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Politisk godkendt mål og aftalestyring. 
Alle virksomheder bliver tildelt en selvforvaltningsramme, som består af en økonomisk ramme 

og en målramme. Begge dele af selvforvaltningsrammen skal overholdes. Dette dokument 

indeholder målrammen, også kaldet selvforvaltningsmål. Virksomhederne skal formulere mål 

med udgangspunkt i enten de politisk godkendte mål for 2018, Strategiplan og resultataftaler 

eller andre forhold på den enkelte virksomhed, som virksomheden ønsker at inddrage i 

selvforvaltningsrammen.  

I 2018 er der vedtaget 4 visionsmål, politikområdemål for alle fagudvalg samt ét tværgående 

politikområdemål. Direktionen har godkendt resultataftaler mellem den enkelte Direktør og 

Center. Resultataftalerne og selvforvaltningsrammen for 2018/19 skal udarbejdes i et parallelt 

forløb. Sidst i dette afsnit er der link til de godkendte politiske mål. 

Når virksomheden tager udgangspunkt i de godkendte mål, så sker det på forskellig vis: 

Visionsmål: Virksomheden kan i formuleringen af selvforvaltningsmål lade sig inspirere af 

visionsmålene, idet disse mål viser, hvilke områder, der politisk har den højest prioritet. 

Virksomheden kan lave sådanne selvforvaltningsmål.  

Politikområdemål: Virksomheden skal forholde sig til eget fagudvalgs mål på følgende måde: 

Hvis der er politikområdemål, som er rettet mod virksomhedens kernefunktion, så skal 

virksomheden forholde sig til dette mål og hvor det er relevant formulere selvforvaltningsmål.  

Herudover kan virksomheden forholde sig til fagudvalgets øvrige mål samt alle andre 

fagudvalgs politikområdemål ved formulering af selvforvaltningsmål. 

Tværgående politikområdemål: Virksomheden skal udarbejdet mindst ét mål med 

udgangspunkt i det tværgående politikområdemål. For 2018 er det tværgående 

politikområdemål ”Afbureaukratisering”. 

Resultataftaler: Virksomheden skal forholde sig til aftalestyringen på følgende måde: Hvis der 

er mål i resultataftalen mellem Direktør og Centerchef, som retter sig mod virksomhedens 

kernefunktion, så skal virksomheden forholde sig til disse ved formulering af 

selvforvaltningsmål. Resultataftale 

Feedbacksamtaler: Virksomheden skal forholde sig til de fremtidige indsatser fra 

feedbacksamtalen med centret. 

Egne mål: Virksomheden kan som nævnt formulere selvforvaltningsmål med udgangspunkt i 

forhold på virksomheden, som virksomheden finder relevant at inddrage i selvforvaltnings-

rammen.  

Herunder er links til de politisk godkendte mål for 2018:  

Byrådet - Byrådsmål  

Fagudvalg – Politikområdemål   

Tværgående politikområdemål – Afbureaukratisering 

Du kan læse om styring og overførsler i regelsættet ”Styring og overførsler i Næstved 

Kommune” (bilag 3.1 til Kasse- og Regnskabsregulativet) 

http://erna/Organisation/Styring/Aftalestyring/Resultataftaler/Resultataftaler_2018.aspx
http://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Visioner_og_maal/Politiske_maal_2018/Byraadsmaal.aspx
http://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Visioner_og_maal/Politiske_maal_2018/Politikomraademaal.aspx
http://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Visioner_og_maal/Politiske_maal_2018/Tvaergaaende_maal.aspx


Selvforvaltningsmål for virksomheden. 
I nedenstående tabel skriver virksomheden sine selvforvaltningsmål. Det er udelukkende målet 

fra ”mål-rubrikken” i skabelonen, som skal indføjes. Hensigten med denne oversigt er at gøre 

det muligt på en enkel måde at skaffe sig overblik over selvforvaltningsmål på den enkelte 

virksomhed. 

Mål nr : Mål i overskrift: 

Mål 1:  Kobberbakkeskolen har senest fra skoleåret 2019/2020 et samlet 

fagligt resultat for FP9, der ligger over landsgennemsnittet. 

 

Mål 2:  Kobberbakkeskolen skaber balance mellem budget og forbrug fra 

skoleåret 2017/2018. 

 

Mål 3:  Kobberbakkeskolen skaber positiv udvikling i National 

trivselsmåling for elever dels målt de 4 hovedområder – social 

trivsel, faglig trivsel, støtte & inspiration og ro & orden – og dels 

målt på elevernes tilstedeværelsesprocent. 

 

Kobberbakkeskolen skaber positiv udvikling i medarbejdernes 

trivsel målt på tilstedeværelsesprocenten.  

 

Mål 4:  Andelen af inkluderede elever på Kobberbakkeskolen pr 1/12-2020 

er 93,5%. 

 

Mål 5:  Kobberbakkeskolens elever på en ungdomsuddannelse 15 mdr. 

efter afslutningen af 9. klasse er mindst 95 % Januar 2020 

 

Mål 6:  Sammenhængskraft, synergi og holdånd. 

 

Det overordnede mål med sammenhæng, synergi og holdånd er 

konstant at højne alle elevers faglige niveau og trivsel. 

