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Indledning. 

Dette er et forsøg på at give en samlet beskrivelse af arbejdet på Hvilebjergskolen for skoleåret 20 -21. 

 

Som supplement til denne virksomhedsplan henvises til skolens hjemmeside: www.hvilebjergskolen.slagelse.dk, hvor bl.a. 

skolens kvalitetsrapport findes. 

 

Hvilebjergskolens virksomhed er undervisning af børn, men sideløbende er vi i gang med en kontinuerlig udviklingsproces, 

som skal sikre, at vi efter bedste evne lever op til de forventninger, der stilles til en tidssvarende folkeskole. 

 

For institutionerne i Sørbymagle er den specielle udfordring, at vi ikke har SFO på skolen og dermed ingen pædagoger til 

den understøttende undervisning. Heldigvis har vi et mangeårigt og godt samarbejde med fritidshjemmet Skovbrynet 

hvor vi sammen har fundet os til rette efter den nye folkeskolereform. 

 

Hvilebjergskolen maj 2020  

Nils Møller 

Skoleleder 

 

 

En fortælling af skoledistriktets to institutioner. 

 

Skovbrynet og Hvilebjergskolen – Den røde tråd for børnene i vores område. 

Daginstitutionen Skovbrynet og Hvilebjergskolen er to selvstændige institutioner der i mange år har oparbejdet et 

godt samarbejde omkring børnene i Sørby og omegn. Vi favner aldersgruppen fra 0 – 13 år og gør alt for, at der er en 

rød tråd i børnenes liv – fra institution til skole og videre til børnenes fritidsliv i områdets foreninger. 

http://www.hashoej.dk/hvilebjergskolen
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I Skovbrynet har vi vuggestue, børnehave, fritidshjem og klub samlet under en hat og i en selvstændig 

virksomhed. Det er en unik institutionsform i et landområde – som vi med Sørbymagles størrelse må kalde 

det. En meget fleksibel institutionsform – som kan tilpasses det aktuelle behov i vores by og nærområde.  

Vuggestue og børnehave sikrer børn en god pædagogisk opvækst, med gode og aldersmæssigt udfordrende 

læringsmiljøer, ude og inde. 

Fritidshjemmet og til dels klubben, har en hverdag med bl.a. musik – bandøvning, idræt og sport, og kreative 

værksteder og projekter henover året. Vores aktive deltagelse i årets Sørby marked er et af årets større projekter 

med alle børn på scenen i det store telt.  

Hvilebjergskolen har elever fra 0.klasse til 6.klasse. Skolens værdigrundlag vægter faglighed og 

fællesskab højt. Trivsel er en hjørnesten i skolens arbejde, vores venskabsklasser, legepatrulje, 

elevråd, fællessang og klassernes egne regler, er med til at understøtte denne og elevernes gode 

læringsmiljø. 

Samarbejdet institution og skole imellem sikrer vores fælles trygge ramme om byens børn og deres 

læring og udvikling.  

Medarbejdere fra Skovbrynet deltager hver dag i timer på skolen, bl.a. med fokus på bevægelse, – og ikke mindst, har 

vi altid fokus på den vigtige brobygning, så børnene oplever en tryg overgang mellem skole og fritid. 

Forældresamarbejdet foregår for fritidshjemsbørnene og skoleeleverne i fællesskab – således trivselssamtaler og 

forældremøder fælles - og pædagoger og lærere har daglig kontakt om børnenes trivsel. 

Skolen og Skovbrynet har haft held til at fastholde sine personaler. Den kontinuitet og tryghed det giver, danner et 

godt grundlag for områdets børn videre ud i livet. Når læring og dannelse går hånd i hånd, skaber vi en god hverdag, så 

børnene føler, at livet er værd at leve – at verden kan forandres og de kan medvirke hertil. 

 

1. Skolens værdigrundlag: 

 
Ansvarlighed 

 

Vi sætter ansvaret for mennesker og miljø højt. 
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Kærlighed og konsekvens er ledetråde i det daglige arbejde. 
  
Faglighed og fællesskab 

 

Vores skole skal være et fællesskab. 
  

På Hvilebjergskolen tilstræber vi en differentieret undervisning, der tilgodeser det enkelte barn, så det får et optimalt 

udbytte.  

 

Undervisningen skal fremme børnenes selvtillid og nysgerrighed gennem faglig viden, færdigheder og indsigt. 
  

På Hvilebjergskolen ligestiller vi det teoretiske og praktiske arbejde i den daglige undervisning.  

 

Samarbejde og trivsel 

 

Vi har en god omgangstone og alle skal føle tryghed. 

 

Eleverne inddrages i beslutningsprocesser, der angår skolen som helhed og i det daglige arbejde i klasserne. 

 

Skole-hjemsamarbejdet bærer præg af åbenhed, så vi sammen kan løse problemerne. 

 

På Hvilebjergskolen orienterer vi løbende forældrene om det arbejde, der foregår på skolen og i klasserne. 

 

- 
  

Eleverne på Hvilebjergskolen skal opleve en god hverdag, så de føler, at livet er værd at leve - at verden kan forandres, 

og at de kan medvirke hertil. 

 

Skolebestyrelsen 13.april 2015 
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2. Fakta om skolen. 
 

Hvilebjergskolen,  

Kirkerupvej 18,  

Sørbymagle,  

4200 Slagelse 

Tlf. 58545138 

https://hvilebjergskolen.slagelse.dk/ 

 

Skolen blev bygget i 1960 med en udvidelse i 1980.  Vi har faglokaler, som passer til de årgange og fagrækker, vi 

underviser i. Skolen blev i 2002 renoveret med bl.a. nye vindfang på indskolingsgangen og igen i 2013 hvor der kom nye 

lofter i flere lokaler og i vores fællesrum. Her blev der også etableret et ventilationsanlæg. Skolen gennemgår løbende 

vedligeholdelse og forbedring af det bygningsmæssige, den vedligeholdelse står kommunens ejendomsselskab for – 

Kommunale Ejendomme.  

 

Hvilebjergskolen er en almindelig folkeskole med elever fra bh-klasse til og med 6. klasse. Efter 6. klasse går eleverne 

videre til Antvorskov Skole, flere elever søger dog også ind på eliteidrætsklassen på Nymarkskolen eller i 

kunsttalentklassen i Skælskør. Vi har i skoleåret 2020/21 150 elever fordelt fra 0. til 6.klasse. 

 

Skolen tilbyder specialundervisning til elever med særlige behov. Denne undervisning tilrettelægges og tilpasses fire 

gange i løbet af året, og holdstørrelsen varieres efter elevernes behov og undervisningens indhold. En del af skolens 

specialundervisningspulje bruges til tolærer-undervisning i klasserne, til særligt tilrettelagt undervisning for en eller 

flere elever i klassen samt til holddannelser på tværs af klasser. 

I alle klasser gennemføres standardiserede læsetest, som er grundlaget for tilrettelæggelse af undervisningen - også i 

specialcentret. Desuden giver de obligatoriske nationale test i dansk i 2., 4. og 6. klasse, engelsk i 4.klasse og matematik 

https://hvilebjergskolen.slagelse.dk/
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i 3. og 6. klasse et indblik i elevernes faglige niveau. (De nationale test er p.t. sat på pause fra Folketinget). 

Vi tager i undervisningen mest mulig hensyn til elevens faglige og sociale udvikling. Vi prioriterer højt, at alle elever skal 

føle en tæt og naturlig tilknytning til en alderssvarende børnegruppe. 

 

I indskolingen bruges en del specialressourcer til forebyggelse. Allerede i børnehaveklassen er der afsat timer til at 

varetage en mere systematisk sprogstimulering. Dette følges op i første klasse, hvor 3-4 elever udvælges til at modtage 

en særlig støtte til indlæring af bogstaver og hjælp til at bryde læsekoden. Denne støtte gives intensivt og over et større 

antal uger. Vi ved at denne indsats hjælper børnene videre, så specialundervisning sjældent skal tilbydes senere i 

skoleforløbet. En meget væsentlig faktor ved børns læseindlæring er en tæt og vedholdende opbakning fra forældre. 

Selv om den nye reform dikterer tilbud om lektiehjælp for alle klasser, kan den daglige træning hjemme ikke undværes ! 

 

Skolen har 11 lærere, en børnehaveklasseledere og en skoleleder ansat. Fra Kommunale Ejendomme er tilknyttet en 

teknisk serviceleder. 

Rengøringen af skolen er i 2020 kommet tilbage til Hvilebjergskolen ved en prøvehandling. Vi håber at ordningen kan 

bliver permanent. Skolen har to rengøringsassistenter ansat. 

