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Hvad er en virksomhedsplan?

Virksomhedsplanen er skrevet indenfor et koncept, som dækker hele Albertslund Kommune. Den er et redskab i bevægelsen fra strategi over handling til dokumentation.
Formålet med virksomhedsplanen er, at den skal være et ledelses- og styringsværktøj, der ud fra de kommunale politikker understøtter prioriteringer, udstikker retning og skaber dialog. Virksomhedsplanen er et internt redskab, som ”ejes” af skoleledelsen, som inddrager medarbejderne og skolebestyrelsen om indholdet i
virksomhedsplanen tilstræber vi at opstille kvantitative, evaluérbare mål. Da planen skal kunne bruges af
medarbejderne til deres årsplaner, har vi også indlagt en søjle med tiltag.

Indledning

I nærværende virksomhedsplan vil vi fokusere på tre kommunale indsatsområder for 2016 - 2018:
•

Vores børn skal rustes til fremtiden

•

Albertslund skal være en attraktiv bosætningsby

•

Visionen for Albertslund skal foldes ud

Hvem er vi?
Herstedvester Skole er en 4-sporet skole, der også rummer modtagelsesgrupper og specialgrupper. Vi er i
alt ca. 950 elever.

Lærerne er organiseret i årgangsteam. Lærerne underviser så vidt som muligt kun på én årgang, hvilket giver gode muligheder for fleksibel planlægning og holddannelse på tværs af klasserne.

Vi planlægger med en løbende udskiftning af lærerne og kun ét skift af lærerene i hele skoletiden. Af de lærere eleverne får i 1. klasse afgiver nogle af dem klassen efter 4. klasse og resten efter 5. klasse. De lærere,
der overtager klassen efter 4. eller 5. klasse, fører elever op til og med 9. klasse. Dermed får eleverne ét
planlagt lærerskift. I 5. klasse vil nogle af de lærere, der har haft klassen siden 1. klasse, arbejde sammen
med nogle af de lærere, der skal føre eleverne op til 9. klasse. Dermed forventer vi, at samarbejdet mellem
de afgivende og de modtagende lærere bliver bedre i overgangen fra de små klasser til de store klasser.

Lærere og pædagoger arbejder tæt sammen omkring den fleksible skemalægning, hvilket giver muligheder
for forskellige didaktiske og pædagogiske tiltag.

SFO på Herstedvester er en del af indskolingen. SFO er et tilbud til børnene fra børnehaveklasse til og med
3. klasse, SFO Herstedvester er fordelt på 3 afdelinger, Lysthuset, Lærkelængen og Stjernen. Herudover har
vi en fritliggende SFO Baunegården.
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Den understøttende undervisning varetages i indskolingen af lærere og pædagoger, på mellemtrinet og i udskolingen varetages den understøttende undervisning som udgangspunkt af klassens lærere.

Klubpædagogerne varetager bl.a. inklusionsarbejde på mellemtrinet og i udskolingen.

Personalet består af: 1 skoleleder, 3 afdelingsledere,
1 administrativ leder, 2 sekretærer, 1 teknisk serviceleder,
2 tekniske servicemedarbejdere, 80 lærere,
4 børnehaveklasseledere, 21 SFO pædagoger,
2 pædagoger i specialgrupperne
Et personale på ca. 115 personer.

Organisationsdiagram

Skoleleder
Nieller Mandrup
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I indskolingen er der et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolepædagogerne læser 13
timer hver i indskolingen. Det betyder et tættere og mere forpligtende samarbejde mellem de to professioner. Der er skabt gode traditioner i de enkelte afsnit. Det drejer sig f.eks. om morgensamlinger,
temadage, fællesfaglige uger, børnefestugen, særlige indsatser over kortere perioder og fælles festlige markeringer af særlige begivenheder. De store tilbagevendende fælles sus har vi med bl.a. Børnefestugen, rollespil og Skolernes Sangdag. Skolepædagogernes arbejde fordeler sig mellem undervisningen og fritidsdelen. I undervisningen arbejder pædagogen ud fra sin profession, hvor omdrejningspunktet er relationer og trivsel for det enkelte barn og for klassen samt understøttelse af elevernes læring.

