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Indledning
Kvalitetsrapport 2013 for Strandparkskolen giver læseren et samlet overblik over en række
forskellige områder, der alle betyder noget for vurderingen af skolens kvalitet. I indledningen er det
beskrevet, hvordan rapporten er struktureret, så læseren kan navigere i rapportens indhold. De
ændringer, der er sket i forhold til tidligere kvalitetsrapporter, er ligeledes beskrevet. Den
styringsmæssige kontekst, som skolens kvalitetsrapport indgår i, bliver afslutningsvist præsenteret.

Nye pejlemærker og udvikling af kvalitetsrapporten
I februar 2013 godkendte Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker for den københavnske
folkeskole efter en høringsrunde med udbredt tilfredshed med de fem nye pejlemærker.
Pejlemærkerne var resultatet af en proces, hvor Børne- og Ungdomsborgmesteren med bidrag fra en
faglig sparringsgruppe ønskede at skabe en tydeliggørelse af den politisk-strategiske ledelse og
målstyring af folkeskolen. Pejlemærkerne er altså udarbejdet med henblik på, at skoleledere og
medarbejdere oplever, at der er en tydelig, politisk vedtaget retning i København, og at alle arbejder
hen mod fælles mål.
Pejlemærkerne er udarbejdet i samklang med Folkeskolereformen og lægger sig således tæt op ad
den målsætning, der er præsenteret i reformen. Kvalitetsrapporten vil også fremover blive påvirket
af de tanker, der kommer til udtryk i reformen, når der foreligger en ny bekendtgørelse om
Kvalitetsrapport 2.0.
De københavnske pejlemærker strukturerer den del af rapporten, som handler om oplevet og faglig
kvalitet, og påvirker således tydeligt tankerne bag kvalitetsrapporten. Herudover er
kvalitetsrapporten ændret markant på baggrund af en række forslag fra bl.a. skoleledere; bl.a. er der
arbejdet på at gøre rapporten lettere tilgængelig end tidligere års udgaver. Dette er sket ved, at data i
mindre grad end tidligere aggregeres og omregnes til såkaldte måltal. Ligeledes er omfanget af data,
der præsenteres i rapporten, reduceret betragteligt.

Indholdet i Kvalitetsrapport 2013
Som nævnt ovenfor, er denne kvalitetsrapport struktureret efter pejlemærkerne i sammenhæng med
firefeltsmodellen (som er gældende for alle forvaltninger i Københavns Kommune).
Firefeltsmodellen er grundlaget for den ledelsesmæssige dialog i Børne- og Ungdomsforvaltningen
og er vist nedenfor.
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Oplevet
kvalitet

Faglig kvalitet

Styr på
Økonomien

Attraktiv
Arbejdsplads

Pejlemærkerne giver en uddybet forståelse af, hvad der menes med Oplevet henholdsvis Faglig
Kvalitet. De fem pejlemærker er:

Faglighed
Alle elever skal være dygtigere
Udgangspunktet er, at alle børn skal blive så dygtige som de kan. Det gælder både fagligt,
personligt og socialt. Livsduelighed, demokratisk dannelse og medborgerskab bliver her centrale
begreber.

Ungdomsuddannelse
Alle elever skal gennemføre en ungdomsuddannelse
Det er nationalt målsat, at 95 % af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Opgaven
for folkeskolen er derfor at give eleverne gode kundskaber, udvikle og bevare deres lyst til at lære
og hjælpe dem til at træffe de rigtige valg, således at de er i stand til at påbegynde og fuldføre en
ungdomsuddannelse.

Chancelighed
Betydningen af social og etnisk baggrund skal mindskes. Der skal ikke udskilles flere elever til
segregerede tilbud
I København er der en særlig udfordring i at mindske betydningen af social og etnisk baggrund i
forhold til faglige resultater, uddannelsesparathed og generel livsduelighed. Samtidig er det vigtigt,
at så mange som muligt bevares i folkeskolens brede fællesskab.

Trivsel
Alle elever skal have et godt skoleliv, hvor de trives
Eleverne tilbringer ti betydningsfulde år af deres liv i skolen. Her skal de trives og udvikle sig. De
skal opleve en glæde ved at gå i skole, der motiverer og understøtter deres læring.