Lærergruppen danner to storteam, som primært arbejder med henholdsvis indskolingselever som er bh.klasse til 3. klasse 

og de store, som er 4. – 6. klasse. Desuden er der et tæt samarbejde på alle årgange. I samarbejdet i disse årgangsteam 

deltager pædagoger fra fritidshjemmet efter behov. Pædagogerne har med den nye reform fået større plads i skolens 

hverdag, idet vi har købt pædagogtimer. Disse timer er dog blevet færre de sidste par år, da skolen har haft faldende 

børnetal. Skolen har efterhånden meget få timer til en AKT-lærer (Adfærd-Kontakt-Trivsel), så det bliver primært 

klasselærerens opgave. 

 

Skolebestyrelsen består af fem forældrevalgte, to elever, en medarbejder repræsentant samt skolelederen. Alle indgår 

aktivt i udviklingen af skolen. Bestyrelsen arbejder normalt i fireårs perioder, men den nyvalgte bestyrelse har valgt, at 

der fremover skal holdes valg hvert andet år med udskiftning af henholdsvis to og tre medlemmer. De næste to valg til 

skolebestyrelse bliver således i foråret 2020 hvor 2 medlemmer er på valg og i 2022 hvor 3 medlemmer er på valg. 
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Hvilebjergskolen har en venneforening  HFV, som aktivt støtter skolens arbejde. Der afholdes diverse sociale 

arrangementer i løbet af skoleåret. Det økonomiske overskud som oparbejdes, anvendes efter ansøgning til forskellige 

formål, som kommer eleverne til gode. Skolen har bl.a. fået en ny gynge, et gyngestativ, midler til indkøb af køleskabe og 

musikinstrumenter.  

 

Kort status over skoleåret. 

Skolens størrelse går i øjeblikket fra at være en tosporet skole med to klasser på hver årgang med 16 - 18 elever i hver 

klasse, til at være en skole med en klasse på årgangen, hvor der så til gengæld er 20 – 28 elever i klassen. Denne tendens 

slår helt igennem i dette skoleår, hvor vi kun har 7 klasser fra 0. – 6.klasse. I klasser med over 20 elever har vi med vores 

ressourcer mulighed for at have nogle to-lærer timer på årgangen. Det går heldigvis rigtig godt – god planlægning, søde 

børn, engagerede forældre og dygtige lærere gør, at inklusionen er vellykket og det faglige niveau højt. 

 

Skole-hjem samarbejdet. 

Efterhånden foregår al skriftlig kommunikation med forældre via samarbejdsplatformen AULA. Det fungerer godt og 

er en let vej til dialog. Selvfølgelig bruges telefonen også, hvis der er akutte sager, eller sager der kræver en lidt 

længere drøftelse. 

Arbejdet med elevplaner udvikles stadig, og alle elevplaner er elektroniske og sendes hjem en gang årligt, nu via portalen 

www.meebook.dk 
 

Inklusion 

Inklusion omhandler alle elever. 

Vi oplever at folkeskolen skal rumme stadig flere udfordrende børn, hvilket gør det helt nødvendigt fortsat at udvikle og 

have fokus på egen praksis.  Vi ønsker at flest muligt af vore elever skal føle, at de magter de opgaver de bliver stillet 

overfor i skolen samtidig med, at de bliver dygtigere. Alle skal være glade og trygge ved at gå på Hvilebjergskolen og alle 

elever skal primært undervises blandt jævnaldrende og jævnbyrdige. 

Målet er at: 

 færre elever får brug for specialtilbud 

 alle elever oplever sig værdsatte i klassens fællesskab 

 den enkelte elev udvikler sine kompetencer så optimalt som muligt 

http://www.meebook.dk/
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Derfor vil vi: 

Sikre at timetallet til eleverne understøtter inklusionen.                                         

Ud over de almindelige elevplaner udarbejde særlige mål og handleplaner for de  elever, som har brug for særligt 

tilrettelagt undervisning. Mål og handleplan evalueres og tilpasses løbende. 

Anvende de nødvendige resurser til en hurtig og tilstrækkelig indsats over for børn, der viser tegn på at have proble-

mer med at fungere inden for rammerne af den normale undervisning.  

Styrke forældresamarbejdet  

Øget fokus på forældresamarbejde er en forudsætning for inklusion. 

Det drejer sig om at skabe rammer for et udvidet og fleksibelt skole-hjemsamarbejde omkring nogle elever, men også 

om at skabe forståelse for inklusion i hele forældregruppen 

Udvikling af alle læreres kompetencer  

Lærernes kompetencer er afgørende for, at eleverne får det rette udbytte af undervisningen  

Arbejde på at resursepersonerne skal være let tilgængelige for kollegerne. Der skal afsættes tid til at sparring og 

vejledning 

Etablere et øget samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, PPR, som har en central rolle i arbejdet med øget 

inklusion. 

Inklusion lykkes, når alle elever  

* er glade for at gå i skole – hver dag 

* deltager aktivt i undervisningen 

* føler sig værdsat og respekteret  

* betyder noget for klassens fællesskab  

* har maximalt udbytte af læringen set ud fra egne potentialer 

 

Læsning 

Målet er 

Udvikling af en fælles strategi for læseindlæring:   

 Læseteknisk 

 Læseforståelsesmæssigt 
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 Brug af læsning som værktøj til andre fag. Både dansk- og faglærere er ansvarlige for at eleven udvikler 

sine læsefærdigheder. 

 Fokus på øgning af læsehastighed 

En fælles strategi for bevarelse af læselyst. 

En fælles strategi for indsats overfor elever i særlige læsevanskeligheder. 

Derfor vil vi: 

- at eleverne kan bogstaverne ved udgangen af 0.klasse 

- at alle elever ”knækker” læsekoden i løbet af 1.-2. klassetrin. 

- sætte øget fokus på læseforståelse så tidligt som muligt. Vi vil sætte fokus på indlæring af nye ord, begreber og 

sproglig opmærksomhed på alle klassetrin. 

- sætte øget fokus på læseforståelse i alle fag jævnfør ”Skolestyrelsens vejledning i læseforståelse i alle fag” 

- optimere elevers brug og anvendelse af hjælpemidler herunder Læse-IT, IPad, skærmlæsning, 

informationssøgning, og App-Writer www.appwriter.dk/da/ (digitalt læse og skrivestøtte program) m.m. 

- tilstræbe ”læsebånd” 15-20 min. hver dag for alle klasser med brug af læse-log 

- fortsat arbejde på, at biblioteket er et aktivt og inspirerende læsemiljø, som bidrager med gode ideer, 

læsemateriale og læseoplevelser. 

- så tidligt som muligt diagnosticere børn i læsevanskeligheder og hjælpe disse børn med særlige tiltag via 

holddannelser, undervisningsdifferentiering på materialer, tid, metoder og krav. 

- lade ressourcecentret være en hjælp til særlige læsesvage børn, læsekurser til grupper, samt vejledning til 

lærere, testning og videregivelse af ny viden på læseområdet. Jævnfør handleplan for Ressourcecentret. 

- have en løbende pædagogisk debat om læseprocesser og anvendelse af læseværktøjer. 

 

Det er lykkedes når: 

* vi ser børnene forbedrer deres læseresultater 

* eleverne viser glæde ved at læse 

* eleverne anvender erhvervet viden 

Ja, egentlig er fokus på læsning en indsats som aldrig slutter, idet der hele tiden kommer nye elever og kravene ændres 

i løbet af skoletiden.  

http://www.appwriter.dk/da/
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Sundhed og bevægelse 

Målet er:  

At fremme børnenes forståelse for, at sund kost og motion er forudsætningen for et godt liv og helbred, samt give 

eleverne mulighed for at bevæge sig på en spændende måde i frikvartererne 

Derfor vil vi: 

- Udarbejde spilleregler i alle klasser som bl.a. handler om, hvordan man skaber god trivsel i klasserne 

- Tilstræbe motion i alle klasserne hver dag – dog kan det være svært at gennemføre i dårligt vejr  

- Deltage i cykelkampagnen ABC  

- Holde en trivsels og legedag på tværs af klasserne i september 

- Arbejde med temaet sundhed   

- Deltagelse i skolernes motionsdag  

- Afslutte skoleåret med en OL-dag, hvor børnene dyster på tværs af klasserne 

- I 0-2.kl give eleverne mulighed for at få motorik kørekort 

- Lave diverse idrætsturneringer i løbet af året (bordtennis, høvdingebold, Skole-OL etc.) 

- I de ældste årgange give eleverne mulighed for at erhverve atletikmærker 

- Fortsat have en legepatrulje, som primært består af elever fra 4.- 6.klasse 

- Vedligeholde hinkeruder, op og ned bane, oste baner, tal tavler, tastatur, tal og bogstavslanger i skolegården m.m. 