 

Medarbejderne har forståelse for og ejerskab til at udvikle og stille 

høje, ambitiøse faglige mål. 

 

Mål 7:  Kompetenceudvikling af medarbejdere og ledelse på 

Kobberbakkeskolen 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 



Selvforvaltningsmål nr. 1: 

 

Kobberbakkeskolen har senest fra skoleåret 2019/2020 et samlet fagligt resultat for FP9, 

der ligger over landsgennemsnittet. 

 

Formål/effekt af målet: 

 

At sikre, at alle elever udfordres fagligt, så når de forlader Kobberbakkeskolen, har de 

opnået de fag-faglige kompetencer, der er nødvendige for at komme ind på en 

ungdomsuddannelse. 

 

Succeskriterium: 

 

• Der skal være positiv udvikling i elevernes faglige progression i 2018-2019. Dette 

skal dokumenteres gennem Kobberbakkeskolens fælles testplan. 

 

• Eleverne skal ved FP9 2019 præsterer et forventeligt progression fra sidste 

standpunktskarakter i 8. klasse. 

 

• Eleverne på 7.-9. årgang der deltager i et Intensivt læringsløft, fastholdes ved 

årskarakter og FP9 som minimum i det faglige standpunkt eleven opnår ved det 

Intensive læringsløft. 

 

• Kobberbakkeskolen præsterer positiv undervisningseffekt korrigeret for sociale 

faktorer senest fra skoleåret 2018/2019.  

 

• Målet er, at 97% af skolens elever i almentilbud og 75% af eleverne i specialtilbud 

har opnået tilstrækkeligt karaktergennemsnit til at komme ind på en 

ungdomsuddannelse.  

 

Veje til målet: 

 

Fra skoleåret 2017/2018 skal selvforvaltningsmål 1 understøttes af Kobberbakkeskolens 

nye Faglige strategi. 

 

Del af praksis bliver: 

• at ledelsen/vejledere to gange årligt afholder databaserede fagkonferencer med alle 

dansk og matematiklærere om elevernes progression. 

 

• at ledelsen/vejleder to gange årligt afholder databaserede fagkonferencer med alle 

engelsklærere på 7.-9. årgang om elevernes progression. 

 

• at læringsagenterne, gennem observation og feedback, understøtter 

implementeringen af Klasseledelse og Målorienteret undervisning, samt har fokus 

på Inkluderende og differentieret undervisning. 

 

• at alle teams har didaktiske drøftelser med fokus på elevernes læring, som tager 

udgangspunkt i praksis og i de seks læringsfremmende faktorer i 

skoleudviklingsmodellen. 

 

• At fagteams i dansk og matematik bliver understøttet af ledelsen på alle afdelinger, 

og der arbejdes målrettet med udvikling af Professionelle Lærings Fællesskaber 

gennem disse fagteam. 

 

 



 

• at skolens dokument om ”Formål, Mål og Veje til målet i teamsamarbejdet” 

understøtte flere didaktiske drøftelser i teammøder, med henblik på at skabe fælles 

sprog om læring. 

 

• at vejledere på baggrund af data sammen med lærerne og afdelingslederne 

iværksætter indsatser, hvor det er nødvendigt – og evaluerer effekt og anvender 

resultaterne formativt. 

 

• Alle Kobberbakkeskolens lærere, pædagoger og ledere gennemfører kursus i 

Inkluderende og differentieret undervisning i 2018/2019 og anvender ny viden til at 

nå målet. 

 

• At ledelsen følger medarbejdernes anvendelse fra kurserne i inkluderende 

differentieret undervisning ved at bringe viden fra kursuslogs, samt 

ledelsesobservationer via ledelsens observationsguide, i spil i relevante fora på både 

ledelses og medarbejderniveau.  

 

• At ledelser og medarbejdere i PLC fra skoleåret 2018/2019 arbejdes med en 

styrkelse af afdelingernes Pædagogiske LæringsCentre, men henblik på højnelse af 

elevernes faglige niveau.  

 

• I den procedure der er beskrevet i projektet om Intensive læringsløft følges når 

eleverne vender tilbage fra disse forløb. 

 

• Alle elever på 7. årgang der scorer under 5 i karaktergennemsnit indstilles til 

intensive læringsløft. 

 

• Alle elever der vurderes ikke uddannelsesparate indstilles til intensive læringsløft. 

 

 

Udgangspunkt for målet.  (Hvad kommer vi fra): 

 

• Kobberbakkeskolens samlede gennemsnit for 8. klasses standpunktskarakter i 

2017/2018 var 6,42.  

