Indsatsplan for Frydenhøjskolen – skole og fritid
Forældretilfredshedsundersøgelsen 2016-17
Indsatsplan vedr. Antimobbestrategi
Overskrift:
Hvad vil vi?

Baggrund:
Hvorfor vil vi det

Udarbejde en ny antimobbestrategi for skolen.

Skolen har i de senere år haft en
antimobbestrategi, som trænger til at blive
opgraderet med den nyeste forskning og
viden på området. Samtidig er der i
forældretilfredshedsundersøgelsen givet
udtryk for, at den nuværende ikke er
tydelig nok i hverdagen. Det kommer til
udtryk for såvel skole- som fritidsdelen.

Indsatsplan:
Hvordan vil vi gøre det?

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

Skolebestyrelsen har allerede afholdt et
aftenkursus i samarbejde med Drop Mob og
Red Barnet. Her blev skolebestyrelsen klædt
på til en kommende proces, hvor alle parter
på skolen bliver inddraget i samarbejdet
omkring udarbejdelsen af en ny
antimobbestrategi.

Vi skal have udarbejdet en ny
antimobbestrategi, der skal præsenteres for
såvel elever, forældre som personale inden
efterårsferien 2017.

Der kan findes meget mere info om projektet
på Red Barnets hjemmeside:
http://megafonen.redbarnet.dk//DropMob.asp
x?ID=4615

I de kommende trivsels- og
forældretilfredshedsundersøgelser skulle vi
gerne opleve en større trivsel og en større
tilfredshed med skolens arbejde med trivsel
og mobning.

Indsatsatsplan vedr. ro og orden
Overskrift:
Hvad vil vi?

Baggrund:
Hvorfor vil vi det

Vi vil have en fælles forståelse af hvad der er
larm og hvad der er nødvendig uro i
forbindelse med de naturlige aktiviteter, der
foregår i undervisningen. Fx i forbindelse med

I såvel forældretilfredshedsundersøgelsen
som i trivselsundersøgelsen gives der
udtryk for, at der er lidt for meget larm i
timerne.

1

mere motion og bevægelse og mere variation i
hverdagen.
Vi vil understøtte en hverdag med plads til
bevægelse og smil men også med plads og ro,
som er nødvendig for at skabe rummet til
fordybelse hos vores elever.

Samtidig er motion, bevægelse og større
variation i undervisningen blevet naturlige
elementer i hverdagen, hvilket kan medføre
mere uro. Derfor er der brug for at skabe
en fælles forståelse af hvordan vi skaber
rum til både bevægelse, glæde og
fordybelse i hverdagen.

Indsatsplan:
Hvordan vil vi gøre det?

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

-

Inddragelse af elever og personale i
løbende drøftelser omkring ro/uro.
Drøftelse på afdelingsmøder.
Opfølgning på trivselsundersøgelsen på
spørgsmålet om ro og rum for
fordybelse.

-

Trivselsundersøgelse i foråret.
Ny trivselsundersøgelse i september
2017 med opfølgning i foråret 2018.
Observationer og tilbagemeldinger
fra såvel elever som personale.

Indsatsplan vedr. ledelsen
Overskrift:
Hvad vil vi?

Baggrund:
Hvorfor vil vi det

Udarbejde ledelsesgrundlag.
Arbejde bevidst med at blive endnu skarpere i
vores informationsniveau – både generelt men
også i forbindelse med enkeltstående episoder
og situation i forskellige klasser.

En mindre gruppe forældre giver udtryk for
et dårligt samarbejde med skolens ledelse.

Indsatsplan:
Hvordan vil vi gøre det?

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

-

Allerede stor fokus på i ledelsesteamet
at vi får besvaret alle henvendelser til
skolen så hurtigt som det er muligt.
Vha. ekstern konsulent udarbejde nyt
ledelsesgrundlag.

Vi skal i løbet af 2017 have udarbejdet et
ledelsesgrundlag. Derudover ser vi gerne
nogle bedre resultater i forbindelse med en
kommende
forældretilfredshedsundersøgelse.

Indsatsatsplan vedr. SFO - informationsniveau
Overskrift:
Hvad vil vi?

Baggrund:
Hvorfor vil vi det

Skabe et bedre informationsniveau for
forældrene omkring de daglige aktiviteter og
tiltag i SFO’en, for derigennem at skabe en
større forståelse for sammenhængen i
hverdage.

Der gives i
forældretilfredshedsundersøgelsen udtryk
for, at det kan være forvirrende som
forældre at få et overblik over hvilke
aktiviteter der foregår hver dag. Derudover
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kan det virke noget forvirrende når man
som forældre kommer i SFO’en for at hente
sit barn.

Indsatsplan:
Hvordan vil vi gøre det?

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

Det bliver drøftet på et kommende SFO-møde
hvad der kan gøres for at højne
informationsniveauet. Derudover tages det
også op til drøftelse i SFO-rådet.

Gennem observationer og samtaler med
forældrene i forbindelse med afhentning af
børn. Derudover skulle det gerne kunne
aflæses i resultaterne i en kommende
forældretilfredshedsundersøgelse.

Indsatsplan vedr. Klubben – modtagelse af nye børn og unge
Overskrift:
Hvad vil vi?

Baggrund:
Hvorfor vil vi det

Blive endnu bedre til at modtage nye børn i
klubben. Sikre en nedre overgang fra SFO til
klub.

Enkelte har givet udtryk for, at det kan
være svært at starte som nyt barn/ung i
klubben, som efter sammenlægningen er
blevet noget større.

Indsatsplan:
Hvordan vil vi gøre det?

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

Udarbejde en procesplan for hvordan nye
børn/unge og deres forældre introduceres til
klubben. Derudover overvejes det om der fx
skal arbejdes med at tilknytte nye medlemmer
i klubben til en kontaktpædagog.

Større tilfredshed i næste
forældretilfredshedsundersøgelse.
Der kan måles på samtaler med de nye
børn/unge der starter. Derudover kan det
måles på om klubben bliver bedre til at
fastholde nye medlemmer, der starter.

1/3 2017:
Vi har på nuværende tidspunkt både præsenteret personalet for den samlede
forældretilfredshedsundersøgelse samt drøftet det med dem.
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