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Nyhedsbrev
Dette nyhedsbrev indeholder nyheder og informationer om:
• Ipad eller PC til elever i Frederikssund Kommunes skoler
• Ungdommens uddannelsesvejledning vender hjem
• Høj trivsel i dagtilbud og klubber
• Karriereagenterne
• Virksomhedsadoption
• Jægerspris skole indrettes med folkebibliotek og samler funktioner
• Temaaften om ordblindhed
• Styrket læreplan i dagtilbud
• Ny Start – et samarbejde med Danmarks lærerforening
• Nyt undervisningsforløb ved Fjordforbindelsen
Elever i skolerne får en iPad eller PC
Byrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen besluttet, at alle elever i 1.-9. klasse skal have en iPad
eller en PC.
I august 2019 får 1.200 elever og deres lærere i 4.-6. klasse udleveret en iPad og der installeres Apple
TV på de interaktive tavler i klasserne, så eleverne let kan dele indhold fra deres iPad til hele klassen. I
august 2020 følger de resterende årgange. Eleverne i 1.-3. klasse og deres lærere får udleveret en iPad,
mens eleverne i 7.-9. klasse får en Windows-PC.
Når alle elever har deres egen PC eller iPad, bliver det lettere at anvende IT i undervisningen. Det
gælder både de digitale læremidler, men også de mange værktøjer til at eleverne kan undersøge verden
og bagefter præsentere, hvad de har fundet ud af.
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Der er valgt iPads til eleverne i 1.-6. klasse, da de er hurtige og stabile, og der er en lang række
programmer efter mange års erfaring med dem i undervisningen. IPads kan let tages med ud af
klasseværelset og lægger op til en varieret skoledag.
I udskolingen har eleverne brug for tastatur i fuld størrelse, og der er særlige krav til de programmer, der
anvendes til afgangsprøverne, så derfor udrulles Windowsbaserede PC’er til eleverne i udskolingen.
Udrulningen følges tæt af Center for Børn og Skole og der evalueres løbende på ordningen med
inddragelse af både elever, personale og forældre.
Ungdommens uddannelsesvejledning vender hjem
På Byrådsmødet den 19. december 2018 blev det besluttet, at Frederikssund kommune vil hjemtage
ungdommens uddannelsesvejledning, som siden 2007 har indgået i et samarbejde med Egedal
Kommune i UU Vest.
Baggrunden for beslutningen er blandt andet, at der ønskes en mere lokal forankret og praksisnær
uddannelsesvejledning med en tættere integration af vejledningen som en del af Ungekontakten,
ligesom forældre og elever ved hjemtagelsen får én indgang gennem en sammenhængende kommunal
ungeindsats.
Hjemtagelsen træder i kraft den 1. januar 2020.
Høj trivsel på dagtilbud og i klubberne
I november 2018 blev den årlige børnetrivselsundersøgelse på dagtilbudsområdet gennemført.
Undersøgelsen er baseret på et elektronisk spørgeskema og henvender sig til alle 4-6 årige i de
kommunale børnehuse samt i de selvejende institutioner og puljeinstitutionerne i kommunen.
Overordet set kan man ud fra resultaterne se, at der er høj trivsel i børnehusene. Således svarede 89 %
af børnene, at de er glade for at gå i børnehave. På spørgsmålet "Har du nogen venner i børnehaven?"
svarer 96 % "Ja" til dette, hvilket er en stigning i forhold til 2017, hvor 90 % svarede "Ja". Derudover er
det positivt, at der er sket en markant stigning i andelen af børn, der ikke savner nogen at lege med i
børnehaven. Denne andel er steget fra 44 % i 2017 til 57 % i 2018.
Samtidig er der dog sket en stigning af andelen af børn, der føler, at de bliver drillet, så de bliver kede af
det. I 2017 svarede 66 % "Ja", mens det i 2018 er steget til 73 %. Derudover ses der en negativ
udvikling i forhold til larmen i børnehaven. I 2017 svarede 70 %, at der er for meget larm, mens 75 %
har samme opfattelse i 2018. På baggrund af resultaterne opfordres børnehusene til i den kommende tid
at have fokus på drilleri og larm i børnehusene.
For andet år i træk blev der også på klubområdet gennemført en trivselsundersøgelse, og i lighed med
undersøgelsen på dagtilbud er den høje trivsel fra sidste års undersøgelse blevet fastholdt.
Således svarede 93 %, at de var helt enige eller delvist enige i, at de er glade for at gå i klubben. 94 %
svarede, at de enten var helt enige eller delvist enige i, at de føler sig velkomne i klubben.
De unge i klubberne vurderer samtidig, at de voksne i klubben støtter dem i at deltage i aktiviteter med
andre. Hér svarede 90 %, at de var helt enige eller delvist enige i dette. Det er en stigning i forhold til
2017, hvor andelen lå på 85 %.
85 % svarede, at de "aldrig" bliver drillet eller mobbet i klubben, mens 10 % svarede, at de "sjældent"
bliver drillet/mobbet. 4 % svarede "en gang imellem" og 2 % svarede "ofte". Dette resultat er stort set
identisk med resultatet fra 2017, hvor 84 % svarede, at de "aldrig" bliver drillet eller mobbet.
77 % svarede, at de voksne inddrager dem i forberedelserne af aktiviteterne, hvilket er en stigning i
forhold til 2017, hvor 73 % havde samme opfattelse.
733 børn/unge deltog i undersøgelsen.
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Karriereagenterne
94 elever fra 9. klasse på Trekløverskolen har arbejdet fire dage som karriereagenter, hvor de stillede
skarpt på fem forskellige virksomheder i Frederikssund Kommune. Det var første gang det
”Karriereagenterne” blev prøvet af, og det nye koncept fik meget positive tilbagemeldinger fra elever,
lærere og virksomheder.
Med udgangspunkt i besøg på de fem lokale virksomheder skulle de unge i grupper, sælge
virksomhederne som arbejdsplads i et ung-til-ung perspektiv på en afsluttende karrieremesse, hvor der
til sidst blev kåret en vindergruppe. Kombinationen af virksomhedsbesøget, ung-til-ung perspektivet og
konkurrenceelementet viste sig at være en succes, både rent undervisningsdidaktisk, men endnu mere i
forhold til at få de unge til at reflektere over karriere- og uddannelsesveje.
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Introduktion
Virksomhedsbesøg
Forberedelse
Fremvisning

