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Forord fra skoleleder Søren Hald 

Herstedlund skole er nu 8 år gammel. Det har på mange måder været en meget turbulent periode. En skolereform 

med efterfølgende fagpolitisk uro har også præget udviklingen. Der er samtidig et vilkår, at skolen til daglig arbejder 

med en del elever, der kræver en særlig omsorg og en særlig faglig tilgang. 

 

Denne og skolens tidligere Virksomhedsplaner er blandt de vigtigste styringsdokumenter med en tæt kobling til kom-

munens samlede Vision og Strategi og i særdeleshed ’Skole for alle’. 

 

Herstedlund skole havde i sit udgangspunkt et fagligt og elevtrivselsmæssigt efterslæb. Det har vi – bestyrelse, pæ-

dagoger, lærere og skoleledelse - arbejdet hårdt og fokuseret på at ændre. 

 

Skolen har gennem flere år præsteret fint i indskolingen og på den første del af mellemtrinnet. I takt med at de faglige 

krav er steget, har der været faglige udfordringer sidst i skoleforløbet. Der har gennem de sidste par år været stabile 

tegn på, at skolens strategi er slået igennem. Således præsterede eleverne et resultat ved sommerens afgangsprøver, 

der var tilfredsstillende. Ved seneste CEPOS-undersøgelse, der måler undervisningseffekten indregnet de socioøko-

nomiske faktorer, foretager Herstedlund skole et markant hop op ad rangstigen. Herstedlund skole har en positiv 

undervisningseffekt på +0,4. Der er selvsagt meget tilfredsstillende. Vi kan ligeledes spore en vis fremgang ved den 

seneste elevtrivselsmåling. Her er der dog fortsat områder, der kalder på særlig indsatser. 

 

Jeg er faktisk meget stolt over skolens udvikling og over medarbejdernes enorme indsats. 

 

Søren Hald 

 

Hvem er vi? 

Herstedlund skole og SFO Herstedlund er en 2/3-sporet skole med 600 elever og 55 lærere, 15 pædagoger samt 2 

skolesekretærer, teknisk serviceleder, teknisk servicemedarbejder og skolens ledelse.   

 

Fysisk opdeling 

 

• A-fløjen: 0.- 2. klasserne samt SFO - Herstedlund 

• B-fløjen: 3. - 9. klasserne 

 

Pædagogisk opdeling 

 

• Indskolingsafdelingen: 0. – 3. klasserne samt SFO-Herstedlund 

• Mellemtrinsafdelingen: 4. – 6. klasserne 

• Udskolingsafdelingen: 7. – 9. klasserne 
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Skolen er opdelt i de tre ’afdelinger’, som hver består af klasselokaler samt fællesrum/ fællesområder. Hvert afsnit 

fungerer således som en mindre og overskuelig enhed for den enkelte elev. Derudover har skolen fagteam for de 

enkelte fag samt et PLC/vejlederteam til understøttelse af skolens udvikling. 

 

 
 

Hvorfor er vi her? 

Herstedlund skoles virksomhed er betinget af politiske beslutninger i Folketinget og kommunalbestyrelsen. 

Skolen er forpligtet af Folkeskoleloven, kommunalbestyrelsens skolestrategi for Albertslunds skolevæsen, styrelses-

vedtægtens bestemmelser og politisk besluttet indsatsområder.  

Skolens vigtigste mission er at uddanne livsduelige og dygtige børn og unge. Skolen arbejder systematisk med elever-

nes progressionsmål. 

 

Skolens målsætninger 

 

• Vi vil distriktets børn - I vælger os 

• Du opnår dine mål - og du får din rette uddannelse 

• Vi har de dygtigste medarbejdere til at hjælpe dig 

• Alle er en del af fællesskabet - alle bidrager til fællesskabet 

 

Nationale rammer 

 

Folketinget stiller forskellige dokumentationskrav til Herstedlund Skole.  

Det drejer sig blandt andet om: 

• Hvert andet år skal skolerne aflevere en kvalitetsrapport til forvaltningen som en del af det kommunale tilsyn 

med folkeskolerne 

• Obligatoriske test på en række klassetrin 

• Obligatoriske afgangsprøver 

• Prøveformer 

• Elevplaner 

• Elevtrivselsmåling 

 

Hertil kommer at skolen jævnligt afleverer diverse administrative talrapporter til Undervisningsministeriet og for-

valtning. 

