Arbejdet med Skolepolitik i Hjørring kommune
På SkoleCenter Hirtshals har Skolebestyrelsen besluttet, at vi arbejder med de Skolepolitiske mål for Hjørring kommune, gennem følgende proces:
På skolebestyrelsesmøderne rammesættes temaerne i de Skolepolitiske mål ét ad gangen.
- Skolebestyrelsen drøfter teamets formulering, og hvordan målene kunne se ud i en lokal kontekst.
- Frem mod næstkommende skolebestyrelsesmøde afdækker ledelsen (gennem storteam-møderne) hvilke indsatser vi allerede har igangsat,
som understøtter målene og temaet. Materialet samles og gøres overskueligt.
- På næstkommende skolebestyrelsesmøde fremlægges materialet og skolebestyrelse drøfter hvilke ander initiativer der eventuelt er behov for
at igangsætte for at understøtte det konkrete team.
- Det næste tema igangsættes igennem samme proces.
Tidsplan:
Februar
April
Juni
September
November

FÆLLESSKAB
(Tema-arbejde 12. februar - 23. april 2019)
SUNDHED
(Team-arbejde 23. april - 25. juni 2019)
FORÆLDRESAMARBEJDE
MEDBORGERSKAB
LÆRING OG TRIVSEL

Vedtaget i skolebestyrelsen den 12. februar 2019

Strategikortlægning for Skolepolitik - feb 2019
Tema
(kommunale)

Mål (KSF)
(kommunale)

Tegn på
målopfyldelse (KPI)

Målet er opnået når vi ser disse
tegn… (Target)

Fællesskab

Eleverne
oplever at være
inkluderet i
fællesskaber.

Alle skal kunne færdes
i tryghed, og være
trygge ved at at søge
hjælp.

Deltagelse
Tager del i fællesskabet.

Alle skal være glade
for at komme i skole,
og føle sig set og hørt.
Humor og glæde
kendetegner det gode
fællesskab.

Indsatser

Klassefællesskabet, Fortællerunde, Legeaftaler,
Klassearrangementer, Tværsuger,
Morgensang, Skolefest, Kor,
Smil og sang, der bevidst tilfører
Sportsarrangementer, Legepatrulje,
en gruppe sammenhæng og
Skolesport, Skakturnering, Skoleband,
energi.
VR-projekt, Store og små venner,
Elevinddragelssprojekt, Lejrskoler, LMS,
Glade grupper af børn.
Teaterordning, Klippeklistredag,
klasseforældreråd, Julebingo, Skoleskuespil,
Børn der viser interesse.
Skoletjeneste, SFO, Naturfagsdage,
Børn der tør byde ind i
Trimdagen, Elevrådet, Rettighedsskole,
klassediskussioner.
100-dagesfest, Legetøjsdage, Morgensang,
Pennevens-breve, Sportsarrangementer,
Børn der har overskud til at hjælpe
Skakdag, Brobygning, Legepatrulje,
hinanden både fagligt og socialt
Juniorklubben, Venneklasser, Naturmøde,
Trivselsmidler, Forældresamarbejde,
Den gode Adfærd
Elevinddragelse, Medindflydelse, Morgensang,
Ingen mobning.
Klasseprotokol, Morgenrutiner, Højtlæsning,
Gensidig tillid, respekt og ordentlig
Frikvarterer, Legemakkere, Spisepauser, CL,
omgangstone.
Besøgsven, Fællesture, Fællesoplæg,
Børnemægling, Trivselsøvelser ,
Børn der henvender sig til de
Fællesfødselsdage, Klasseregler, Gåmakkere,

andre børn og de voksne.
Børn der viser humor, glæde og
kreativitet.

Sundhed

Eleverne
oplever mental
og fysisk
sundhed.

Forældresam
arbejde

Forældre og
skole
samarbejder i
dialog, åbenhed
og gensidig
respekt.

Medborgerskab

Eleverne
udvikler sig
som
demokratiske
medborgere.

Læring og
trivsel

Eleverne lærer,
trives og
dannes i et

opdeling:
Mental sundhed
Fysisk sundhed

Gruppearbejde, Makkerlæsning,
Fagligkammerat, Fællesspisning,
Bibliotekstime, Fællestraditioner,
Fællesoplevelser, Trimdag, Skolefest,
Skolesport, Legedage, Teaterture,
Forældresamtaler, Klassearrangementer,
Arbejdsmakkere, Legepatruljen, Julefrokost

tillidsfuldt og
udviklende
miljø.
Læring og
trivsel

Eleverne lærer,
trives og
dannes i et
tillidsfuldt og
udviklende
miljø.