De fem virksomheder, som eleverne har besøgt,
er Sillebroen Shopping, Koatek A/S, FTZ,
Omsorgscentret Solgården og Scania Danmark.
Du kan i filmen om Karriereagenterne på
Trekløverskolen lære mere om konceptet og se
hvad elever, lærere og virksomheder siger om
forløbet. Filmen tilgås via linket: https://
vimeo.com/306405052/6206699c5c
Karriereagenterne er en del af projekt FUEL, der arbejder på at få flere unge til at vælge og gennemføre
en erhvervsuddannelse. FUEL er et samarbejde mellem Knord, Esnord, TEC, SOPU, Frederikssund
Erhverv og Frederikssund Kommune.
Der arbejdes på, at få Karriereagenterne udbredt til andre af Frederikssund Kommunes skoler - og til
andre kommuner.
Virksomhedsadoption
Ådalens Skole har de sidste fire år haft
linjer i udskolingen med forskelligt
fokus og forskellige interessefelter. Fra
og med starten af 2019 er linjerne i
udskolingen blevet adopteret af fem
Frederikssund virksomheder. Målet er
både styrkelse af linjernes faglige
interessefelt og karriere- og
uddannelsesvejledning.
•

•
•
•

Linjen International,
kommunikation og kultur er
adopteret af Sillebroen Shopping
Linjen Entreprenørskab, design og virksomhed er adopteret af Topsil GlobalWafers A/S
Linjen Medie, udtryk, formidling adopteret af House of Link og Lokalavisen Frederikssund
Linjen Livsstil og idræt er adopteret af Frederikssund Svømmeklub