 

 

Ledelsesteam

Udskoling årgangsteam PLC/Vejlederteam

Mellemtrin årgangsteam Fagteam

Indskoling årgangsteam SFO
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Kommunale rammer 

 

Kommunalbestyrelsen har 2017 truffet beslutning om en skolestrategi, som skolerne skal arbejde med: 

 

• Faglighed for alle - naturfag 

• Faglighed for alle – læsning og sprogforståelse 

• Fællesskab for alle 

• Fuld fart fremad for alle 

• Tværgående emner – inklusion og evaluering 

Hvor står vi? 

Herstedlund skole har været igennem en skoleudviklingsindsats, en turn-around-proces, de sidste 4 år. De overord-

nede mål i den seneste virksomhedsplan var at øge elevernes faglige niveau, først og fremmest ved afgangsprøverne. 

9. klasse har i juni 2019 atter præsteret et tilfredsstillende resultat. På baggrund af forrige års eksamensresultat mod-

tog skolen kr. 1,3 millioner som en af regerings skolepulje. Vi har netop afgivet rapport om anvendelsen af midlerne. 

 

To af Herstedlund skoles vigtige samarbejdspartnere er PPR og familieafsnittet. Vi samarbejder med begge parter 

om at optimere processer og indsatser for skolens børn og familier. Vi oplever en forbedring i den gensidige forståelse 

for og samarbejdet om de enkelte børns og forældres behov. Vores samarbejde med PPR og familieafsnit, men også 

sundhedsplejen, familieskolen og familiehuset, om en mere koordineret og målrettet indsats er i fuld gang og fort-

sætter i den kommende periode. 

 

Medarbejdernes APV- og trivselsmåling i marts 2018 viste markante fremgange på de fleste parametre. Denne gode 

udvikling skal fortsætte, og vi tager afsæt i personalets dialogmøde i juni og de handleplaner, som MED-udvalget 

efterfølgende har lavet og følger op på. 

 

Personalet har ift. deres egen trivselsmåling givet udtryk for et behov for at arbejde mere koncentreret med elevernes 

faglige og sociale trivsel. Ved årets MUS-samtaler blev der fra medarbejdernes side givet udtryk for ønske om at få 

styrket relationskompetencen. Dette års fælles kompetenceløft sker i samarbejde med ICDP. Elevtrivsel er derfor 

fortsat et indsatsområde i denne virksomhedsplan. Elevernes faglige udvikling skal fortsætte den meget positive ud-

vikling. Derfor er vejledernes rolle og arbejde i samarbejde med PLC et andet af skolens indsatsområder. Endelig har 

skolens medarbejdere og skolebestyrelsen formuleret et behov for at styrke skole-hjem-samarbejdet og udvikle et 

endnu tryggere og konstruktivt samarbejde med elevernes forældre. Dette er vores tredje indsatsområde. 
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På Herstedlund skole læser vi på mange måder  
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Indsatsområder 

På baggrund af et møde med skolechef, skolebestyrelsesformand samt skoleleder blev skolen bevilget midler til et 3 

årigt skoleudviklingsforløb. Sammen med en ekstern konsulent blev der etableret et udviklingsforløb med nogle klare 

formuleringer: Klarhed over skolens målsætninger, en model for skolens samlede kompetenceudvikling, fokus på 

fagteam og endeligt medpraktiserende vejledere. 

 

I år 1 formulerede skolen 4 målsætninger, som havde og har opbakning i bestyrelsen og blandt medarbejderne. Sam-

tidig blev der skabt en model for en samlet kompetenceudvikling. Skolens vejledere og ledelse pegede på ’børns sprog-

lige udvikling’ som det første fælles tema. Skolen blev samtidig færdig med en reorganisering i årgangsteam og ind-

førelse af fleksible skemaer. I år 2 var det fælles tema teamsamarbejde. I år 3 var det fælles tema ’elevtrivsel og gen-

oprettende praksis’. I indeværende skoleår er temaet relationskompetence – ICDP. Skolens samlede pædagogiske 

personale deltager i disse kompetencestyrkelsesforløb, som afholdes med eksterne konsulenter. 

