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Hensigtserklæring
Ledelsesteamet på Vissenbjerg Skole vil arbejde med den anerkendende tilgang i erkendelse af, at
anerkendelse er en forudsætning for ligeværdighed og læring. Vi vil således også arbejde med
børn og voksnes trivsel og det psykiske arbejdsmiljø ved at tænke den anerkendende tilgang ind i
hverdagen.
Vi vil fokusere på det, der fungerer og det vi gerne vil fremover, som en dynamisk tilgang til positiv
udvikling frem for klassisk problemtænkning.
Ledelsen på Vissenbjerg Skole vil også arbejde for at skabe overblik for den enkelte, i erkendelse af
at Vissenbjerg Skoles størrelse, struktur og mangfoldighed kræver et meget målrettet arbejde i
bestræbelserne på en fælles skolekultur. Vi vil derfor arbejde for nogle fælles retningslinjer i
tilgangen til teamsamarbejde og en evalueringskultur, hvor vi anskuer struktureret
teamsamarbejde, evaluering og refleksion som kardinalpunkter i en udviklingsorienteret og
tidssvarende skole.
I strukturering af teamsamarbejde vil der således blive opstillet nogle klare forventninger til
organisering og indhold (mere herom under ”arbejde i teams”)
I forhold til evaluering anser vi SMTTE-modellen som et af flere naturlige redskab i forlængelse af
den anerkendende tilgang med fokus på, hvad er tegnene på at noget fungerer!
Ligeledes vil vi arbejde for en større udbredelse af portfolio, som en arbejdsmetode, der kan skabe
et medansvar og selvevaluering i forhold til læring hos eleven.
Der er dog sammenhænge, hvor andre evalueringsmodeller er mere hensigtsmæssige eller kan
bruges sideløbende.

Vi arbejder for den ”anerkendende skole”
Trivsel gennem anerkendelse
Anerkendelse stammer fra tysk og betyder at “knytte an til andres tanker og erkendelse”.
Når vi benytter os af den anerkendende tilgang, betyder det, at vi i stedet for kun at tage
udgangspunkt i problemer og tale om det vi vil undgå – også taler om det, vi gerne vil have og det,
der allerede virker. Anerkendelse handler også om at acceptere, at vi har forskellige værdier og
meninger om tingene. Det anerkendende er således mere en måde at ”forholde” sig til noget eller
nogen end en metode eller et værktøj!
Fokus på det, der virker
Taler vi fx om et forløb i forbindelse med en opgave på arbejdet, undersøger vi ikke, hvad der gik
galt, men spørger:


Hvad er et godt forløb?
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Hvornår har vi haft et godt forløb? Eksempler.
Hvad skal der til, for at vi får endnu flere gode forløb?
Hvad skal jeg gøre mere og mindre af?
Hvad skal andre gøre mere og mindre af?

Det lærer vi noget andet af end ved at analysere vores fejltagelser. Når vi søger efter fejl, finder vi
fejl. Når vi søger efter løsninger, finder vi løsninger.
Forudsætninger for det anerkendende
På Vissenbjerg Skole arbejder vi for den anerkendende skole på alle niveauer. Skolens ledelse er
dog enig om at følgende betingelser er forudsætninger for, at den anerkendende skole kan
realiseres.
-

-

”Det anerkendende” kan kun foregå i et ikke-hierarkisk miljø eller i et miljø, hvor vi er
interesseret i at skabe ligeværdige relationer. Det betyder ikke, at der ikke eksisterer
ledelse eller hierarkier, men at ledelsen og de eksisterende hierarkier er villige til at sætte
sig selv på og i spil for organisationens bedste.
”Det anerkendende” er en proces, vi foretager sammen og ikke noget vi gør en, tre eller
fem dage for så at gå tilbage til ”plejer”.
Vi har fokus på hinandens potentialer: Hvad fungerer, frem for hvad er problemet.

