SKOLELEDELSENS KVALITETSSIKRING OG KVALITETSUDVIKLING AF UNDERVISNINGEN

Skoleledelsen på Sct Joseph Søstrenes Skole følger tæt med i undervisningen. Det gøres ved
hvert år at gennemse lærernes årsplaner for faget, og sikre at disse lever op til ”Forenklede
Fælles mål” for de enkelte fag.
Ligeledes gennemses hver klasses standpunktsudtalelser, som gives 3 gange årligt, såvel som
at afgangselevernes resultater følges nøje. Det er skolens mål at ligge i top i lokalområdet
(Guldborgsund Kommune), hvad angår eksamensresultaterne.
Lærerne underviser fortrinsvis i deres linjefag, for at sikre at de har den fornødne faglige
kompetence. Derfor tages der også hensyn til nye ansøgeres linjefag ved nyansættelser.
Ledelsen forsøger hele tiden at fremme efteruddannelsen for personalet ved at sætte
tilstrækkelige resurser af til området i skolens budget. Ligeledes er der fra bestyrelsens side,
i samarbejde med lærerne, lavet en efteruddannelsespolitik for skolen.

Konkrete tiltag, sat i gang af ledelsen:
I de sidste par skoleår er der konkret arbejdet med:
Pædagogiske dage med Tasja Eglung omkring “Målstyret undervisning”. Et forløb på 30
timer for alle lærere (skoleåret 14/15).
Pædagogisk dag i 15/16: “Høje forventninger til alle elever”.
Pædagogiske dage i 16/17:
• Førstehjælpskursus (RedLiv)
• Kristendommens menneskesyn (Biskop Steen Skovsgaard)
• Clio-online portalerne, hvordan bruger vi dem bedst (Clio Online)
• Filosofi i børnehøjde (Michael Højlund Larsen)
• Relationskompetence (Louise Klinge)
• Bevægelse i undervisningen (Egne lærere)
• Kollegial Supervision (Supervisionshuset)
Selvevaluering på Sct. Joseph Søstrenes Skole

Mus-samtaler hvert andet år, mellem en fra ledelsen og hver enkelt lærer.
Teamsamarbejde i form af at alle klasser har to klasselærere, som danner kerneteamet
omkring klassen.

Udviklingsønske:
Supervisionshuset kommer på vores sidste pædagogiske eftermiddag i april 2017 og orienterer os om, hvad vi kan bruge supervision til og hvordan. Tanken er, at vi i det kommende
skoleår 2017/2018 skal uddanne alle lærere i kollegial supervision.
3 fra ledelsen (Skoleleder, Viceskoleleder og SFO-leder) tager i foråret 2017 en 3 måneders
coach-uddannelse.
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