 

Det er med baggrund i denne ramme samt ’Skole for alle’, at denne Virksomhedsplan skal læses. 

1. Vejlederteam/PLC 

Faglighed for alle 

Med udgangspunkt i ’Skole for alle’ har skolen sidste skoleår arbejdet med at få etableret et medpraktiserende vejle-

derteam i dansk, matematik og dansk som andetsprog. Fra skoleåret 2017/2018 arbejdede skolen med et stærkt fokus 

på fagteam – særligt i dansk og matematik. Fra skoleåret 2018/2019 arbejdede skolen på at koble vejlederteamet 

sammen med PLC. De to team er nu koblet sammen med mange og forskellige indsatser på programmet. Arbejdet 

fortsætter i skoleåret 2019/2020. 

1.1 Mål - Forbedring af skolens faglige resultater 

Skolen har de seneste år oplevet en fremgang i elevernes faglige resultater i alle tre afdelinger. Ved afgangsprøverne 

sommeren 2018 opnåede elever for første gang et resultat i de bundne prøver, der lå over kommunens gennemsnit. 

 

Herstedlund skole ønsker at opnå faglige resultater, ved Nationale- og kommunale test samt ved afgangsprøverne, 

der ligger på eller over kommunens gennemsnit. 

Herstedlund skole ønsker dermed at give alle elever de bedst mulige forudsætninger for succesfuldt at gennemføre 

en Ungdomsuddannelse. En vellykket folkeskoletid er en erkendt afgørende indikator for et senere vellykket uddan-

nelses- og jobforløb.  

Handlinger 

Fra skoleåret 18/19 er alle lærere medlem af enten dansk- eller matematikfagudvalget samt et andet fagudvalg. I de 

to hovedudvalg har der været arbejdet ud fra de kommunale fagplaner med en lokal ’herstedlund-udgave’. 

Fra skoleåret 19/20 er de faglige vejledere formænd for fagudvalgene. Tema og dagsordner bliver aftalt i samarbejde 

mellem vejledere og ledelse. 

  

I skoleåret 2017/2018 blev der udpeget et medpraktiserende vejlederteam. Skolen har prioriteret, at vejlederteamet 

skal være medpraktiserende helt ude i de enkelte klasser sammen med klassens faste lærere og pædagoger. I det 

forgangne skoleår har der været observationer på alle årgange og en efterfølgende didaktisk samtale om det observe-

rede. 

 

Vejlederteamet har fra skoleårets start indsamlet ønsker til målrettede forløb fra alle årgange. Det er hensigten, at 

det er netop der, hvor årgangen og den enkelte klasser oplever udfordringer, at vejlederteamet kan supportere. Alle 

årgange vil således have mindst ét forløb med vejlederne. Ledelsen deltager fast en gang om måneden ved vejleder-

teamets møder. 
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Der etableres en fast årlig årgangskonference, hvor den faglige udvikling gennemgås i et samarbejde mellem klassens 

faste lærere og vejlederteamet samt ledelsen. 

 

Fra skoleåret 2018/2019 koordineres læringsindsatserne fra vejlederne sammen med PLC. Skolen er i gang med at 

gennemføre en omstrukturering således, at et egentligt PLC bliver implementeret. Der vil således være læringsforløb 

for klasser eller grupper med udgangspunkt i PLC. Det kan dreje sig om fagfaglige eller it-faglige forløb. Skolen har 

søgt og fået midler til etablering af et ’fab-lab’. Dette er i gang med at blive færdiggjort. 

 

I skoleåret 2018/2019 foretog skolens læsevejledere en screening for dyslektiske elever. Der blev fundet en større 

antal end dels den almindelige undervisning med og uden støtte og dels det kommunale dysleksitilbud kan afhjælpe. 

Skolen har fra indeværende skoleår indført et eget dysleksitilbud, som bliver varetaget af skolens læsevejledere. Her 

bliver de dyslektiske elever tilbudt jævnlige forløb, hvor de bliver trænet i forskellige kompenserende værktøjer.  