 

    2017/2018   

Standpunktkarakter   
Antal 

karaktere 
Gennemsnits 

Karakter 

Total Total 2558 6,42 

Dansk Total 531 6,83 

  Dansk læsning 137 7,26 

  Dansk mundtlig 120 6,26 

  Dansk retskrivning 137 7,08 

  Dansk skriftlig 137 6,63 

Matematik Total 408 6,56 

  Matematik mundtligt 136 6,13 

  Matematik uden hjælpemidler 136 7,01 

  Matematik med hjælpemidler 136 6,54 

Sprog Total 276 6,18 

  Engelsk mundtlig 138 5,98 

  Engelsk skriftligt 138 6,38 



  Total 210 5,75 

  Tysk mundtligt 105 5,49 

  Tysk skriftligt   105 6,01 

  Total 54 4,63 

  Fransk mundtligt 27 4,59 

  Fransk skriftligt 27 4,67 

Naturfag Total 583 6,18 

  Biologi  137 6,21 

  Geografi   137 5,85 

  Fysik/kemi 117 6,54 

Idræt Total 96 6,76 

  Idræt  96 6,76 

Andre Total 400 6,62 

  Kristendom  138 6,59 

  Samfundsfag   124 6,8 

  Historie 138 6,5 

 

 

 

• Kobberbakkeskolens samlede gennemsnit ved Folkeskolens Prøver for 9. årgang i 

skoleåret 2016/2017 ved de bundne prøver var 6,30. 

 
    2016/2017   

PrøveKarakter Fag PrøveKarakter Prøve Antal 
karaktere 

Gennemsnits 
Karakter 

Total Total 1516 6,30 

Dansk Total 763 6,36 

  Dansk læsning 193 5,54 

  Dansk mundtlig 188 7,40 

  Dansk retskrivning 193 6,31 

  Dansk skriftlig 189 6,22 

Matematik Total 382 5,63 

  Matematik uden hjælpemidler 191 5,98 

  Matematik med hjælpemidler 191 5,28 

Sprog Total 186 7,60 

  Engelsk mundtlig 186 7,60 

Naturfag Total 183 6,48 

  Naturfaglig fællesprøve F/K, BIO, GEO 183 6,48 

 

• Kobberbakkeskolens samlede undervisningseffekt i 2016 er -0,4 korrigeret i forhold 

til socio-økonomisk ramme, hvilket rangerer Kobberbakkeskolen som nr. 1111 

nationalt og nr. 12 kommunalt. Kobberbakkeskolens samlede undervisningseffekt i 

2017 er -0,2 korrigeret i forhold til socio-økonomisk ramme, hvilket rangerer 

Kobberbakkeskolen som nr. 918 nationalt og nr. 13 kommunalt. 

 

• Vigtige pointer fra Kobberbakkeskolens feedbacksamtale december 2017: 

• Afdeling Sjølund har ved sidste afgangsprøve resultater, der ligger på niveau og 

over niveau i flere fag. I matematik ligger niveauet under det forventelige. 

Fagteamet har øje for udfordringen. Der arbejdes derfor nu med træning af 

prøvesituationen. Derudover arbejdes der på brugen af IT som redskab til at 

understøtte faget. I år er der en del elever med i Intensive Læringsløft. Afdelingen 



løfter eleverne de 3 år, de går på skolen. Det forventes at udviklingen fortsætter. 

Det har givet ro på skolen, at 10. klasse ikke går på skolen mere.  

• Læseresultaterne er svingene fra klasse til klasse. På Sjølund er læseniveauet 

steget. Der arbejdes med læsebånd for alle fag. Samarbejdet med CDS, som kørte 

sidste skoleår, om læsning og sproget i fagene fortsætter. CDS bakker op om 

skolen, så længe behovet er der. 

• Uddannelsesparathedsvurderinger: IUP: i 2017 var procenten 30,05%, og den 

forventes at stige yderligere pga. af højere krav karakterer til en gymnasial 

uddannelse. Skolen overvejer, at få vinklen på de personlige og sociale 

kompetencer ind i arbejdet med eleverne og forældrene tidligt i skoleforløbet. CDS 

vil meget gerne orienteres om tankerne. 

 

• Ud fra feedbacksamtalen har skolen valgt følgende fokusområder næste år: 

➢ Faglig løft dansk og matematik Uglebro og Sydby. 

➢ Vurdering ved karaktergivning og UPV  

➢ Samlet løft sprog og læsning sammen med CDS. 

(CDS støtter både økonomisk og fagligt) 

 

 

 

  



Selvforvaltningsmål nr.  2: 

 

Kobberbakkeskolen skaber balance mellem budget og forbrug i skoleåret 2018/2019. 

 

Formål/effekt af målet: 

 

At sikre, at der er balance i budget og egentligt forbrug.  

Særligt på området for vidtgående specialundervisning sættes der fokus på balance i 

økonomien. Indtægter og udgifter skal skabe balance, således at Kobberbakkeskolen ikke 

får overforbrug, der i løbet af året skal dækkes af andre områder end selve 

budgetområdet. 

 

Succeskriterium: 

 

• At der er balance i budget, indtægter og udgifter hver mdr.  

 

• At der ved ledelsestilsynet kan konstateres balance i forbruget på alle områder. 

 

• At der ved stikprøvekontrollerne hver mdr. kan konstateres kontering på rette 

konti. 

 

• At skolen går ud med et overskud på 0,5 % i skoleåret 2018/2019. 

 

Veje til målet: 

 

• Budgetopfølgning hvert kvartal. 

 

• Gennemgang med mellemlederne med ansvar for specialområdet (Specialafdelingen 

på Afd. Sydby, Afd. Sjølund, samt U og B og X og Y klasserne) hvert kvartal. 

 

• Gennemgang med afdelingslederne vedr. vikarbudgettet og det samlede budget 

hvert kvartal. 