Tillid og attraktivitet
Tilliden til skolerne og respekten for professionel viden og praksis skal højnes, så forældrene i
København vælger folkeskolen
For at fastholde forældrene i folkeskolen og dermed sikre en fortsat sammenhængskraft i
samfundet er det nødvendigt at styrke forældrenes tillid til og engagement i folkeskolen og øge
respekten for lærernes professionelle viden og praksis.
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Kvalitetsrapporten indeholder derudover to afsnit med overskrifterne Styr på Økonomien og
Attraktiv Arbejdsplads (de sidste felter i firefeltsmodellen). Derudover suppleres rapporten med et
afsnit med nøgletal. Sidst i rapporten findes Skolens samlede faglige vurdering, som udarbejdes af
skolebestyrelsen i samarbejde med skolens ledelse. Det betyder, at indholdet i skolens
kvalitetsrapport 2013 har følgende opbygning og overskrifter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Faglighed
Ungdomsuddannelse
Chancelighed
Trivsel
Tillid & Attraktivitet
Attraktiv arbejdsplads
Styr på Økonomien
Nøgletal
Skolens samlede faglige vurdering

Under hvert af disse afsnit præsenteres centrale data på området. Det er vigtigt at pointere, at ikke
alle felter af et pejlemærke er dækket ind med data. Dette skyldes to forhold; (1) dels at
forvaltningen ikke er i besiddelse af data på samtlige områder og ikke ønsker at skabe et større
bureaukrati omkring dataindsamling end nødvendigt, og (2) dels at forvaltningen ønsker at gøre
kvalitetsrapporten mere overskuelig og lægge vægt på formidlingen af skolens resultater. Som en
del af ambitionen om at lette formidlingen præsenteres data så simpelt som muligt og de metodiske
og tekniske aspekter forklares i selve rapporten. Der er således, i modsætning til tidligere
generationer af kvalitetsrapporter, ikke et selvstændigt teknisk bilag til denne rapport.

Skolens kvalitetsrapport i en styringsmæssig kontekst
Skolens kvalitetsrapport er et styringsværktøj, der indgår i det samlede kvalitetsstyringssystem i
Børne- og Ungdomsforvaltningen. Kvalitetsrapporten giver således skolens interessenter – forældre,
skolebestyrelse m.fl. - et samlet overblik over skolens kvalitet, sådan som den kommer til udtryk via
kvantitative data og skolens egen kvalitative beskrivelse.
Efterfølgende benyttes kvalitetsrapporten i den ledelsesmæssige dialog mellem områdechef og
skoleleder, som i sidste ende munder ud i skolens resultataftale. I skolens resultataftale aftaler
områdechef og skolens ledelse, hvordan der det næste år skal arbejdes på, at skolen i endnu højere
grad end tidligere bidrager til at det samlede skolevæsen kan nærme sig en realisering af de politisk
besluttede pejlemærker. Den tillidsbaserede dialogmodel i Børne- og Ungdomsforvaltningen, som
praktiseres ned gennem ledelseskæden fra det politiske udvalg til direktion over
områdeforvaltninger og til den enkelte skole, bliver på denne måde understøttet af et datamateriale,
der er medvirkende til at kvalificere de ledelsesmæssige drøftelser. Hermed understøttes en løbende
vurdering af, om skolen får sat de aftalte indsatser i værk, og om det er muligt at se en effekt af
indsatserne. Ligeledes skifter fokus fra en vurdering af, hvordan skolens resultater ser ud i forhold
til andre skoler, til at have den enkelte skoles kapacitet til at skabe progression i centrum.
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Særligt for specialskolerne
For specialskolerne gør det sig gældende, at en lang række af de data, der benyttes til at
dokumentere kvaliteten på almenområdet, ikke giver mening. Denne problemstilling søges
imødekommet på to forskellige måder.
1. Skolerne beskriver kvalitativt, hvordan de arbejder på at nærme sig de politisk besluttede
pejlemærker. Disse beskrivelser fremgår af denne kvalitetsrapport.
2. Der er igangsat et udviklingsprojekt, hvor der med udgangspunkt i specialskolernes
individuelle karakteristika, arbejdes på at skabe kvantitative indikatorer for specialskolerne,
herunder et koncept for, hvordan kvantitative data kan bruges i Børne- og
Ungdomsforvaltningens kvalitetsstyringssystem.
Da udviklingsprojektet endnu ikke er i mål, vil de ovennævnte kvalitative beskrivelser dække
pejlemærkerne.
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Faglighed
Alle elever skal være dygtigere
Udgangspunktet er, at alle børn skal blive så dygtige, som de kan. Det gælder både
fagligt, personligt og socialt. Livsduelighed, demokratisk dannelse og medborgerskab
bliver her centrale begreber.

Skolens beskrivelse med udgangspunkt i pejlemærket
De københavnske specialskoler og specialklasserækker har vidt forskellige elevgrupper. Vi har
derfor valgt først at beskrive skolens mål og virke.