Målindikator 

Ved nationale- og kommunale test samt ved afgangsprøverne arbejder skolen for at fastholde eller øge elevernes 

resultater. I skoleåret 2018/2019 ses et fald af elever, der scorer i de to laveste kategorier i dansk og matematik. Vi 

arbejder på at få en tilsvarende stigning for andelen af elever i mellemgruppen samt de højeste kategorier.  

2. Elevtrivsel 

Fællesskab for alle 

Der er på hele skolen fokus på Genoprettende Praksis. Vi har på Herstedlund valgt, at alle årgangsteam er klædt på 

til at kunne anvende den genoprettende metode. Genoprettende Praksis var udmeldt til, at udskolingen skulle klædes 

på i 2018/19, mellemtrinnet i 2019/20 og indskolingen i 2020/2021. På Herstedlund har vi dog den tilgang til kom-

petenceløft, at hvis det skal slå igennem i hele medarbejdergruppen, er det nødvendigt, at vi har samme viden/fær-

digheder på samme tid. Genoprettende Praksis er ikke kun anvendeligt i konflikter mellem 2 parter, men også i høj 

grad anvendeligt til konflikthåndtering i større grupper (cirkelforløb) og trivselsfremmende samvær – klassemøder, 

check ind/check ud etc. 

 

Årgangene vælger ud fra elevtrivselsmålingens klasserapporter deres trivselsindsats for skoleåret 2019/20. Der væl-

ges individuelle indsatser på årgangene, med udgangspunkt i elevtrivselsmålingerne for pågældende årgang. Idet der 

er forskel på elevernes alder, årgangenes kemi, lokaleforhold m.m., er der individuelle indsatser for at opnå bedst 

mulige forbedring i elevernes trivsel. Arbejdet med trivselsmålet vil ligge i de enkelte årgange, hvor det også vil være 

muligt at arbejde med eleverne på tværs af årgangene i holddelingssituationer. 

2.1 Mål - At højne elevernes trivsel 

Som led i den kriminalpræventive strategi for Albertslund Kommune, vil alle skoler og klubber i kommunen blive 
uddannet i at arbejde med metoden "Genoprettende Praksis". Målet er at skabe et rum for håndtering af vold, kræn-
kelser og mobning. Et rum, hvor alle parter får mulighed for at komme til orde og blive hørt. Et rum, der inviterer til, 
at alle involverede indgår i en ligeværdig dialog og danner partnerskaber baseret på egen-ansvarlighed og gensidig 
trivsel. Udover at medarbejderne anvender den genoprettende metode i konflikthåndteringssituationer, er målet, at 
eleverne bliver så dygtige, at de kan anvende metoden til at håndtere deres konflikter. 

  

Elevtrivselsmålingen er udarbejdet af undervisningsministeriet. Resultaterne fra Undervisningsministeriet til op-

følgning på trivselsmålingen er på klassetrin-, skole-, og kommune- og landsniveau. Resultaterne er et redskab for 

kommuner, skoler og undervisere til deres systematiske arbejde med trivsel og undervisningsmiljø. 

Handlinger 

Hele personalegruppen bliver uddannet til den genoprettende metode og kan få sparring og vejledning hos en særlig 

uddannet kollega. Der er ligeledes et mål om, at når personalet har øvelse i at bruge metoden, så kan vejlederen være 

lærere og pædagoger behjælpelig med at introducere metoden til eleverne. I forårssemesteret uddanner skolen yder-

ligere 5 trainere i Genoprettende Praksis. 
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Årgangsteamene har indgående kendskab til deres egen årgangs besvarelser og på baggrund af disse, udvælger de 
indsatsområde(r) til skoleårets planlægning. Målet er, at elevernes trivsel højnes både socialt og fagligt – ikke kun 
klassevis, men på hele årgangen. Trivsel og læring går hånd i hånd. 

Målindikator 

Fremgang i elevtrivselsmålingerne på tre parametre – social trivsel, faglig trivsel samt ro og orden. På 4. – 9. årgang 

ønskes en score på 4 eller højere ved den kommende elevtrivselsmåling. 

