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Viby Skoles lokale udviklingsplan 
 

 

 
 

Den lokale udviklingsplan (LUP) beskriver den grundlæggende tilgang og de prioriterede indsatsområder, som skolen 

arbejder med. Med LUP’en stilles skarpt på, hvor skolen er på vej hen, og hvordan det sikres, at målene nås.  

Afsættet for LUP’en er dels den lokale kvalitetsrapport og skolens udviklingspunkt, som er aftalt i forbindelse med den 

seneste kvalitetssamtale, byrådets beslutninger om retningen for hele Børn og Unge på baggrund af den samlede 

kvalitetsrapport for 2017.  

Formålet med LUP’en er således at sætte retning for skolens og for lokaldistriktssamarbejdet i forhold til, hvordan de 

lokalt aftalte udviklings- og tilsynspunkter og bydækkende byrådsbeslutninger tilsammen omsættes til 

kvalitetsudvikling i den lokale kontekst. Samtidig skal LUP’en tydeliggøre sammenhængen mellem på den ene side den 

lokale tilgang og de prioriterede indsatsområder – og på den anden side de overordnede mål og rammer for området 

og for Børn og Unge under ét.  

I arbejdet med udviklingsplanen inddrager ledelsen såvel medarbejdere som bestyrelse.  

LUP’en er et dynamisk lokalt ledelsesværktøj, som løbende opdateres og justeres undervejs i den toårige kadence, der 

arbejdes i. Der er udstrakt råderum til at vælge den ressourceanvendelse, den organisering og de indsatser, der 

forventes at være mest virkningsfulde i den konkrete lokale kontekst, hvor kvalitetsudviklingen skal finde sted.  
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Fra vision til handling i stærkere fællesskaber  

  
Den overordnede vision i børne- og ungepolitikken er, at alle børn og unge, der vokser op i Aarhus, skal have mulighed 

for at realisere deres personlige, sociale og faglige potentialer. Denne overordnede vision er omsat i tre effektmål, der 

tilsammen udtrykker, hvad der forstås ved kvalitet for byens børn og unge:  

Læring og udvikling: Alle børn og unge udvikler og udfolder deres potentialer optimalt. De er aktive i egen læring, er 

motiverede, ihærdige og vedholdende, og har de faglige, personlige, sociale og kulturelle kompetencer, der skal til, for 

at ruste dem til deres videre uddannelses-/dannelsesforløb.  

Fællesskaber: Alle børn og unge er en aktiv og værdsat del af et forpligtende fællesskab. De respekterer deres 

medmennesker og begår sig i forskellighed og mangfoldighed. De deltager aktivt i samfundet som demokratiske 

medborgere og er bevidste om deres medansvar for det samfund, de lever i.  

Sundhed og trivsel: Alle børn og unge har en god og sund opvækst. De trives, er glade og robuste, og de har selvværd 

og mod på tilværelsen. De er aktive i forhold til egen livskvalitet og er i stand til at træffe reflekterede og kloge valg.  

Med visionen i børne- og ungepolitikken har byrådet sat høje ambitioner for alle børn og unge i Aarhus. At skabe 

progression for alle børn og unge kræver, at ledere og medarbejdere i Børn og Unge som organisation tillige har øje 

for egen progression og udvikling. Derfor er der med den organisatoriske vision ’Stærkere fællesskaber’ formuleret en 

fælles forpligtelse på at dele viden og erfaringer på tværs og sammen vælge de bedste løsninger - for det enkelte barn 

og den enkelte unge og de fællesskaber, de indgår i.  

