
 

 

KENDETEGN FOR EN STYRKET UDSKOLING I RUDERSDAL KOMMUNE 
 
GODE RELATIONER OG HØJ TRIVSEL FOR ALLE 
En udskoling præget gode relationer er kendetegnet ved: 
 

1. At elever, medarbejdere og ledelse samt forældre dagligt arbejder ud fra et fælles 
værdisæt for skolens fællesskaber 

 
2. At elever, medarbejdere, ledelse og forældre er involveret i at udarbejde og vedligeholde 

og udleve skolens værdier på klasse-, årgangs- og samlet udskolingsniveau 
 

3. At udskolingens værdier omhandler både lærings-, elev- og professionssyn 
 

4. At arbejdet med værdisættet er dynamisk og løbende italesættes og revideres med 
passende mellemrum 

 
5. At værdierne konkretiseres sammen med eleverne i de enheder 

(klasser/årgange/afdelinger) udskolingen består af på den enkelte skole 
 

6. At de sociale kompetencer skolen ønsker at udvikle i udskolingen er gjort eksplicitte og 
indgår som en integreret del af undervisningen 

 
7. At udskolingens fællesskaber rækker ud over klassen og både kan være på tværs af klasser 

såvel som klassetrin 
 

8. At tilrettelæggelsen af undervisningen skal rumme valgmuligheder for eleverne, der 
styrker deres mulighed for at finde fællesskaber på tværs af klassetrin og årgange 

 
9. Elever, der lærer sammen med og af hinanden i den fælles læringsproces bl.a. gennem 

løbende og systematisk feedback fra elev til elev 
 
10. At udskolingen organisatorisk er bundet sammen på tværs af klassetrin, fx gennem 

mentorordning, samarbejdsklasser, venskabsklasser o.l. 
 

11. At udskolingens organisering understøtter elevernes medansvar for alle elevers adgang til 
gode relationer og trivsel, fx gennem elevråd eller trivselsråd 

 
12. At udskolingens organisation giver rum for elever, der har behov hjælp til følelsesmæssige 

vanskeligheder – fx adgang til voksen-mentor eller mentor-grupper (skilsmisse, 
eksamensangst, præstationsstress, misbrug, seksualitet o.l.) 

 
13. En positiv og aktiv forældredeltagelse i at sikre fællesskab for alle elever i udskolingen 

 
14. At elever og forældre har et aktivt medansvar for elevernes sociale aktiviteter uden for 

undervisningen 



 

 

 
  

15. Ved at skolen har en politik for anvendelse af digitale værktøjer og hvordan skolen 
arbejder med elevernes digitale dannelse (relaterer også til mental sundhed) 

 
ENGAGERENDE OG INVOLVERENDE UNDERVISNING 
Rudersdal Kommunes udskoling er kendetegnet ved, at….. 
 

16. Eleverne arbejder med autentiske problemstillinger og mødes af en tilgang, hvor viden kan 
omsættes til virkelighed og løses i samarbejde med den omkringliggende verden 
 

17. Eleverne skal mødes af et læringsmiljø/kultur, der ruster eleverne til at indgå store og små 
fællesskaber.  

 
18. Elever i udskolingen arbejder innovativt, udforskende og reflekterende med 

virkelighedsnære og konkrete problemstillinger, der gør dem i stand til at bringe både det 
faglige indhold og deres læringskompetencer i spil  
 

19. At der er en vifte af muligheder for samarbejde med omkringliggende virksomheder, 
foreninger og uddannelsesinstitutioner 

 
20. At skoleområderne/distriktsfællesskaber har indgået samarbejdsaftaler med lokale 

ungdomsuddannelser og virksomheder 
 

21. Der opleves en sammenhæng mellem teori og praksis på tværs af de enkelte fag (inklusive 
valgfag) 

 
22. At læringsmiljøet bygger på variation og valgmuligheder, hvor eleverne oplever, at fag og 

problemstillinger udforskes, læres og løses ud fra forskellige didaktiske tilgange 
 

23. At eleverne inddrages og spiller en bred, aktiv og medbestemmende rolle i planlægningen 
og tilrettelæggelsen af arbejdet med forskellige fag og problemstillinger 

 
24. En høj grad af diversitet og fleksibilitet, hvor undervisningen tager udgangspunkt i 

interesser og mulighed for at gå indgå i skiftende relationer, der ikke nødvendigvis er 
bundet op til den enkelte klasse eller skole 

 
25. Fleksibilitet i fordeling af medarbejdere, så medarbejdere med særlige faglige 

kompetencer kan varetage undervisning på tværs af skoler 
 

26. At have en kultur, hvor både elever og medarbejdere tør gå mod strømmen og tage 
positivt imod nye udfordringer uden for frygt for at fejle. 

