Skanderborg Ungdomsskoles udviklingskontrakt 2022

#1 Implementering af ledelsesgrundlaget
Udviklingsmål
1. At anvende ledelsesgrundlaget som element i LUS-samtalerne
2. At sætte fokus på rekruttering og fastholdelse på Jeksendalskolen
3. At arbejde med kernefortælling og reorganisering på UCS10
Aktiviteter
ad.1 Det nye ledelsesgrundlag vil indgå som element i LedelsesUdviklingsSamtalerne (LUS) primo 2022
ad.2 Der har været en høj personaleomsætning på Jeksendalskolen
hvilket mest af alt tilskrives arbejdets udfordrende karakter.
For at imødekomme forholdet udvides omfanget af den interne
uddannelse af nye medarbejdere ligesom den eksisterende
mentorordning kvalificeres yderligere
ad.3 Ledelse og medarbejdere på UCS10 har via arbejdet med
kernefortælling og reorganisering på UCS10 påbegyndt en proces, som
skal eliminere de traditionelle udvalg og personalemøder m.v. til fordel
for en ny cirkelstruktur, hvor alle medarbejdere deltager i 2-3
selvstyrende cirkler
Opfølgning på virkninger

#1 Implementering af ledelsesgrundlaget

ad.1 Ledelsesgrundlagets medvirken til afklaring af ledelsesidentiteten evalueres løbende med opsamling ved LUS 2023

ad.2 Udviklingsmålet evalueres løbende med en forventning om, at om tiltagene vil reducere personaleomsætningen og øge de
nye medarbejderes oplevelse af at lykkes i arbejdet, hvilket er et afgørende kriterium for fastholdelsesmulighederne
ad.3 Cirkelstrukturen evalueres i slutningen af næste skoleår ud fra en forventning om, at medarbejderne har oplevet større
medindflydelse og sammenhæng i arbejdet, og at der på baggrund heraf er skabt merværdi for eleverne
Bedre eksekvering af
byrådets beslutninger

God ledelse og bæredygtig
organisation

Opfølgning på virkning for
borgerne

#2 Vurdering af ledelsesspændet
Udviklingsmål
At vurdere ledelsesspændet i ungdomsskolen i forhold til principperne om ledelsesspænd

Aktiviteter
Ledelsesspændet for de 9 ledere i ungdomsskolen
ligger i intervallet 1-24 medarbejdere med et
gennemsnit på 10 (omregnet til fuldtidsansatte)
Dialogen om og vurderingen af ledelsesspændet i
ungdomsskolen tager afsæt i det centralt udarbejdede
dialogværktøj.
Dialogværktøjet bruges til selve dialogen og til at
udarbejde en opsamling og konklusion, som kan
indgå i den efterfølgende dialog med chefen for skoler
og specialtilbud.
Dialogen om og vurderingen af ledelsesspændet i
ungdomsskolen vil i lighed med ledelsesgrundlaget
indgå som element i LedelsesUdviklingsSamtalerne
(LUS) primo 2022.
Opfølgning
Ledelsesspændet for den enkelte leder i ungdomsskolen skal være afstemt, så lederen har en reel mulighed for at udvikle
opgaverne og understøtte medarbejderne.
Vurderingen af ledelsesspændet i ungdomsskolen vil ske med behørig hensyntagen til skoleformens særlige vilkår – herunder de
relativt mange timelønnede medarbejdere og det overordnede mål, at ungdomsskolens ledere så vidt muligt er hands on med
opgaven og i direkte kontakt med brugerne.
Bedre eksekvering af
byrådets beslutninger

God ledelse og bæredygtig
organisation

Opfølgning på virkning for
borgerne

#3 Lokale mål for sygefravær
Udviklingsmål
At sætte mål for sygefraværet i ungdomsskolen