LOVGRUNDLAG:
Strandparkskolen er en specialskole, drives efter lov om folkeskolen, og de mange
bestemmelser, der er knyttet til denne lovgivning.
I folkeskolens paragraf 20. stk. 2 står der, at det påhviler kommunerne og således
også Københavns Kommune, at sørge for specialundervisning for børn og unge under
18 år, hvis udvikling kræver en særlig vidtgående hensyntagen eller støtte.

SKOLENS MÅLSÆTNING
Det er skolens målsætning at leve op til folkeskolens formål.
Det er vores mål at give eleverne mulighed for at udvikle deres
personlighed således:
At eleverne udvikler deres evne til at kommunikere (gøre sig forståelig)
At eleverne udvikler og styrker deres selvstændighed, handlekraft og
ansvarlighed
At eleverne udvikler deres nysgerrighed og får lyst til at eksperimentere og
udforske verden.
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Det er vores mål at give eleverne mulighed for at deltage i det sociale liv og
udvikle sig til sociale personer således:
At eleverne lærer at deltage i et socialt fællesskab og opleve sig som en del af
det – både i det nære og i det omgivende samfund.
Det er vores mål at udvikle elevernes faglige viden således:
At eleverne tilegner sig grundlæggende viden og færdigheder, der giver indsigt,
erfaring og nye handlemuligheder, der kan medvirke til frihed på trods af
handicappet.
At eleverne bliver motiveret til at gå ind i et voksenliv, hvor de kan blive mest
mulig selvstændige med hensyn til bolig, arbejde, uddannelse og fritid.
Note: Skolens vejledende læseplaner danner sammen med elevernes kompetence
udgangspunkt for undervisningens tilrettelæggelse.
Det er vores mål at udvikle skolen til:
At være en skole, der bestandigt er præget af pædagogisk udviklingsarbejde.
At have en udbygget kontakt mellem skole og hjem, hvor det forventes at
forældre er engageret i deres børns skolegang.
At være en skole der satser på et aktivt elevråd, en aktiv skolebestyrelse og et
aktivt pædagogisk råd.
At der arbejdes i team omkring den enkelte klasse, hvor alle er indbyrdes lige
ansvarlige for undervisningens tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering
med klasselærerne som koordinatorer.
At der samarbejdes tværfagligt som grundlag for, at få ny indsigt om eleverne,
om undervisningen og behandlingen
At skolen er et attraktivt tilbud til eleverne og en attraktiv arbejdsplads.
At skolen præges af en kulturel mangfoldighed
Vi måler elevernes generelle udvikling løbende og hvert år evalueres dette gennem en

7

ny undervisningsplan (elevplan). Her beskrives hvilke mål der er nået, status, nye mål
og hvorledes de nås inden for alle fag, aktiviteter og socialt.
Alle medarbejdere er særligt opmærksomme på, at vores elever kræver en særlig
grad af opbyggelighed i vores mål med elevens udviklingsplan, som skal indeholde
beskrivelser af: en overskuelighed hverdag, overskuelige krav, struktur og aftaler om
samvær.
Oplever vi mistrivsel inddrages forældrene, skolens AKT-medarbejder og
eleven/klassen tages op i skolens specialistudvalg(fysio- og ergoterapeuter, talehørelærere,
psykologer, sundhedsplejerske, ledelse og eventuelle relevante
samarbejdspartnere).
Vi ønsker at vurdere skolens organisation gennem input og inspiration fra lignende
skoler. Kan vi skabe bedre rammer for den fremtidige undervisning og
undervisningsmiljø?
Skolens værdigrundlag trænger til en gang ”eftersyn”, og vi skal have efterset diverse principper,
der gennem årene er besluttet i skolebestyrelsen.
Fraværet på skolen har været foruroligende højt, men det er gennem ihærdig indsats og italesættelse
fra ledelsens side de to sidste kalenderår faldet med 10 og 19%. Det store fald har haft en positiv
effekt på gennemførelsen af undervisningen og på arbejdsglæden blandt personalet.
Det er et meget erfarent og dygtigt personale, og aldersspredningen er fra begyndelsen af 30´erne til
starten af 60´erne, hvorfor vi nok også må regne med en vis udskiftning inden for de kommende år.
Her er både lærere og pædagogiske medhjælpere, og forholdet mellem kønnene er
ca. 2 : 1 i kvindernes favør.

