
Børnene først
Skolerne i Glostrups strategi 2022-2026



Hvorfor en ny strategi for Skolerne i Glostrup ?

Med forslaget til en femårig strategi vil 

Skolerne i Glostrup omsætte 

visionerne fra visionsarbejdet i 2017-

18 til konkret og synlig praksis. 

Målet er samtidig at skabe en 

langsigtet plan for udviklingen af 

Skolerne i Glostrup, sådan at ledere 

og medarbejdere kan få arbejdsro. 

Skolens strategi bliver derfor 

præsenteret for den kommende 

kommunalbestyrelse med det håb at 

skabe fællesskab omkring skolens mål 

og indsatser.

Strategien er blevet til på baggrund af 

en grundig inddragelse af skolens 

organisation henover 2021.



De strategiske sammenhænge

Strategien og den bagvedliggende 

analyse er opbygget omkring tre 

sammenhængende overskrifter:

• Mål: Udgangspunktet er mål, der 

sætter børnene først og som vi kan 

følge med faste indikatorer. Målene 

skal være tydelige og genkendelige 

på alle niveauer af organisationen.

• Eksemplarisk praksis: Disse mål 

påvirkes af lærere og pædagogers 

praksis og det er denne praksis, der 

er strategiens kerne. Når 

medarbejderne har en 

eksemplarisk praksis, så når vi 

vores mål.

• Organisation: Men eksemplarisk 

praksis er svær og kræver gode 

organisatoriske forudsætninger.

Gode 
organisatoriske 
forudsætninger

En 
eksemplarisk 

praksis

Mål der sætter 
børnene først



Strategisk afsæt



Det strategiske afsæt

Strategiens afsæt er en 

grundig analyse af skolens 

resultater, faglige praksis og 

organisation. Analysen er 

gennemført i den bredt 

sammensatte 

strategigruppe og 

resultaterne er 

efterfølgende valideret i 

ledelsen, Skolebestyrelsen, 

GS-MED og på 

Dialogforum. På denne side 

fremgår 

hovedkonklusionerne, der 

er uddybet på næste side.

Gode organisatoriske 
forudsætninger

En eksemplarisk 
praksis

Mål der sætter 
børnene først

Skolerne i Glostrup har 
gode rammer, men har 
manglet ledelses-
mæssig og 
organisatorisk 
kontinuitet. 

Der er få ”stilladser” i 
form af organisering, 
kompetenceplaner og 
processer, der 
understøtter 
medarbejderne i den 
eksemplariske praksis.

Skolerne i Glostrup har 
mange dygtige 
medarbejdere og mange 
steder er der 
eksemplarisk praksis. 

Men praksis bygger 
sjældent på fælles 
standarder og varierer 
på tværs af skolen.

Skolerne i Glostrups 
resultater forbedrer sig 
år for år. 

I dag ligger vi 
gennemsnitligt på de 
fleste parametre med 
plads til forbedringer.



Gode organisatoriske 
forudsætninger

En eksemplarisk 
praksis

Mål der sætter 
børnene først

Styrker:

• Stigende kompetencedækning

• 22 i de små klasser og to voksne i mange timer

• TAL viser fremgang og godt samarbejde

• Ledelsen er i tiltagende grad tæt på praksis

• Solid plan for en styrkelse af inklusionsområdet 
er under implementering

Opmærksomhedspunkter:

• Begrænset brug af vejledning 

• Utidssvarende bygninger og lokaler flere steder

• Manglende strategisk kompetenceudvikling

• Varierende samarbejde mellem lærere og 
pædagoger

• Uklare opgaver, roller og ansvar i skolens teams

• Uens og uklare rammer for forældresamarbejdet 

• For få tilbud til fagligt stærke elever og talenter

• Svært at rekruttere og fastholde medarbejdere

• Specialområdet er spredt på tværs af kommunen 
og uden fælles retning

Styrker:

• Mange dygtige medarbejdere med 
stort fagligt handlerum

• Læsehandleplan giver virksom 
praksis

• Guided reading viser gode 
resultater

Opmærksomhedspunkter:

• Forskellig forståelse af, hvad der er 
god praksis i mødet med børnene

• Usystematisk brug af testresultater, 
elevplaner og tilrettelæggelse af 
undervisningsdifferentiering

