at måle en 

progression fra 2014 

til 2015, når der er 

tale om forskellige 

klasser og elever? 

 

- Der har været afholdt en pædagogisk 

aften, hvor hele Kirkeskoven har 

arbejdet med læringsmål og succes-

kriterier i praksis. 

- Pædagoger og lærere på skolen har 

deltaget i et VL-kursus i tydelige mål 

og taksonomier. 

- Der er planlagte endnu et VL-kursus i 

efteråret for lærere og pædagoger, 

denne gang i feedback. 

 

-For at sikre, at alle børn bliver så 

dygtige som muligt, afholdes 2 årlige 

konferencer i alle klasser med 

deltagelse af læsekonsulent, PPR, 

klasselærer og evt. matematiklærer, 

samt skolens leder. 

På disse møder gennemgås klassens 

testresultater, og der udarbejdes en 

handleplan for de elever, hvis 

resultater ikke vidner om progression, 

eller som vi skal have særlig fokus på.  

 

-Ved skoleårets planlægning bestræber 

vi os fortsat på, at eleverne undervises 

i de enkelte fag af linjefagsuddannede 

eller lærere med tilsvarende kompe-

tencer. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Trivsel og  

inklusion 

Alle børn og unge skal trives i 

deres klubtilbud og skole og 

opleve gode relationer til 

kammerater og lærere og 

pædagoger. Der arbejdes hen 

imod den størst mulige grad af 

inklusion, så flest mulige børn og 

unge er i deres klubtilbud og 

skole.  

- 95 % af eleverne er meget 

glade eller glade for at gå i skole.  

- Inklusionsgraden øges til 93,5 

%.  

 

 

Alle skolens klasser 

har deltaget i den na-

tionale trivselsmåling i 

2015 og 2016. 

 

I 2015 viste det 

samlede score for 4. – 

6. klassetrin følgende:  

social trivsel: 3,9 

faglig trivsel: 3,7 

støtte/inspiration : 3,1 

ro og orden: 3,4 

Skolens resultat lå på 

eller under kom-

munens gennemsnit. 

 

I 2016 viser det 

samlede score 

følgende:  

social trivsel: 4,3 

faglig trivsel: 3,8 

støtte/inspiration : 3,6 

ro og orden: 3,8 

Skolens resultat 

ligger over kommu-

nens gennemsnit. 

 

Målt på de enkelte 

klassetrin er det dog 

tydeligt, at scoren 

falder med alderen. 

 

 

-90 % af eleverne er glade 

for at gå i skole. 

-Der kan måles en progres-

sion på mindst én af de fire 

indikatorer. 

 

 

Skoler og klubber arbejder systematisk 

med at udvikle trivsel for den enkelte 

og fællesskabet, fx via elevsamtaler, 

større grad af elevinddragelse, 

valgmuligheder, fraværsprocedure mv.  

 

-Med afsæt i klasserapporterne 

arbejder hver klasse med mindst et af 

følgende temaer: social trivsel, faglig 

trivsel, støtte og inspiration og/ eller ro 

og orden.  

 

-Kirkeskoven har en kultur, hvor alle 

bekymringer (naturligvis også mob-

ning), bliver taget alvorligt, uanset om 

det er eleven, forældrene eller en lærer, 

der rejser problematikken. Og der 

handles her og nu. 

 

-På de to årlige klassekonferencer 

drøftes de elever, der viser tegn på 

mistrivsel og derfor kræver særlig 

opmærksomhed. Efterfølgende udar-

bejdes en handleplan, hvor skole og 

evt. SFO går sammen om en fælles 

strategi. 

-Det gode samarbejde omkring fælles 

børn i den samlede institution Kirke-
skoven fortsætter. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bedre 

overgange 

 

Vi vil understøtte børn og unges 

udvikling af læringskompetence 

og – parathed. Centralt udvikles 

et fælles læringssyn på 0-18 års 

området for at skabe et fælles 

læringsmiljø og -kultur på tværs 

af tilbud.  