Inklusion
Gennem anerkendelse arbejder vi for den inkluderende skole.
(se også ”værdsættende undersøgelse” i bilag under ”andre evalueringsværktøjer)

Årshjulet
Overblik i hverdagen
På Vissenbjerg Skole er ledelsen enig om, at årshjulet fremover vil blive benyttet som et
arbejdsredskab til styrkelse af overblikket og planlægning af arbejdet for den enkelte
medarbejder, såvel som et redskab til koordineringen mellem de mange teams.
Skolen arbejder ved skoleårets planlægning ud fra en fælles skabelon. De 4 afdelingsteams kan
efterfølgende føje egen planlægning ind og endelig kan årshjulet individualiseres yderligere ude i
de enkelte klasseteams.
Den fælles årshjul-skabelon konstrueres i løbet af foråret og skal være klar til videre bearbejdelse i
teams pr. 1. juni
(Årshjul-skabelon,- se bilag)
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God mødekultur
På Vissenbjerg Skole arbejder vi for en god mødekultur, som kan støtte teamets arbejde og sikre
stabilitet og udvikling.
God mødekultur er indledningsvis, at alle datofastsatte møder er mødepligtige. Teammedlemmet
har således altid pligt til at møde til tiden og evt. at melde afbud i god tid forinden. Det er god
mødekultur, at man ikke går til og fra et møde, men respekterer de evt. fastsatte indlagte pauser.
God mødekultur i teams med flere end 2 pers. betyder:
-

Dagsorden på intra

-

Referat på intra

-

En ordstyrer

-

Afklaring,- hvad er til beslutning

-

Spørgerunde (ordstyreren sikrer at alle bliver hørt)

-

Afklaring,- hvem har ansvar for opfølgning af beslutninger

-

Punkternes indhold er så vidt muligt kendte inden mødet, evt. via bilag

-

Prioritering af punkter inden mødet

-

Evt. afsat tid pr. punkt til overholdelse af sluttidspunkt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Funktionelt teamsamarbejde
For at styrke samarbejdet i klasse-/årgangsteamene stilles forventninger til teamets organisering
og indhold.
Teamets organisering:






1

Årsplanlægning
Teamet laver i juni/august den fælles årsplan for klassen/årgangen, inden faglærere laver
deres fagårsplaner
Evalueringsmodeller
Teamet har klargjort sig, hvilke evalueringsformer ud over SMTTE-modellen(se bilag)1 man
vil arbejde med. (Portfolio, værdsættende undersøgelser, etc.)
Anerkendelse i praksis
Der arbejdes med det anerkendende som et fast punkt på teamets dagsordenen (ex. Den
gode historie - hvad virkede?)
Teamet bør ligeledes udvælge nogle bindende områder, hvor man vil sætte særlig fokus på
”det anerkendende”.

Bemærk, SMTTE-model har fælleskommunal fokus
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Mødefrekvens.
Teamet bør fra start planlægge tidspunkter for årets møder og indlægge disse i intra
Tovholder
Teamet planlægger i fællesskab, hvem der er tovholder på de forskellige opgaver igennem
året.
Elevevaluering
Klasselæreren afholder elevsamtalen.
Elevplaner
Teamet udarbejder i fællesskab den del, der vedrører de sociale kompetencer og den
generelle trivsel hos eleven.

Der udarbejdes dagsorden og referat til alle møder, som lægges i intra. Benyt evt. skabelon indlagt
i intra til oprettelse af dagsorden og efterfølgende referat (se bilag).
Flere af elementerne i klasseteamets organisering kan afløses eller suppleres af samarbejde på
årgangen.
Arbejde i fagteams
Hensigten med arbejde i fagteams:
 At sikre kvalitet i undervisningen og progressionen ” den røde tråd” (Jf. katalog for den
røde tråd) i fagene. De allerede lokalt udarbejdede fagmål evalueres således løbende i
forhold til fastsatte fokusområder og justeres med løbende ændringer i de centralt
fastsatte mål (p.t. nye fælles mål)
 At skabe sammenhæng mellem fagmålene og elevplanerne. Elevplanernes indhold for
faget evalueres således årligt.
 Skolens nuværende bøger og materialer for faget evalueres og der indgives budgetønsker
til bogsystemer og andet. For større udskiftninger/indkøb laves der evt. forslag til flerårig
plan.
 At diskutere og reflektere over nye metoder til læring i faget, cooperativ leaning,
læringsstile m.m., men også at diskutere forskellige muligheder for differentieret
undervisning i faget.
 At evaluere fagets indhold, mål, undervisningsform etc.
 At diskutere fagets medvirken ved fagdage og emneuger.
 Inddragelse af IT i faget ved at henvise til metoder samt programmer, der kan understøtte
faget ved hjælp af IT. Der kan indgives forslag til indkøb af egnede programmer ifb. med
budgetønsker.

