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Hvem er vi? - Sølystskolen

■ Sølystskolen er en folkeskole med mange forskellige undervisningstilbud og en 
mangfoldighed i elevsammensætningen. 

■ Sølystskolen er kendt for sit fokuserede arbejde med Sprogbaseret Undervisning, 
som understøtter alle børn - uanset baggrund - i at få så nuanceret et sprog som 
overhovedet muligt. 

■ Skolen er placeret i et tæt bebygget område med stor variation af parcelhuse og 
større almennyttige boligområder.

■ Vi ønsker at være skole for alle børn i distriktet, og vi er i tæt samarbejde med 
børnehaverne om hele tiden af være det bedst mulige samlede tilbud i vores 
lokalområde.



Hvem er vi? - Fagteamet
Lærer N/T Biologi Geografi Fysik/kemi Teknologi

Hasse x

Pernille x

Marianne x

Carsten x

Maria x

Andreas x x x

Marlene x x

Metin x x x

Lisbeth x

Kathrine x

Tina x x

Mette x x x x



Hvem er vores elever?

Elevsammensætningen 
på Sølystskolen 

646 elever – 312 piger 
/ 334 drenge 

168 idrætselever i 
overbygningen fra 
forskellige skoler i 

Silkeborg 
290 2.sprogede elever 

79 elever i 
specialafdelingen To modtagerklasser 80 lærer 120 medarbejdere 



Hvad vil vi?

•At forstå naturfagene
•At forstå konkrete opgaver fx 

problemstillingerne

Udfordringerne 

•At vores elever bliver interesseret og  
dygtige til naturfag 

Formål med indsatsen

•Langsigtet 
•Kortsigtet 

Hvilke indsatser?



Udfordringer 
-eksempler på vores arbejde i fagteamet 

Kommunikationskompetencen 
https://docs.google.com/document/d/
1Nh1lAf3lpiwOygKBGWZ25RFER0C4v-
1oDQ9SjXkK4kI/edit

Problemstillinger 
■ https://docs.google.com/document

/d/0B9vJnF84E98qd3pSaUhTN0hZ
eHc/edit?resourcekey=0-
4Mz2i6jpdxIL0hYdblqXQA

https://docs.google.com/document/d/1Nh1lAf3lpiwOygKBGWZ25RFER0C4v-1oDQ9SjXkK4kI/edit
https://docs.google.com/document/d/0B9vJnF84E98qd3pSaUhTN0hZeHc/edit?resourcekey=0-4Mz2i6jpdxIL0hYdblqXQA


Hvad 
opnåede vi?

■ Evaluering
– Når vi planlægger bruges 

progressionsplanen for 
kommunikationskompetencen

– Problemstillingsmodellen bruges altid i 
overbygningen

– Vi udvikler sammen – fordi vi kan se at 
det virker

■ Hvad skete der med skolens naturfaglige 
niveau?

– Pga. et langt fokus stiger det faglige 
niveau



Hvad så nu?
■ Nye mål

– Ikke altid nye mål – men fastholdelse 
af gode, gamle mål

■ Nye indsatser
– Visualisering af kompetencer
– Sprogbarometer 











SAMTALE ”Fri spørgerunde” 