 

Fremgang i de faglige resultater: Ved nationale- og kommunale test samt ved afgangsprøverne arbejder skolen for at 

fastholde eller øge elevernes resultater. I skoleåret 2018/2019 ses et fald af elever, der scorer i de to laveste kategorier 

i dansk og matematik. Der ses en tilsvarende stigning for andelen af elever i mellemgruppen samt de højeste katego-

rier.  

 

Større søgning til skolen – 50% mindre fravalg ved skoleindskrivningen 2019/2020. 

3. Skole-hjem-samarbejde 

Fuld fart fremad for alle 

Herstedlund skoles elever kommer i skole med mangeartede forudsætninger. Distriktet er mangfoldigt, både hvad 

angår nationalitet og øvrig baggrund. Alle elever skal – uanset baggrund – have lyst til at lære nyt og opleve personlig 

udvikling. Forældrenes opbakning og forståelse for deres barns skolegang bidrager væsentligt til elevens læring og 

trivsel i hele skoleforløbet. Derfor fokuserer skolen i fællesskab med bestyrelsen på at optimere skole-hjem-samar-

bejdet. Vi har i en årrække oplevet, at ikke alle forældre deltager aktivt i skole-hjem-samarbejdet. 

3.1 Mål - Øget tryghed, tilslutning og kommunikation 

Vi ønsker et større fremmøde til årets forældremøder for at sikre, at alle forældre er med fra start ift. skolens forvent-

ninger og planer for deres barns skolegang. 

 

Vi ønsker, at skolehjemsamtalerne er velbesøgte og at formen giver lærere, pædagoger og forældre de bedste mulig-

heder for i fællesskab at lægge planer for og bakke op om elevernes læring og trivsel. 

 

Elevernes start i SFO d. 1. maj kan opleves som en meget stor forandring for nogle, men mindre voldsom for andre. 

Skolen vil gøre skolestarten for 0. årgang så tryg for elever og forældre som muligt.  

 

Indsatsen om skole-hjemsamarbejdet hører under skolestrategiens tema ”Fuld fart fremad – for alle”. Indsatsen føl-

ges af skolebestyrelsen. 

Handlinger 

Alle årgange planlægger forældremøder med fokus på at øge deltagelsen. Eksempler på nye tiltag er: Dialog-møder, 

møder med spisning, elevdeltagelse m.m.. Herunder hvordan man sikrer tilmeldinger fra alle forældre. 

 

Vi arbejder på at skabe en ny rutine for arbejdet med elevplaner i Meebook, som kan skabe en fremadrettet dialog 

om elevens læring og trivsel til skole-hjem-samtalen. 

 

Alle årgange har mulighed for at eksperimentere med formen på skolehjemsamtalerne, så de giver mest mening ift. 

målet. Fx hjemmebesøg, faglærersamtaler eller café-eftermiddage. Det enkelte team aftaler dette i samarbejde med 

ledelsen. Gode idéer gives videre til den øvrige personalegruppe via personalemøder. Den forventede effekt er en øget 

og forbedret kommunikation mellem skole og hjem om den enkelte elevs skolegang. 

 

SFO-personalet som modtager børnene 1. maj arbejder systematisk med at iagttage, vurdere og guide børnene i deres 

overgang fra børnehave til skole. I processen med sen klassedannelse vurderes de enkelte børns gamle og nye relati-

oner løbende af personalet, bl.a. via samtaler med det enkelte barn. Forældrene informeres grundigt ved evt. 
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klasseskift i 0. klasse. Vi bestræber os på at afholde korte opstartssamtaler med samtlige forældre om deres barn i 

juni måned for at skabe grobund for en tryg dialog mellem skole/ SFO og hjemmet om det enkelte barns læring og 

trivsel. 

 

Herstedlund skole har gennem 3 år deltaget i en EU-projekt – RECEPTION – om overgangen mellem børnehave og 

skole. Vi har sammen med børnehaven Sydstjernen lavet forskellige tiltag både overfor forældregruppen og for den 

kommende børnegruppe. Eksempler på dette er: Forældrecafeer med forskellige temaer og sprogforløb med hele 

’stor-børns-gruppen’ for at arbejde med deres sproglige skoleparathed. I skoleåret 2019/2020 udvider vi forældre-

delen til at omfatter flere børnehaver. 