Tovholders funktion.
 Det er tovholderens opgave at sikre at de ovenstående hensigter med fagteamet følges.
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Tovholderen indkalder til det første møde i fagteamet og fastsætter i fællesskab med
teamet tidspunkt for øvrige møder.
Tovholderen sikrer at der er dagsorden og referat ved fagteamsmøderne og at disse er
tilgængelige på intra. (arkiv > fagteams > ”fag”)
Tovholderen sikrer at lærere med faget uden for fagteamet orienteres og evt.
medinddrages i beslutninger f.eks via intra.
Tovholderen kan indkaldes til korte fællesmøder med de øvrige tovholdere.
Tovholderen har ansvaret for rettidighed ift. nøgledatoer. (se nøgledatoer nedenfor)

Fagteams med kun ét medlem.
o Medlemmet udarbejder hen over året skriftlige redegørelser for de opstillede hensigter.
o Medlemmet skal have korrespondance med de øvrige faglærere for faget enten mundtligt
eller via intra og således modtage eventuelle tilbagemeldinger på egen skriftlighed
vedrørende hensigterne for fagteamarbejde.
o Medlemmet sørger selv for rettidighed ift. nøgledatoer. (se nøgledatoer nedenfor)
Nøgledatoer for fagteams
 Det første fagteammøde afholdes på en pædagogisk dag ved skoleårets start før elevstart.
 Der indgives budgetønsker til bøger og materialer senest 1. dec. til biblioteket.
 Der indgives budgetønsker til særlige anskaffelser senest 1. dec. til kontoret.
 Ændringsforslag til elevplaner indgives til kontoret inden udgangen af december.
 Ændringsforslag eller tilføjelse til fagplanen senest. 1. maj.
 Aftaler og forslag til nye undervisningstiltag for faget, inddragelse af IT og andet indlægges i
intra inden skoleårets udgang.
NB. Denne plan evalueres årligt i FU!

Arbejde i udviklingsteams
Overordnet mål
At skabe fokus på udvikling, samarbejde og en didaktisk læringskultur på Vissenbjerg skole med
inddragelse af nye metoder og tiltag, som kan medvirke til at øge elevernes indlæring og trivsel.

Teams (skoleåret 2011/2012):





Kreative fag
Læsehandleplan
Naturfag
Selvstyrende team (afdelingsteam)
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Udnyttelse af specialressourcer
Sundhed og trivsel

Hensigten med arbejde i udviklingsteams:




At studere og arbejde med udvikling af undervisning og samarbejde.
At lave forsøgsordninger med undervisningen og samarbejde.
At medinddrage de øvrige lærere med inspirationsmaterialer, foredrag på møder o.a.

Tovholders funktion.








Det er tovholderens opgave at sikre at de ovenstående hensigter for udviklingsteamet
følges.
Tovholderen indkalder til det første møde i udviklingsteamet og fastsætter i fællesskab
med teamet tidspunkt for øvrige møder.
Tovholderen sikrer at der er dagsorden og referat ved møderne og at disse er tilgængelige
på intra. (Placeres i mappen ”udvikling” i arkiv på intra)
Tovholderen sikre den løbende evaluering i teamet.
Tovholderen kan indkaldes til korte fællesmøder med de øvrige tovholdere.
Tovholderen har ansvaret for rettidighed ift. nøgledatoer. (se nøgledatoer nedenfor)
Tovholderen har ansvar for at der senest i december foreligger en teamets arbejde m.m.
Planen udleveres til skolens ledelse