• Ikke nok brug af bevægelse i 
undervisningen samlet set

• ”Åben skole” benyttes ikke nok 
samlet set

• Uensartet klasseledelse i den 
samme klasse skaber uro

Styrker:

• Stigende resultater ved 
afgangseksamen

• Vi løfter flere i bunden

• Andelen af børn, der starter på en 
ungdomsuddannelse, ligger lige 
over landsgennemsnittet

• Let stigende forældretilfredshed

Opmærksomhedspunkter:

• Faldende trivsel

• Elevfraværet er for højt

• Vi løfter ikke udover den sociale 
baggrund, men det går fremad

• Segregeringsgrad ligger over 
landsgennemsnittet

Uddybet strategisk afsæt



Skolerne i Glostrups 
strategi



Mål der sætter børnene først

Glade børn

• Vores børn trives 

• Vores børn har lavt fravær

• Der er plads til alle børn i 
vores fællesskab

Kloge børn

• Vores børn bliver så dygtige 
de kan uanset social 
baggrund

• Vores børn består 
folkeskolens 
afgangseksamen

Kommer godt videre

• Vores børn får en god 
start på ungdomslivet 
og begynder på en 
ungdomsuddannelse

Strategien sætter børnene først 

gennem seks konkrete og målbare 

mål, der indrammer hele skolens virke 

og barnets fulde dag i skole, SFO og 

klub.

Målene flugter med både 

folkeskoleloven, de nationale mål for 

folkeskolen og kommunalbestyrelsens 

målsætninger for skolen, men udgør 

samtidig en forsimpling og en 

fokusering.

Målene nedbrydes på den følgende 

side i konkrete indikatorer og der 

opstilles konkrete succeskriterier for 

hvert mål i 2026.



Sådan følger vi udviklingen 

Målsætning Indikator Datakilde Baseline

(landsgennemsnit)

Mål 2026

Vores børn trives Andel med højeste trivsel i Den 

nationale trivselsmåling

Uddannelsesstatistik.dk 20/21:

89,1 pct. 

(90,9 pct.)

Over 93 pct.

Vores børn har lavt fravær Elevfravær Uddannelsesstatistik.dk 20/21:

6,7 pct. 

(5 pct.)

Under 5 pct.

Der er plads til alle børn i vores fællesskab Segregeringsgrad FLIS Egne data:

19/20: 7,1 pct. 

18/19: 6,4 pct.

(afventer 

aktuelle tal)

Vores børn bliver så dygtige de kan uanset 

social baggrund

Socioøkonomisk reference Uddannelsesstatistik.dk 18/19:

Hhv. -0,1, -0,1, -0,1 

og -0,5

Positiv løfteevne

Gennemsnit i afgangsprøver Uddannelsesstatisk.dk 18/19:

6,6

(7,3)

Stigende 

resultater der 

giver positiv 

løfteevne

Vores børn består folkeskolens afgangsprøve Andel af elever, der får over 2 i 

gennemsnit af obligatoriske prøver 

efter 9. klasse

Udannelsesstatistik.dk 20/21:

98 pct.

(99 pct.)

100 pct.

Vores børn får en god start på ungdomslivet 

og begynder på en ungdomsuddannelse

Andel af vores elever, der er i gang 

med en ungdomsuddannelse 15 

måneder efter endt 9. klasse

Uddannelsesstatistik.dk Elever med afgang i 

2018:

89,3 pct.

(86,6 pct.)

Over 90 pct.



Den eksemplariske praksis 
gør vores børn glade og kloge

Stærke 
fællesskaber

Relationsarbejde

Vi ser det enkelte barn 
og tager det fulde ansvar 

for relationen

Didaktik

Vi tilbyder varierede og 
differentierede 

læringsprocesser, der 
engagerer

Leg og Bevægelse

Vi sikrer leg og  
bevægelse hver dag

Ledelse af klasserum 
og børnefælleskaber

Vi er tydelige og skaber 
en forudsigelig og rolig 

hverdag  

Børneinddragelse

Vi inddrager børnene i 
tilrettelæggelsen af den 

hele dag

Forældresamarbejde

Vi inddrager forældrene i 
et forpligtende 
samarbejde

Det er gennem lærernes og 

pædagogernes praksis, at vi skaber 

glade og kloge børn, der kommer godt 

videre i ungdomslivet. Derfor er netop 

denne praksis strategiens kerne. 