Strandparkskolens vil ikke kunne leve op til de faglige krav i Fælles mål, pga.
elevernes forudsætninger og muligheder for udvikling.
Skolen får ikke visiteret elever til skolen, som er i stand til at gå op til de afsluttende
prøver. Hvis skolen fik en elev, hvis forudsætninger gjorde det muligt at gå op til
afsluttende prøver, ville vedkommende blive visiteret til en anden skole, der i højere
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grad passede til elevens forudsætninger både fagligt og socialt.
Skolen giver eleverne de bedste muligheder for at udnytte deres udviklingsmuligheder både
skolefagligt og med hensyn til selvhjulpenhed.
De tosprogede elever har samme udviklingsmuligheder som de etsprogede.
Efter endt grundskole får eleverne mulighed for et ungdomsskoletilbud, som er et
specialtilbud for strandparkskolens elever.
De fleste familier ønsker at tage imod dette tilbud.
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Ungdomsuddannelse
Alle elever skal gennemføre en ungdomsuddannelse
Det er nationalt målsat, at 95 % af en årgang skal gennemføre en
ungdomsuddannelse. Opgaven for folkeskolen er derfor at give eleverne gode
kundskaber, udvikle og bevare deres lyst til at lære og hjælpe dem til at træffe de
rigtige valg, således at de er i stand til at påbegynde og fuldføre en
ungdomsuddannelse.

Skolens beskrivelse med udgangspunkt i pejlemærket
Efter endt grundskole får eleverne mulighed for et ungdomsskoletilbud, som er et
specialtilbud for specialskolernes elever.
De fleste familier ønsker at tage imod dette tilbud.
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Chancelighed
Betydningen af social og etnisk baggrund skal mindskes. Der skal
ikke udskilles flere elever til segregerede tilbud
I København er der en særlig udfordring i at mindske betydningen af social og etnisk
baggrund i forhold til faglige resultater, uddannelsesparathed og generel
livsduelighed. Samtidig er det vigtigt, at så mange som muligt bevares i folkeskolens
brede fællesskab.

Skolens beskrivelse med udgangspunkt i pejlemærket
De tosprogede elever har samme udviklingsmuligheder som de etsprogede.
Social og etnisk baggrund har ingen betydning for elevernes muligheder på Strandparkskolen.
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Trivsel
Alle elever skal have et godt skoleliv, hvor de trives
Eleverne tilbringer ti betydningsfulde år af deres liv i skolen. Her skal de trives og
udvikle sig. De skal opleve en glæde ved at gå i skole, der motiverer og understøtter
deres læring.
Indledning
Datagrundlaget i dette afsnit baserer sig på to kilder. Den første kilde udgøres af skolens
indberetning af elevfravær. I lighed med medarbejdersygefravær kan elevernes sygefravær benyttes
som indikator for deres trivsel. Den anden kilde, der bruges, er spørgeskemaundersøgelsen
Københavnerbarometeret, der bl.a. har fokus på elevernes trivsel. De senest opdaterede tal fra
Københavnerbarometeret stammer fra foråret 2013. Undersøgelsen besvares af elever fra 4.-9.
klasse, og i 2013 var svarprocenten på Strandparkskolen .

Elevernes sygefravær og bekymrende fravær
Tabel 11: Elevernes sygefravær og samlede fravær
Skolens gennemsnit

2011-12

2012-13

Elevernes gennemsnitlige antal sygedage

19,5

13,6

Elevernes totale gennemsnitlige antal fraværsdage

28,1

26,0

Ekstraordinær frihed gennemsnitligt 9,5 dage pr. elev.
Ulovligt fravær gennemsnitligt ,6 dage pr. elev.
Til sammenligning har de københavnske folkeskolelever i gennemsnit 6,3 sygedage, mens det totale
fravær er 12,6 dage.
Tabel 12: Elevernes bekymrende fravær
Skolens gennemsnit

2011-12

2012-13

Antal elever med bekymrende fravær

2 elever

7 elever

20,0 dage

26,4 dage

Gennemsnitligt antal bekymrende fraværsdage for disse elever

Der skal være opmærksomhed på, at en del elever ikke har været i skole under lockout-perioden (18
skoledage eller ca. 9 procent af skoledagene på et år). Der er i data ikke kompenseret for denne
forskel. Dette kan betyde, at et evt. fald i elevfravær på op mod 9 procent ikke nødvendigvis
udtrykker et reelt fald i elevernes fravær.
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Skolens beskrivelse med udgangspunkt i pejlemærket
Se skolens målsætning under faglighed.
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Tillid og attraktivitet
Tilliden til skolerne og respekten for professionel viden og praksis skal
højnes, så forældrene i København vælger folkeskolen
For at fastholde forældrene i folkeskolen og dermed sikre en fortsat
sammenhængskraft i samfundet er det nødvendigt at styrke forældrenes tillid til og
engagement i folkeskolen og øge respekten for lærernes professionelle viden og
praksis.