I fritidsdelen arbejdes der ud fra en mål og indholdsbeskrivelse, hvor fokus områderne er:
•

Samarbejdet mellem skole og SFO

•

samarbejdet mellem SFO og forældre

•

Idræt og bevægelse

•

miljø og natur.

På mellemtrinet har vi som en del af fagene håndværk/design og madkundskab et kantineprojekt, hvor
ca. 8 elever pr. klasse er på skift i kantinen i en uge fra tirsdag til fredag og laver frokost, som kan købes af alle på skolen.

Udskolingen har overordnet et særligt fokus på teamsamarbejde, på elevinddragelse, på fleksible og
eksperimenterende lærings- og undervisningsmiljøer, der fremmer faglig og social trivsel og et godt
arbejdsmiljø for alle.

Frem til 2018 vil der fortsat være fokus på:
•

Faglig fordybelse, faglig progression, vejledning og løbende feedback.

•

Inddragelse af alle skolens rum inde og ude som læringsrum

•

Elevmedbestemmelse og elevinddragelse der erfaringsmæssigt styrker elevernes faglige og sociale resultater.

•

Uddannelsesparathed - med øget fokus på UEA undervisning og kvalificerede mål- og handleplaner

•

Inkluderende læringsmiljøer

•

Bevægelse

•

Naturfaglige dimension - herunder etablering af udeskoleprojekt - Naturlaboratorium/Naturlounge i samarbejde med Produktionshøjskolen Albertslund/Glostrup - og med vægt på også at styrke lokalmiljøet for de lokale borgere

•

Elevfravær bl.a. gennem arbejdet med positive fællesskaber, motivation og fagligt løft i samarbejde med konsulentfirmaet Unge med Power

•

Skolens Rum - fagene ud i fællesrummene, æstetiske fælles kvadratmetre, bedre trivsel på fælles
arealerne - herunder fortsættelse af dette års tiltag: Hvor det er pænt at være- er det godt at lære
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•

Den succesfulde årlige elevfest for den samlede udskoling fortsætter

•

I det kommende skoleår skal den samlede udskoling igennem et kommunalt besluttet kompetenceløft: Helt tæt på elevernes øget læring.

Vision, mål og rammer
Skolens værdigrundlag er blevet til ved at de nærmeste interessenter (personalet, skolebestyrelsen
og elevrådet) har været medinddraget, så målene og værdierne ikke kun er skoleledelsens, men det
er alle interessenter, der ejer dem. Dialogen på en række møder og seminarer, i personale - såvel
som i skolebestyrelsesregi i årene 2008/2014, har opkvalificeret værdigrundlaget og gjort, at rammerne herfor er gennemtænkte.
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Herstedvester Skole skal kendes på:
I de kommende år vil der fortsat være fokus på at få udviklet samarbejdet mellem lærere og pædagoger – men også de tiltag, som overordnet er formuleret i Skolestrategien, Skole for alle 2012-22, skal
udfoldes og indarbejdes i den daglige praksis. Det handler om:
Trivsel og ansvar
•

at vi alle aktivt tager ansvar for, at vores skole er et trygt, indbydende og udfordrende sted
med tydelige, aftalte rammer, med en god omgangstone og en god atmosfære

•

at vores skole er et sted, hvor samarbejde og engagement er basis for, at alle trives

Fællesskab og dialog
•

at vi alle indgår i forpligtende fællesskab og dialog

•

at vi alle anerkender og respekterer hinanden,

•

hinandens opgaver og de demokratiske processer

Læring og udvikling
•

at vi alle udfordres som enkelte individer og sammen, så de personlige, kreative, faglige og
sociale kompetencer udvikles optimalt

•

engagement og begejstring, så ildsjæle kan
vokse

•

et personale med høj faglighed og professionalisme

Desuden at vi alle har gode refleksions- og evalueringskompetencer
•

Fokus på elevernes deltagelse i undervisningen

•

Forældreansvar og øget forældreinvolvering og forældredeltagelse

•

Tiltag målrettet Læsning og Naturfag i samarbejde med PLC
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Indsatsområder

Indledning til de 3 valgte indsatsområder.
•

Vores børn skal rustes til fremtiden

•

Albertslund skal være en attraktiv bosætningsby

•

Visionen for Albertslund skal foldes ud

Vores børn skal rustes til fremtiden
Vores børn er vores fremtid, og det er vores opgave at sikre dem de bedste muligheder for at udfolde
sig og blive klogere.