Aktiviteter
Som det fremgår af figuren, har ungdomsskolen med
2,01% pt. det fjerde-laveste sygefravær på skoleområdet
målt over de seneste 12 måneder.
Sygefraværet i ungdomsskolen har i en årrække ligget på
et tilsvarende lavt niveau, og der påtænkes derfor ikke
iværksat indsatser udover de allerede kendte - herunder
* kontakt til sygemeldte på 3., 7. og 14. fraværsdag
* sygefraværssamtaler ved hyppigt eller atypisk fravær
* inddragelse af HR ved håndtering af langvarigt fravær
Herudover implementeres de nye centrale modeller til
håndtering af sygefraværet, ligesom det generelle fokus på
styrkelse af et godt arbejdsmiljø fastholdes i samarbejde
med ungdomsskolens Med-udvalg.
Opfølgning
Sygefraværet monitoreres fortsat via Targit og fremover også via det nye KMD-OPUS modul.
Herudover vil der som hidtil løbende blive fulgt op på sygefraværet i samarbejde med ungdomsskolens Med-udvalg.

Bedre eksekvering af
byrådets beslutninger

God ledelse og bæredygtig
organisation

Opfølgning på virkning for
borgerne

#4 Fra almen til special – og retur
Udviklingsmål
1. At etablere et inkluderende skoletilbud på Veng Fællesskole
2. At tilrettelægge pædagogiske miljøer på almenområdet som kan afvende bevægelsen fra almen til special

Aktiviteter
ad.1 Jeksendalskolen og Veng Fælleskole samarbejder om
etablering af et inkluderende skoletilbud på almenområdet
byggende på de samme principper om struktur og
forudsigelighed, som anvendes i undervisningen af elever med
autismespektrum-forstyrrelse og ADHD på Jeksendalskolen.
ad.2 I regi af distriktsforum Hørning indgår de tre lokale
specialtilbud Hørningskolen, Jeksendalskolen og Galaksen i
vidensdeling og sparring om tilrettelæggelse af inkluderende
pædagogiske miljøer på almenområdet, så færre børn visiteres
fra almen- til specialområdet og flere børn visiteres fra specialtil almenområdet.

Opfølgning
ad.1 Parterne forventer, at der tidligst næste skoleår kan visiteres elever fra Jeksendalskolen til Veng Skole. Det inkluderende
tilbud evalueres løbende med henblik på forbedringer og med stærkt fokus på elevernes behov, trivsel og udvikling.
ad.2 Vidensdelingen og sparringen igangsættes på møderne i distriktsforum Hørning primo 2022. Det er på nuværende
tidspunkt svært at sige noget om udkommet, men der er fra alle sider stor vilje til at arbejde med udfordringen.
Bedre eksekvering af
byrådets beslutninger

God ledelse og bæredygtig
organisation

Opfølgning på virkning for
borgerne

#5 Understøttelse af elever med talblindhed
Udviklingsmål
At undersøge mulighederne for at understøtte elever med talblindhed i regi af Læringslokomotivet og/eller Ordekspressen

Aktiviteter
Statistisk set er der en sammenhæng mellem det at være
ordblind og talblind. Er man ordblind, har man ofte også
vanskeligheder med tal og regning. Det gælder for 20-50
procent af de ordblinde. Hvis man har svært ved at læse,
kan det være svært at tilegne sig matematisk viden, når der
er forklaringer, tekstopgaver osv.
Ungdomsskolen samarbejder allerede med kommunens
grundskoler om en væsentlig indsats rettet mod
ordblindhed i form af de intensive læringsforløb
Læringslokomotivet og OrdEkspressen.
Ungdomsskolen vil med afsæt i de intensive læringsforløb
og i samarbejde med kommunens ordblindekonsulent
undersøge mulighederne for at erhverve mere specialiseret
viden om emnet og kvalificere egne og grundskolens
medarbejdere til at understøtte elever med talblindhed.

Opfølgning
Mulighedsrummet defineres i foråret 2022. Hvis indsatsen vurderes at være relevant, etableres denne i regi af
Læringslokomotivet og/eller Ordekspressen i skoleåret 2022/23. Som det allerede sker i de intensive læringsforløb, måles
elevernes faglige udbytte før og efter indsatsen.
Bedre eksekvering af
byrådets beslutninger

God ledelse og bæredygtig
organisation

Opfølgning på virkning for
borgerne

#6 Fokus på erhvervspraktik og arbejdskendskab
Udviklingsmål
1. At udbyde arbejdskendskab/virksomhedsbesøg som element i ungdomsskolens skolepakke-tilbud til folkeskolerne
2. At styrke erhvervspraktikindsatsen på SPF, Skolen på Finlandsvej

