
Tema 4: Bedre udskoling 
FASE A · Praksis som I ser den nu     

Holmeagerskolen	  har	  en	  velfungerende	  udskoling.	  Vi	  arbejder	  på	  at	  have	  et	  højt	  fagligt	  niveau	  og	  
høj	  grad	  af	  trivsel.	  Vores	  elever	  er	  langt	  hen	  af	  vejen	  læringsparate.	  Vi	  har	  en	  udskolingsafdeling,	  
hvor	  eleverne	  kan	  inspirere	  hinanden.	  Vi	  har	  et	  elevråd,	  som	  inddrages	  og	  som	  er	  aktive.	  De	  har	  
bl.a.	  sørget	  for	  nogle	  tiltag	  omkring	  overbygningens	  udemiljø.	  Vi	  har	  klasselærerdage,	  hvor	  vi	  
samarbejder	  på	  tværs	  af	  alle	  udskolingsklasser,	  bl.a.	  motionsaften	  og	  julearrangement.	  Vi	  har	  en	  
del	  samarbejde	  med	  forskellige	  instanser,	  bl.a.	  omega,	  sex	  og	  samfund,	  psykiatrifonden,	  
idrætsklubber,	  dansk	  skoleidræt,	  folketinget	  (politikker	  for	  en	  dag),	  10.klasse,	  gymnasiet	  m.m.	  Vi	  
arbejder	  med	  klassetrivsel,	  som	  giver	  et	  godt	  billede	  af	  elevernes	  trivsel	  og	  indbyrdes	  relationer.	  
Udskolingen	  på	  Holmeagerskolen	  lever	  særdeles	  gode	  resultater.	  

         
FASE B · Analyse og vurdering     

Styrker:	  	  	  

Kendetegnende	  for	  vores	  udskoling	  er	  det	  gode	  og	  tætte	  samarbejde,	  der	  er	  lærerne	  imellem.	  En	  
kultur	  der	  smitter	  af	  på	  eleverne.	  Lærerne	  i	  udskolingen	  har	  stor	  erfaring	  med	  aldersgruppen.	  

Der	  er	  et	  tæt	  samarbejde	  med	  vores	  uddannelsesvejleder,	  som	  bl.a.	  fast	  deltager	  omkring	  vores	  
uddannelsesuge.	  Det	  betyder	  at	  eleverne	  og	  deres	  forældre	  er	  bevidste	  om	  deres	  faglige	  og	  
sociale	  niveau	  og	  kan	  vælge	  den	  rette	  ungdomsuddannelse,	  Holmeageskolen	  har	  de	  sidste	  to	  år	  
kun	  haft	  én	  elev,	  der	  sprang	  fra	  en	  ungdomsuddannelse.	  

Vi	  har	  generelt	  motiverede	  elever,	  der	  gerne	  vil	  undervises.	  Det	  understøttes	  af	  en	  læringskultur	  
hvor	  det	  er	  ”in”	  at	  være	  dygtig.	  Vi	  har	  en	  I	  udskolingen	  er	  der	  rart	  at	  være,	  og	  eleverne	  har	  det	  
godt	  med	  hinanden.	  

Svagheder:	  

De	  senere	  år	  er	  antallet	  af	  holdtimer	  reduceret	  og	  klassekvotienterne	  steget.	  Det	  giver	  
pædagogiske	  og	  didaktiske	  udfordringer	  udskolingens	  lærere	  og	  ledelsen	  endnu	  ikke	  har	  arbejdet	  
målrettet	  mod	  at	  løse.	  

 
FASE C · Praksis som I vil udvikle    

Vores	  mål	  i	  udskolingen	  er	  at:	  ”Alle	  eleverne	  kvalificeres	  til	  at	  kunne	  tage	  det	  rette	  valg	  efter	  9.	  
årgang	  i	  forhold	  til	  ressourcer	  og	  kompetencer”	  



For	  at	  nå	  dette	  mål	  samarbejder	  lærerne	  med	  elever,	  forældre	  og	  uddannelsesvejlederen.	  
Eleverne	  kommer	  på	  info-‐kurser	  på	  forskellige	  uddannelsesinstitutioner.	  Lærerne	  har	  et	  tæt	  
teamsamarbejde	  omkring	  årgangsteam	  og	  også	  et	  samarbejde	  på	  hele	  udskolingen,	  hvor	  vi	  
jævnligt,	  udover	  praktiske	  områder,	  også	  har	  pædagogiske	  diskussioner.	  Dette	  kan	  bl.a.	  være	  
trivsel	  i	  afdelingen,	  en	  snak	  om	  karakter,	  enkelte	  elevers	  opførsel	  m.m.	  

For	  at	  opkvalificere	  vores	  mål,	  så	  kunne	  vi	  godt	  tænke	  os	  bedre	  mulighed	  for	  holddeling,	  flere	  
praktikuger	  og	  endnu	  mere	  fokus	  på	  de	  forskellige	  uddannelsesinstitutioner.	  Det	  ville	  også	  være	  
hensigtsmæssigt	  med	  flere	  besøg	  hos	  virksomheder	  og	  evt.	  perioder	  med	  brobygning.	  

Omkring	  det	  praktiske	  ønsker	  vi	  flere	  grupperum/læringsmiljøer	  til	  eleverne,	  samt	  IT-‐forhold,	  der	  
kan	  udvikle	  undervisningen,	  samt	  er	  100%	  driftsikkert.	  

 

	  