I 2016-2018 sætter vi derfor fokus på at løfte fagligheden for vores børn og ruste dem til fremtiden. Vi
vil arbejde med at styrke vores faglige og pædagogiske indsats. Vi skal være ambitiøse på vores
børns vegne, og arbejde målrettet efter at flere af vores unge gennemfører en ungdomsuddannelse efter folkeskolen. Vi skal derfor arbejde både med det enkelte barns læring og med den generelle undervisningseffekt.

Med folkeskolereformen er det centralt at tænke skolen ind i det øvrige byliv. En væsentlig forudsætning for at lykkes med det er, at vi samarbejder på tværs af fagområder om at sikre det bedste fundament for læring og udvikling for vores børn og unge.

I 2016-2018 vil vi derfor udvikle tættere bånd mellem skole, kulturtilbud, virksomheder og foreninger.
Det er nødvendigt for at udfolde den åbne skole og inddrage bylivet og kulturlivet som aktive medspillere i at sikre læring og udvikling af sociale kompetencer hos vores børn hele vejen igennem deres
skole og uddannelsesforløb. Det kræver, at vi tænker læring og uddannelse bredere og samarbejder
for at sikre, at vores børn er rustet til den fremtid de møder.

Albertslund skal være en attraktiv bosætningsby
Vi ønsker, at Albertslund er en by, der tiltrækker børnefamilier fra nær og fjern, fordi rammerne om det
gode børneliv her er bedre end andre steder. Skolen spiller en vigtig rolle for børnefamiliernes valg af
bosætningsby.

Derfor er det vigtigt, at Herstedvester Skole er en attraktive skole, hvilket vi kan sikre gennem øget læring og trivsel for alle og et godt skole/hjemsamarbejde. Men det er også vigtigt, at vi får vores gode
historier ud både internt og eksternt. Derfor vil vi, i 2016, etablere et samarbejde med kommunens
kommunikationsenhed om en kommunikationsstrategiplan for skolen.
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Visionen for Albertslund skal foldes ud
Albertslund skal være en god by at vokse op i og en god by for familier at leve, bo og arbejde i på
tværs af generationer. Det er den klare vision for fremtidens Albertslund og udgangspunktet for byens
udvikling de næste 10 år.
I 2016-2018 vil vi have fokus på, at visionen og de fem indsatsområder: nysgerrigt liv, grønt liv, sundt
liv, arbejdsliv og fælles liv, får liv i vores skoledag.

Skole for alle
I foråret 2017 udkom en revideret udgave af ”Skole for alle 2017-2022”.
Indsatserne i ”Skole for alle” samt alle andre indsatser er samlet i en oversigt over de obligatoriske indsatser der er på Herstedvester Skole i skoleåret 2017/18.
Formålet med denne masterplan er, at medarbejdere nemt kan få et overblik de obligatoriske indsatser,
ved kun at skulle se et sted.
Planen er opbygget klassetrinsvis, således at man kan slå op på et bestemt klassetrin, men man kan også
få et overblik over indsatserne i hele skoleforløbet.
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Vores børn skal rustes til fremtiden
Mål: Alle vore elever skal blive så dygtige, som de kan

Mål A: Alle lærere og pæ-

Tiltag: Læringsmål i alle fag bru-

Dokumentation:

dagoger skal fokusere på

ges som afsæt og styring for un-

•

den enkelte elevs faglige

dervisningen. For at styrke læ-

progression. De skal møde

rernes kompetence i lærings-

eleverne med tydelige for-

målsstyret undervisning skal alle

ventninger, tydelige læ-

lærere på kurset: ”Helt tæt på

ringsmål og konstruktiv

elevernes øgede læring”. Udsko-

feedback – forward. Elever-

lingen i skoleåret 2016/17, mel-

ne skal vide, hvor de skal

lemtrinnet i 2017/18 og indsko-

hen. De skal kende læ-

lingen i 2018/19. Fokus på vi-

ringsmålene, og hvordan de

densdeling om læringsmål i de

ligge i kategorien ”Jævn” eller over i

opnår dem.

faglige netværk og på teammø-

dansk og matematik i de nationale

der. Elevsamtaler med fedback

test i 2018.

og- forward i forhold til de opstil-

Elev– eller uddannelsesplaner der
viser elevens progression.