Vi har udvalgt seks praksisområder, 

der tilsammen udgør den 

eksemplariske praksis for lærere og 

pædagoger på Skolerne i Glostrup.

Praksisområderne er udvalgt efter 

grundig inddragelse af hele 

organisationen og bygger på gode 

erfaringer fra hverdagen hos skolens 

lærere og pædagoger. 



Stærke fællesskaber med plads til alle er 
kernen i vores praksis

Skolerne i Glostrup ønsker at være en skole med plads til alle børn uanset 
baggrund. Der skal være plads til barnet, der drømmer om at blive 
atomfysiker og til barnet, der har brug for en ekstra hånd i løbet af 
skoledagen – og så skal der være plads til alle de andre. Det skal der, fordi 
fællesskaber skaber livsduelige og kompetente børn og unge, fordi 
fællesskaber motiverer, inspirerer og skaber tryghed og fordi fællesskaber 
giver den enkelte en følelse af at være værdifuld.

Vi lykkes i vores daglige praksis, når alle børn tilbydes 
deltagelsesmuligheder, når alt personale agerer relationskompetent, når 
børnene har et talstærkt fremmøde og når vores børn bliver ved med at 
invitere hinanden ind i fællesskabet igen og igen.

Stærke 
fællesskaber



Gode organisatoriske forudsætninger, 
gør det muligt at agere eksemplarisk

Det er svært at have 

eksemplarisk praksis. Det 

kræver en stærk og 

understøttende organisation 

i ryggen. 

Vi har derfor udvalgt seks 

organisatoriske 

indsatsområder, vi tror på vil 

understøtte medarbejderne i 

den eksemplariske praksis.

På nogle områder er vi 

allerede i gang – andre er 

nye indsatsområder

Styrkede centre for pædagogisk 
læring og inklusion

Strategisk kompetenceudvikling

Bedre overgange i børnelivet

Meningsfulde teams, der 
understøtter eksemplarisk 

praksis

Faglig og databaseret ledelse 
tæt på

Moderne læringsmiljøer

Medarbejdertrivsel



Gode organisatoriske forudsætninger, 
gør det muligt at være eksemplarisk

Inklusionscenteret og Det pædagogiske læringscenter skal fungere som det faglige hjerte i vores organisation. Hver af 
centrene skal have en dedikeret ledelse og have vejledere og andre faglige ressourcer tilknyttet. Centrene skal hjælpe 
ledere og medarbejdere med udbredelsen af den eksemplariske praksis på skolen.

Der skal lægges en langsigtet kompetenceudviklingsplan, der understøtter de seks praksisområder. Planen skal både 
indeholde tværgående kompetenceløft, onboarding af nye medarbejdere, muligheder for individuel kompetenceudvikling og 
løbende vedligeholdelse af nye kompetencer. Målet er at klæde ledere og medarbejdere på til den eksemplariske praksis.

Vi ved, at relationen er helt afgørende for læring og trivsel. Vi ved også, at overgange, hvor børnene skifter primære lærere
og pædagoger, sætter læringen tilbage. Vi vil derfor skabe bedre overgange både i vores organisation og til afgivende og 
modtagende institutioner.

I dag er vores teamstruktur uklar og ikke altid lige let for medarbejderne at arbejde i. Vi ønsker at forbedre denne 
teamstruktur sådan, at den i højere grad understøtter medarbejderne i at lykkes med den eksemplariske praksis til glæde 
for skolens børn. 

Vores ledere skal rette mere energi ud mod praksis. Deres vigtigste opgave er at understøtte medarbejderne i at lykkes 
med den eksemplariske praksis i mødet med børnene. Det kræver en styrket dataunderstøttelse af den faglige dialog og det 
kræver øgede kompetencer i forhold til den faglige ledelse sådan at en praksisorienteret medarbejderudvikling fremmes.