 

• Hvert kvartal sikres det, at nyansatte medarbejdere konteres korrekt, og at evt. 

omkostningsfordelinger mellem almen og specialundervisning konteres korrekt. 

 

Udgangspunkt for målet.  (Hvad kommer vi fra): 

 

• I skoleåret 2017/2018 er der overforbrug på vikarbudgettet med 2.757.162. 

 

• Der er et overforbrug i U og B i 2017/2018 på ca. 1,5 mio. kr. pga. for høj 

normering i forhold til indtægter. 

 

• I 2017/2018 har vi haft 6 anbringelser, ud over de anbringelser der kan dækkes af 

rammen på 4 millioner. 

 

 

 

 

  



Selvforvaltningsmål nr. 3: 

 

Kobberbakkeskolen skaber positiv udvikling af elevernes trivsel i National trivselsmåling 

for elever målt de 4 hovedområder – social trivsel, faglig trivsel, støtte & inspiration og 

ro & orden samt på elevernes tilstedeværelsesprocent. 

 

Kobberbakkeskolen skaber positiv udvikling i medarbejdernes trivsel målt på 

fraværsprocenten.  

 
 

Formål/effekt af målet (hvorfor, kort begrundet): 

 

For eleverne skal kommende nationale trivselsmåling på klasseniveau, vise en positiv 

udvikling på de 4 hovedområder – social trivsel, faglig trivsel, støtte & inspiration og ro & 

orden. 

 

For elever skal fremmødeprocenten ved udgangen af juni 2019 være minimum 95,5% 

 

For medarbejdere skal sygefraværsprocenten ved udgangen af juni 2019 være 

maksimum 4,5%. 

 

Succeskriterium (hvordan og hvornår er målet opfyldt. Hvordan måles det?): 

 

• Målet for elevtrivsel er nået, når den gennemsnitlige score i næste trivselsmåling 

er (social trivsel 4,1) (Faglig trivsel 3,7) (Støtte og inspiration 3,4) (ro og orden 

3,8) 

 

• Målet for fremmøde for elever er nået, når fremmøderapporten ved udgangen af 

juni 2019 er over 95,5%. 

 

• Målet for medarbejdernes fremmøde er nået, når sygefraværsprocenten for 

medarbejdere i Komlis ved udgangen af juni 2019 viser et fravær på maksimum 

4,5%. 

 

• Målet i forhold til de enkelte sikkerhedsgruppers handleplaner til seneste APV er, 

at de aftalte handlinger lykkes og kan afsluttes i SafetyNet, eller at handlingerne 

evalueres og justeres, hvis de ikke har den ønskede effekt. 

 

Veje til målet. (Hvad skal der gøres, for at virksomheden når målet – og hvornår skal 

det gøres. (Milepæle): 

 

• Der afvikles årlig klassekonference i foråret mellem daglig leder, AKT-

medarbejder og de enkelte klasseteams. Klassekonferencerne baserer sig på 

databaserede informationer i forhold til årgangens/klassers trivsel med 

udgangspunkt i den årlige Nationale trivselsmåling. Formålet er at tydeliggøre og 

fastholde fokus på klassens- samt den enkelte elevs trivselsudvikling. 

 

• Ledelsen arbejder efter Næstved Kommunes fraværspolitik procedure for 

afholdelse af omsorgs- og fraværssamtaler, er der udviklet en 

procedurebeskrivelse, som sikrer, at der afholdes systematiske fraværssamtaler 

med alle medarbejdere. Indkaldelser, notater og referater fra samtalerne lægges 

altid i personalemapper i SBSYS. 

 

• Medarbejderne på Kobberbakkeskolen arbejder systematisk ud fra anbefalingerne 

i ”Vejledning til håndtering af bekymrende elevfravær”. 



 

• Alle tiltag forudsætter, at eleverne kommer i skole. Der er fokus på alle elevers 

fremmøde. Klasselærerne sikrer hurtig opfølgning og dialog med forældrene, hvor 

eleverne har et bekymrende fravær.  

 

• De daglige ledere informerer i uge 32 alle medarbejdere om forventningerne til 

arbejdet med elevfravær. 

 

• De daglige ledere drøfter på konferencer elevfravær med medarbejderne, og der 

igangsættes handleplaner for elever med bekymrende fravær. 

 

Udgangspunkt for målet: 

 

Elevfremmøde på Kobberbakkeskolen pr. 1/5-2017: 
Skole Skolenavn Antal 

Fraværsdage 
Antal elevdage Fremmøde pct 

Total 25.557 332.393,97 92,31% 

Kobberbakkeskolen -  afd. Sct Jørgen 4.537 86.587,40 94,76% 

Kobberbakkeskolen - afd. Rønnebæk 1.595 26.672,33 94,02% 

Kobberbakkeskolen - afd. Uglebro 2.293 31.927,67 92,82% 

Kobberbakkeskolen -  afd. Sydby 6.193 76.283,29 91,88% 

Kobberbakkeskolen -  afd. Sjølund 10.939 110.923,29 90,14% 

 