 

Det er lykkedes når: 

* Vi har glade og aktive børn i frikvartererne og motiverede og aktive elever i timerne 

* Lærerne kreativt inddrager bevægelse i alle fag 

* Når elevernes sundhedsprofil forbedres 

 

”Det grønne flag” 

Mål: Det er vort ønske at generhverve det grønne flag, fordi vi ønsker at fastholde elevernes bevidsthed om at værne 

om miljøet. Vi vil skærpe elevernes opmærksomhed på deres indflydelse og muligheder for at hjælpe miljøet. Eleverne 

skal gøre skolen fortjent til igen at blive godkendt til det grønne flag. 
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Årets tema på Hvilebjergskolen er Affald (Se evt. Friluftsrådets hjemmeside). 

 

Derfor vil vi arbejde sådan med temaet i år: 

Lave undersøgelser så eleverne opnår indsigt i 

Mindst et besøg ud af skolen fx 

 Lave mindst en indsats 

 Lav mindst en formidlingsindsats fx 

 Artikler i lokalaviser, indslag i lokal-tv, pjecer, video, skolens hjemmeside, lokale hjemmesider, 

informationsmøder, mobiltelefoner osv. 

 Informationsfoldere til forældre og skolens brugere 

 Præsentation af elevernes forslag ved en event på skolen eller på rådhuset 

 Informationsdag/aften sammen med politiet for forældre og andre om trafik omkring skolen 

Klasseteamet planlægger selv hvornår, i hvilke timer og i hvilket omfang der arbejdes.  

I forbindelse med det grønne flag er skolen tilmeldt årets affaldsindsamling i april. 

 

Det er lykkedes når: Vi med en god rapport kan dokumentere, at eleverne har arbejdet godt med emnet, thi da vil 

borgmesteren igen hejse et nyt grønt flag på Hvilebjergskolens flagstang ! 

 

It-kompetencer 

Målet er en fælles strategi for indlæring af grundlæggende it færdigheder, tidssvarende brug af it og brug af medier 

og informationer. It udstyr skal optimeres og effektiviseres 

Derfor vil vi: 

-    have en fælles strategi for indlæring af grundlæggende it færdigheder 

-    Lave en plan for oplæring i standardprogrammer 
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-    Gøre AULA til en fælles platform 

-    Gøre it og elektroniske medier i bred forstand til en del af fagene 

-    Have en løbende pædagogisk debat i lærergruppen (faggrupper) om  

    anvendelse af it-teknologi, udbud af it-programmer og opbygning af it  

    struktur på skolen (iPad !) 

-    Optimere elevernes informationssøgning med henblik på en mere 

    kvalificeret og kritisk anvendelse af informationer (undgå copy/paste). 

Det er lykkedes når: 

*  Ingen elever er i tvivl om hvordan man logger på og af, gemmer og udskriver 

    på skolens netværk. 

*  Alle årgange har gennemført det relevante it-forløb 

*  Eleverne er på AULA mindst en gang om ugen 

*  It og medier tænkes som en pædagogisk udvikling og understøttelse af  

    fagene 

* It sættes på dagsordenen i de forskellige mødefora 

* Eleverne kan anvende informationer og ikke bare kopiere dem. 

3. Skolens principper og retningslinjer. 
 

Samarbejde mellem forældre og lærere. 

 

Mål: - at skabe en tæt løbende kontakt og dialog mellem skole og hjem. Der forventes et gensidigt højt 

informationsniveau. Såvel skole som hjem skal være aktive i denne proces. 
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Skolens opgave: Klasselæreren er nøglepersonen i skole-hjem samarbejdet. Klasselæreren koordinerer arbejdet 

og informationen fra skolen til hjemmene. Det er klasselærerens opgave at involvere faglærere i arbejdet på 

relevante områder. Klasselæreren holder AULA ajour. Alle lærerne i klassen er ansvarlige for at der ligger 

årsplaner på Meebook. 

Klasselæreren inviterer til forældremøde i august-september, hvor der bl.a. er en præsentation af skoleårets 

planlægning i klassen. Faglærere og fritidshjem deltager efter aftale. 

Skolen tilbyder en trivselssamtale pr. elev om året, hvor klasselærer/dansklærer og matematiklærer deltager. I 

det omfang der er behov, kan klasselæreren indhente udtalelser fra faglærere. Klasselæreren afholder 

elevsamtaler forud for samtalen med forældrene. Elevplanerne udarbejdes elektronisk i løbet af foråret. 

Fritidshjemmet deltager så længe eleven er tilknyttet. Samtalerne er statussamtaler. Derudover indbydes til 

ekstra samtaler, hvis hjemmet eller skolen finder det givende. 

 

Forældrenes opgave: Forældrene bakker op om skolens arrangementer, dette både i forbindelse med det enkelte 

barn, men også omkring klassens liv som helhed. 

Forældrene tager aktivt del i samarbejdet med skolen. Det forventes, at forældrene bakker op i klasselærerens 

bestræbelser for at danne et klasseråd i den enkelte klasse. Forældrene skal sikre, at vigtig information omkring 

barnet gives til skolen, primært klasselæreren. Kommunikationen foregår hovedsageligt via AULA, eller den 

kommunikation der findes mest relevant. 

 

Klasserne forventes hvert andet år at vælge to forældrerepræsentanter til HFV´s bestyrelse. I 0., 2. og 4.klasse. 

 

Klasserådene. 

Mål:  Gennem etablering af klasseforældreråd  at skabe en tæt, løbende kontakt og dialog mellem skole og 

hjem. Klasselæreren er nøglepersonen, som bl.a. skal sikre et højt informationsniveau fra skolen.  
 

Klasseråd. I alle klasser vælges et klasseråd på det første forældremøde i skoleåret. Der skal vælges min. 3 

forældre.  
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Klasserådets opgaver er både at formidle, orientere og lave praktisk arbejde i forbindelse med klassens liv. 

Arbejdet kan f.eks. bestå i samarbejde med 

- klassens lærere 

- klassens øvrige forældre 

- skolebestyrelsen 

- klasseråd fra andre klasser 

 

Klasserådenes arbejdsopgaver kunne f.eks. være. 

- Ideer til klassens årsplan 

- fremme det sociale liv i klassen      

- sociale arrangementer 

- at arrangere forældremøder med aktuelt indhold 

- orientere skolebestyrelsen om forældreholdninger i klasserne 

 

Klasserådenes arbejde skal bygge på et ligeværdigt samarbejde mellem forældre og klasselærer. 

Klasselæreren får tid til forældresamarbejde. 

 

Vedrørende elevfravær  

Hvilebjergskolen har elever til og med 6. klasse, hvilket betyder, at vi ikke har de store problemer med ulovligt fravær. 

Al fravær skal dokumenteres ved orientering fra hjemmene. 

Fritagelse fra undervisningen ud over tre dage gives efter henvendelse til skoleleder. 

 

Hvis vi oplever en elev har mange forsømmelser retter klasselærer henvendelse til hjemmet. – Hvis det ikke hjælper 

inddrages skoleleder, som henvender sig og i særlige tilfælde indkalder forældrene til samtale om fraværet. Der vil i 

tilfælde, hvor henvendelser ikke hjælper, blive lavet en underretning til de sociale myndigheder. 

 

Princip for fravær/fritagelse fra undervisningen.  
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På Hvilebjergskolen er hver dag fyldt med vigtig faglig og social læring. Derfor ønsker Hvilebjergskolen og 

skolebestyrelsen, at alle elever får mest mulig undervisningen, og at elevfravær derfor mindskes og holdes på et 

minimum.  

Derfor forventes det, at eleverne møder til undervisningen, både for at opfylde loven om undervisningspligt, men også 

fordi undervisningen i klassen fungerer bedst, både fagligt og socialt, når alle elever deltager. Vi tager det som en 

selvfølge, at alle møder til tiden.  

 Det er forældrenes ansvar, at skolens elever deltager i undervisningen på alle skoledage.  

 Klasselæreren fører dagligt kontrol med fremmødet. Elevernes fravær registreres som sygdom, fravær – 

henholdsvis lovligt og ulovligt.  

 Forældrene skal altid underrette klasselæreren om fravær.  

 Ved kendt fravær skal forældrene give skolen besked inden fraværet.  

 Klasselæreren kan give eleven fri i op til tre dage. Ud over tre dage kontaktes skolelederen. 

 Skolen kan tage fravær til efterretning, men bestyrelsen opfordrer til, at ferier afholdes i skolens 

ferieperioder.  

 Hvis skolen bliver opmærksom på enkelte elevers bekymrende fravær, sættes ind med kontakt til forældre, så 

årsagerne kan afdækkes.  

Evt. kontaktes de sociale myndigheder.  

 

Vedrørende ferie i skoletiden  

Ferie i undervisningstiden har eleverne ikke krav på eller ret til. Hvis I som forældre har planer ferie i skoletiden, 

bedes I overveje  

 om aktiviteten i stedet kan placeres i skolens ferier 

 barnets sygefravær 

 hvor ofte børnene har været taget ud af undervisningen før,  

 om der er planer om fritagelse senere.  

