Forandringsmodel: En styrket udskoling for Utterslev Skole (09.09.2019)
Udfordringer:
Løfte alle elever.
Samarbejde med alle forældre uanset etnicitet.
Praktisk arbejde i de boglige fag.
Give eleverne motivation for mere motion og sunde vaner.
Opbygge faste partnerskaber for bl.a. at kunne højne elevernes karrierelæring.
Grundlæggende
forudsætninger
Højne det
faglige
niveau for
alle
grupper af
elever.
Fremme
elevernes
uddannelse
sparathed.
Lave en
spændende
og varieret
undervisnin
g med
bevægelse,
teknologi,
kreativitet,
innovation
og udeskole.
Arbejde
med
medborgers
kab,
integration,
sundhed og
trivsel.

INDSATSER
Styrke elevernes
kompetencer under 3
paraplyoverskrifter:
1. Plads til forskellighed.
2. Praktisk dimension i alle
fag.
3. Sundhedsprofil.
Ny udskoling.
Styrket forældresamarbejde.
Rammeforsøg under UVM med
fokus på dansk, mat og DSA.
Samarbejde med Nørre G., HF
Efterslægten, NEXT, samt kulturog naturinstitutioner.
Samarbejde med
kompetencecentre for udskoling
og sprog.
2 lærere tysk linjefag
1 lærer fransk
1 lærer H/D linjefag
1 læsevejleder
3 lærere kursus i Læring, der
ses.
2 lærere skak uddannelse
2 talentvejledere
4 koordinatorer for ”En styrket
udskoling”.
15 lærere på intensive
læringsforløb
Div. Relevante kurser,
studieture og konferencer for
udskolingslærerne.

AKTIVITETER
Ny indretning af udskolingens læringsmiljø, der understøtter
ungdomskultur og innovation.
Praktisk dimension i boglige fag, f.eks. huskunstner,
områdefornyelse og Coding Class.
Udbygge samarbejdet med virksomheder og institutioner.
Sparring og inspiration fra skoler med udskolinger med høj
faglig kvalitet og høj social trivsel.
Udvikle sundhedsprofil: aktive og sunde pauser, samt en del af
naturfag og idræt.
Udbygge forsøgs- og materialebank i obligatoriske fag, så
eleverne får bedre mulighed for at arbejde mere praktisk.
BYOD, forudsætning for at højne elevernes muligheder for højere
faglighed og digital dannelse.
Turbo bl.a. i samarbejde med KBH’s befæstning og Zoo.
Samarbejde og valgfag på Nørre G - astronomi.
Forsøg med spansk som valgfag (forsøg under UVM).
Karrierelæring hånd i hånd med projekt Zero - studietur til
samsøErhvervspraktik skal være en del af et forløb
Kursus med fokus på FN’s verdensmål og Fredsdage.
Opstarte projekter omkring Erasmus og e Twinning.
Arbejde med aktuelle projekter, der giver mening i
brobygningsforløb.
Edison i samarbejde med Fonden for Entreprenørskab.
Unge forskere i samarbejde med Astra.
First Lego League (Turneringspartner med FIRST Scandinavia
og CFU).
Grønt flag - Friluftsrådet.
Fordybelsesuger med problembaseret læring som en vigtig del af
undervinsingen - eleverne modtager en stor del af deres
undervisning uden for skolen, på kulturinstitutioner,
virksomheder eller I byrummet.
Fordybelsesuger i samarbejde med div. Virksomheder og
kulturinstitutioner.
Plads til forskellighed (inklusionsprojekt).
Data i rummet.
E- bøger i læringsmiljøet.
H/D valgfag i samarbejde med Ungdomsskolen.
Fokus på metoder.

DELMÅL/TEGN
Mange elever
trives bedre, spiser
sund mad og
dyrker motion.
Flere motiverede
elever.
Stigende kvalitet
og høj fagligt
indhold i
udeskolekonceptet.
Progression i
udviklingen af
nationale test.
Eleverne er med til
at udvikle og skabe
en positiv
læringskultur.
Elever oplever
tydelig
læringsledelse i
hverdagen og kan
registrere og
evaluere egen
læringsprogression
i bl.a. Meebook.
Eleverne kan
arbejde
selvstændigt med
moderne teknologi.

MÅL
Højere karakterer til
prøverne og de
nationale test.
Højere trivsel i
hverdagen blandt
elever og lærere.
Lavere fravær blandt
eleverne.

De 20 % svageste
elever bliver fagligt
løftet og
uddannelsesparate.
Flere elever på
erhvervsuddannelser.
Eleverne tager større
ansvar for
fællesskabet og deres
egen udvikling.

Skolen og det
omkringliggende
samfund bliver en
naturlig del af
elevernes hverdag.
Elevernes kan begå
sig i den digitale
hverdag.

OVERORDNEDE
MÅLSÆTNINGER
MED AT STYRKE
UDSKOLINGEN
Utterslev Skole
arbejder med
følgende
parametre for at
styrke
udskolingen:
Den
københavnske
folkeskole skal
gøres endnu mere
attraktiv for de
ældste elever.
Resultaterne ved
folkeskolens
afgangsprøver
skal blive bedre,
især for de fagligt
svageste elever.
Overgangen til
ungdomsuddanne
lserne skal
styrkes.
Der skal etableres
samarbejder med
virksomheder,
foreninger,
musikskolen osv.