Som guidelines for det daglige arbejde er der formuleret fem strategier, der sætter konkret retning for, hvordan 

visionerne i børne- og ungepolitikken og ”Stærkere fællesskaber” omsættes til handlinger, der både flytter os og løfter 

børnene og de unge:  

- Tidlig, rettidig indsats og forebyggelse 

- Helhedssyn på børnene og de unge 

- Samskabelse med og for børnene og de unge  

- Vidensbaseret udvikling af vores praksis  

- Strategi for attraktive og bæredygtige arbejdspladser  

Stærkere fællesskaber betyder, at vi skal udfordre os selv og hinanden, så vi sammen vælger de bedste løsninger. Med 

udgangspunkt i et fælles mindset, fælles refleksion og dialog tilpasser vi løbende vores systemer og strukturer, vores 

samarbejdsrelationer, adfærdsmønstre og konkrete indsatser. 

 

 

  



6 
 

Lokaldistrikt Viby 
I Viby lokaldistrikt er vi fælles om at skabe læring, trivsel og udvikling for alle områdets børn. 

Viby Lokaldistrikt er fælles omkring tidlig og forebyggende indsats, og samarbejder i den sammenhæng om overgange, 

datainformeret ledelse og progression både kognitivt og ikke-kognitivt. For at lykkes, skal vi i endnu højere grad 

arbejde med fælles systematik, fælles tilgang og metoder, f.eks. i forbindelse med projekt socialfaglig medarbejder og 

KVAS-vital.  

Lokaldistriktet har gennem flere år, opbygget et stærkt tværfagligt samarbejde (relationel koordinering med MSB), 

sammen med distriktsrådgiver og Områdekoordinator. 

 

 

Projekt socialfaglige medarbejdere – Signs of Safety 

Med projekt ´Socialfaglige medarbejdere` er målet at skabe en hurtigere, mere målrettet og systematisk indsats over 

for børn med sociale vanskeligheder. 

Omdrejningspunktet for arbejdet er ”Den løsningsfokuserede tilgang” og metoden Signs of Safety - en metode som er 

praksisnær og som sætter klare mål og inddrager barnets forældre og netværket omkring barnet som en del af 

løsningen. Metoden er med til at kvalificere, systematisere og balancere det pædagogiske personales bekymringer.  

Viby Lokaldistrikt er med i projektet i perioden 2017-2019. Målene er beskrevet for projektet, og skal ses i 

sammenhæng med ”Tidlig, rettidig indsats og forebyggelse”, ”Helhedssyn på børnene og de unge”, ”Samskabelse med 

og for børnene og de unge” og ”Vidensbaseret udvikling af vores praksis.” 

 

KvaS-Vital 
Vitaliseringsmodellen beskæftiger sig med menneskets grundformer af motivation og de relationer og miljøer, der 

giver psykologisk ilt til – og dermed vitaliserer – disse. Viby Lokaldistrikt arbejder i 2018-2019 på et indledende plan 

med modellen.  

I LUP-perioden inddrages perspektivet omkring KvaS-Vital på et indledende niveau.  

Det indledningsvise afsæt kan f.eks. tages i MUS-samtaler, samt i projektet omkring socialfaglige medarbejder.  

 

Den videre proces omkring LUP og lokaldistriktsarbejdet 

I Viby Lokaldistrikt, er det indledende arbejde omkring LUP’en lavet i et samarbejde mellem Skolederen og 

Dagtilbudslederen. I august-september arbejder lokaldistriktets styregruppe med at oversætte de indledende 

beskrivelser til mål og handling. Efter BU-lederkonferencen i efteråret 2018 konkretiseres det videre arbejde med 

KvaS-Vital og professionelle læringsfællesskaber (SLF) yderligere af styregruppen. 
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Viby Skole - Fra politisk/kommunalt niveau til lokal handling 
 

Lokalt på Viby Skole, har processerne omkring Børne- og ungepolitikken, stærkere fællesskaber samt strategierne, 

betydet et indgående arbejde omkring at sammenkoble/videreudvikle lokale handlinger med en overordnet 

politisk/kommunal retning. 