 

Hvis forældrene vælger at tage deres barn fri fra skolen, er det forældrenes ansvar at holde sig orienteret via skolens 

intranet eller klassekammerater.  
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Ansættelsesprocedure ved Hvilebjergskolen. 
Der lægges ved ansættelser vægt på følgende kvalifikationer hos ansøgere til ledige stillinger på 

Hvilebjergskolen: 
- relevant uddannelse 

- bedst mulige faglige kvalifikationer til den konkrete stilling 

- engagement i forhold til skolens kultur 

- ønske om at arbejde i team 

- interesse for at være med i at udvikle Hvilebjergskolen 

 

Stillingsopslag 

Forud for ansættelser udformes et stillingsopslag. Dette udfærdiges i samarbejde med de berørte 

personalegrupper.  

Opslaget offentliggøres som minimum på skolens og kommunens hjemmesider. 

Ansættelsessamtaler ligger så vidt muligt i ugen efter ansøgningsfristens udløb. 

 

Ansættelsesudvalg 

Forud for ansættelse til faste stillinger nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af skolens leder, 

skolebestyrelsesformanden, den respektive tillidsrepræsentant samt øvrige interesserede 

skolebestyrelsesmedlemmer. 

 

Ved ansættelse i ikke faste stillinger af kortere varighed kan skoleledelsen udgøre ansættelsesudvalget efter 

aftale med bestyrelsen evt. formanden. 

 

Modtagelse af nyansatte. 

Teamet, der skal modtage en ny kollega er forpligtiget til at vejlede og rådgive den nyansatte.  

 

Alkohol- og rusmiddelpolitik for Hvilebjergskolen. 
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Som skole og dermed norm og værdisætter i samfundet mener vi, at vi er særlig forpligtet til at sende klare og entydige 

signaler til vore brugere – elever og forældre – med hensyn til omgang med alkohol og rusmidler. 

 

På Hvilebjergskolen er vi enige om at: 

 elever under ingen omstændigheder må indtage alkohol eller andre rusmidler på skolen 

 ansatte ikke må indtage alkohol eller andre rusmidler i arbejdstiden - undtaget mærkedage, receptioner og lign. 

 der i forbindelse med forældrearrangementer kan serveres øl/vin til personer over 18 år 

 

Vi tilstræber, at der så vidt muligt er en person med tilknytning til specialcentret, som har særlig viden og indsigt i de 

problemer misbrug af alkohol og andre rusmidler kan give vore elever. Dette gælder såvel ved elevers misbrug, som ved 

misbrug i elevers hjem. 

 

Der undervises i alkohol og rusmidlers skadelige virkning i forhold til kommunens plan på området, udarbejdet i 

samarbejde med SSP. 

 

Det er lederens opgave at tilse, at politikken bliver overholdt og at der handles i forhold til evt. overtrædelser. 

 

Rygepolitik på Hvilebjergskolen 

Hvilebjergskolen er røgfri. Dette gælder både for elever, ansatte, forældre og andre besøgende.  

Det er ikke tilladt at ryge på skolens matrikel. 

 

Drift af skolebod. 

 

Mål:  Der tilbydes eleverne et mindre udvalg hver fredag af spisevarer i det store frikvarter. Skolens 

6.klasse står for driften af skoleboden. For deres indsats giver skolen et tilskud til klassens 

afslutningstur, lige før de afslutter deres skolegang på Hvilebjergskolen. 
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Organisering: 

 Klasselæreren i 6.klasse står for indkøb og organiseringen i samarbejde med eleverne i 6.klasse. 

 

Udvalg i Boden: 

 Der sælges brød og fredagsoverraskelser. Priserne må afhænge af indkøbsprisen for de enkelte 

varer, men skal dog gerne være konstant hele skoleåret. 6.klasse kan bruge nogle madkundskabstimer 

til at fremstille varer til Boden. 

 

Indkøb:  

Indkøbene forestås primært af kontaktlærer og evt. de ældste elever. 

 

 

Mobning, trivsel, konfliktløsning.  

Der arbejdes målrettet med fremme af god trivsel for alle på Hvilebjergskolen. Dette gøres ved regelmæssigt 

at tage emnet op. Der arbejdes koncentreret med trivsel og konfliktløsning i perioder. Disse planlagte perioder 

skal fremgå af årsplanen. Desuden behandles emnet i situationer, der naturligt lægger op til det, konflikter mellem 

elever etc. 

 

 

Trivselsstrategi for Hvilebjergskolen: 

Hvilebjergskolen skal være et godt og trygt sted for alle! 

 

Skolebestyrelsen er i foråret 2018 blevet færdig med at revidere skolens antimobbestrategi – nu kaldet skolens 

Trivselsstrategi (se denne her) 

 

 

Sådan gør vi i forhold til vanskeligt rummelige elever 

 - og i nedenstående rækkefølge. 

https://hvilebjergskolen.slagelse.dk/media/14985208/trivselsstrategi18.pdf
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1. Den lærer som gentagne gange oplever udfordrende situationer med en elev skal tale med forældrene og 

orientere klasselæreren.  

 

2. Klasselæreren tager initiativ til, at klasseteamet får drøftet problemet. Klasselæreren tager kontakt til 

fritidshjemmet, hvis eleven er tilmeldt der.  Der udarbejdes fokusskema jf. handleguide. 

– Når problemet er drøftet uden at være løst kortlægges problemet gennem Lp-modellen. Klasselæreren laver 

referat, og ved aftaler om AKT sættes dette i værk. 

 

3. Klasselæreren tager initiativ til, at forældrene inddrages aktivt, og der aftales, hvordan man i samarbejde 

mellem skole og hjem kan afhjælpe problematikken.  

 

4. Der skal ikke afleveres kopier til forældre af fokusskema, indstillinger, testresultater m.v., men i alle tilfælde 

orienteres forældrene om, hvordan der handles på deres barn.  

 

5. Klasselæreren laver referat fra alle afholdte møder. - Skolelederen deltager i det omfang det er relevant. – 

Sagen kan tages op et tværfagligt forum med deltagelse af skolepsykolog, talepædagog, sundhedsplejerske, 

pædagoger fra Skovbrynet eller andre relevante personer. Alle relevante papirer lægges i elevens mappe. 

 

6. Der følges op på sagen, og der handles i forhold til de aftaler, der er blevet indgået. Der aftales en fornyet 

indsats med hjemmet - og der laves evt. en indstilling til PPR på skema med henblik på psykolog sparring. 

Klasselæreren udfylder indstillingsskemaet.  - Skoleleder orienteres og inddrages yderligere i det omfang 

det er relevant. 

 

I øvrigt henvises til ”Handleguiden for Slagelse Kommune”. 

 

 

"OM-SORG-PLAN" for Hvilebjergskolen 
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Retningslinjer i forbindelse med voldsomme oplevelser for "ansatte" på skolen. Det gælder såvel voksne som børn. 

Det er ledelsens opgave at drage omsorg for, at planen følges. 

Lederen orienterer arbejdspladsens voksne, som har berøring med sagen. 

Klasselæreren er ansvarlig for, at der handles i forhold til klassen og dennes forældre. 

Lederen/klasselæreren sørger for gensidig orientering ved vigtige og alvorlige begivenheder. Ledelsen/klasselæreren er 

ansvarlig for, at der følges op på traumatiske hændelser på skolen 

 

Vold og trusler om vold - samt alvorlige ulykker på og omkring skolen. 

Voldsmanden pacificeres, ring evt. 112.  -  Ulykken standses. 

Lederen/klasselæreren har ansvaret for, at der derefter handles. 

 

Den volds- eller ulykkesramte må ikke overlades til sig selv og ikke sendes hjem til tomt hus. 

Lederen/klasselæreren sørger for, at den ramte kommer til at fortælle om sin oplevelse. Undgå at bagatellisere, undgå 

kritiske bemærkninger. 

Lederen/klasselæreren kontakter pårørende til voldsramte. 

Sikkerhedsgruppen tager stilling til psykolog tilbud. 

Sikkerhedsgruppen sørger for anmeldelse af episoden. 

Sikkerhedsgruppen vurderer, hvordan lignende situationer kan undgås. 

 

Kaossituationer  -  ulykker - alvorlig sygdom - skilsmisse - o.a. 

Lederen/klasselæreren er ansvarlig for, at der handles.  Det kontrolleres, at oplysningerne er korrekte. 

Klasselæreren tager kontakt til hjemmet så snart hun er vidende om det skete. Herved kan hun få overblik over 

situationen og handle på det. 

Klasselæreren kontakter psykolog, hvis det skønnes. 