Nøgledatoer for udviklingsteams
 Inden jul fremlægger teamet en plan til ledelsen for arbejdet.
 Senest i maj fremlægges gruppens arbejde for de øvrige lærere enten som foredrag,
workshop eller andet på lærermøder.
 Vejledningsmaterialer og forslag til nye undervisningstiltag for udviklingsområdet lægges i
intra inden skoleårets udgang. (Placeres i mappen ”udvikling” i arkiv på intra)

Arbejde i øvrige teams:
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Tovholder
Teamet planlægger i fællesskab, hvem der er tovholder på de forskellige opgaver igennem
året.
Mødefrekvens
Teamet bør fra start planlægge tidspunkter for årets møder og indlægge disse i intra.
Evaluering
Teamet evaluerer det planlagte arbejde løbende via SMTTE-modellen, men andre
evalueringsformer kan også inddrages .

Der udarbejdes dagsorden og referat til alle møder, som lægges i intra. Benyt evt. skabelon indlagt
i intra til oprettelse af dagsorden og efterfølgende referat (se bilag 3)

Arbejde i ledelsesteamet
Ledermøde ugentligt
Kontormøde fredage (SAN, JMS, BM, PH, AG, JM, LaJ)
Dagsorden udarbejdes så det fremgår, hvilke punkter som er:




til fælles diskussion, evt. gruppedelt
til orientering
til beslutning

Indholdet til punkterne på dagsordenen er tekstgjort evt. via bilag, hvis muligt, således at
forberedelse er mulig.
Dagsorden og referat skal på administrativt netværk
Faste tilbagevendende punkter.
Ledelsen bruger SMTTE- modellen som evalueringsredskab

Teamets årsplan
Det er et krav at teamet i fællesskab har lavet en årsplan, inden faglæreren kan gå i gang med
egne overvejelser og detailplanlægningen.
I juni, når teamets sammensætning er kendt, sætter teamet sig sammen og udarbejder i
fællesskab en årsplan for det kommende skoleår via den indlagte skabelon på intra. (Der kan evt.
fraviges fra den faste skabelon, hvis teamet har arbejdet med en anden ”form”. De faste punkter
herunder skal dog indgå i årsplanen i en eller anden form!)
Skabelonen indeholder følgende faste punkter:





Fokusområder
Arbejdsmetoder og
arbejdsformer
Fælles undervisningsforløb
Socialisering
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Status og evalueringsformer
IT
Anerkendelse
Skole-/hjemsamarbejde
Timeløse fag (Jf. faghæfte 20 &21)
Andet

Som bilag til årsplanen kan vedlægges aktivitetskalender med angivelse af:


Overordnede emner



Emner, fx fra de obligatoriske emner



Anderledes tilrettelagt undervisning med indholdsangivelse



Arrangementer for eleverne



Forældremøder



Skole-/hjemsamtale (forældresamtaler)

Faglærerens årsplan
Når teamets årsplan er ved at være en klar, kan faglæreren færdiggøre de faglige årsplaner. Her
benyttes ligeledes:


De mest centrale mål i årets undervisning valgt ud fra et afsæt i folkeskoleloven og Fælles
Mål (trinmål/slutmål)



Faglige færdighedsmål



Faglige kundskabsmål



Faglige interessemål



Centrale mål vedrørende tværgående emner og problemstillinger



Mål vedrørende arbejdsformer



Angivelse af, hvad der evalueres hvornår, hvordan og af hvem.

Til den overordnede årsplan vedlægges aktivitetsplanen med angivelse af periode, emne, metode/
arbejdsform, mål, evaluering (Brug evt. skabelon i intra)
Se eksempel under ”bilag”
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Eksempel på en målrelateret årsplan for 7. Klasse:
Dan s k
Hovedemnerne fremgår af årskalenderen.
De mest centrale faglige mål i år er: Fælles Mål
Læreren, der underviser i dansk, vælger, hvilke trinmål der specielt skal tilgodeses, når der vælges
indhold.
Fra trinmål efter 9. klassetrin
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der
sætter dem i stand til at









bruge talesproget forståeligt, klart og varieret i samtale, samarbejde og diskussion
vælge den mundtlige genre, der passer bedst til situationen
læse sikkert og med passende hastighed i både skønlitterær og faglig læsning
benytte varierende læsemåder afpasset efter formålet – oversigtslæse, punktlæse og
nærlæse
indsamle stof og disponere et indhold på en måde, der fremmer hensigten med
kommunikationen
styre skriveprocessen fra idé til færdig tekst
gøre rede for samspillet mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation
forholde sig analytisk og vurderende til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og
andres tekster.