 

- Ultimo 2016 har alle 

virksomheder og understøttende 

faggrupper indgået forpligtende 

aftaler omkring overgange. 

 

- 75 % lærere og pædagoger 

oplever at have et fælles sprog 

om og forståelse af 

skoleparathed  

 

- Antallet af skoleudsættelser 

falder til 4 % i august 2017.  

 

- Mindst 60 % af eleverne i 0. 

klasse klarer sig godt i 

læseevalueringen 3. kvartal 

2017.  

 

- 70 % af eleverne er gode til at 

læse og regne i 6. klasse målt i 

nationale test skoleåret 2016/17.  

 

 

 

 

 

Antallet af skoleud-

sættelser i Kirke-

skoven har altid ligget 

lavt. En registrering 

gennem flere år viser 

således, at største-

parten af de børn, der 

skoleudsættes, er 

plejebørn med særlige 

behov. 

 

I den samlede institution 

Kirkeskoven er det vores 

mål at skabe: 

- et fælles læringsmiljø. 

- en fælles kultur ud fra 

fælles værdier 

- et fælles sprog og barne- 

syn fra barnet indskrives i 

børnehaven som 2 årig, til 

det forlader skolen efter 6. 

klasse for at fortsætte på 

Skælskør Skole eller 

Eggeslevmagle Skole. 

 

-Ultimo 2016 har Skælskør 

Skole og Kirkeskovsskolen 

revideret den eksisterende 

aftale omkring overgangen 

fra 6. til 7.klasse og gjort 

den forpligtende. 

 

-Ultimo 2016 har Eggeslev-

magle Skole og Kirkeskovs-

skolen udarbejdet retnings-

linjer for brobygning mellem 

6. og 7.klasse. 

 

-Mindst 60 % af eleverne i 

0. klasse klarer sig godt i 
læseevalueringen 3. kvartal 

2017.  

 

 

 

Skoler og klubber indgår forpligtende 

aftaler med brobygnings-virksomheder 

omkring overgange – med afsæt i det 

nuværende brobygningsmateriale. 

-Kirkeskovsskolen og SFOen udgør 

sammen med børnehaven Kirkeskoven 

den samlede institution Kirkeskoven. 

Kirkeskoven har siden 2001 været 

drevet efter Landsbymodellen, hvilket 

indebærer, at Kirkeskoven har fælles 

ledelse og fælles bestyrelse, hvor alle 

forældre med børn i den samlede 

institution er valgbare. Dette 

samarbejde udvikles til stadighed. 

-Fra februar holder vi 2 timers ”skole” 

om ugen for alle kommende 0.klasses 

børn, som er indskrevet på Kirke-

skovsskolen. Det drejer sig om børn 

fra vores egen børnehave samt den 

selvejende institution Børnebissen. 

Undervisningen varetages af 

primærpædagogen og børnehave-

klasselederen. 

 

-For at sikre, at alle børn bliver så 

dygtige som muligt, afholdes en årlig 

konference i 0. klasse med deltagelse 
af tale-/hørekonsulent, PPR,  

klasselærer, kommende klasselærer og 

skolens leder. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Skolens eventuelle egne drifts- og udviklingsma l 

 

 

 
 

 

 

 

- 90 % af eleverne får mindst 2 

ved prøverne i dansk og 

matematik i 2016 i 9. klasse og 

95 % af eleverne i 10. klasse. 

 

 

-70 % af eleverne er gode 

til at læse og regne i 6. 

klasse målt i nationale test 

skoleåret 2016/17.  

 

 

På dette møde gennemgås klassens 

testresultater, og der udarbejdes en 

handleplan for elever med særlige 

behov. 

 

-I efteråret 2016 indgår den samlede 

institution Kirkeskoven i projektet 

”Tidlig opsporing” sammen med andre 

skoler og børnehaver i vores område. 

 

Udviklingstema 

 

Virksomhedens  

resultater/data  

Virksomhedens egne  

målsætninger  

Virksomhedens indsatser 
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24.08.2016  

                   Dorte Næsborg 
 

Dato  Virksomhedsleder       Dato  Uddannelseschef 

 