•

Årsplaner, der indeholder læringsmål i fagene.

•

Eksamenskaraktererne i 2018 er
hævet i forhold til 2015

•

Alle elever skal evne at kunne tage
en ungdomsuddannelse i 2018.

•

•

Mindst 80 procent af eleverne skal

Andelen af de allerdygtigste elever i

lede læringsmål.

dansk og matematik skal være på

Lærerne skal skrive fælles års-

niveau med landsgennemsnittet el-

planer på årgangene

ler større i 2018.
•

I 2018 skal andelen af elever med
ikke tilstrækkelige resultater i de nationale test for dansk og matematik
være skal på niveau med landsgennemsnittet eller mindre.

•

Elevernes trivsel skal øges.

Mål B: Vejlederne skal være

Tiltag: Vejlederne organiseres i et Dokumentation: Ordningen evalueres på

aktive deltagere i Herstedve-

team, der mødes jævnligt med le-

ster Skoles udvikling. Vejle-

delsen, hvor skolens udvikling dis- dergruppen afholder møderne.

derne skal, med deres faglige kuteres.
indblik, sammen med ledelsen, være med til at tegne
skolens udvikling.
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Mål C: Den understøttende

Tiltag: Den understøttende under- Dokumentation: Herstedvester Skoles

undervisning skal understøtte

visning læses af klassens faglæ-

undervisning og didaktikken i

rer. Det vil sige, at eleverne fordy-

alle fag, kan tilrettelægges og

ber sig i dansk hvor dansklæreren

faglighed skal forbedres.

designses således at, den sik- er tilstede, i matematik med mare at alle vore elever skal blive tematiklæreren osv. Derved kan
så dygtige, som de kan. Sam- eleverne altid få kvalificeret hjælp.
tidig med den skal mindske
betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Mål D: Elevernes progressi-

Tiltag: Der indføres årlige ma-

Dokumentation: Alle elever har en

on i matematik følges nøje,

tematikprøver, fx MG prøve. Alle

progression i matematik hvert år. Ord-

for derved at kunne sætte

vore elever skal blive så dygtige,

ningen evalueres løbende med vejle-

ind så tidligt som muligt, hvis som de kan, på alle årgange. Og

derne, og på et dialogmøde i slutningen

en elev, eller en gruppe af

af skoleåret 2017/18.

testresultaterne SKAL bruges

elever, har brug for hjælp el- fremadrettet. Matematikvejledeler støtte, således at alle bli-

ren er tovholder for testene, og

ver så dygtige de kan.

skal vejlede lærerne hvis der er
behov for det.

Mål E: Åben skole, for at

Tiltag: Indskolingen skal samar-

Dokumentation: Alle elever har mindst

eleverne får et større kend-

bejde med den kommunale musik-

3 forløb i løbet af deres skoletid hvor de

skab til samfund og for-

og billedskole, ved at personalet

samarbejder med forenings- og er-

eningsliv skal vi samarbejde

på musik- og billedskolen deltager

hvervslivet. Ordningen evalueres med

med forenings- og erhvervs-

i undervisningen på skolen,

de implicerede parter i slutningen af

livet om børnenes dannelse

og/eller elever deltager på musik-

skoleåret 2017/18.

og udvikling.

og billedskolen. Mellemtrinnet skal
samarbejde med sportsklubber på
samme måde som i indskolingen.
Klasserne i udskolingen adopteres
af lokale virksomheder som, i
samarbejde med skolen, udvikler
undervisningsforløb, der forbereder eleverne til erhvervslivet.
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Albertslund skal være en attraktiv bosætningsby
Mål: Herstedvester Skole – den attraktive skole

Mål F: Øget trivsel for alle og Tiltag: Vi skal arbejde med

Dokumentation:

et godt skole/hjemsam-

elevtrivselsundersøgelsen i elev-

•

arbejde.

rådet og i personalegruppen.

2018 i forhold til 2015 (brugerunder-

Der skal udgives ugeplaner i alle

søgelse)

klasser.