Evaluering
Evalueringen foregår i uge 41, 51, 14 og 23.
Færdighedsmål
At eleverne




sætter individuelle mål i retstavning, og at de indfrier dem
sætter individuelle mål vedrørende deres håndskrift
benytter sig af afsnit, kommasætning og ordbog i forbindelse med skriftlig fremstilling.

Kundskabsmål
At eleverne får kendskab til to forfatterskaber.
Evaluering: Målet betragtes som indfriet, hvis angivelserne i årskalenderen vedrørende de to
forfatterskaber holder.
Interessemål
At eleverne bliver interesserede i at læse sagprosa og reklamer.
Centrale mål vedrørende tværgående emner og problemstillinger
Det er et mål, at eleverne øger deres færdigheder i at samarbejde.
Centrale arbejdsformer
Klasse-, gruppe-, par- og individuelt arbejde.
Sociale og faglige mål for enkelt elever
Aftales i forbindelse med udvælgelse af mål i uge 32, 43, 1 og 16.
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Til den overordnede årsplan er vedlagt aktivitetsplanen med angivelse af periode, emne, metode/
arbejdsform, mål, evaluering. (Brug evt. skabelon i intra)
Klasselog
På Vissenbjerg skole har vi vedtaget, at vi bruger klasselog som redskab til evaluering og til
udveksling og dokumentation af informationer på eleverne.
Skolens intranet giver i den forbindelse mulighed for nemt at oprette en klasselog og udveksle
noter med kollegaer og forældre. Der kan også føres noter på grupper.
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Bilag
SMTTE-modellen
Alle teams bør igennem skoleåret udvælge sig nogle fokusområder, hvor SMTTE-modellen tages i
brug. Igen kan skabelonen på intra benyttes med fordel!

SMTTE er et redskab til planlægning og udvikling. Når man anvender SMTTE, skal man konkretisere sine mål og
fokusere på, hvad det er, man skal sanse - se, høre, føle, mærke på vejen mod målet. SMTTE skal opfattes som et
dynamisk redskab, hvor man springer frem og tilbage mellem de 5 elementer.

SMTTE er:



Velegnet som redskab på alle niveauer i skolens arbejde.
Særligt velegnet til planlægning, hvor man undervejs har mulighed for at justere tiltagene.

Det særlige ved SMTTE er:


Begrebet tegn, hvor man konkretiserer sine mål ved at overveje, hvad det er, man skal holde øje med på
vejen mod målet. Tegnene bliver både en hjælp i planlægningsarbejdet og undervejs i forløbet, hvor man
kan justere, hvis man ikke ser, hører og mærker det ønskede.

Eksempler på anvendelse:




En afdeling på en skole anvendte SMTTE, da de planlagde deres samarbejde det kommende skoleår.
Et lærerteam brugte SMTTE, da de satte fælles mål for elevernes almene personlige udvikling.
En lærer anvendte SMTTE til at planlægge et fagligt forløb i engelsk.

U n d er - el l er h jæl pesp ø rg smål t i l S MTTE mo d el l en
Sammenhæng:
- Baggrunde og forudsætninger for det, vi ønsker at planlægge
Hvad er udgangspunktet, og hvad er rammerne?

 Hvor er jeg/vi på det område, jeg/vi vil arbejde med?
 Hvilke muligheder har jeg/vi for at handle?
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Mål:
- Ønsket tilstand efter gennemførelsen.

 Hvad vil jeg/vi?
 Hvad er det konkret, vi gerne vil opnå?
- Ved planlægning af undervisning.