Elevfremmøde på Kobberbakkeskolen pr. 1/5-2018: 
Skole Skolenavn Antal 

Fraværsdage 
Antal elevdage Fremmøde pct 

Total 27.411 326.614 91,61% 

Kobberbakkeskolen -  afd. Sct Jørgen 6.001 88.988 93,26% 

Kobberbakkeskolen - afd. Rønnebæk 1.681 25.915 93,51% 

Kobberbakkeskolen - afd. Uglebro 2.614 55.183 95,26% 

Kobberbakkeskolen -  afd. Sydby 5.845 64.368 90,92% 

Kobberbakkeskolen -  afd. Sjølund 11.270 92.160 87,77% 

 

 

Personalefravær på Kobberbakkeskolen pr. 1/5-2018: 

o Samlet fravær på 4,81% 

 

• Vigtige pointer fra Kobberbakkeskolens feedbacksamtale december 

2017: 

• Personales sygefravær er faldet på Kobberbakkeskolen samlet set. Det er udtryk 

for et personale, der er engageret og har stor ansvarlighed om dets arbejde.  

• Elevfremmøde: I afd. Sjølund er fremmødet for lavt. I afdeling Sydby og Uglebro 

har der været en positiv udvikling. På Sjølund er der forventning om, at den 

næste statistik bliver bedre. Der følges op på elever med for meget fravær, men 

skolen mener selv, at det kan blive bedre. Registrering af fraværet er usikkert. 

Samlet set er fraværet i forventeligt. 

• Trivsel:  Familieklassen, en familieklassen under ”Yes – det er skoletid” har 18 

familier igennem hver uge. Der er positive effekter af indsatsen. På Sjølund er en 

del børn, som ikke kommer i skole pga. udfordrede familier. De familier, der har 

sværest ved at få børnene i skolen, får hentet børnene i hjemmet af en 

professionel. Det forventes, at indsatsens effekt er meget synlig om 2 – 3 år. 

• Trivselsmåling: Målinger bliver brugt til at sætte mål for en progression i 

målingen. På Sjølund er der arbejdet hårdt på, at give ro på skolen. Det opleves, 

at der allerede nu, er meget mere ro på afdeling Sjølund. Afd. Sydbys store 



udfordring er ”ro og orden.” Der er basis for at arbejde med konflikthåndtering og 

klasseledelse.  

 

• Ud fra feedbacksamtalen har skolen valgt følgende fokusområder næste år: 

➢ Øget fremmøde specielt på afd. Sjølund.  

 

 

 

  



Selvforvaltningsmål nr. 4: 

 

Andelen af inkluderede elever på Kobberbakkeskolen pr. 1/12-2020 er 93,5% 

 

Formål/effekt af målet: 

 

Formålet for os er at give det enkelte barn det bedst mulige tilbud med udgangspunkt i 

barnets behov og muligheder. Vi skal sikre at hvert enkelt barn både fagligt og socialt gør 

fremskridt – og det vil betyde, at færre børn ekskluderes. 

 

Det er derfor vigtigt, at der findes læringsmiljøer og læringsfællesskaber, hvor alle børn og 

unge oplever at være betydningsfulde og bidrager til fællesskabet ud fra deres 

forudsætninger. 

 

Inklusion sikrer, at flere børn trives bedre, og at flere børn lærer mere både i uformelle og 

formelle sammenhænge. Det er centralt i Kobberbakkeskolens inklusionsstrategi, at børn 

ikke reduceres til deres vanskelighed, men at det bliver muligt at se det almindelige i det 

særlige, og at alle børn kan spejle sig i det almene. 

 

Succeskriterium: 

 

• Pr. 1/12-2018 skal andelen af inkluderede elever på Kobberbakkeskolen være 92,0%. 

 

• Pr. 1/12-2019 skal andelen af inkluderede elever på Kobberbakkeskolen være 93,0%. 

 

• Børnene på specialområdet skal, så vidt det er muligt, kunne spejle sig i 

almenområdet. Dvs. at Modtagerklasser, Familieklasser og flere Specialklasser 

etableres i tilknytning til almenområdet. 

 

• Flere elever skal inkluderes (enkeltvis eller i grupper) i almen klasser. 

 

• Vores undervisning og behandlingstilbud i U & B har en varighedsperiode på mellem 

12 og 24 måneder.  

 

• Vi skal fremme inklusion på hele Kobberbakkeskolen. Den forebyggende indsats 

starter i samarbejdet mellem Dagtilbud, Førskolen, Børnehaveklasser og Indskoling, 

medfører at flere børn opnår et forløb i en almenklasse. Også på Mellemtrinnet og i 

Udskolingen skal inklusionen øges til almenmiljøet. Dette sker i takt med, at der 

sættes øget fokus på forebyggende indsatser. 

 

Veje til målet: 

 

• Kobberbakkeskolens inklusionsstrategi udfoldes og implementeres. 

 

• Skolen viderefører pr. 1/8-2018 SIAA-klasser (nu P-sporet) på afd. Sct. Jørgen på 0.-

6. årgang, hvor op til 4 autister på hver årgang kan inkluderes i et almen tilbud. I de 

efterfølgende år vil tilbuddet også komme til at dække 7.-9. årgang (F-sporet) på afd. 

Sjølund – 2018/2019 7. årgang. 

 

• Skolens etablerede Familieklassetilbud fortsætter. 4 medarbejdere bliver tilknyttet 

tilbuddet på fuld tid pr. 1/8-2018. 