I den proces har skolen udarbejdet nyt værdigrundlag, defineret puslespillets brikker i forhold til Viby Skoles praksis, 

samt drøftet en række HV-spørgsmål: 

- Hvilken forskel er vi sat i verden for og for hvem? 

- Hvorfor netop Viby Skole gode til det? 

- Hvor vil vi hen som skole (i Aarhus Kommune), hvilken overlægger går vi efter? 

- Hvem/hvor skal vi læse/se effekten, når vi når vores mål? 

- Hvad vælger vi fra som skole, når vi fokuserer? 

- Hvorfor er vi noget særligt? 

 

Vores værdigrundlag, som ligger på skolens hjemmeside https://viby-skole.skoleporten.dk, defineres lokalt i tre 

overordnede fokusområder; Trivsel, Læring og Professionelle voksne. Disse fokusområder ligger i 

sammenkoblingsfeltet mellem det lokale og kommunale niveau, og spiller derfor både ind i de lokale tiltag, som den 

enkelte medarbejder iværksætter i forhold til børnene, samt tiltag på det overordnede niveau (Stærkere 

læringsfællesskaber, strategier m.m.). 
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HVAD arbejder Viby Skole med, og hvad vil vi gerne opnå? 
 

Viby Skole er en attraktiv skole. Vi vil gerne holde fast i den gode trivsel, de gode resultater og den gode ånd som 

hersker på skolen. Vi er en fantastisk arbejdsplads med dejlige elever, engagerede medarbejdere og ledelse, samt 

støttende forældre/bestyrelse. 

Skolen har i 2018-2019 fokus på et samlet fagligt løft af skolens elever, herunder et særligt fokus på de svageste 20%.  

Dette realiseres gennem guidelines for det daglige arbejde, herunder som ovenfor beskrevet de fem strategier, der 

sætter konkret retning for, hvordan visionerne i børne- og ungepolitikken og ”Stærkere fællesskaber” omsættes til 

handlinger. På Viby Skole vil vi arbejde på flg. måde:  

1) Konkretisering af 20%-gruppen (Hvad er udgangspunktet, hvem omhandler det og hvilke problematikker). 

2) Faglige indsatser som understøtter indsatsområdet. 

3) Opstilling af SMART-mål for udvalgte indsatser og derigennem muligheden for evaluering. 

 
 

1) Konkretisering af målgruppen – En datainformeret tilgang 
 

I forbindelse med kvalitetssamtalen 2018, og med data fra kvalitetsrapporten, blev det undersøgt hvad der var årsag 

til fald i afgangsprøvekarakterer på en enkelt afgangsårgang, samt hvilke andre grupper, der kan ligge i de 20%, som 

kræver en særlig indsats. Data i denne sammenhæng er personhenførbar (da der er lagt vægt på afgangsresultater, 

trivselsmåling og kvalitativt data fra en enkelt årgang), men er blevet drøftet i bestyrelsen i neutral form: 

- Skolen oplever at have en god systematik omkring de elever, der starter på skolen i 0.kl, og bliver der på alle 

klassetrin. Der skal derfor være et særligt fokus på nye og overflyttede elever, da de ikke altid har det faglige 

niveau og trives socialt i samme omfang som skolens øvrige elever. 

- Skolen har generelt gode resultater med at inkludere alle elever i fællesskaber, hvilket bl.a. kan ses i forhold 

til hvor få elever skolen segregerer til specialskoler. Dette har en betydning resultatmæssigt/fagligt i sidste 

ende. Dette kan ses i elevtrivselsresultaterne jf. kvalitetsrapporten. 

- Skolen oplever desværre, ligesom flere andre steder i samfundet, en stigende tendens til børn med psykiske 

vanskeligheder, herunder angst og angstproblematikker. 