 
 
 



 

 

 
 
INSPIRERENDE LÆRINGSMILJØER 
Det fysiske læringsmiljø i Rudersdals udskolinger er kendetegnet ved: 
 

27. At skolens visuelle indretning tydeliggør og understøtter skolens værdier 
 

28. At afspejle skolens elev-, lærings- og undervisningssyn 
 

29. At muliggøre og motivere elever og lærere til at anvende mange forskellige læreprocesser 
og organisationsformer 

 
30. At lærerne er bevidste om, at alle rum er potentielle læringsrum 

 
31. At give adgang til kreative læreprocesser og brug af redskaber fra de praktisk musiske fag 

 
32. Ved at alle skolens rum opfylder de generelle anbefalinger til lyd, lys, luft og temperatur 

 
33. Ved at faglokaler er opbygget med fokus på tværfaglighed og projektbaserede 

læreprocesser 
 

34. At alle læringsrum primært understøtter læring, men også opleves som rare og trygge 
 

35. At det visuelle og digitale læringsmiljø understøtter gode læreprocesser gennem 
stilladsering og visuel guidning 

 
36. At give mulighed for løbende udstillinger af både analoge og digitale elevprodukter  

 
37. At der er adgang til rum uden for den skemalagte undervisning, der giver plads til 

elevernes sociale liv såvel inden- som udendørs 
 
STÆRKE FAGLIGE MILJØER 
De faglige miljøer i Rudersdals udskolinger er kendetegnet ved: 
 

38. At opbygge og vedligeholde et fælles sprog for læring 
 

39. At eleverne møder nysgerrige, engagerede voksne, der arbejder databaseret og 
evidensinformeret  

 
40. At medarbejderne i lighed med eleverne, har mulighed for fordybelse, oplevelse af flow og 

faglig udvikling i deres arbejde 
 

41. Et bredt fagsyn, der omfatter et medansvar for udviklingen af alle både fag-, lærings og 
sociale kompetencer 

 



 

 

42. Et fagsyn, der fokuserer på dybdelæring og progression frem for præstation 
 

43. At lærerne har den nødvendige viden og didaktiske kompetence til at understøtte 
elevernes udvikling af mental sundhed som del af den faglige undervisning (fx stress, 
misbrug, ensomhed, psykisk sygdom) 

 
44. At kulturen i udskolingen er båret af professionelle og relationskompetente undervisere, 

der fremstår som rollemodeller for eleverne (kulturer, der åben for sparring og fælles 
adfærdsregulering) 

 
45. At eleverne oplever et socialt miljø hos lærerne, som er skabt på baggrund af en 

professionel tilgang til relationer og samarbejde 
 

46. At udskolingens teamsammensætning bygger på den konkrete elevgruppes behov 
 

47. At undervisningen forberedes, gennemføres og evalueres i samarbejde, der fremmer 
muligheden for holddannelse og læreprocesser på tværs af fag, klasser, årgange og 
afdelinger 

 
48. At de forskellige teamformer er kendetegnet ved principperne for et professionelt 

læringsfællesskab 
 

49. At lærerne løbende benytter sig af systematisk feedback som del af undervisningen 
 

50. At kulturen er åben for praksislæring gennem fx kollega-kollega-observation 
 

51. At medarbejderne har adgang til løbende sparring fra kolleger, vejledere og ledere 
 

52. At lærerne kan indgå i forpligtende fagsamarbejder eller netværk på tværs af skoler 
 

53. At faglige netværk er konkret arbejdende og udviklende og ikke alene inspiration og 
vidensdeling 

 
54. At medarbejdere er agile og har de rette kompetencer, der ruster til eleverne fremtiden 

og styrker elevernes fremtidsrettede kompetencer, eksempelvis 21st century skills 
 
 
 