Skolens beskrivelse med udgangspunkt i pejlemærket
Eleverne bliver visiteret til specialskolerne af Københavns Kommune ud fra ønsker, boligens
beliggenhed og indstillinger fra institutioner og Børnecenter København.
Det tætte samarbejde mellem personale og forældre, og det tværfaglige samarbejde der foregår med
alle involverede parter omkring eleven, gør at de fleste forældrene er meget tilfredse med deres
barns skoleforløb.
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Attraktiv arbejdsplads
Det er vigtigt, at skolerne i København er attraktive arbejdspladser, så dygtige medarbejdere kan
tiltrækkes og fastholdes og så medarbejdernes motivation er i top.
Sygefravær kan være en indikation på, hvordan arbejdsmiljøet er på en arbejdsplads. Derfor er
sygefraværet medtaget i dette afsnit. Der laves større trivselsmålinger for alle medarbejdere i
Københavns Kommune. Den trivselsmåling, hvorfra spørgsmål i dette afsnit er medtaget, er
gennemført i foråret 2013. Da denne trivselsmåling er ændret markant fra den sidste, der blev
gennemført i 2010, er der ikke medtaget sammenligningstal. Den næste trivselsmåling gennemføres
efter planen i 2015.

Sygefravær
Sygefraværet er tidligere opgjort i dage, men systemet er nu ændret, så sygefraværet i Københavns
Kommune opgøres i dagsværk og på kalenderår. Data fra 2010 og 2011 er ligeledes opgjort i
dagsværk.
Tabel 20: Medarbejdersygefravær
Skolens gennemsnitlige sygefravær
2010

2011

2012

Kort sygefravær

11,2

9,8

9,5

Langt sygefravær

11,0

11,6

6,6

Sygefravær i alt

22,1

21,4

16,2

Opgjort i dagsværk

I Børne- og Ungdomsforvaltningen var sygefraværet i 2012 til sammenligning på 13,5 dagsværk.
Dette skal ifølge den vedtagne målsætning reduceres til 12,7 dagsværk i 2013.

Medarbejdertrivsel
Spørgsmålene i trivselsmålingen besvares på en skala fra 1-7.
Tabel 21: Medarbejdertrivsel - Overordnet tilfredshed og motivation
Tilfredshed, motivation og arbejdspres

2013

Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

5,8

Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde?

6,1

Jeg trives med det arbejdspres, jeg har i mit job?

4,9

15

Til sammenligning er gennemsnittet for alle byens skoler på spørgsmålet Er du tilfreds med dit job
som helhed, alt taget i betragtning? 5,42.
Tabel 22: Medarbejdertrivsel - Samarbejde og tilbagemelding
Samarbejde og tilbagemelding

2013

Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kollegaer?

6,3

Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder?

5,1

Får du tilbagemeldinger om kvaliteten af det arbejde du udfører?

3,9
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Styr på Økonomien
For at kunne skabe stabilitet i en organisation og de bedste forudsætninger for at levere en høj
kvalitet er det vigtigt, at der er styr på økonomien. Derfor er dette afsnit medtaget i
kvalitetsrapporten.

Budgetoverholdelse
Nedenstående tabel viser, i hvilken grad skolen overholder det udmeldte budget. Dette er vist som
over/underforbrug i procent af fleksibelt budget. Overforbrug er vist ved et negativt tal.
Et negativt resultat kan være udtryk for, at skolen afdrager på gæld. Derfor er et negativt resultat
ikke problematisk, hvis skolen overholder sin handleplan.
En negativ afvigelse på op til 2 procent skal skolen selv håndtere og skal ikke opfattes som
problematisk.
Tabel 23: Budgetoverholdelse
Budgetoverholdelse
Graden af budgetoverholdelse

2012

4,4

17

Nøgletal
Tabel 24: Skole-nøgletal
Skoleåret 2012/13
Spor på skolen (0.-9.)

0.-9.

10.kl.

Nej

Tosprogsprocent 0.-10. klasse pr. september 2012

37,3

Antal tidssvarende computere (under fem år gamle):

22

 antal stationære computere
 antal bærbare computere
 antal tablets (ipads mv.)

4
30

Tabel 25: Elev-nøgletal
Pr. 5. september
2011

Pr. 5. september 2012

Antal elever i alt (sum af nedenstående)

77

75

Antal elever i specialklasser

77

75

Antal elever pr. lærerårsværk i almenklasser (0.-10.
klasse)

,0

2,1

Tabel 26: Skolens principper og strategier
Skolen har udarbejdet principper for følgende områder
Undervisning i dansk som andetsprog

Nej

Elevernes inddragelse i tilrettelæggelsen af undervisningen

Ja

Specialpædagogisk bistand og holddannelse

Ja

Evalueringsindsatsen, herunder den løbende evaluering af elevernes
udbytte af undervisningen?