 Hvad skal eleverne lære?
 Hvilke forskellige mål skal spille sammen?

Tegn:
- Sanseindtryk. Konkretisering af målet.

 På hvilken måde kan jeg/vi se, høre og mærke at jeg/vi er på vej mod målet
 Hvordan ser vi at målet er nået?

Tiltag:
- Handlinger.






Hvad skal skabe ændringer.
Hvad skal jeg/vi sætte i gang for at bevæge os frem mod målet?
Hvad kræver det jeg/vi vil af mig/os?
Hvem har ansvar for hvad hvornår?

Evaluering:







Hvordan skal de enkelte mål evalueres?
Hvilke værktøjer vil være velegnede til at evaluere de enkelte mål?
Hvem skal evaluere?
Hvornår skal der evalueres?
Hvordan og til hvad skal evalueringen bruges?
Hvordan skal evalueringen formidles og til hvem?

Når man planlægger efter SMTTE modellen, er det hensigtsmæssigt at springe frem og tilbage mellem de forskellige
punkter for bedst muligt at se tingene i en sammenhæng. Det er endvidere tanken, at man undervejs i gennemførslen af
det planlagte justerer tiltagene, hvis man ikke får øje på de ønskede eller forventede tegn.
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Den Værdsættende undersøgelse bygger på refleksion over og samtale om "det, der virker og har værdi". De
positive erfaringer danner udgangspunkt for udvikling og forbedring af praksis.

Den værdsættende undersøgelse er:



velegnet som metode og redskab på alle niveauer i skolens udvikling, hvor man ønsker en tydelig kobling til
værdier og visioner ´
særligt velegnet i arbejdet med at udvikle områder, der tillægges stor vægt og fælles interesse, og hvor der
er mulighed for tid til fælles refleksion og bearbejdning.

Det særlige ved den værdsættende undersøgelse er:





at den tager udgangspunkt i "det, der virker"
at den fokuserer på det, vi ønsker os frem for det, vi ikke vil have
at erfaringer og holdninger formidles og bearbejdes i en samtale med plads til følelser og fortolkninger
at "det nye" forankres i noget kendt.

Eksempler på anvendelse:




en skole anvendte Den værdsættende Undersøgelse i udviklingen og identificeringen af "den gode læring",
på vej mod en ændring af undervisningens organisering
et årgangsteam brugte Den værdsættende Undersøgelse, da de satte fokus på elevernes
medbestemmelse og inddragelse
lærerteam anvendte Den værdsættende Undersøgelse til udvikling af forældresamarbejdet i klassen.

U n d er - el l er h jæl pesp ø rg smål t i l d en værd sæt t en d e u n d ersø g el se
Hvad har vi erfaringer for virker?
- forankring: Udgangspunkt i de gode erfaringer, den gode praksis.

 Hvad er den bedste oplevelse/situation/erfaring med det valgte område du/I har haft?
 Fortæl historierne til hinanden.

Hvad værdsætter vi?
- opdagelse: Afdækning af de faktorer, der havde indflydelse på den gode oplevelse.

 Hvad var det, der gjorde det til en god oplevelse?
 Hvad var det ved situationen og/eller de involverede personers handlinger, der gjorde oplevelsen særlig god?
 Særlige omstændigheder ved oplevelsen?

Hvad drømmer vi om kunne ske?
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- drøm: Samtale om visioner og drømme aktualiseret af de foregående trin.

 Hvad kan gøres endnu bedre?
 Hvad drømmer vi om?
 Hvilke nye muligheder ser vi?

Hvad vil vi så?
- forandring: Konkret beskrivelse af en realisering af drøm og opdagelse.






Hvordan ser den "nye" virkelighed ud?
Hvad er der sket?
Hvad skal bevares?
Hvad skal udvikles?

Vi agerer, afprøver, improviserer
- realisering: Handlingsplan







Hvordan forstår vi opgaven?
Hvad skal der ske?
Hvordan vil vi gøre?
Hvem gør hvad hvornår?
Hvordan følger vi op?