Aktiviteter
ad.1. I skoleåret 2022/23 vil Ungdomsskolen i samarbejde med lokale virksomheder
og UU tilrettelægge to projektuger med elever fra udvalgte overbygningsskoler.
Eleverne besøger forskellige virksomheder, som præsenterer deres arbejdsfelt og
medarbejder-fagligheder. Virksomhederne introducerer eleverne for en
virkelighedsnær problemstilling, som de skal arbejde videre med i værkstederne på
Finlandsvej 5.
Resultatet af elevernes arbejde præsenteres for og evalueres af virksomhederne.
ad.2 Mødet med det virkelige arbejdsliv skal være en obligatorisk og integreret del af
elevernes skolegang på Skolen på Finlandsvej hovedsagelig i form af:
* arbejdskendskab og virksomhedsbesøg
* korte og længerevarende praktikforløb i lokale virksomheder
* fritidsjob i virksomheder eller som internt tilbud i værkstederne på Finlandsvej 5
Opfølgning
ad.1 Evalueringen omfatter en vurdering af udbyttet for eleverne ud fra en forventning om, at de får større kendskab til
arbejdsmarkedet og får udvidet deres perspektiv vedr. uddannelsesvalg. Herudover gennemføres en tilfredshedsmåling blandt
elever, lærere og virksomheder.
ad.2 Den udvidede indsats forventes at have fuldt gennemslag fra og med skoleåret 2022/23. Indsatsen vil løbende blive
evalueret ud fra en forventning om, at eleverne får større kendskab til arbejdsmarkedet og får udvidet deres perspektiv vedr.
uddannelsesvalg og/eller fremtidige beskæftigelsesmuligheder.
Bedre eksekvering af
byrådets beslutninger

God ledelse og bæredygtig
organisation

Opfølgning på virkning for
borgerne

#7.1 Demokratisk dannelse og selvvirksomhed
Udviklingsmål
1. At kvalificere Ungdomsrådets arbejde og styrke rådets synlighed blandt de unge og blandt de politiske beslutningstagere

Aktiviteter
For at understøtte ungdomsrådets arbejde har ungdomsskolen ved udgangen af
2021 ansat to medarbejdere med ungdomspolitisk erfaring.
I forlængelse heraf vil Ungdomsrådet blive engageret i UngDanmark, som er et
fælles netværk for ungdomsråd i Danmark. Herudover tilbydes medlemmerne af
ungdomsrådet en miniuddannelse i projektledelse, som i praksis skal lede frem til
afvikling af følgende arrangementer og events i 2022:
* ”Mød lokalpolitikerne i køkkenet” hvor ungdomsrådet inviterer Børne- og
undervisningsudvalget til fælles dialogmadlavning og spisning

* en fælles demokratidag for alle elevråd fra folke- og privatskoler
* workshops med deltagelse fra fx Danske Skoleelever, lokal politikere og frivillige
organisationer som Ungdommens Røde Kors.

Opfølgning
Evalueringen vil omfatte en status over gennemførte arrangementer samt en undersøgelse af de medvirkendes udbytte af og
tilfredshed med såvel arrangementerne som projektlederuddannelsen.
Herudover monitoreres rekrutteringen til ungdomsrådet ud fra en forventning om, at tiltagene vil øge de unges interesse for
aktiv medvirken i demokratiarbejdet.
Bedre eksekvering af
byrådets beslutninger

God ledelse og bæredygtig
organisation

Opfølgning på virkning for
borgerne

#7.2 Demokratisk dannelse og selvvirksomhed
Udviklingsmål
At facilitere ungedrevne aktiviteter i ungdomsskolens FabLab