Ja

Samarbejde mellem skole og hjem, herunder anvendelsen af elevplaner?

Ja
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Undervisningsandel
Andel af lærernes arbejdstid på almenskoler, som anvendes til undervisning.
Beregnet som andel af det samlede løntimetal (inkl. ferier og fridage): 32,6
Beregnet som andel af det samlede løntimetal (ekskl. ferier og fridage): 38,1
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Skolens samlede faglige vurdering

STRANDPARKSKOLEN
Thomas Koppels Allé 10 2450 København SV
Telefon: 3630 6512 Fax: 3616 2036
www.strandparkskolen.kk.dk mail@strandparkskolen.kk.dk

Strandparkskolen er en specialskole for elever med fysiske og psykiske
funktionsnedsættelser under Folkeskoleloven § 20 stk. 2.
Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og
interesser. Hver elev har sit eget skema, der ændres i forhold til elevens udvikling.
Hver elev har en individuel undervisningsplan, der indeholder beskrivelser af de fag,
aktiviteter og behandling, som eleven deltager i. Ligeledes er elevens sociale
kompetencer beskrevet. I planerne er der beskrevet status (elevens kompetencer),
mål og hvorledes man når disse mål. Disse planer er gennemarbejdet i tæt
samarbejde med forældre og personale på fritidshjem.

Stærkt samarbejde:
Skolen har et tæt samarbejde med Fritidshjemmet ved Strandparkskolen. De to
institutioner er fysisk forbundet med hinanden, og det tætte samarbejde er yderligere
blevet styrket ved kommunens initiativ om ”Stærkt Samarbejde”. Vi har bl. a. fælles
konferencer med forældrene der sikrer, at mål for eleven og hvorledes vi opnår de
stillede mål er ens i hjemmet, fritten og skolen. Det giver de bedste muligheder for
elevernes faglige udvikling og trivsel.

Interaktive tavler på Strandparkskolen:
En af de vanskeligste opgaver i en klasse på en specialskole er at skabe et fælles
forum for socialt samvær og læring. Klasserne består ofte af elever der umiddelbart
ikke har meget til fælles, hverken i forhold til interesser, evner, kompetencer, måden
at kommunikere på eller måden at tilegne sig ny viden på.
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Næsten alle vores elever har betydelige kommunikationshandicaps, og derfor er det
skolens mål og fundamentalt, at skabe så optimale betingelser som muligt for
kommunikation.
Indenfor de sidste 3-4 år har vi været så heldige, at få installeret interaktive tavler
(Smartboards) i alle klasse- og faglokaler. Stor ros til forvaltningen for satsningen.
Vi har oplevet at disse tavler har bevirket, at elever har fået mulighed for at deltage i
klassernes sociale fællesskab og oplevet sig som aktive kommunikerende medlemmer
af dette fællesskab. Der bliver skabt en fælles opmærksomhed og interesse i det der
foregår på Smartboardet, og der gives mulighed for æstetiske oplevelser der
stimulerer sanser og følelser og dermed læring.
De interaktive tavler gør, at mange flere får lyst til og mulighed for at deltage i
undervisningen, opleve at de er aktive på deres egen måde, lærer noget nyt og
deltager i det sociale fællesskab. Det bliver muligt for alle elever at agere, udtrykke
sig og fortælle om sig selv, og det er her igennem at et fælles sprog kan etableres.
Foran smartboardet styrkes elevernes mulighed for at skabe relationer mellem
hinanden. Der skabes også et forum for refleksion, hvor det pædagogiske personale
får mulighed for at iagttage og vurdere elevernes indbyrdes kommunikation og deres
udbytte af undervisningen.
Vi har oplevet, at Smartboardet i sig selv er meget motiverende og et fantastisk
middel til at understøtte og visualisere undervisningen.
Tavlen giver mulighed for: fælles opmærksomhed – tydelighed – fastholdelse –
enkelhed – fascination – entydighed – gentagelser.

Kommunikationshjælpemidler:
En del af Strandparkskolens elever har ikke et ekspressivt sprog og en del af dem har
fået talemaskiner/computere. Disse elever oplever nu, at de kan komme til orde, give
udtryk for behov og ønsker. Det har krævet/kræver en meget stor arbejdsindsats at
holde personalet ajour inden for talemaskiner og programmer samt at opdatere
siderne til eleverne, så materialet hele tiden er relevant og aktuelt for den enkelte
elev.