Klasselæreren orienterer medarbejderne, som har berøring med vedkommende, dvs. leder, lærergruppe, elever, 

forældre i det omfang det vurderes nødvendigt. Tilstrækkelig saglig information kan forebygge eller aflive sladder og 

myter. 
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Klasselæreren aftaler med forældre (og fritidshjem) hvordan man skal håndtere situationen med eleven: 

- hvad skal gøres 

- hvem gør hvad 

Klasselæreren følger under alle omstændigheder op på sagen. 

Lederen orienteres løbende. 

 

Når en elev mister. 

Når ovenstående erfares tager klasselæreren initiativ til, at medarbejderne på skolen orienteres. 

Klasselæreren orienterer klassen og klassens forældre. 

Klasselæreren aftaler med lederen eller en nær kollega, hvordan der skal handles. 

- hvad skal gøres før og efter begravelsen 

- hvem gør hvad 

Opgaven løses i tæt samarbejde med fritidshjem. 

Følgende overvejes: 

- besøg i hjemmet 

- deltagelse i begravelse 

- handlinger i klassen i situationen 

Så vidt muligt er skolen repræsenteret ved begravelsen. 

Skolen sender blomster til de efterladte. 

 

Klasselæreren følger op på dødsfaldet, både overfor eleven og i klassen. 

 

Når skolen mister. 

Leder/klasselærer orienterer alle på skolen. De laver evt. sammen med en ressourceperson - plan for hvad der skal 

iværksættes. 

- kontakt til efterladte 

- orientering om skolens "Omsorgsplan". 
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Skolens rolle - flagning, blomster, brev, frihed til berørte 

 

Klasselærer sørger for opfølgning - også i klassen. 

Hvis dødsfaldet sker i en ferie gennemføres det, der er muligt, efter ferien. 

 

Organisering af specialundervisningen 

 

Midler til enkelintegrerede elever er pr. 1.8.2019 lagt ud på den enkelte skole. Midler tildeles efter elevtal og 

de socioøkonomiske kriterier kommunen har bestemt. 

Midlerne til to-lærer timer og specialundervisning er dermed blevet mindre. 

 

Mål:  

- forebygge problemer ved tidlig indsats  

- at give elever et ”løft” hvis de fagligt har behov  

- give målrettet tilbud til udvalgte elever  

- med intensiv træning søge at bringe eleverne på niveau med klassen  

 

Prioritering af støttetimer: 

Ved skoleårets planlægning tildeles klasser med behov to-lærer timer. 

Resterende timer tildeles ressourcecentret og endelig gives der timer til AKT-lærer, hvis det er muligt. 

Overordnet tager støtten til den enkelte elev udgangspunkt i klassens undervisning således at støtten griber så lidt 

som muligt ind i elevens ”klasse liv”. Dog kan det i perioder for visse elever være nødvendigt at prioritere anderledes.  

Specialundervisningen skal gives som:  

- forebyggende støtte i indskolingen (dansk) 

- sproglig opmærksomhed (dansk) 

- intensiv støtte til igangsættelse af læseprocessen (dansk) 

- intensiv støtte til automatisering af læsning (dansk) 
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- intensive læse- og stavekurser for mindre grupper på mellemtrin (dansk) 

- kurser i brug af Next Level, brug af IT-teknologi (Ipad, computer og telefoner) i undervisningen af ordblinde 

elever. Elever der uddannes i brug af App-Writer, skal kunne formidle deres viden i brug af IT-teknologi videre 

til klassekammerater. 

- matematik støtte i 1.-6. klasse  

- engelsk støtte i 3.-6. klasse  

 

Ressourcecentrets opgave:  

- at forebygge massive faglige problemer  

- med AKT at støtte børn som har det svært socialt  

- at udbygge samarbejdet til normalundervisningen  

- at støtte normalundervisningen med hensyn til undervisnings differentiering i klasserne  

- at tilrettelægge og gennemføre intensiv træning for henviste elever  

- løbende at prioritere de elever der modtager eller har brug for at modtage støtte enten fagligt eller socialt  

 

Lærerbemanding:  

- lærerne bør have mindst 10 lektioner om ugen (svært at opnå!) 

- lærerne skal have relevant uddannelse og kurser – eller søge det  

- en lærer får timer til skemalægning, koordinering, materialetilsyn, testning etc.  

- der afsættes tid til speciallærerne til samarbejde (også med forældre)  

 

Timernes placering:  

- ressourcecenterlærernes timer skal helst ligge om formiddagen. 

- der arbejdes med eleverne i tre - fire perioder fordelt på skoleåret  

- undervisningen begynder to uger efter sommerferien  

- undervisningen slutter 1. juni  
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Handleplaner og evaluering:  

- der udarbejdes i samarbejde med klasse/fag lærer en beskrivelse af elevens problemer  

- der opstilles mål for undervisningen  

- der laves en handleplan for undervisningen, herunder materialebeskrivelse  

- støttecenterlærerne er ansvarlige  

- ved forløbets afslutning evalueres forløbet med de implicerede  

- forældrene inddrages i forpligtende samarbejde og gøres medansvarlige  

 

Lokaleforhold:  

Der er indrettet lokaler, som lever op til de krav der kan stilles til et ressource center. Det betyder:  

- central placering  

- indretning med individuelle elev arbejdspladser  

- gruppearbejdsplads  

- læsekrog  

- computere med lyd og hovedtelefoner  

- reoler til materialer  

- aflåst skab til lærerne  

- kasse til hver elev 

 

 

Principper for integration af tosprogede elever på Hvilebjergskolen. 

Kommunens modtageklasser er et aktuelt tilbud til alle elever der har intet eller et mangelfuldt dansk (mindre end to år 

i landet). Vi vil imidlertid i samarbejde med forældre og fremmedsprogskonsulenten afgøre fra sag til sag, om skolens 

tilbud  er det bedste for de unge elever vi modtager. Når vi selv tager opgaven: 

 

Mål: Undervisningen har til formål at give eleverne et fundament, så de så hurtigt og problemløst som muligt kan 

deltage i undervisningen i alderssvarende klasse. 
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Undervisningens tilrettelæggelse: 

Undervisningen tilrettelægges ud fra to kriterier 

- Elever der ikke forstår eller taler dansk modtager særligt tilrettelagt undervisning. Så hurtigt som muligt begynder 

indslusningen til alderssvarende klasse. Udslusningen sker i første omgang med social integration som det primære, 

men med gradvis fagligt indhold i forhold til elevernes formåen. Indslusningen sker altid i samarbejde med 

modtagende lærer og elevens hjem. 

- Elever der forstår og taler dansk, men som har brug for supplerende undervisning tilbydes undervisning, som skal 

udbygge deres basisdansk  og gøre dem bedre til at følge undervisningen i klassens fag. Denne undervisning skal så 

vidt muligt ligge udenfor elevens normale skema. 

 

Undervisningens organisering: 

Undervisningen tilrettelægges i perioder over tre måneder, revurderes og prioriteres fire gange om året. - Der laves 

handleplaner for de tilknyttede elever. 

 

Aktiviteter: 

De ansvarlige lærere udarbejder overordnede årsplan for arbejdet med eleven. For de elever, som modtager 

supplerende undervisning koordineres arbejdet med elevens klasse. 

Primært arbejdes der på at skabe en tryg skoledag for den enkelte elev i et inspirerende læringsmiljø. Den sociale 

dimension prioriteres højt. 

Arbejdet på at integrere eleven starter fra den første dag. 

Der arbejdes med sproget på så konkret et plan som muligt. Der arbejdes med dagligdags temaer, ligesom skolen og 

elevernes nærmiljø danner udgangspunkt for undervisningen. Der undervises systematisk i basisdansk, skrivning, 

matematik, naturfag samt praktisk musiske fag. –  

 

4. Sådan evaluerer vi. 
Vi evaluerer løbende elevernes udbytte af undervisningen. Evalueringerne laver vi både for at give lærerne et værktøj til 

det videre arbejde med den enkelte elev, men også som udgangspunkt for elevplanerne samt skole/hjemsamtalerne.  
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Fra 1.januar 2012 er der indført elektronisk elevplan. 

Elevplanen sendes elektronisk til elevens forældre via Meebook. 

De obligatoriske nationale test i dansk på 2., 4. og 6. årgang samt matematik på 3. og 6. årgang er et evalueringsredskab 

som beskriver elevens kompetencer på testtidspunktet. Det er et godt arbejdsredskab for lærerne, som bruger elevens 

resultat i tilrettelæggelse af den individuelle tilrettelæggelse af undervisningen. 

 

Testning i øvrigt: 

OBS! De nationale test er p.t. sat på pause! 

Dansk 

Der laves læsetest på alle elever mindst en gang om året. Her sammenlignes resultatet for den enkelte, ligesom vi laver 

en sammenligning med landsresultaterne. Desuden gennemføres de obligatoriske nationale dansktest i 2., 4. og 6. klasse. 

Matematik 

Til skolens matematiksystem hører testmateriale, som anvendes på alle klassetrin. 

