2017 indsatsplan for
Risbjergskolen
Forældretilfredshed

Indsatsplan vedr. tilfredshed med undervisningen
Overskrift:
Hvad vil vi?

Baggrund:
Hvorfor vil vi det

Styrke den enkelte elevs læring ved at tilrettelægge undervisningen Hver elev skal gives gode muligheder for at opnå det bedst mulige
efter den enkelte elevs behov.
udbytte af skolegangen og derigennem skabe et solidt fundament
for den videre uddannelse.
Skolebestyrelsen vil udarbejde et princip for anvendelse af lektier i
undervisningen.
Det kan styrke forståelsen af og opbakning til skolens arbejde med
indlæring, hvis forældre og elever har kendskab til og indflydelse på
anvendelse af lektier i undervisningen.

Indsatsplan:
Hvordan vil vi gøre det?
Skabe synlighed vedrørende den enkelte elevs dynamiske
læringsmål og plan overfor eleven, forældre og årgangsteamet.

Måling:
Hvordan kan vi måle/vise, at vi når målet?
Midtvejsevaluering i MED-udvalg og skolebestyrelsen.
Forældretilfredshedsundersøgelse, evt. 2018.

Styrke arbejdet med udarbejdelse af dynamiske læringsmål og plan
for enkelte elev gennem udviklingssamtaler mellem den enkelte
elev og dennes klasselærer.
Prioritering af ressourcer til afholdelse af løbende
udviklingssamtaler mellem den enkelte elev og dennes klasselærer
Styrke kommunikationen vedrørende det enkelte barns læring og
eksempelvis anvende elevplanen som et dynamisk redskab i
samarbejdet mellem skole og hjem.

Indsatsplan vedr. tilfredshed med dit barns trivsel
Overskrift:
Hvad vil vi?
Styrke indsatsen og skabe synlighed omkring forebyggende
indsatser og tiltag ift. trivsel, inklusion og mobning. .

Indsatsplan:
Hvordan vil vi gøre det?

Udnytte ressourcerne i skole/hjemsamarbejdet, ved at sikre dialog
med forældrene iht. trivselsindsatser.

Baggrund:
Hvorfor vil vi det
Den enkelte elevs trivsel er vigtig for udvikling og læring.

Måling:
Hvordan kan vi måle/vise, at vi når målet?

Evaluering med skolens kontaktforældre.
Midtvejsevaluering i MED-udvalg og skolebestyrelsen.

Udarbejde og formidle indsatsplan for inklusion og trivsel, særligt
med fokus på forebyggende tiltag.
Understøtte den enkelte elevs og klassens trivsel gennem samtaler
på både klasse- og individniveau.

Involvere skolens ressourcepersoner og hjælpe til en afklaring af
roller og ansvar blandt de involverede i mobbesituationer.

Forældretilfredshedsundersøgelse, evt. 2018.

Indsatsplan vedr. tilfredshed med personalet
Overskrift:
Hvad vil vi?
Styrke vores tilsyn med medarbejdertilfredsheden.
Søge kontinuitet i læringsforløb og tilknytning af personale.

Indsatsplan:
Hvordan vil vi gøre det?
Have faste vikarer tilknyttet skolen.
Søge kontinuerlige løsninger i tilfælde af ændringer hos personalet.

Baggrund:
Hvorfor vil vi det
Fokus på elevtrivsel og skole/hjemsamarbejde, vil have en
betydning for medarbejdernes trivsel.
Fokus på kontinuitet i læringsforløb og personaletilknytning kan
skabe forbedret elevtrivsel. Dette er med til at understøtte
samarbejdet mellem skole og hjem og dermed forbedret trivsel for
både personale, elever og forældre.

Måling:
Hvordan kan vi måle/vise, at vi når målet?
Evaluering af medarbejdertrivselsundersøgelsen

Indsatsatsplan vedr. samarbejdet mellem skole og hjem
Overskrift:
Hvad vil vi?
j

Tydelig kommunikation mellem skole, forældre og elever

Informere om status og tiltag på skolen via nyhedsbreve

Indsatsplan:
Hvordan vil vi gøre det?
Ved at både skole og forældre arbejder bevidst på at sende rette
information til rette modtager, for at sikre relevant, informativ og
tydelig kommunikation

Baggrund:
Hvorfor vil vi det
For at understøtte en balanceret og sober kommunikationskultur
mellem skole og hjem

Måling:
Hvordan kan vi måle/vise, at vi når målet?

Forældretilfredshedsundersøgelsen, evt. 2018

Opfølgende dialog ved skole/hjemsamtalerne, hvor
Ved at sende kvartalsvise nyhedsbrevet med information om
tilstrækkeligheden af kommunikation mellem skole og hjem drøftes
nuværende status samt fremtidige tiltag og arrangementer. Elevråd,
skolebetyrelse, SFO m.fl. vil få mulighed for at informere via
informationsbrevet.
Ved at anvende elevplaner og skole/hjemsamtaler i et dynamisk
omfang, som sikrer en løbende dialog mellem skole og hjem.
Ved at opfordre til intrahenvendelser mellem skole og hjem
besvares

Indsatsplan vedr. skolens fysiske rammer
Overskrift:
Hvad vil vi?

Baggrund:
Hvorfor vil vi det

Understøtte gode læringsforløb ved at udnytte og forbedre skolens
fysiske rammer. Dette gælder både inde- og udearealer.

Gode fysiske rammer er med til at skabe en optimal ramme for
elevernes indlæring

Understøtte trafiksikkerheden omkring Risbjergskolen og i
forlængelse af skolens trafikpolitik øge muligheden for brug og
parkering af cykler.

Vi ønsker at gøre området omkring skolen mere trafiksikkert ved
bl.a. at forbedre forholdene for cyklister. Dette vil kunne motivere
elever og forældre til at cykle til skolen.

Indsatsplan:
Hvordan vil vi gøre det?
Udskifte skolemøbler.
Optimere og udbygge vores cykelfaciliteter.
Udnytte hele skolens udeareal.
.

Måling:
Hvordan kan vi måle/vise, at vi når målet?
Løbende orientering i skolebestyrelsen om udskiftning af
skolemøbler.