 

 



• I vores U&B skal forløbet understøttes af handleplaner for barnets tilbagevenden til 

almenområdet. Herunder skal vi udvikle vores behandlingsområde med Theraplay 

samt øge vores faglighed i undervisningen. 

 

• Forældre er centrale i dialogen – i alle faser af inklusionen. Der skal derfor skabes tæt 

samarbejde mellem Skole og Hjem. 

 

• Samarbejde med psykologer og sagsbehandlere skal fortsat udvikles. Psykologerne 

og sagsbehandlere er værdifulde som rådgivere og som faglige sparringspartnere, 

men skal ikke have en endelig bestemmelse i forhold til det konkrete valg af 

inklusionsindsats. Denne aftales mellem Kobberbakkeskolen, eleven og forældrene. 

 

• Vi skal skabe et forbyggende tilbud i familieklassen, der sikrer: 
o At eleven bevarer tilknytningen til egen klasse 
o At eleven bliver aktiveret og ansvarliggjort for egen forandring og lærer at viljestyre sin 

adfærd 

o At forandringerne bliver målbare og synlige 
o At forældrene får et medansvar for barnets forandring i skolen, og får mulighed for at 

støtte hinanden i denne proces 
o At forældre bliver en ressource for barnets udvikling i skolen 

o At skabe en kultur, som kan inkludere de børn, der har brug for en særlig indsats – at 
forebygge stigmatisering 

o At skabe fælles ”fodslag” mellem skole og hjem 
o At skabe større rummelighed i læringsfællesskaber på Kobberbakkeskolen 

o  

Udgangspunkt for målet: 

 

• Kobberbakkeskolens inklusionsprocent 5/9-2017 var 91,54% 

 

 

 

 

  



Selvforvaltningsmål nr. 5: 

 

Kobberbakkeskolens elever på en ungdomsuddannelse 15 mdr. efter afslutningen af 9. 

klasse er mindst 95 % Januar 2020 

 

 

Formål/effekt af målet: 

 

Formålet er, at Kobberbakkeskolens elever 15 mdr. efter afgang fra skolens 9. klasser er i 

gang med en ungdomsuddannelse, således at de efterfølgende kan kvalificere sig til en 

kort-, mellemlang- eller videregående uddannelse. 

 

Flere elever opnår et karaktergennemsnit på 02 i dansk og matematik efter 9. klasse. 

 

Flere elever vurderes uddannelsesparate i 8. klasse. 

 

Succeskriterium: 

 

• Målet er opfyldt når 95% af skolens afgangselever 15 mdr. efter afgang fra 9. 

årgang er i gang med en ungdomsuddannelse. 

 

• At der er en procentvis fremgang fra år til år på andelen af elever der bliver 

vurderet uddannelsesparat i 8. klasse. Målet for januar 2019 er 80%. 

 

• At der er en procentvis fremgang fra år til år på andelen af elever der opnår 02 i 

henholdsvis dansk og matematik ved FP9. 

 

Veje til målet: 

 

Del af praksis i skoleåret 2018/2019 bliver 

 

• at ledelsen/vejledere mindst to gange årligt i september og marts afholder 

databaserede møder à en time pr gang med alle dansk og matematiklærere om 

elevernes progression. 

 

• at implementere tiltag defineret i kommissorierne under ledernetværk 5. 

 

• at læringsagenterne hele skoleåret 2018/2019 deltager i fagteammøder og sammen 

med fagteamene sætter fokus på elevernes læring. 

 

• at vejledere på baggrund af data sammen med lærerne og afdelingslederne 

iværksætter indsatser, hvor det er nødvendigt. 

 

• at der etableres fra skoleåret 2017/2018 særlige indsatser for de elever på 8. og 9. 

årgang, der ikke formodes at kunne honorere de krav, der stilles ifht. deres 

optagelse på en ungdomsuddannelse. 

 

• at skolen samarbejder med UU om at planlægge og iværksætte indsatser for elever, 

der ikke kan honorere kravene om optag på ungdomsuddannelserne.  

 

• at der iværksættes dialog mellem skole, forældre og elev omkring den enkelte elevs 

uddannelsesvalg, inden uddannelsesparathedsvurderingen. 

 

 

 



 

Udgangspunkt for målet: 

 

• I januar 2017 var 71,63% af Kobberbakkeskolens afd. Sjølunds 8. klasses elever 

vurderet uddannelsesparate. I januar 2018 var 64 % af Kobberbakkeskolens afd. 

Sjølunds 8. klasses elever vurderet uddannelsesparate. 

 

• I 2016 var 94,3% af Kobberbakkeskolens tidligere elever i gang med en 

ungdomsuddannelse 15 mdr. efter de forlod skolen. Landgennemsnittet i 2016 var 

86,6%. I 2017 var 77,61 % af Kobberbakkeskolens tidligere elever i gang med en 

ungdomsuddannelse 15 mdr. efter de forlod skolen. Landgennemsnittet i 2017 var 

89,2%. 

 

• Andelen af elever der har scoret over og under 02 i enten dansk og matematik på 

Kobberbakkeskolen: 
  2016/2017 

Andel >= 2 i Gennemsnit 82,60% 

Andel <2 i Gennemsnit 17,40% 

 

 

  



Selvforvaltningsmål nr. 6 

 

Sammenhængskraft, synergi og holdånd. 