Desuden gennemføres de obligatoriske nationale matematiktest i 3. og 6. klasse. 

Naturfag 

Der laves månedsopgave/projektopgave, hvor eleverne – også de små klasser – arbejder med de færdigheder og 

kompetencer de har tilegnet sig i undervisningen. Elevernes produkter vurderes og evalueres efterfølgende af læreren 

og drøftes med eleven.  

Kreative fag 

Vi laver elevudstillinger af elevarbejder. Der arrangeres ”åbent hus”, hvor forældre og andre interesserede inviteres. 

Hvert år afholdes skolekomedie, hvor 5. klasse optræder med drama, musik og flotte kulisser, som er fremstillet i de 

kreative fag. 

Ved ugentlige fællessamlinger viser eleverne deres færdigheder på skift for hinanden. 

Idræt 

De yngste klasser arbejder på at få ”motorik kørekort”. I de større klasser tager eleverne atletikmærker og 

gymnastikmærker. Udvalgte klasser deltager i boldstævner. Desuden ligger evalueringen ”indbygget” i hver idrætstime, 

”kunne jeg - eller kunne jeg ikke ?”. Se i øvrigt indsatsområdet ”Sundhed og bevægelse” tidligere i virksomhedsplanen. 
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5.Samarbejde med Skovbrynet. 

 

Brobygning mellem Skovbrynet og Hvilebjergskolen: 

Børnehaverne opstarter deres stor-børns-grupper efter 1. august. 

 

Børnehaverne afholder et opstartsmøde med forældrene på stuen august/september og fremlægger de planer de har 

for deres barn i det kommende års pædagogiske arbejde.   

 

Nils skoleleder og en af børnehaveklasselærerne deltager og ”er med på en lytter” – således skolen ved hvilke ting vi 

arbejder med i børnehaverne.  Det giver grobund for en efterfølgende dialog, hvilke ønsker skolen evt. har til 

børnehaverne og til en evaluering af hvordan sidste års brobygning forløb i praksis. Derudover aftales her hvornår 

børnehaverne kan forvente at børnehaveklasselederen kommer på besøg. Der aftales også hvornår børnehaven kommer 

på besøg i børnehaveklassen og hvornår der er aftalt biblioteksbesøg og andet. 

 

Inden efterårsferien – (uge 42) gennemfører børnehaven SPU test (vurdering af skoleparathed) af alle kommende 

skolebørn. 

 

I uge 44 - 45 afholder børnehaverne deres forældresamtaler vedr. resultatet af SPU test m.v. og laver aftaler om 

hvad forældrene og pædagogerne i fællesskab skal arbejde med og om der er børn vi er bekymrede for – og derfor 

laver handleplan. Der indstilles samtidig til PPR – senest 1. november – såfremt der skal psykolog med til det videre 

arbejde. 

 

I november/december indkalder skolelederen forældrene til deres første møde med skolen – uden børn. Her vil der 

blive introduceret til hvad der venter børnene efter sommerferien. Børnehaverne ”er med på en lytter” for at fange 

signaler som de kan tage med i deres pædagogiske forberedelse til børnenes kommende start i skolen. 
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I maj/juni måned inviteres børn og forældre til møde på skolen og på fritidshjemmet samme dag efter følgende 

skabelon: 

 

Kl. 16 – 16.45 møder forældrene på skolen til rundvisning og snak børnehaveklasselederen. 

Kl. 16.45 følger børnehaverne børnene over og afleverer dem i børnehaveklassen hvor børnehaveklasselederen tager 

imod og introducerer børnene for deres kommende hverdag. 

 

16.45 går forældrene på Skovbrynet hvor de hos Rødderne får en introduktion til børnenes fritid på Skovbrynet. 

 Kl. 17.15 kommer bh.kl.lederen over på Skovbrynet med børnene således børnene kan se deres nye stue og 

fritidshjemsdag.  

 

Ca. 17.30 går forældre og børn hjem og holder fri efter dagens oplevelser. 

 

Nb:  i øvrigt henvises til ”vejledning til medarbejdere” Brobygning mellem dagtilbud og skole – fra Slagelse kommune – 

hvori der er beskrevet hvem der har ansvaret for hvilke tiltag. 

 

Institutionerne i Sørby området er nu kun Skovbrynet og Hvilebjergskolen. 

 

På de to institutioner er det naturligt de lærere og pædagoger, som arbejder med de forskellige børnegrupper, 

som også arbejder sammen om børnene. Personalet fra institutionerne, som deltager i dette arbejde holder 

løbende samarbejdsmøder i årets løb, ligesom de sammen tilrettelægger aktiviteter, som berører de fælles børn 

i institutionerne.  

 

6. Forældresamarbejde. 
 

Skolebestyrelsen. 

Skolen har en skolebestyrelse på 9 medlemmer. Den består i indeværende skoleår  
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Af 5 forældre, 2 elever, 1 lærerrepræsentant samt skolelederen, som har sekretærfunktion. Forældrerepræsentanterne 

vælges for 4 år ad gangen med forskudte valg. Hvert andet år vælges henholdsvis 2 eller 3 forældrerepræsentanter. 

Skolebestyrelsen fastsætter skolens principper og udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, som 

kommunalbestyrelsen fastsætter.  

 

Skole-hjem samarbejdet. 

Skolen har en aktiv og engageret forældrekreds. De forskellige arrangementer i løbet af skoleåret er velbesøgte. Det 

gælder såvel klassearrangementer som arrangementer for hele skolen. 

 

I alle klasser er valgt et klasseforældreråd, som jvf. skolens principper samarbejder med klasselæreren om klassen til 

klassefællesskabets bedste.  

 

Forældrene forventes generelt at bakke op om samarbejdet med skolen og lærerne - klasselæreren er her en nøgleperson. 

Samarbejdet bygger på højt gensidigt informationsniveau. Der tilbydes forældrene en individuel samtale om deres barn 

to gange om året. Elevplanerne udleveres til forældrene forud for mindst én af skole-hjem samtalerne. Desuden kan der 

aftales yderligere samtaler efter behov. 

 

HFV. 

Hvilebjergskolens Forældre og Venneforening er en meget aktiv og god forening for skolen. Man er automatisk medlem, 

hvis man har børn på skolen. Foreningen laver forskellige sociale arrangementer i løbet af året med det formål, at lave 

noget godt for eleverne, deres forældre og skolen. Der er altid kalkuleret med et overskud, som skolen så kan søge om 

at få del i. Princippet er at midlerne skal bruges til ting, der kommer eleverne til gode. 

 

7. Status på elevernes arbejdsmiljø. 

Elevernes arbejdsmiljø skal vurderes ud fra en fysisk, psykisk og æstetisk synsvinkel.  

 

Det fysiske arbejdsmiljø (i undervisningssituationer): 
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Der er generel tilfredshed med lokalerne. Der gives udtryk for tilfredshed med, at der er forskellige 

arbejdssteder/pladser, ligesom lysforholdene, både det elektriske og dagslyset, vurderes godt af eleverne. 

 

Alle klasser har nyere borde og stole, som gør det muligt at indstille i forhold til elevens størrelse. Det er et stort 

arbejde, som dog er nødvendigt, hvis eleverne skal sidde optimalt. Der udtrykkes fra samtlige klasser stor tilfredshed 

med rengøringen. 

 

Det fysiske miljø (i frikvarters situationer): 

Der er generel tilfredshed hos eleverne med de fysiske udfoldelsesmuligheder skolen tilbyder i frikvartererne.  

I hvert frikvarter fungerer der 3 personaler som gårdvagt. 

 

Det æstetiske arbejdsmiljø: 

Eleverne oplever generelt, at der er en god atmosfære på skolen. Der er delte meninger om farver på vægge etc., men 

det vil der vel altid være. 

Eleverne synes at udsmykningen - billeder o.a. - er god. Vi har altid elevarbejder på gangene, ligesom vi forsøger at 

udstille mere professionelle billeder ved biblioteket.  

 

Det psykiske arbejdsmiljø: 

Generelt kan langt de fleste elever godt lide at gå i skole. De synes de har gode kammerater, og de fleste vurderer også 

sig selv som gode kammerater og som gode elever, som passer arbejdet. 

Ca. halvdelen af eleverne kender nogen som er blevet mobbet, mens en fjerdedel selv har oplevet at blive drillet eller 

mobbet. 

Alle besvarelser er med navn og klasse. 

 

Skolen havde i skoleåret en meget fin score i elevernes trivselsundersøgelse. 

 

Konklusion: 

Vi glæder os over at langt de fleste generelt oplever en god skoledag.  



 32 

Vi ser dog, at der i næsten hver klasse er elever, som giver udtryk for, at det kan være svært. Klasselærerne får 

udleveret klassens besvarelser, og får samtid ansvar for at drage omsorg for, at der bliver sat flere ord på 

problematikken hos de elever, det handler om. - I efteråret holder vi en trivselsdag, hvor eleverne arbejder med trivsel 

på tværs af klasserne. 