Aktiviteter
Ungdomsskolen vil søge at etablere et brugerdrevet
MakerSpace for unge i aldersgruppen 15-25 år i de
nuværende faciliteter på Finlandsvej.
Tilbuddet understøttes med:
* kursusvirksomhed inden for digital produktion
* facilitering af netværksdannelse på tværs af
ungdomsuddannelser
* styrkelse af de unges forudsætninger for co-creation
* et bevidst arbejde med rollebegrebet og et ”vi” i
makerspacet med fokus på at indkredse community
managers - dvs. unge som har et særligt mindset indenfor
distribution af viden og som er i besiddelse af en særlig
tiltrækningskraft - med henblik på at disse bliver
ambassadører for tilbuddet
Opfølgning
Opfølgningen vil tage udgangspunkt i besvarelse af følgende centrale spørgsmål:
1) i hvilket omfang vil det lykkes at gennemføre kurser i digital produktion, danne netværk på tværs af ungdomsuddannelser,
styrke de unges forudsætninger for co-creation og rekruttere community managers?
2) i hvilket omfang vil det lykkes at udvikle elevernes selvvirksomhed og digitale kompetencer?
Bedre eksekvering af
byrådets beslutninger

God ledelse og bæredygtig
organisation

Opfølgning på virkning for
borgerne

#8.1 Internationale ungdomsfællesskaber
Udviklingsmål
1. At etablere elevudveksling i regi af UCS10 med en skole i Girona, Spanien
2. At etablere leder-/medarbejderudveksling med en skole i Girona, Spanien

Aktiviteter
ad.1 Vi forventer, at eleverne i både deres faglige og personlige udvikling
vil have stort udbytte af mødet med jævnaldrende unge fra andre kulturer.
Fra august 2022 tilbyder UCS10 derfor et nyt linjefag med navnet ”Kultur
og Udveksling”. Som en del af linjens aktiviteter tager vi imod en gruppe
elever fra Girona i november 2022, og i april 2023 går turen til Girona for
eleverne på linjen.
ad.2 Vi vil i 2022 tilrettelægge programmet for lærerudveksling mellem
Skolen på Finlandsvej og vores kommende samarbejdsskole i Girona,
Spanien.
Udvekslingen vil primært foregå som jobskygge lærer-til-lærer, hvor de
involverede parter under besøgene vil følge hinandens undervisning og
have løbende sparring omkring undervisningsmetoder, didaktik,
pædagogik og skolekultur.
Opfølgning
ad.1 Forløbet evalueres med eleverne på ”Kultur og Udveksling” med henblik på en vurdering af elevernes udbytte og indsamling
af erfaringer, hvilket tilsammen skal danne grundlag for tilrettelæggelse af det bedst mulige forløb det følgende skoleår.
ad.2 En ledelsesdelegation fra ungdomsskolen vil i foråret 2022 besøge skolen i Girona for at undersøge muligheden for et
udvidet samarbejde og for at sende et større antal lærere fra ungdomsskolen af sted i efteråret 2022 eller foråret 2023.
Udvekslingen evalueres løbende med de deltagende lærere for at sikre det forventede udbytte.
Bedre eksekvering af
byrådets beslutninger

God ledelse og bæredygtig
organisation

Opfølgning på virkning for
borgerne

#8.2 Internationale ungdomsfællesskaber
Udviklingsmål
At etablere et internationalt fellowship-program i relation til teknologiforståelse og FabLab

Aktiviteter
Ungdomsskolen vil med programmet give eleverne en unik mulighed for
at videreudvikle deres egne digitale kompetencer i et internationalt
samarbejde.
Samtidig vil programmet give anledning til udvikling af nye digitale
undervisningsforløb, der kan understøtte kreativitet, samarbejde og
lærende fællesskaber. I praksis betyder det:
* etablering og gennemførsel af projekter på tværs af landegrænser.
* afprøvning af online-samarbejdsformer i projektarbejdet
* gennemførsel af forløb med såvel fritidshold som almindelige
skoleklasser
* som underviser modtage og give feedback på egen undervisning
* som underviser diskutere og udvikle meningsfyldte projektoplæg i
samarbejde med eksperter i design og ny teknologi fra andre lande
Opfølgning
Programmet evalueres med baggrund i følgende centrale spørgsmål:

* hvilke udfordringer mødte vi i samarbejdet?
* hvad virkede, hvad virkede ikke og hvordan kan vi udvikle og forbedre programmet?
* hvordan agerede eleverne og har programmet medvirket til udvikling af elevernes digitale kompetencer og designforståelse?
Bedre eksekvering af
byrådets beslutninger

God ledelse og bæredygtig
organisation

Opfølgning på virkning for
borgerne