 

Det overordnede mål med sammenhæng, synergi og holdånd er konstant at højne alle 

elevers faglige niveau og trivsel. 

 

Medarbejderne har forståelse for og ejerskab til at udvikle og stille høje, ambitiøse 

faglige mål. 

 

Formål/effekt af målet: 

 

En øget sammenhængskraft, synergi og holdånd på tværs af Kobberbakkeskolen skal 

fremmes gennem aktiv ledelse og aktiv opfølgning og initiativer blandt medarbejderne. 

 

Effekten heraf er følgende: 

 

• Bidrage til øget trivsel og arbejdsglæde, der smitter positivt af på elevernes 

læring.  

 

• Alle i ledelsesteamet er fokuseret på ledelse af Kobberbakkeskolen og ikke alene 

den matrikel, man har sin daglige gang på. 

 

• Særlige medarbejderkompetencer, praksiserfaringer fra årgangene og 

forberedelse af undervisningsforløb/projekter deles på tværs af flere matrikler. 

 

• Vejledere og læringsagenter arbejder på tværs af matrikler. 

 

Succeskriterium: 

 

Målopfyldelse for ledergruppen:  

 

• Pædagogisk leder udvikler og gennemfører i samarbejde med daglige ledere og 

afdelingsledere en fælles plan for observation og deltagelse i klassekonferencer.  

 

• Alle ledere skal observere i klasserummet 4 timer om ugen. 

 

• Lederne sikrer, at data om elevernes faglige progression anvendes på en ensartet 

måde på alle matrikler. Dette sker med udgangspunkt i gode praksiseksempler, 

der formidles på tværs af faser og matrikler. 

 

• Lederne arbejder i fællesskab på, at de 5 resultatmål ovenfor opfyldes. 

 

Målopfyldelse for medarbejderne: 

 

• Medarbejderne sikrer, at elevernes faglighed og trivsel (via test) udvikles med 

synlig positiv progression for eleverne. 

 

• Samarbejde og sparring på tværs af årgang, klasse og fase øges, med 

udgangspunkt i de gode praksiseksempler og faglige instruerende fagteams. 

 

• Feedback til elever om faglig progression og trivsel er øget. 

 

 



• Gode eksempler med struktureret og databaseret metode for forældredialog er 

udbredt på alle matrikler. 

 

Veje til målet: 

 

• Medarbejdere og ledere arbejder databaseret i forhold til økonomi, elevernes 

faglige og trivselsmæssige progression, inklusion og elevernes adgang til 

ungdomsuddannelserne. 

 

• Elevernes progression måles via faglige test og trivselsmålinger. 

 

• Sparring mellem skoleleder og øvrige ledere. 

 

• Fælles ledelseskompetenceudvikling for alle skolens ledere med fokus på det 

fælleskommunale ledelsesudviklingsforløb. 

 

• Gennemførelse af MedarbejderUdviklingsSamtaler hos alle medarbejdere. 

 

Udgangspunkt for målet: 

 

• Kobberbakkeskolen er en stor, kompleks skole, som det tager tid organisatorisk 

at bygge op, men som samtidig har store potentialer og 

specialiseringsmuligheder, alene af den grund at vi rummer omkring 350 

medarbejdere. 

 

• Specialområdet gennemgår en faglig og kompetencemæssig ”turn around”. 

 

• Roller, ansvar og dialog i lederteamet har fortsat et udviklingspotentiale. 

 

• Fremme af fælles kultur på Kobberbakkeskolen er i fuld gang, men tager flere år. 

 

• Vi skal blive bedre til at synliggøre de gode eksempler. Og bidrage til at lade os 

inspirere af de gode eksempler. 

 

• Der er sat mange udviklingsaktiviteter i søen, fx  

 

1. Strategi for faglig udvikling 

2. Inklusionsstrategi 

3. Inklusion af autisme i almenklasserne 

4. Udvikling af PLC  

5. Udvikling af PLF  

Vi skal sikre, at vi når i havn med disse. 

 

Sammenhæng til visionsmål, fagudvalgsmål, strategiplan, resultataftale mv.: 

 

• Sammenhængskraft, synergi og holdånd er det kit, der skal binde skolen sammen 

og dermed lægge fundamentet for at indfri de 5 mål. 

 

• Sammenhængskraft, synergi og holdånd er det værdimæssige udgangspunkt i 

vore strategier - både strategi for faglig udvikling og inklusionsstrategien. 

 
 

 

  



Selvforvaltningsmål nr. 7 

 

Læringsløftet og kompetenceudvikling af medarbejdere og ledelse på Kobberbakkeskolen 

 

 

Formål/effekt af målet (hvorfor, kort begrundet): 

 

• Ledelseskompetenceudvikling for alle skolens ledere med fokus på det kommunale 

lederudviklingsforløb. 

 

• Kompetenceudvikling for medarbejderne gennem læringsløftet, således at alle 

ledere, pædagoger og lærere opnår viden om inkluderende og differentieret 

undervisning. 

 

• Observation og feedback styrker læringskulturen på skolen. 