 

Det forventes/forlanges, at elevernes arbejdsmiljø undersøges mindst hvert tredje år, men den gennemføres dog 

gerne årligt og også her i 2017. 

 

Det er målet, at alle elever skal blive glade for at gå i skole hver dag, og at alle skal føle et ansvar for 

hinandens ve og vel ! ! 

 

8. Elevernes alsidige og personlige udvikling - sådan gør vi. 

 

 

 

 

 

1. Bibliotek med internetadgang er åbent i skoletiden – tilgængeligt for alle elever. Computere med 

internetadgang kan frit benyttes på biblioteket. 

 

2. På alle klassetrin arbejdes der i årets løb med større opgaver, som fremlægges. 

 

3. Eleverne/klassen laver på  udstilling på biblioteket/gangen. 

 

 

 

 

1. Klassens spilleregler drøftes og revideres hvert halve år i klassen. 

Udvikling af evnen til aktivt at opsøge og udnytte faglig viden i forhold til 

personligt og socialt meningsfulde projekter. 
 

Udvikling af evnen til at håndtere følelser 
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2. Der er udarbejdet en omsorgsplan for skolen.  

 

3. Vi har en handleplan til forebyggelse af mobning. Denne handleplan beskriver desuden hvordan der skal 

handles, hvis en elev alligevel får det svært. 

 

4. Ressourcecentret praktiserer AKT med elever og klasser som har brug for det 

 

 

 

 

1.  Skolen har møbler til alle elever der er fleksible. Eleverne har mulighed               

for at vælge forskellige arbejdssteder – også i løbet af timen. 

 

2. Frikvartererne er prioriteret, så alle elever er ude mindst 15 min i løbet af formiddagen. Vi holder 

spisepause på 45 min. hver dag. 

 

3. Der er mange gode og robuste legeredskaber på skolens udeområde, ligesom der er optegnet hinkeruder 

m.m.. 

 

4. Hvert år købes rigeligt med bolde og andre småredskaber til alle klasser. 

 

5. Skolen har et aktivt program for skolernes motionsdag. 

 

6. Alle deltager i faste fælles lege- og idrætsdage, hvor eleverne på blandede hold ”dyster” i alternative 

idrætsdiscipliner. 

 

7. Større elever aktiverer de mindre igennem ”legepatrulje” 

Udvikling af evnen til aktivt at vedligeholde, udvikle og bruge kroppen 

hensigtsmæssigt. 
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1. Ved nyanskaffelser og renovering lægges vægt på smukke og funktionelle materialer. 

 

2. Skolen råder over mobile opslagstavler/rumdelere, som bruges til elevarbejde. 

 

3. Evt. hærværk og skader på bygning og inventar udbedres hurtigt. 

 

4. Vi prioriterer at skolen – også fysisk skal være et rart sted at være. 

 

5. Der er skiftende udstillinger med kunst ”udefra” på gangen. 

 

6. Hvor det er muligt, deltager eleverne i forskellige kreative tiltag, også udenfor skolen. 

 

 

 

 

1. Indskolingsområdet er indrettet med værksteder, som skal stimulere disse sider af elevernes udvikling. 

 

2. Undervisningen tager i perioder udelukkende udgangspunkt i elevernes interesser og dagligdag. 

 

3. Vi holder ugentlige fællessamlinger med faktuelt, kulturelt og kreativt indhold. 

 

4. Tværs-uger hvor der arbejdes med fælles udgangspunkter. 

 

 

Udvikling af evnen til aktivt at opsøge, nyde og skabe æstetiske indtryk og 

udtryk. 
 

Udvikling af nysgerrighed og lyst til at lære. 

  

Udvikling af evnen til at tænke og handle kreativt. 
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1. Eleverne inddrages i planlægning af fælles arrangementer: Skolekomedie, fællessamlinger,  o. lign. 

 

2. Teater, eller musik flere gange om året. 

 

3. Besøg på naboskoler. 

 

 

 

 

 

1. I elevsamtalerne på alle klassetrin er emnet indeholdt. 

 

2. Klassens spilleregler drøftes og revideres mindst to gange om året. 

 

3. Lærerne arbejder i klasse- og storteam med bl.a. udvikling af disse sider af elevernes udvikling. 

 

4. I perioder arbejdes med logbøger og port folio i klasserne. 

 

5. På tværs af klasserne arbejdes der i perioder med temaer, hvor undervisningen er organiseret i 

værksteder. 

 

6. Eleverne trænes med ”månedsopgaven” i at formulere projektbeskrivelse, opstille mål og lave strategier 

for arbejdet. 

 

7. Der afholdes elevsamtaler for elev og klasselærer. 

 

Udvikling af evnen til aktivt at formulere personlige og sociale meningsfulde 

projekter, mål og strategier for at virkeliggøre og evaluere disse. 
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1. Vi afholder fællessamlinger for alle elever en gang om ugen, hvor elever optræder. 

 

2. Et antal uger fordelt på året arbejdes i emner på tværs af klassen. 

 

3. På Motionsdagen og Legedagen er eleverne på blandede hold, ligesom en emneuge kan være organiseret, 

så eleverne er på tværs af klasser. 

 

4. Ældre elever arbejder i perioder sammen med yngre om forskellige opgaver. 

 

5. Vores børnehaveklasseelever har alle en ven i 6.klasse. 6.klasses eleven føler den mindre elev til 

fællessang. 6.klasseseleverne læser også historier i børnehaveklassen for der eleven. 

 

6. Alle elever er repræsenteret i elev/miljøråd med 2 elever. 

 

7. Eleverne er repræsenteret med to elever til skolebestyrelsesmøder. 

 

8. Klassernes spilleregler udarbejdes af klassen og tages op mindst to gang om året. 

 

 

 

 

1. I  større opgaver og projektopgaver arbejdes i skiftende grupper. 

 

2. 5. kl. er ansvarlige for uddeling af mælk til de mindre. 

 

Udvikle evnen til aktivt at indgå i fællesskaber. 

 

Udvikling af evnen til at lede og samarbejde ansvarligt. 
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3. 6. kl. er ansvarlig for driften af boden. 

 

4. Større elever får i temaarbejde medansvar for yngre elever. 

 

5. Eleverne kan melde sig med indslag til fællessang. 

 

6. Klasserne laver i fællesskab ”Klassens spilleregler”. 

 

7. Alle klasser er repræsenteret med to elever i elev/miljøråd. 

 

 

 

1. Skolen har elev/miljøråd, hvor alle klasser er repræsenteret. 

 

2. To elev repræsentanter deltager i skolebestyrelsesmøderne. 

 

3. Elevrepræsentanterne drøfter dagsordenen med kontaktlærer inden mødet i skolebestyrelsen. 

 

4. Klasserne har som opgave at arbejde for en grøn skole – og dermed bibeholde det Grønne Flag. 

 

5. Alle klasser laver spilleregler for klassen – disse revideres mindst to gange om året. 

 

 

 

 

1. I det lange frikvarter kan eleverne vælge at være ude eller inde i vinterhalvåret. 

 

2. Der arbejdes i klasserne i perioder med selvvalgte værksteder. 

Udvikling af evnen til aktivt at indgå i demokratiske processer. 

 

Udvikling af personlig frihed. 

 



 38 

 

3. Eleverne foretager selv evaluering i forbindelse med elevsamtalerne. 

 

4. Eleverne er med til at formulere egne mål  - og evaluere på disse mål. 

 

9. Hvilebjergskolens økonomi/budget. 

Hvilebjergskolens økonomi er under pres i disse år. Det faldende elevtal, hvor vi for 5 år siden var 240 elever, er det i 

år faldet til 158 elever. Elevtallet forventes at stige i kommende skoleår, men om vi opnår to spor på nogle årgange, det 

afhænger at udstykningen i Søparken. Den er fortsat ikke kommet i gang. 

I foråret 2018 blev en ny tildeling af inklusionsmidler vedtaget, hvilket medførte et fald i tildeling på over kr. 500.000 

og sammen med små årlige reduktioner på serviceydelser og effektiviseringer, bliver vi ramt af en negativ spiral. 

Med faldende elevtal har vi været nødt til at sige farvel til gode medarbejdere, i 2018 faktisk 4 personaler. I 2019 en 

børnehaveklasseleder og i 2020 er vi blevet en lærer mindre. Når personaler stopper, skal der udbetales optjent ferie 

m.m. – og det belaster budgettet. Når en del af skolernes tildelingsmodel er afhængig af antallet af personaler, bl.a. 

administration og ledelse, presses økonomien på alle konti. 

 

Vi råder nu over ca. 100 elevcomputere og 48 iPad, hvilket vi p.t. ser dækker skolens behov.  