- Skolen kan med fordel arbejde mere systematisk med det faglige, herunder brug af nationale test, 

overlevering til nye klasser, faglig sparring med vejledere og fælles struktur. 
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2) Faglige indsatser der understøtter indsatsområdet 
 

Indsatsområdet, som blev aftalt i forbindelse med skolens kvalitetssamtal, er årsag til flg. nye systematikker og 

funktioner: 

- Samlende læsevejleder (Vidensbaseret udvikling af vores praksis) 

- Matematikvejleder (Vidensbaseret udvikling af vores praksis) 

- To læringsvejledere på skolens PLC (Vidensbaseret udvikling af vores praksis) 

- Guided Writing– for hele afdeling I (Tidlig, rettidig indsats og forebyggelse) 

- Fælles indskoling for Skole og SFO (Helhedssyn på børnene og de unge) 

- Nye læringsmiljøer og samarbejde med KLUB (Helhedssyn på børnene og de unge) 

- Faglige miljøer 6.-9.kl. (Samskabelse med og for børnene og de unge) 

- Valghold som understøtter valget af erhvervsuddannelser og IUP-ressourceperson. (Tidlig, rettidig indsats og 

forebyggelse) 

- Ressourcelærer uddannet i forhold til angst og angstproblematikker. (Tidlig, rettidig indsats og forebyggelse) 

  

 

3) Opstilling af SMART-mål for udvalgte indsatser 

 

Samlende læsevejleder 
 

Der uddannes fra august 2018 en ny samlende læsevejleder.  

(Skolen har to Reading Recovery lærere i AFD. I)  

Læsevejlederen skal være i stand til at: 

- Identificere og klarlægge skriftsprogsvanskeligheder 

- Planlægge og gennemføre forebyggende og foregribende undervisning 

- Udøve kollegial vejledning om handlemuligheder 

 

Målsætning: 

Specifik:  Ovenstående mål konkretiseres i samarbejde med vejlederen. 

Målbart:  Ja, på udvalgte årgange kvalitativt, i første omgang afdeling U.  

Attraktivt:  Vi har jf. afgangsprøvegennemsnittet et udviklingspotentiale. 

Realistisk:  Ja en afgrænset indsats, der kobles sammen med uddannelse af læsevejlederen. 

Tidsafgræns.:  LUP-perioden 2018-2019. 

 

  



10 
 

Matematikvejleder 
 

Der uddannes fra august 2018 en matematikvejleder 

Matematikvejlederen skal være i stand til at: 

- Kommunikere med henblik på at etablere og facilitere et anerkendende læringsrum 

- Anvende forskellige vejledningsmetoder og procesværktøjer 

- Reflektere over egen vejlederpraksis 

 

Målsætning: 

Specifik:  Ovenstående mål konkretiseres med vejlederen. 

Målbart:  Ja, på udvalgte årgange (eks. Nationale test på 6. og 8. årgang).  

Attraktivt:  Ja, brugen af bl.a. nationale test kan udvikles – her med fokus på 6. og 8.årgang. 

Realistisk:  Ja en afgrænset indsats, der kobles sammen med uddannelse. 

Tidsafgræns.:  LUP-perioden 2018-2019. 

 

 

To læringsvejledere på skolens PLC (Pædagogisk læringscenter) 
 

Der uddannes fra august 2018 to læringsvejledere fra skolens PLC 

Læringsvejlederne er i stand til at: 

- Håndtere vejledning i relation til digitale læringsressourcer og læringsplatforme i relation til aktuelle 

skoleudviklingsinitiativer 

- Håndtere og udvikle målstyret undervisning og evaluering 

- Gennemføre og designe professionsfaglig analyse og vurdering af læringsressourcer 

- Relatere kvalificeret anvendelse af digitale læringsressourcer og platforme til skolens læringskultur og 

udviklingsinitiativer 

 

Målsætning: 

Specifik:  Ovenstående mål konkretiseres med vejlederen. 

Målbart:  Ja, på udvalgte årgange kvalitativt.  

Attraktivt:  Ja, vi har et ønske om, at gøre PLC til et videnscenter for både elever og medarbejdere. 