 

• I skoleåret 2018/2019 skal der være en kompetencedækning på 95% på 

Kobberbakkeskolen. 

 

 

Succeskriterium (hvordan og hvornår er målet opfyldt. Hvordan måles det?): 

Hvordan? 

 

For medarbejderne 

 

• Undervisningsfagsuddanne lærere, således at Kobberbakkeskolens lærere i 

december 2020 har undervisningsfagskompetence i de fag, de underviser i. 

 

• Løbende opdatere og videreudvikle medarbejderes kompetencer i forhold til ny 

viden om læring, således at ny og evidensbaseret viden kan omsættes til praksis og 

derigennem højner elevernes faglige niveau. 

 

• Alt pædagogisk personale (ledere, lærere og pædagoger) gennemfører læringsløftet 

– udvikling af professionelle Lærings Fællesskaber i teams. 

 

• Ledere, Læringsagenter og medarbejdere samarbejder systematisk med 

observation og feedback. 

 

• Medarbejderne udarbejder læringsmål i Min Uddannelse læringsmål for alle elever. 

 

For ledelsen 

 

• Ledelsen følger medarbejdernes kompetenceløft via observation af undervisning. 

 

• Skolelederen intensiverer sparring og dedikeret ledelsesdialog med alle ledere på 

Kobberbakkeskolen 

 

• Ledelsesdialogen har følgende emner 

➢ Strategisk ledelse - et overblik 

➢ Samarbejde i ledelsesteamet. Fokus på forbedringsområder 

➢ Ledere af læring – hvad vil elevcentreret skoleledelse sige? De næstet skridt 

i udvikling af professionelle læringsfællesskaber 

➢ Redskaber til at styrke ledelsesteams (håndtering af udfordringer/uenighed, 

dialog og styring, baseret på øvelser og cases) 

➢ Strategisk samtale og kommunikation 



➢ Udvikling af driftsledelseskompetencer 

 

Der trækkes på eksterne undervisere og sparringspartnere gennem det 

kommunale ledelsesudviklingsforløb. 

 

Resultaterne af kompetenceudvikling for medarbejdere og ledere måles således: 

 

• Gennem MUS/LUS og de enkelte medarbejderes kompetenceplan. 

 

• Gennem den faglige progression for eleverne. Tesen er, at øget indsats i 

kompetenceudvikling og lederudvikling har en effekt på elevernes faglige 

progression. Dette måles gennem dokumentation af den faglige progression. 

 

Veje til målet. (Hvad skal der gøres, for at virksomheden når målet – og hvornår skal det 

gøres. (Milepæle): 

 

• Fagfordelingen har stor opmærksomhed på kompetencedækningen. 

 

• Der gennemføres målrettede efter- og videreuddannelse med følgende 

medarbejdere: 

 

➢ 3 matematikvejledere, 2 naturfagsvejledere og 3 læsevejleder  

➢ 4 medarbejdere uddannes i Theraplay  

➢ 3 pædagogmedhjælpere uddannes til lærere over en 3 årig periode 

➢ 2 pædagoger uddannes til lærere over de kommende 1-2 år (dette er 

igangsat)  

➢ 1 linjefag i fysik/kemi 

➢ 6 ledere uddannes som læringsagenter  

 

• Der gennemføres fra efteråret 2017 et ledelsesudviklingsforløb for alle 

afdelingsledere på Kobberbakkeskolen. 

 

• Læringsløftets ønskede progression forfølges ved at arbejde målrettet med 

udvikling af professionelle læringsfællesskaber. 

 

• Læringsløftet planlægges og gennemføres kvantitativt. 

 

 

Udgangspunkt for målet.  (Hvad kommer vi fra): 

 

• Det faglige niveau skal løftes generelt, med henblik på at påvirke Kobberbakke-

skolens undervisningseffekt positivt 

 

• Der skal sikres øget progression i lærernes håndtering af læringsprocesserne, bl.a. 

ved at styrke brugen af aktionslæring og struktureret feedback.  

 

• Der skal skabes en sammenhængende videns- og databaseret tilgang fra 0.-9. 

klasse. Den nuværende sammenhæng kan styrkes. 

 

• Kobberskolens målstyring og viden om effekt af pædagogiske indsatser skal blive 

tydeligere. Det betyder større ledelsesopfølgning på resultater og viden om 

læringsprogression.  

 



• Sprogvurderingerne kræver en tydelig ledelsesopfølgning. Samarbejdet med 

børnehaverne skal have fokus på tidlig viden og opfølgning på børnenes sproglige 

udvikling og på gode kriterier for klassedannelse. 

 

• Læringsløftet er gennemført og afviklet kvantitativt. 

 

Sammenhæng til visionsmål, fagudvalgsmål, strategiplan, resultataftale mv.: 

 

• Kompetenceudvikling af medarbejderne er en central del af Kobberbakkeskolens 

indsats i forhold til både at fremme elevernes faglighed og styrke både elevtrivslen 

og medarbejdertrivsel. 

 

• Der skal ske en særlig indsats i forhold til at fremme ledernes ledelseseksekvering 

samt understøtte en fortsat udvikling af teamspirit blandt lederne på 

Kobberbakkeskolen. 

 

 

 

 

 