Virksomheder, lærere og elever skal samarbejde og følge hinanden fra 6. klasse til og med 9. klasse,
hvor eleverne jævnligt, og minimum én gang årligt, skal på besøg i virksomhederne. De skal her bl.a.
præsenteres for forskellige faggrupper i virksomhederne, få kendskab til virksomheders produkter/
service og få konkrete opgaver med udgangspunkt i de fag/temaer, som de arbejder med i skolen i de
pågældende linjefag.
Virksomheder adopterer skoleklasser er et velafprøvet koncept der bygger på mere end 15 års erfaringer.
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Jægerspris Skole – samling af funktioner
I budgetaftalen for 2019 er det besluttet, at der skal arbejdes med et projekt om samling af funktioner
på Jægerspris Skole. Det betyder, at Jægerspris Skole, der nu er opdelt på tre matrikler, Møllevej nr. 90
og nr. 100 og Skolen i Herredet skal samles på de to matrikler nr. 90 og 100.
Skolen i Herredet, Kærholm afd. Kølholm og folkebiblioteket i Jægerspris skal alle rykke ind på
Jægerspris Skole på Møllevej og Lokalhistorisk arkiv i Jægerspris skal flytte til et endnu ukendt sted.
Præcis hvor de forskellige enheder skal placeres på de to matrikler er endnu ikke besluttet, med
undtagelse af afd. Kølholm, der skal ligge på Møllevej nr. 100.
Projektet kører i fire spor:
August 2019: Jægerspris Skole er samlet på én matrikel og Skolen i Herredet er flyttet og klar til at
modtage elever.
Januar 2020: Samdrift af folkebibliotek og læringscentre på Møllevej 90 eller 100.
Januar 2020: Lokalhistorisk arkiv er flyttet.
August 2020: Afd. Kølholm er flyttet til Møllevej 100.
Der afholdes i slutningen af januar dialogmøde med deltagelse af medarbejdere,
bestyrelsesrepræsentanter og andre relevante interessenter om projektet, hvor forslaget til den samlede
helhedsplan præsenteres, og der gives et indblik i de tanker og ideer, der ligger bag forslaget til
helhedsplanen. Det vil være muligt at stille spørgsmål ved forskellige stande. Selve helhedsplanen
forventes politisk godkendt i marts 2019.
Temaaften om ordblindhed
Onsdag den 10. april fra 19.00 til 21.00 afholdes der på Elværket i Frederikssund en temaaften om
ordblindhed. Målgruppen er forældre til ordblinde børn. Elever fra udskolingen kan også deltage med
udbytte.
Aftenen vil byde på:
• Oplæg om ordblindhed
• Dialog om ordblindes muligheder
• Markedsplads med tilbud målrettet
ordblinde
• Aftenen afsluttes med et oplæg af Christian
Bock, der vil fortælles om IT- og digitale
muligheder for ordblinde
CHRISTIAN BOCK HAR SELV PRØVET DET!
Christian Bock er et lysende eksempel på, at IT kan
være en afgørende forskel for ordblindes trivsel både i skole/arbejde og fritid. Man skiller sig ikke
længere ud, for nu har man styr på læsningen med IT-hjælp.
Christian er en øjenåbner, fordi han selv har gennemlevet folkeskolen og specialskoler som ordblind.
Til slut viser Christian, hvordan han kommunikerer og bruger de sidste nye IT-hjælpemidler i sin
hverdag.
Introduktionsaften til Den styrkede læreplan
I juli 2018 blev der vedtaget en ny Dagtilbudslov og i den forbindelse blev Den styrkede læreplan
introduceret.
Læreplanen afløser den måde, hvorpå der hidtil er blevet arbejdet med lærerplaner i dagtilbud og
bygger i stedet på et fælles pædagogisk grundlag, som skal være bærende i alle danske daginstitutioner.
I Frederikssund kommune er der er række tiltag, der skal understøtte implementeringen af Den styrkede
læreplan. Et af disse tiltag var et fyraftensmøde som blev afholdt den 19. januar for alle medarbejder i
kommunens dagtilbud samt politikere fra Opvækstudvalget. Her blev den styrkede læreplan introduceret
i hovedtræk og det pædagogiske grundlag gennemgået.
Ny Start
I forbindelse med overenskomstforhandlingerne OK18 indgik Danmarks Læreforening og Kommunernes
Landsforening en aftale om ’Ny Start’
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Aftalen går bl.a. ud på i samarbejde at styrke arbejdsmiljøet, lærernes professionelle kapital, sætte fokus
på god undervisning og kompetent ledelse gennem fælles undersøgelser med henblik på efterfølgende
at drøfte muligheden for at iværksætte initiativer.
Parterne ønsker med samarbejdet at understøtte en positiv udvikling af folkeskolen og sikre undervisning
af høj kvalitet.
I Frederikssund Kommune har Centeret for Børn og Skole i samarbejde med Danmark Lærerforening
arrangeret en række dialogmøder på kommunens syv skoler. På møderne deltog alle lærer og ledelsen
samt Danmarks Lærerforening og Børn og Skole. Møderne blev afholdt som dialoglaboratorier, hvis
hovedformål er at sikre, at synspunkter bliver udfoldet og diskuteret og at man lytter til hinanden.
Dialogmøderne skal munde ud i handleplaner, der er lokalt forankret på de enkelte skoler og i Center for
Børn og Skole.
Der er planlagt møder på de enkelte skoler, hvor der arbejdes videre med opsamlingen fra
dialoglaboratorierne og hvor handleplaner udarbejdes og iværksættes.
Bygning af betonbro i infocenteret ved Fjordforbindelsen
Et nyt undervisningsmateriale på Fjordforbindelsen er nu klar til Frederikssund Kommunes elever og
lærere.
I forbindelse med opførelse af Kronprinsesse Marys Bro
har Frederikssund Kommune i samarbejde med
Vejdirektoratet udviklet et undervisningskoncept, hvor alle
skoler kan komme ud og bygge broer i papir og i beton.
Den nyudviklede undervisning er støbning af brodæk, som
sker samtidig med at brodækket på den store bro bliver
sat på broen. Flere hundrede elever i Frederikssund har
det sidste års tid arbejdet på at støbe bropiller til den
kommende elevbyggede betonbro i størrelsesforhold 1:50

fundamenter i beton.

80 skoleklasser har indtil videre i 2017 og 2018
gennemført undervisningsforløbet. Med 52 klasser har
2018 været et år hvor mange skolebørn har været iført
kitler og beskyttelsesbriller og har støbt bropiller og

Undervisningsmaterialet er udviklet til eleverne i folkeskolen for at give indblik i og skabe interesse for
byggeriet af Kronprinsesse Marys Bro, og måske på længere sigt få skabt interesse for bygnings-og
ingeniørfaget.
Kronprinsesse Marys Bro forventes at stå klar i løbet af efteråret 2019. Undervisningen fortsætter i
foråret 2019. Så hvis man vil benytte sig af den unikke mulighed med sin klasse at støbe en bro samtidig
med opførelsen af Kronprinsesse Marys Bro kan man stadig nå at være med.
Man kan booke tid på Fjordforbindelsen.dk
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