Realistisk:  Ja, afgrænset indsats, der kobles sammen med uddannelse. 

Tidsafgræns.:  LUP-perioden 2018-2019. 
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Guided Writing (0.-4.kl) en samlet indsats i afdeling I 
 

Dansklærere og børnehaveklasseledere i afdeling I, gennemfører i 2018 et undervisningsforløb i Guided writing, for at 

der skabes en rød tråd i literacy-undervisningen fra 0. – 4. klasse. Projektet tager udgangspunkt i vores læseindsats 

Reading Recovery, og støtter op om målet fra kvalitetsrapporten omkring en faglig indsats på Viby Skole, med særligt 

focus på de 20% svageste elever. Vi ved, at læsning og skrivning hænger sammen, og ved at arbejde med 

tekstproduktion (Guided Writing) fra start styrkes både læsning og skrivning. Målet er, at flest mulig elever kommer 

godt fra start, og at spredningen i klasserne mindskes.  

Kursusdeltagerne arbejder med forudsætningerne for literacy-læring herunder arbejdet med bogstaver og ord, 

analyse af elevtekster og fastsættelse af løbende delmål for den enkelte elev. 

 

Målsætning: 

Specifik:  Alle dansklærere og børnehaveklasselærer i afd. I gennemfører et læringsforløb. 

Målbart:  Fagligt løft af skolens elever i 0.-4.klasse med et særligt fokus på de 20% svageste.  

Attraktivt:  ja Reading Recovery-indsatsen har vist gode resultater for elever med læsevanskeligheder.  

Realistisk:  Ja, indsatser i klasserne. Medarbejdere på et forløb med en kursusdag og opfølgende fokusdage. 

Tidsafgræns.:  Skoleåret 2018-2019. 

 

 

Fælles indskoling for Skole og SFO (0.-3.kl) 
 

I begyndelsen af 2018 blev der etableret fælleslokaler for skole og SFO. Formålet med processen er, at skabe en 

sammenhængende hverdag for 0.-3.klassernes elever, med fokus på faglig og social læring samt trivsel. Samarbejdet 

forsættes i 2018-2019, og klubben indgår i skolens hverdag gennem deltagelse i den understøttende undervisning. 

Skolens AKT benytter sig af KLUB-faciliteterne i skoletiden, ligesom 4.-5.klasserne benytter sig af lokalerne i hele 

elevens hverdag. 

 

Målsætning: 

Specifik:  En sammenhængende hverdag for eleverne – gennem relationel koordinering mellem faggrupper. 

Målbart:  En sammenhængende og varieret hverdag for eleverne i 0.-3.kl. Kvalitativt. 

Attraktivt:  De nye faciliteter ønskes bragt i spil på en konstruktiv måde. 

Realistisk:  Ja – Trinvise indsatser 

Tidsafgræns.:  Skoleåret 2018-2019. 
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Nye læringsmiljøer og samarbejde med KLUB (4.-5.kl) 

 

 

I slutningen af 2017 blev der etableret fælleslokaler for skole og KLUB ”Underground”. Formålet med processen er, at 

skabe en sammenhængende hverdag for 4.-5.klassernes elever, hvor der både er fokus på faglig/social læring og 

trivsel. Samarbejdet forsættes i 2018-2019, og klubben indgår i skolens hverdag gennem deltagelse i den 

understøttende undervisning. Skolens AKT benytter sig af KLUB-faciliteterne i skoletiden, ligesom 4.-5.klasserne 

benytter sig af lokalerne i hele elevens hverdag. Skole og KLUB er desuden sammen om en fraværsindsats. 

 

Målsætning: 

Specifik:  Fokus på relationel koordinering mellem de forskellige medarbejdergrupper. 

Målbart:  En sammenhængende og varieret hverdag for eleverne i 4.-5.kl.  

Attraktivt:  De nye faciliteter ønskes bragt i spil på en konstruktiv måde. 

