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1. Lokal UdviklingsPlan (LUP) 
Hver andet år mødes forældre, medarbejdere, forvaltning og børnene til evaluering (kvalitetssamtale) 
om skolens status, indsatser og udvikling. Dér fastlægger alle i fællesskab 3 punkter, som der skal 
arbejdes med de kommende 2 år. Disse 3 punkter beskrives i skolens lokale udviklingsplan (LUP). 

Den lokale udviklingsplan binder børn og unges visioner, skolens værdier sammen med indsatserne 
og bliver det arbejdspapir, som de pædagogiske ledere bruger som handleplan i deres pædagogiske 
arbejde. 

Kort sagt, LUP’en beskriver de mål og indsatsområder vi forsøger at opnå sammen med medarbej-
dere, kollegerne i dagtilbud og fritid og undervisning (FU) og ikke mindst elever og forældre.  

Det overordnede mål er at skabe bedre læring for børnene. Forældre, medarbejdere og øvrige sam-
arbejdspartnere ser vi alle som meget væsentlige aktører i at sikre en målopfyldelse dér. Målene for-
følges med afsæt i Aarhus Kommunes ”Stærkere Fællesskaber” - puslespillet og Lystrup Skoles tre 
værdiord: nysgerrighed – viden – glæde. I hvert enkelt formål under de tre forskellige punkter beskri-
ves det, hvilken puslespilsbrik, der inddrages i løsningen af opgaven. Skolens tre værdiord ligger til 
grund for hele tilgangen, idet vi udviser nysgerrighed og indsamler viden til glæde for børnenes triv-
sel, sundhed og læring. 
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2. Elevfravær 

Formål 
Formålet med indsatsen omkring nedbringelse af elevfravær er, jf. ”Tidlig og forebyggende ind-
sats” (Stærkere Fællesskaber), at højne opmærksomheden og den tidlige indsats ved begyndende 
fravær. Erfaringerne med håndtering af fravær viser, at systematisk og målrettet indsats, kan forhin-
dre skoleværing og dermed sikre grundlaget for elevernes trivsel, sundhed og læring. Indsatsen 
starter allerede i Dagtilbuddet, hvor forventningen til et stabilt fremmøde starter. 

Mål 
Målet er frem til næste kvalitetssamtale at nedbringe fraværet med 3 %-point. Strategien for håndte-
ring af fravær er ved hjælp af en handleplan for håndtering af fravær (bilag 1) at systematisere ind-
satsen, at stille klare forventninger til personalet, forældrene og til vore eksterne samarbejdspart-
nere.  

Indsatser 
• De pædagogiske ledere præsenterer fraværsplanen på skoleårets første forældremøde og for 

nye forældre på skolen (bilag 2). 
• Pædagogiske ledere sikrer løbende, at fravær dagsordenssættes på teammøder. 
• Den enkelte kontaktvoksen følger op på elevernes begyndende opmærksomhedskrævende 

fravær 
• Indskolingslederen og den fritidspædagogiske leder sørger for, at punktet stabilt fremmøde i 

børnehaverne er et fast punkt ved overleveringsmøderne med dagtilbuddet.  
• Den administrative leder præsenterer som et fast punkt på dagordnen skolebestyrelsen for 

status for elevfraværet (bilag 3). 

 

 

Der skal udarbejdes en indsats ift. at mindske andelen af 
elever med et opmærksomhedskrævende fraværsmønster. 
 



LUP – Lystrup Skole 
September 2018 

Side 3 af 5 

 

3. Motivation og medbestem-
melse i udskolingen 
Formål 
Formål med indsatsen omkring udskolingselevernes motivation og medbestemmelse er, jf. ”Hel-
hedssyn” og ”Social Kapital” (Stærkere Fællesskaber), udviklingen af en udskoling, der kontinuerlig 
tager udgangspunkt i maximal involvering og medindflydelse af eleverne i planlægning, gennemfø-
relse og evaluering af alle undervisnings- og læringssituationer.  

Via en ny organisationsstruktur med afdelinger, kontaktled (teamkoordinatorer), kontakt-voksen 
(kontaktlærer) m.m. og et møde ”flow” hvor der er fælles lærer/pædagogmøder, afdelingsmøder, 
kerne/årgangsmøder og fagmøder, indarbejdes og implementeres følgende initiativer i udskolingen: 

Det pædagogiske personale skal bestemme ”hvad” der skal undervises i, mens eleverne skal have 
maximal indflydelse på ”hvordan”, altså på metoden. 

Skolens værdier – nysgerrighed, viden og glæde – er styrende for de processer, der skal føre frem 
til målsætningen. 