•

Stigning i forældretilfredsheden i

Stigning i elevtilfredsheden i 2017 i
forhold til 2016 (trivselsundersøgelse)

•

Fortsat stor elevsøgning til skolen

•

Fraværsregistrering viser større
fremmøde i 2017 i forhold til 2014

Mål G: Større forældreenga-

Tiltag: Oprette et netværk med

Dokumentation: Større deltagelse i

gement.

alle interessenter, hvor der skal

forældremøder og arrangementer.

arbejdes med, hvilke initiativer
der skal til for at skabe et større
forældreengagement.

Mål H: Vi skal være gode til

Tiltag: Vi vil, i 2016, etablere et

Dokumentation: Antallet af ”de gode

at få de gode historier om

samarbejde med kommunens

historier” om Herstedvester Skole skal

Herstedvester Skole ud bå-

kommunikationsenhed om en

øges både på Intra og i medierne.

de internt og eksternt.

kommunikationsstrategiplan for
skolen. ledelsen skal gå forrest
som det gode eksempel, med at få
den ”gode historie” ud på alle platforme, det vil forhåbentlig inspirere
personalet til gøre det samme.
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Visionen for Albertslund skal foldes ud
Mål: De fem indsatområder: nysgerrigt liv, grønt liv, sundt liv, arbejdsliv og fælles liv skal foldes ud.

Mål I: De fem indsatsområder Tiltag: Der indføres nyt affaldssorte- Dokumentation: Eleverne sorterer deres
indarbejdes i undervisningen ring.

affald.

på alle klassetrin.

Naturfag for alle

Der bliver et større fokus på hele natur-

•

fagsområdet, på alle årgange.

Deltagelse og sparring på arbejdende møder i team i udskolingen målrettet konkrete naturfaglige forløb/fokusforløb primært ifm. den nye naturfagsprøve.

•

Med bl.a. PLC som platform arbejdes der videre med dette års
fokus omkring: Formidling –
Nysgerrighed – Undersøgende
– Synliggørelse – Opmærksomhed –Inddragelse – Motivation
på hele skolen.

•

Erfaringer fra de konkrete naturfaglige forløb fx samarbejde
med Albertslund/Glostrup Produktionshøjskole.

•

Supervision og faglig sparring
med skolens nye naturfagsvejleder mhp. hvordan vejlederrollen kan være med til over tid at
styrke og understøtte de ovennævnte tiltag.
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Opfølgning
På indsatsområderne i virksomhedsplanen 2015

Folkeskolereformen i Albertslund

Mål A: Alle lærere og pædagoger skal fokusere på

Opfølgning: Arbejdet med læringsmål fortsættes

den enkelte elevs faglige progression. De skal møde

frem til 2019 med kurset ”Helt tæt på elevernes

eleverne med tydelige forventninger, tydelige læ-

øgede læring”, hvorefter det evalueres.

ringsmål og konstruktiv feedback – forward. Eleverne skal vide, hvor de skal hen. De skal kende læ-

Der er sat nye mål for den understøttende undervis-

ringsmålene, og hvordan de opnår dem.

ning, da den organiseres anderledes fremover.

Tiltag: Læringsmål i alle fag bruges som afsæt og
styring for undervisningen. Fokus på vidensdeling
om læringsmål i de faglige netværk og på teammøder. Elevsamtaler med fedback og- forward i forhold
til de opstillede læringsmål.

Mål B: Den understøttende undervisning (lektiehjælp og faglig fordybelse samt bevægelse skal
UNDERSTØTTE den enkelte elevs læring og trivsel
i den fagopdelte undervisning)

Tiltag: Vidensdeling blandt lærere og pædagoger
om, hvad der virker. Kompetenceudvikling af alle:
Målstyret undervisning i bevægelse.
Særligt hold for alle idrætslærere.
Uddannelse for idrætslærere i trampolin spring.
•

Hvert team udfærdiger en handleplan for den
understøttende undervisning
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Bo i Albertslund – den børnevenlige by

Mål: Øget trivsel og læring for alle. Elevfraværet

Opfølgning:

mindskes.