Kommunalbestyrelsen har bevilget et tocifret millionbeløb til renovering og udbygning af skolen. Vi vil engagere os i at få 
disse midler til at understøtte udbredelsen af den eksemplariske praksis. Samtidig vil vi gøre os umage med at styrke 
læringsrummene indenfor de eksisterende rammer gennem andre måder at bruge vores faciliteter på.

Styrkede centre for pædagogisk 
læring og inklusion

Strategisk kompetenceudvikling

Bedre overgange i børnelivet

Meningsfulde teams, der 
understøtter eksemplarisk 

praksis

Faglig og databaseret ledelse 
tæt på

Moderne læringsmiljøer

Vi kan kun lykkes med strategien, hvis vi har medarbejdere, der trives og som engagerer sig i udviklingen af den 
eksemplariske praksis. Derfor vil vi sætte et fortsat stort fokus på medarbejdertrivsel, gensidig tillid, god feedbackkultur og 
faglig stolthed og derved nedbringe personaleomsætning, sygefravær og vikarforbrug.

Medarbejdertrivsel



Børnene først
Skolerne i Glostrups strategikort

Gode organisatoriske 
forudsætninger

En eksemplarisk 
praksis

Mål der sætter 
børnene først

Styrkede centre for pædagogisk læring og 
inklusion

Strategisk kompetenceudvikling

Bedre overgange i børnelivet

Meningsfulde teams, der understøtter 
eksemplarisk praksis

Faglig og databaseret ledelse tæt på

Moderne læringsmiljøer

Ledelse af klasserum og 
børnefælleskaber

Vi er tydelige og skaber en 
forudsigelig og rolig hverdag  

Relationsarbejde

Vi ser det enkelte barn og tager det 
fulde ansvar for relationen

Didaktik
Vi tilbyder varierede og 

differentierede læringsprocesser, der 
engagerer

Leg og bevægelse

Vi sikrer leg og 
bevægelse hver dag

Børneinddragelse

Vi inddrager børnene i 
tilrettelæggelsen af hele skoledagen

Forældresamarbejde

Vi inddrager forældrene i et 
forpligtende samarbejde
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Glade børn

• Vores børn trives 

• Vores børn har lavt 
fravær

• Der er plads til alle 
børn i vores 
fællesskab
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Kloge børn

• Vores børn bliver så 
dygtige de kan 
uanset social 
baggrund

• Vores børn består 
folkeskolens 
afgangseksamen

Medarbejdertrivsel



Implementering og 
forankring



Fra intention til adfærd

Med beslutningen om strategien for Skolerne i Glostrup er vi enige om en strategisk intention. Den store opgave bliver at omsætte 

strategien til de ønskede resultater. Det kræver ledelse, det kræver følgeskab og det kræver tid og rum til dialog. Det er en god start, at 

strategien er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem skolebestyrelse, skolens ledere og MED organisationen. I foråret 2022 fortsætter vi 

dialogen om strategien med alle ledere og medarbejdere. Målet er at skabe forståelse af, hvorfor vi skal udvikle skolen i den aftalte 

retning og samtidig finde veje at konkretisere strategien i vores hverdag. 

I skoleåret 2022/2023 går vi for alvor i gang med at omsætte intentionen til adfærd. Nogle strategiske fokusområder er heldigvis allerede i 

gang, andre er nye. Vi tager et skridt af gangen og planlægger det hele i en langsigtet handleplan. Som årene går bliver vores 

adfærdsforventninger tydeligere og tydeligere ved, at ”Det vi ved virker”-bogen udbygges.