Referencer og tips:
Læs mere om metoden fx i: "Slip anerkendelsen løs!" Af Mads Ole Dall og Solveig Hansen (red.) Frydenlund, 2001 og
"Appreciative Inquiry" af Carsten Hornstrup og Jesper Loehr-Petersen, Jurist- og økonomforbundets forlag 2001.

Skabeloner på Intra
Teamets Årsplan - Vissenbjerg Skole
Klasse / hold:

Skoleår / periode:

Team / lærere:

Fokusområder:
Hvilke fokusområder har man for
eleverne i det kommende skoleår?
(Jf. kvalitetsrapport)
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Arbejdsmetoder og
arbejdsformer:
Hvilke tanker gøre teamet om organiseringen? Beskriv
(Medbestemmelse, diffentiering, Tavleundervisning, gruppearbejde, niveaudeling,
dobbeltlærer, parallellagte timer etc.)

Fælles undervisningsforløb:
Hvilke tværfaglige emner indgår i klassens
arbejde, hvordan og hvornår?

Socialisering:
Hvilke særlige udfordringer er der pt.
Hvilke sociale mål vil man herunder fokusere på?

Status og evalueringsformer:
Hvor er eleverne nu? hvad evalueres
hvornår, hvordan og af hvem?
(Jf. Evalueringsmappen)

IT
Hvornår og hvordan vil man inddrage IT?
Hvem har ansvaret?
(Jf. handleplan for IT)
Anerkendelse & trivsel
Hvordan vil teamet arbejde for
anerkendelse af og mellem eleverne? Beskriv.

(Jf. handleplan for trivsel)
Timeløse fag
Hvornår og hvordan vil man inddrage timeløse fag?
Hvem har ansvaret?
(Jf. fagplan for timeløse fag)
Skole-/hjemsamarbejde
Mål vedrørende forældresamarbejdet
Andet
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Som bilag til årsplanen kan vedlægges den første periodes aktivitetskalender med angivelse af
a) overordnede emner
b) emner, fx fra de obligatoriske emner
c) tværsuger med indholdsangivelse
d) arrangementer for eleverne
e) forældremøder
f) samråd (forældresamtaler)

Faglærerens årsplan - Vissenbjerg Skole
Centrale mål for undervisningen:
De mest centrale mål i årets
undervisning valgt ud fra et afsæt
i folkeskoleloven og Fælles Mål
(trinmål/slutmål)

Arbejdsmetoder og
arbejdsformer:

Socialisering:
Hvilke sociale mål vil man fokusere på?

Status og evalueringsformer:
Hvor er eleverne nu? Hvordan vil vi
løbende evaluere undervisningen og
elevernes læring?

Andet:

Undervisningens emner, form & mål
Emne/tema
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Trinmål

Delemner

Undervisningsform

Skabelon for dagsorden i teams
Dagsorden
Mødetidspunkt:
Team:
Deltagere:
Referent:
Ordstyrer



Godkendelse af sidste referat



Godkendelse af referat



"Den gode historie"



Meddelelser



Aftaler siden sidst



Opfølgning på årsplanen



Evaluering (SMTTE)



Arbejdet med "anerkendelse"



Punkter til næste møde



Evt.

Ansvarlig for næste dagsorden:

Tidspunkt for næste møde:
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SMTTE-model
SMTTE-modellen er et redskab, der kan bruges til planlægning og udvikling. Når man anvender
SMTTE-modellen, skal man konkretisere sine mål og fokusere på, hvad det er, man skal sanse se, høre, føle, mærke - på vejen mod målet.

Model

Sammenhæng
Baggrund, forudsætninger

Mål
Hvad vil vi gerne opnå?

Tegn
Sanseindtryk - på hvilke måder skal vi kunne se, at vi er på vej mod målet?
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Tiltag
Handlinger

Evaluering
Registrering / vurdering
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Vissenbjerg Skole
Søndersøvej 14
5492 Vissenbjerg
Tlf. 64 74 79 40
Fax. 64 47 38 09
Vissenbjergskole@assens.dk
www.vissenbjergskole.dk
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