•

I Tosprogs Taskforce har vi, i år, fokuseret på
læsning, målstyret undervisning og forældre-

Tiltag:

samarbejde. De to lærere der har arbejdet med

•

Tosprogs Taskforce i 5. klasserne

læsning og målstyret, gik på barsel midt i skole-

•

Uddannelse af 2 dysleksilærere og en læsevej-

året, derfor er det ikke fuldt udbredt endnu. Ifm.

leder

forældresamarbejdet har vi udarbejdet en inter-

Tænketank i indskolingen:

viewundersøgelse, for at få klarlagt årsagen til

Giver vores struktur den optimale læring og triv-

den manglende forældredeltagelse til forældre-

sel

møderne især hos de tosproget forældre. Denne

•

Elevmæglere og legepatrulje

undersøgelse viste, at det er især problemer

•

Elevinvolvering og forpligtende elevmedansvar i

med børnepasning, der gør, at de tosproget

udskolingen

forældre ikke møder op. Arbejdet med forældre-

I forbindelsen med valgfag

deltagelse forsætter de kommende år, se mål H

Partnerskaber fastholdes og videreudvikles -

i virksomhedsplanen 2016-2018.

•

•

f.eks.:
•

Samarbejde med Naturskolen Herstedhøje

•

Samarbejde med UCC/Metropol

•

Vi har fået uddannet af 2 dysleksilærere og en
læsevejleder.

•

Arbejdet med tænketanken i indskolingen er af-

Borgere, institutioner og erhvervsdrivende i lokal-

sluttet, resultatet med arbejdet er bl.a. den nye

samfundet

struktur på skolen.
•

Elevmægling har fungeret godt sidste år og fortsætter til næste år. Ordningen kører efter behov.

•

Legepatruljerne fungerede rigtig godt i skoleåret
14/15, men i skoleåret 15/16 lå projektet stille
pga. langtidssygdom.

•

Elevrådet har i dette år igangsat projektet: Hvor
det er pænt at være - er det godt at lære. Projektet evalueres slut juni 16 mhp at fortsætte i det
kommende skoleår.

•

Det forventes, at der i skoleåret 16/17 igangsættes et projekt omkring et udendørs naturfagslaboratorium i samarbejde med Produktionshøjskolen Albertslund/Glostrup. Der afventes tilsagn på de sidste ansøgninger om økonomiske
midler. Der er givet byggetilladelse.

•

Der er aftalt et samarbejde med den lokale Føtex omkring sprogpraktik -forløb for vores M-
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elever
•

Det tætte samarbejde med Metropol omkring
styrkelse af den naturfaglige dimension og formidlingskulturen fortsætter og udvides til hele
skolen.

•

Der er igangsat en struktur og ramme for, hvordan vi kan udvikle en progressionsplan for den
samlede skole inden for naturfag.

Godt i gang- den engagerende by

Mål: Inklusionen skal lykkes.

Opfølgning:

Tiltag:

•

•

Det har været vanskeligt at finde tidspunkter,

Samarbejde mellem lærere og skole/klub pæda-

hvor lærere og klubpædagoger kunne mødes.

goger om den fagopdelte såvel som den under-

Det har besværliggjort samarbejdet. Fra næste

støttende undervisning

år ændres klubpædagogernes rolle i skolen, de

•

Uddannelse af 3 inklusionsvejledere

skal ikke længere inddrages i hverken den fagli-

•

Aktionslæringsforløb for alle lærere og pædago-

ge- eller understøttende undervisning. Samar-

ger, der efterfølgende ses brugt som metode

bejdet mellem skolepædagogerne og lærerne

•

Uddannelse af skolepædagoger

fungere rigtig godt med jævnlige teammøder.

•

Familieklassetilbud i indskolingen

•

Vi har fået uddannet 3 inklusionsvejledere.

•

Alle lærere og pædagoger har gennemgået et
aktionslæringsforløb. Arbejdet med aktionslæring fortsætter de næste tre år med kurset ”Helt
tæt på elevernes øgede læring”
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•

Uddannelsen af skolepædagoger er i gang.

•

Familieklassen i indskolingen kører fortsat.

Herstedvester Skole
Herstedvestervej 44-46
2620 Albertslund
T: 43 68 73 40
M: herstedvesterskole@albertslund.dk
www.herstedvesterskole.skoleintra.dk