Læsning:
De første oplevelser af bogstaver og læsning betyder rigtig meget for de fleste børn –
og også i høj grad for forældrene. Forældrene er ofte i tvivl om, hvordan de støtter
deres barn bedst muligt i denne proces. Derfor har skolens læsevejleder lavet en
læsefolder, som forhåbentlig kan være til hjælp og glæde for mange forældre. Der er
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beskrivelser af – og idéer til, hvordan man bedst muligt støtter sit barn både inden
den første læsning, - ved den første læsning og når barnet er godt i gang med den
selvstændige læsning. Folderen ligger efter Strandparkskolens værdigrundlag.

Værdigrundlag:
For et par år siden arbejdede skolens personale meget med skolens værdigrundlag i
et årskursus for alle ”Projekt Skoleudvikling”. Siden er der arbejdet med det i skolens
udviklingsgruppe, og i efteråret 2013 havde vi nogle arbejdseftermiddage og en
pædagogisk dag styret af en erhvervspsykolog. Resultatet er et nyskrevet
værdigrundlag, og det er planlagt at det tages op årligt, så skolen hele tiden er
opmærksom på indholdet, og at det bliver efterlevet.

Strandparkskolens vision er:
”Når eleverne forlader skolen har de, de bedste
forudsætninger for – at få størst mulig indflydelse på
eget liv.”
Til at understøtte denne vision arbejdes der ud fra et værdigrundlag der skal sikre retning
og mulighed for opfyldelse af visionen, som et fælles mål for alle ansatte på
Strandparkskolen.
Strandparkskolen ønsker at ligeværdighed og tillid skal være bærende værdier i mødet
med elever og forældre. Det vil komme til udtryk i, at der udvises empati og respekt, ved at
lytte og være åben samt troværdig og tydelig i kommunikation og samarbejde.
Strandparkskolen ønsker at være en dynamisk arbejdsplads der er fleksibel, innovativ og
sætter udvikling på dagsordenen. Der ønskes en arbejdsplads der tilbyder tryghed ved at
sikre åbenhed og ligeværdighed i en evig fremadskridende bevægelse mod ny viden og
forandringer. En arbejdsplads der bygger på dygtighed, videndeling og løbende faglig
vidensoptimering.
Strandparkskolen er kendetegnet ved medarbejdernes engagement og ansvarlighed, som
kommer til udtryk ved et ligeværdigt samarbejde, der er præget af arbejdsglæde, tillid og
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passion. Alle faggrupper er vigtige og alle faggruppers kompetencer er i spil for at nå det fælles
mål.
Strandparkskolen, vedtaget november 2013

Fejl! Objekter kan ikke oprettes ved at
redigere feltkoder.