I alle hjemklasselokaler er der nu interaktive tavler.  

 
10. Skolebestyrelsen 
 
Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Hvilebjergskolen. 

 

Denne forretningsorden træder i kraft den 1. oktober 2020 og kan kun ændres på et ordinært møde, som er indkaldt 

med 2 ugers varsel og hvor punktet er optaget på dagsordenen.  
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§1  

Skolebestyrelsen består af 5 forældrerepræsentanter, 1 medarbejder repræsentant – gerne 2, og 2 elev 

repræsentanter. Skolens leder og dennes minimum stedfortræder varetager bestyrelsens sekretærfunktioner og 

deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret. Alle medlemmer har pligt til at deltage i bestyrelsens møder.  

§2  

På skolebestyrelsens første møde vælger de stemmeberettigede medlemmer 2 af  

forældrerepræsentanterne som formand og næstformand. Under formandens forfald  

varetager næstformanden formandens opgaver.  

Valgene gælder for et år af gangen.  

Valg af formand: Er der foreslået flere kandidater, holdes skriftlig afstemning. Opnår ingen kandidater ved første 

afstemning over halvdelen af de afgivne stemmer, foretages en ny afstemning. Opnår heller ingen ved denne afstemning 

over halvdelen af stemmerne, foretages bundet omvalg mellem de 2, der ved anden afstemning opnåede de største 

stemmetal. Er stemmerne lige ved anden afstemning, afgøres det ved lodtrækning, hvilke 2 kandidater der kan stemmes 

på ved det bundne valg. Ligeledes afgør lodtrækning valget, når stemmerne står lige ved det bundne valg.  

Næstformand vælges særskilt og efter samme retningslinjer.  

§3  

Datoer for skolebestyrelsens møder fastsættes på aprilmødet for det kommende skoleår. Dog planlægges 

mødedatoerne først i august de år, hvor der er bestyrelsesvalg.  

Forslag til dagsorden kan fremsættes af ethvert medlem og skal være formanden/skolelederen i hænde mindst 8 dage 

før mødet.  

Et punkt kan forlanges optaget på dagsordenen af en tredjedel af bestyrelsens medlemmer.  

Endelig dagsorden udsendes til medlemmerne 4 hverdage inden mødet. Forslag til skriftligt formulerede udtalelser og 

bilag udsendes i almindelighed sammen med dagsordenen.  

I særlige tilfælde kan der indkaldes med kortere varsel. Når mødet indkaldes skal formanden så vidt muligt forinden 

underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.  

§4  

Ud over de ordinære møder kan der indkaldes til møde når det ønskes af formanden, skolens leder eller når en 

tredjedel af bestyrelses medlemmer ønsker det med angivelse af punkter til dagsorden.  
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Formanden fastsætter tid og sted for møderne. 

Formanden laver sammen med sekretæren dagsorden til møderne. Ved rækkefølgen tages der hensyn til, at sager med 

særlig relevans for eleverne sættes først på dagsordenen. Møderne ledes på skift af forældrerepræsentanterne.  

§5  

Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre. Bestyrelsen kan ved enkelte tilfælde indbyde andre end 

bestyrelsens medlemmer f.eks. kommunalbestyrelses medlemmer til at deltage i bestyrelsens drøftelser af angivne 

konkrete sager, men kun bestyrelsens medlemmer kan overvære eller deltage i den del af behandlingen, der lægger op 

til og omfatter beslutningen i sagen.  

Såfremt et medlem forventer at være forhindret i skolebestyrelsens møder i mindst 2 måneder, indkaldes 

stedfortræderen.  

§6  

Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. 

Afbud gives til formanden eller skolelederen.  

Ved mere end 50% fravær af forældrerepræsentanter aflyses mødet.  

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Når stemmer står lige er formandens stemme udslagsgivende i 

sager hvor kommunalbestyrelsen har delegeret sine beføjelser i henhold til lov om folkeskolen. I alle andre sager 

bortfalder et forslag ved stemmelighed.  

Ved stemmelighed ved personvalg træffes afgørelsen ved lodtrækning.  

Skriftlig afstemning kan forlanges af formanden eller af mødedeltagerne.  

Medlemmer kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt til stede. Der kan ikke stemmes ved 

fuldmagt eller brevstemmer.  

Elevrepræsentanter må ikke deltage i afstemning af eller overvære den del af forhandlingerne der angår personsager.  

§7  

Alle beslutninger indføres under møderne i referatet.  

Mindretal kan forlange, at afvigende meninger i korthed tilføres referatet og medsendes bestyrelsens udtalelser og 

beslutninger.  

I referatet anføres for hvert møde hvilke medlemmer der er fraværende.  

Referatet fra møderne godkendes endeligt på det efterfølgende møde.  
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Referatet udsendes til skolebestyrelsesmedlemmerne efter mødet.  

Ethvert medlem af bestyrelsen, der måtte ønske det, er berettiget til på skolen at gøre sig bekendt med referatets 

indhold.  

Dagsordenen og referatet er med de begrænsninger, der følger af lovgivnings regler om tavshedspligt, tilgængelig for 

kommunens borgere.  

Mødereferater offentliggøres efter hvert møde på Aula til alle forældre.  

Skolebestyrelsen afgiver en årlig beretning. Beretningen udarbejdes på årets sidste skolebestyrelsesmøde inden 

sommerferien. Denne beretning og evaluering forelægges forældrene på årets første forældremøde efter 

sommerferien.  

Skolebestyrelsen kan desuden indkalde alle forældrene til et fælles møde til drøftelse af skolens virksomhed.  

§8  

Skolebestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg. Der kan i øvrigt nedsættes stående og særlige udvalg.  

Konstituering af evt. stående og særlige udvalg foretages af skolebestyrelsen på mødet. Et særligt udvalg er opløst når 

den sag, der har været henvist til udvalget, er færdigbehandlet i bestyrelsen.  

§9  

Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af kommunalbestyrelsen og som 

fremgår af bilag til denne forretningsorden og fører i øvrigt tilsyn med skolens virksomhed.  

Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder om:  

1. Undervisningens ordning, elevernes timetal på hvert klassetrin og specialundervisning på skolen.  

2. Samarbejdet mellem skole og hjem.  

3. Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen.  

4. Arbejdets fordeling mellem lærerne og fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold m.v.  

 

Skolebestyrelsen godkender undervisningsmidler og fastsætter ordensregler.  

Skolebestyrelsen udarbejder forslag til kommunalbestyrelsen om skolens læseplaner.  

Skolebestyrelsen afgiver indstilling til kommunalbestyrelsen om udviklingsarbejder i det omfang, det overskrider de 

mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat.  
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Skolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører 

Hvilebjergskolen.  

§10  

Skolebestyrelsen indhenter før behandling af pædagogiske forhold udtalelser fra skolens personale/lærermøder.  

§11  

Skolebestyrelsen indhenter inden behandling af budget, regnskab og arbejds- og personaleforhold udtalelser og 

beslutninger fra skolens medudvalg.  

§12  

Skolebestyrelsens medlemmer har tavshedspligt vedrørende forhandlinger, der angår personsager.  

§13  

Klager over afgørelser, der er truffet, kan inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse indbringes for 

kommunalbestyrelsen.  

Vedtaget af skolebestyrelsen på Hvilebjergskolen.  

2.november 2020 

 

 

11. Visioner. 

 

Vi er glade for Hvilebjergskolen, og vi ser, at skolen er et samlingssted for lokalområdet, også når skoledagen er slut. Vi 

oplever en meget stor opbakning til vort arbejde såvel hos forældre og virksomheder, som hos borgere, som af andre 

grunde føler tilknytning til Hvilebjergskolen. 

 

Det er vores ønske, at denne vigtige rolle vi spiller i Sørbymagle fortsat må udvikles, og at skolen fremover i endnu højere 

grad bliver et samlingssted for aktiviteter i området, også efter skoletid. Vi har en konstruktivt samarbejde med 

områdets erhvervsliv og det øgede samarbejde med idrætsforeningen fungerer fint. 
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Den gruppe skolebørn, som dagligt frekventerer Hvilebjergskolen er samtidig brugere af naboinstitutionen, og det er vor 

vision, at det gode samarbejde må udvikles og styrkes til glæde for alle brugere af vore institutioner. Institutionerne 

har hver især en stor viden om børnene og i samarbejdet bliver denne viden flere fold større.  

 

Vi har de seneste år set en kraftigt stigende interesse for det musiske både her og i daginstitutionen. Det giver en 

frugtbar synergi, når en kvalificeret musikundervisning i skolen kan følges op af et kvalificeret fritidstilbud. Det er vor 

vision, at denne udvikling styrkes, og at der kan udvikles et frugtbart samarbejde omkring den musikinteresse, vi ser i 

disse år hos Hvilebjergskolens elever. 

 

Nils Møller 

Skoleleder 

November 2020 

 