Strategisk fokusområder 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026

2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår

Eksemplarisk praksis
Vi er tydelige og skaber en forudsigelig 
og rolig hverdag  

Vi tilbyder varieret og differentieret 
under-visning, der engagerer

Vi ser det enkelte barn og tager det 
fulde ansvar for relationen

Vi inddrager børnene i 
tilrettelæggelsen af hele skoledagen

Vi inddrager forældrene i et 
forpligtende samarbejde

Vi sikrer leg og  bevægelse hver dag

Organisatoriske 
forudsætninger

Strategisk kompetenceudvikling

Styrkede centre for Pædagogisk 
Læring og Inklusion

Færre overgange i skolelivet

Meningsfulde teams, der understøtter 
eksemplarisk praksis

Faglig og databaseret ledelse tæt på

Moderne læringsmiljøer

Frivillige teams Meningsfulde teams i fælles praksis

MUSMUS

Det vi 

ved virker

Den eksemplariske praksis 
på Glostrup Skole

Dialog, 
involvering og 
ejerskab 
i hele 
organisationen

Januar 2022 Forår 2022 2021 - 2026 2021 - 2026



Strategisk fokusområder 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026

2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår

Eksemplarisk praksis
Vi er tydelige og skaber en forudsigelig 
og rolig hverdag  

Vi tilbyder varieret og differentieret 
under-visning, der engagerer

Vi ser det enkelte barn og tager det 
fulde ansvar for relationen

Vi inddrager børnene i 
tilrettelæggelsen af hele skoledagen

Vi inddrager forældrene i et 
forpligtende samarbejde

Vi sikrer leg og  bevægelse hver dag

Organisatoriske 
forudsætninger

Strategisk kompetenceudvikling

Styrkede centre for Pædagogisk 
Læring og Inklusion

Bedre overgange i børnelivet

Meningsfulde teams, der understøtter 
eksemplarisk praksis

Faglig og databaseret ledelse tæt på

Moderne læringsmiljøer

Langsigtet handleplan:
Et skridt ad gangen

Ledelsesmæssigt har vi fokus 

på at balancere den strategiske 

udvikling af skolen med respekt 

for den daglige drift. På den ene 

side kan og skal alt ikke ske på 

en gang. På den anden side er 

det vigtigt at lærere, pædagoger, 

elever og forældre oplever en 

skole i udvikling.

Handleplanen til højre 

eksemplificerer, hvordan vi går 

trinvist til værks og løbende 

forankrer udviklingstiltag og 

projekter i den eksemplariske 

praksis. Årgangsteams på en afdeling Meningsfulde teams i fælles praksis

MUS og tæt på praksis samtænkes

Pilotprojekter

Fælles praksis

Nyt PLC åbner døren

Udbygning og renoverin

ICDP-baseret praksis implementeres

Co-teaching implementeres



Det vi 

ved virker

Den eksemplariske praksis 
på Glostrup Skole

”Det vi ved virker” - bogen
Løbende dokumentation af eksemplarisk praksis på Skolerne i 
Glostrup

”Det vi ved virker”-bogen beskriver praksis, som vi ved virker på Skolerne i Glostrup. Bogen 

indeholder et kapitel for hvert af temaerne i den eksemplariske praksis. Vi indskriver løbende 

erfaringer fra praksis og nyeste viden. Når et kapitel er færdigt, så sætter vi ledelse og 

kompetenceudvikling bag. Så er det den praksis, vi vil se på Skolerne i Glostrup. Ambitionen er, at 

kapitlerne er skrevet på en måde, så de består ”kamera-testen”. Bogen udarbejdes i et tæt 

samarbejde mellem ledelse og medarbejdere på skolen.

Det vi allerede ved virker:

• Læsehandleplan giver virksom praksis og vi bruger guided reading i indskolingen

• ICDP som udgangspunkt for relationsarbejde

• Co-teaching som element i didaktik og klasseledelse



Årshjul for strategiprocessen

• SB forbereder indspil til 
kommende budget

• Vi planlægger nyt skoleår ud 
fra handleplanen

• Der udarbejdes en fælles 
skoleplan og 
afdelingsskoleplaner

• Vi gennemgår status 
på målopnåelsen

• Vi reviderer 
handleplan

• Evaluering af skoleåret

• Forslag til politikere og 
forvaltning til fortsat 
implementering af 
handleplanen

• Vi laver fagfordeling og 
opgaveoversigter

• Budgetaftalen sætter 
rammer for 
kommende år

• Vi evaluerer 
pilotforsøg i sidste 
skoleår

Q3 Q2

Q1Q4

Samtidig er fem år lang tid 

og der vil løbende ske nyt 

og komme andet til. Derfor 

vil strategiens liv løbende 

blive udfoldet gennem en 

årlig strategiproces. 

I strategiprocessen vil der 

løbende kunne ske 

justeringer i forbindelse med 

planlægningen af det nye år. 

Strategiprocessen under-

støtter samtidig samar-

bejdssporet i lokalaftalerne 

med BUPL og DLF.