LÆSEINDLÆRING
Læsning er med til at stimulere dit barns sproglige udvikling,
viden om verden og evne til at kommunikere. Derfor er det
vigtigt, at du som forælder hele tiden støtter, og inspirerer dit
barn til at læse og skrive. Både når barnet er i førlæsefasen,
når barnet er ved at lære at læse, og når barnet kan læse.
Giv dit barn lyst til at læse
Det er primært skolens opgave at få lært børnene at læse,
men derfor kan I som forældre stadig gøre en masse, for at
støtte og motivere børnene.
Som udgangspunkt skal I ikke holde decideret skole
derhjemme, medmindre dit barn selv synes, det er rigtigt
sjovt, og ikke kan få nok af skolearbejde.
Men du kan være en god rollemodel for dit barn på
læsefronten. For når mor og far læser, bliver børnene også
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inspireret til selv at være en del af det læseunivers, I har
hjemme hos jer.
Læs højt for og læs sammen med dit barn, mens det er ved
at lære at læse. Gå om bord i bogstaverne og se, om I kan
finde et a, i, k eller et å i teksten, og husk, at når I taler om
bogstaverne, så brug bogstavernes lyde – ikke kun
bogstavernes navne…
I kan også lege sammen; Spille computerspil eller brætspil,
hvor I sammen staver til ord, eller sætter ord på ting og
begreber. På den måde vil dit barn få fortrolighed med
bogstaverne, få udviklet sit ordforråd og få en forståelse af,
hvordan man kan bruge sproget.
Når I går en tur, kan I få barnet til at læse op eller gætte,
hvad der står på skiltene. Når I spiser morgenmad, kan I
sammen kigge på cornflakes-pakken, mælkekartonen osv –
hvor I kan finde ord, som barnet kan læse eller genkende og
huske som ordbillede.
Eller I kan lave en lille bog sammen med jeres barn, hvor I
tegner og skriver en historie. Så har jeres barn en bog,
barnet helt sikkert kan læse – for han eller hun har selv lavet
den, og den tager udgangspunkt i barnets egen oplevelse
og hverdag. Brug gerne mange lydrette eller lydnære ord
(hvor ordet lyder, som når lydene på bogstaverne sættes
sammen) f.eks. so, hø, bo, sol, gris, hat, pil, si, føl osv.
Dit barn får altså nemmere ved at lære at læse:
! når I taler om det, I oplever
! når du lytter til dit barns oplevelser
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! når du læser sammen med dit barn
! når han/hun er opmærksom på bogstavers og ords lyde
! når barnet ser og får læst de samme ord op mange
gange. Ordene kan så huskes/genkendes som
ordbilleder uden at kunne læses ved at sætte
bogstavernes lyde sammen.
! når du læser, mens barnet er i nærheden
! når du synger sammen med barnet
! når I leger med rim og remser
! når I finder ord der starter med…
! når I spiller forskellige spil
! når I tegner og skriver små sedler til hinanden
! når I sammen finder gode historier og forskellige tekster
på biblioteket eller andre steder
! når dit barn lytter til lydbøger (man kalder det at
lyttelæse…)
Husk at skabe rolige rammer, - så sluk for computer, Ipad,
mobiltelefon, fjernsyn og radio.
Ros dit barn og vis interesse!
Gode råd, når barnet læser frilæsningsbog op for dig
! Snak først om, hvad bogen kan handle om.
! Lad dit barn læse i sit eget tempo.
! Dit barn må godt læse lidt forkert – bare meningen med
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sætningen er rigtig.
! Afbryd kun dit barn, hvis en læsefejl ødelægger
meningen med en sætning.
! Hjælp dit barn med at læse et svært ord eller sig selv
ordet.
! Læs bogen eller siden for dit barn først og lad barnet
følge hvert ord med fingeren.
! Læs gerne samme bog flere gange.
! Snak om hvad bogen handlede om, - når den er læst.
Gode råd, når et ord er svært at læse
Du kan opfordre dit barn til at…
! sige lydene på alle bogstaverne i ordet og sætte dem
sammen (sige dem hurtigt efter hinanden)
! sige de første bogstavers lyde – og så gætte på ordet
! se på billedet i bogen og derefter gætte på ordet
! læs sætningen igen og se om du kan gætte/læse ordet
! spørg om hjælp – og lad den voksne ”give” dig ordet
DIALOGISK LÆSNING
I stedet for en traditionel oplæsning hvor børnene kun lytter,
betyder den dialogiske læsning, at den voksne læser på en
måde, der skaber mere sprogligt samspil med børnene. Ved
at stille spørgsmål og engagere børn under læsningen,
bliver børnene udfordret, hvilket resulterer i, at børn udvikler
flere sproglige færdigheder.
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Dialogisk læsning kan inddeles i tre dele, som er før
læsning, under læsning og efter læsning.
Før læsningen
! Læs bogen før du læser med dit barn og dan dig et
billede af, hvad du vil tale om og spørge ind til I
historien, når I læser den sammen.
! Gør læsningen til noget trygt og særligt.
! Præsentér bogen for dit barn: vis forsiden og bagsiden
frem og fortæl, hvem der har skrevet og tegnet bogen.
! Stil spørgsmål til barnet om bogens udseende.
Lad evt. dit barn sidde med en lille genstand som har
en særlig betydning i historien.
Under læsningen
! Vær altid åben for spørgsmål undervejs. Når dit barn
stiller spørgsmål, så stop op og besvar.
! Følg dit barns nysgerrighed, vær nærværende, spørg
ind til dit barns interesse og lyt til dets svar. Inddrag dit
barn som medfortæller.
! Ved genlæsning - vis bogen frem og bed dit barn om at
fortælle det, det kan huske, f.eks. ud fra billederne.
! Tilføj gerne ny viden til dit barns viden.
Efter læsning
! Samtal om indholdet også efter at bogen er lukket.
! Brug de nye ord som bogen indeholder - jo flere gange
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dit barn hører ordene, jo større sandsynlighed er der for
at barnet husker dem, og selv vil anvende dem.
SPIL OG LÆS PÅ COMPUTEREN
Log på med UNI-login (som kan fås hos dit barns lærer)
www.abc.dk
www.frilaesning.dk
www.denførstelæsning.dk
www.superbog.dk
www.elevdelta.dk (kræver ikke login)
www.multidansk.dk (kræver ikke login)
www.danske-dyr.dk
www.mors-apps.com
APPS
De bedste læringsspil fungerer i en kontekst og dialog med
lærere og/eller forældre, så der er ingen lette smutveje til
børnenes dansk-færdigheder ☺
www.minkusinemaria.dk har rigtig mange fine beskrivelser
på gode apps!
Tjek evt. Facebookgruppen: ”Apps til børn og voksne med
specielle behov”
Dinomartin
Bogstavmonsteret
Letterschool
Professor X
Hop om bord
Happilæser
Lillelæser
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