Realistisk:  Ja, afgrænset forløb  

Tidsafgræns.:  LUP-perioden 2018-2019. 
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Faglige miljøer (6.-9.kl) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra august 2018 arbejder elever i 6.-9. klassetrin i faglokaler. Den nye indretning er en del af den samlede 

byggeproces, og har undervejs været drøftet i en innovativ proces, hvor arbejdsgrupper med både medarbejder, elev 

og forældreperspektivet er blevet inddraget. Formålet med den nye indretning er, at skabe et fagligt 

undervisningsmiljø, der på en nytænkende måde tilgodeser elevernes læring og faglige udvikling. Samtidig 

understøtter indretningen medarbejdernes faglige og trivselsmæssige fokus. Der er mulighed for at skifte mellem 

formidling, dialog og fordybelse i undervisningen.  

 

Målsætning: 

Specifik:  Nye faglokaler og miljøer bringes i spil forhold til elevernes læring og udvikling 

Målbart:  Elevernes oplevelse af undervisning – kvalitativ eller kvantitativ. 

Attraktivt:  De nye faciliteter ønskes bragt i spil på en konstruktiv måde. 

Realistisk:  Ja  

Tidsafgræns.:  LUP-perioden 2018-2019. 

 

 

Valghold som understøtter valget af erhvervsuddannelser og IUP-ressourceperson 
 

For at understøtte valget af erhvervsuddannelser og generelt at løfte antallet af uddannelsesparate unge, iværksættes 

i samarbejde med FU valgfag som understøtter valget af erhvervsuddannelserne. Lokalt har skolen oprettet en IUP-

ressourceperson, som støtter, vejleder og udfordrer de elever som erklæres IUP (ikke-uddannelses-parate).    

 

Målsætning: 

Specifik:  IUP-ressourceperson 

Målbart:  Flere uddannelsesparate elever i 9.kl/ oplevet støtte til IUP-elever 

Attraktivt:  IUP-elever har brug for hurtigst muligt at få en plan for deres videre uddannelse, samt drøfte hvordan 

de selv bidrager/arbejder dermed. 

Realistisk:  Ja  

Tidsafgræns.:  Skoleåret 2018-2019. 
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Ressourcelærer i forhold til angst og angstproblematikker 
 

Skolen har oprettet en ressourcelærerfunktion, som kan vejlede og hjælpe elever som kommer ud i angst og 

angstlignende problematikker. Funktionen er oprettet som en vejledende funktion og kan enten give direkte 

vejledning til elever, eller til medarbejdere/klasseteams. Desuden er 2 yderligere medarbejder (Afd. I og AKT) på 

uddannelse i kommende skoleår. 

 

Målsætning: 

Specifik:  Ressourceperson angst og angstproblematikker 

Målbart:  Oplevet støtte til elever i vanskeligheder 

Attraktivt:  Ja 

Realistisk:  Det sættes fast tid af pr. uge.  

Tidsafgræns.:  Skoleåret 2018-2019. 

 

 

 

Kvalitetsudvikling og arbejdet med Børn og Unges indsatsområder  

– en afrunding 
 

Samlet set dækker skolens nye tiltag, jf. ovenstående samt de eksisterende faglige og støttende tiltag for både skole 
og lokaldistrikt arbejdet med Aarhus Kommunes kvalitetsudvikling, herunder: ”", Helhedssyn på børnene og de unge”, 
”Samskabelse med og for børnene og de unge”, ”Vidensbaseret udvikling af vores praksis” og ”Strategi for attraktive 
og bæredygtige arbejdspladser”.  

 

LUP’en fungerer som et dynamisk dokument. Dvs. nye tiltag m.m. vil løbende blive beskrevet og inddraget i arbejdet 
2018-2019. 

 

 

 

 

Henrik Kallestrup 
Skoleleder Viby Skole 

 

 

 