Målindikator 

Ved tilbagemeldinger fra de enkelte team vurderes om forældrenes deltagelse er øget ud fra tidligere års deltagelse. 

Målet er, at 85% børn på hver årgang er repræsenteret ved årets forældremøder. 

 

Meebook-skabelonen tages i brug efter efterårsferien. Denne bruges til elevernes, lærernes og pædagogernes forbe-

redelse til skole-hjem samtalen. Målet er, at alle team anvender skabelonen som dialogværktøj.  

 

De team, som laver forsøg med skole-hjem-samtale-formen, evaluerer effekten af forsøget med deres afdelingsleder 

på et teammøde. Målet er, at alle familier deltager i skole-hjem-samtalen. 

 

Teamet omkring 0. årgang evaluerer 1. maj-perioden, klassedannelsen og opstartssamtalerne med ledelsen. Teamet 

omkring 0. årgang vurderer samtidig effekten af opstartssamtalen med forældrene. 

 

3.2 Mål - Skole-hjemvejleder 

Herstedlund skole har tidligere søgt og modtaget støtte fra det daværende Integrationsministerium til oprettelse af 

skole-hjemvejlederfunktion. Det var på daværende tidspunkt et godt supplement til skolens øvrige skole-hjem sam-

arbejde.  

Med denne indsats ønsker skolen at opnå et endnu tættere samarbejde med alle forældre. 

Handlinger 

Skole-hjemvejlederens arbejde vil have flere facetter, men vil primært dreje sig om at styrke dialogen og forvent-

ningsafstemme mellem hjemmene og skolen: 

• Optimere dialogen mellem skole og hjem 

• Fastholde kommunens fraværsindsats 

• Øge forældredeltagelse i skolearrangementer 

• Supervision til lærere og pædagoger 

Målindikator 

Skolen har som mål at nedbringe dels det bekymrende fravær og dels det generelle fravær. Målet er at nedbringe 

fraværet til det kommunale gennemsnit på 7,3%. I dette er en særskilt opgave med hensyn til arbejdet med elever, 

der skolevægring.  

Herstedlund skole ønsker at opleve en højere forældre deltagelse ved de forskellige skole/klassearrangementer.  

 

3.3 Mål - Inklusionspædagoger 

Ved såvel eksterne som interne midler har Herstedlund skole ansat to inklusionspædagoger på hhv. 37 og 30 timer. 

Deres opgaver er mangeartede afhængig af det pågældende barn eller børnegruppe, men har altid et inklusionsper-

spektiv. Det er centralt, at indsatser aftales i samarbejde mellem medarbejderteamet, forældre og evt. PPR. Indsat-

serne foregår medpraktiserende i selve klasselokalet, men er ikke en blivende foranstaltning. Der er tale om afprøv-

ning af forskellige strategier til afhjælpning af et konkret problem. Ofte kan problemet afhjælpes, men PPR eller andre 
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kan inddrages i en yderligere belysning eller udredning på baggrund af bl.a. inklusionspædagogernes samarbejde 

med teamet. 

Handlinger 

•  Inklusionspædagogerne er en del af skolens vejlederteam og de deltager i det lokale visitationsudvalg.  

• I samarbejde med skolens ledelse og klasseteamet tager inklusionspædagogerne del i den kommunale elevfra-

værsindsats.  

• I samarbejde med skolens personale at fremme en inkluderende praksis 

• Oplæg til skolens personale om børn med forskellige særlige behov 

Målindikator 

• Nedbringelse af det bekymrende elevfravær 

• Fremme elevtrivslen som ses ved næste elevtrivselsmåling 

 

 

 

 

 

 
 

Herstedlund skole arbejder med demokrati……. 

 



 

 

- 12 - 

 
 

Men der også plads til at lege! 

Herstedlund Skole 

BØRN, SUNDHED & VELFÆRD 

Nordmarks Allé 1 

2620 Albertslund 

+45 43 68 68 68 

albertslund@albertslund.dk 

www.albertslund.dk 



 

 

 

 
 

Og til at passe på miljøet! 
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