Mål 
Eleverne oplever reel indflydelse på, hvordan undervisningen gennemføres og hvordan læringssitua-
tionen er - og at det i trivselsundersøgelsen kan måles, at eleverne oplever involvering og medbe-
stemmelse i undervisnings- og læringsprocesserne. 

Indsatser 
• Lærerne skal via afdelingsmøderne udvikle modeller for, hvordan eleverne i udskolingen i 

dagligdagen oplever indflydelse på metoden og dermed hvordan undervisningen /læringen 
foregår.  
Tiltagene/modellerne kan være, at eleverne i udskolingen får: 

o Valgfrihed indenfor rammen – indhold i undervisningen. 
o Metodefrihed omkring løsning af opgaver – variation. 
o Undervisningsdifferentiering /elevdifferentiering/holddeling. 
o Elevplanlagt dag - eksempelvis fagdag 
o RULL – fagdage 

• Udskolingsleder samt kontaktled for elevrådet involverer de elevrådsvalgte repræsentanter i 
udskolingen og sikrer, at eleverne kommer med bud på, hvordan de bedst muligt får med-
indflydelse på undervisningen.  
Metode kan være: 

o Medindflydelse, hvoraf også kommer medansvar. 
o Eleverne – den enkelte elevs motivation skal være styrende. 
o Bevægelse ind i og en varieret undervisning. 
o Feedback i læringssituationen og mht. opgaver/afleveringer/produkter m.m. 
o Læringsmål 

Vi vil arbejde med udskolings-
elevernes motivation og medbe-
stemmelse for at øge deres fag-
lige udvikling. 
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4. Samskabelse 
Formål 
Formålet med indsatsen omkring samskabelse er, jf. ”Samskabelse – forældre som ressource” og 
”0-18 år”, at styrke et tæt og gensidigt forpligtende samarbejde på tværs af skolen/forældrene og 
med det omgivende samfund. Vi anser dette som afgørende for, at børn og unge på Lystrup Skole 
udvikler sig bedst muligt. Alle børn, unge og forældre skal opleve, at de bliver set, hørt og har indfly-
delse. 

Samskabelse forudsætter, at vi kommunikerer rettidigt og problemløsende på baggrund af fyldestgø-
rende information.  

 
Forældrene er de vigtigste voksne i barnets/den unges liv, og alle forældre har ressourcer, de kan 
bidrage med. Lystrup Skole prioriterer et velfungerende samarbejde med forældrene om at under-
støtte barnets eller den unges læring, udvikling og trivsel. 
 
På Lystrup Skole er der tradition for et meget tæt og givende samarbejde med dagtilbuddet omkring 
overgangen fra børnehave til skole. Det består i Overdragelsessamtaler, Klassedannelse og fokus på 
Børn med specifikke vanskeligheder. Synligheden i dette samarbejde vil vi underbygge via nedenstå-
ende indsatser. 
 

Mål 1 – Kommunikation (overgange fra 0-18 år) 
Kommunikativt skal vi blive bedre til at synliggøre vores arbejde og indsatser, med henblik på at 
kunne underbygge, udbrede og skabe den gode fortælling omkring det igangværende tætte samar-
bejde på skolen. 

Indsatser 
• Indskolingslederen og dagtilbudslederen afholder møde i efteråret 2018, hvor vi afstemmer, 

hvilke kommunikationsflader vi bruger således at forældreinformationerne koordineres. 
• Indskolingsleder og fritidspædagogiske leder præsenterer på introduktionsmøder for nye 0. 

forældre på skolen om forventninger til samarbejdet og om samarbejdet med dagtilbud og 
FU gennem hele skoleåret. 

• Fritidspædagogisk leder og afdelingsleder i klub aftaler i oktober/november indsats i forhold 
til naturlig overgang fra SFO til klubtilbud. Indsatsen omfatter besøg i klubben, forældreinfo 
og klasseinformationer m.m. 

• Månedlige nyhedsbreve fra fritidspædagogisk leder. 
  

Vi vil styrke samskabelsen og kommunikationen med for-
ældrene for at øge elevernes trivsel og synligheden. 
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Mål 2 – Udarbejdelse af kommunikationsplan (lokalt distriktsmål) 
Formål: Som forælder i børnehave, skole, klub skal kommunikationen med de forskellige organisatio-
ner give mening og være let at gennemskue.  
 
Mål: Optimering af informationsformidlingen og informationssøgning mellem lokaldistriktets organi-
sationer og hjemmene i et koordineret samarbejde mellem dagtilbud, FU, SFO og skole. 

Indsatser 
• Involvering af bestyrelser i Dagtilbud, FU, SFO og Skoler i forhold til samskabelse af en lokal 

kommunikationsplan 
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