Fortælling og strategi for Holbæk By Skole
Formålet er at skabe et klart billede i lokalsamfundet af hvad Holbæk By Skole står for og hvad vi gerne vil.
Skolen skal være det naturlige førstevalg i skoleområderne. En vigtig del er derfor også at styrke skolens
kommunikationen udadtil. Vi skal styrke, bygge på og formidle de mange gode ting, der allerede sker på de
tre afdelinger. Fortællingen centreres om faglighed, oplevelser og venskab. Holbæk By skole skal være den
MÅL
Styrke fortællingen
om Holbæk By Skole

HANDLING
• Formulere skolens fortælling
• Lave en kommunikationsstrategi
• Styrke skolens eksterne
kommunikationsindsats

ØNSKEDE EFFEKTER
• Vi skaber et klart billede af
hvad vi er for en skole og
hvad vi gerne vil.
• Flere vælger HBS
• Synlig værdiskabelse for
forældre og politikerne
Styrke fagligheden
• Styrke matematik med ressourcer,
• Bedre karakterer i
faglige miljøer og rekruttering
matematik
• Udvikle flere tilbud til de fagligt
• Flere fagligt stærke elever,
stærke elever
der er med til at løfte alle
• Udvikle en rekrutteringsstrategi
• Flere ansøgere til opslåede
der understøttes af
lærer- og pædagogkommunikationsstrategien
stillinger
Flere oplevelser der
• Kortlægge de mange traditioner,
• Flere oplevelser sammen
styrker elevernes
der allerede findes, så de kan
og bedre fællesskab/trivsel
dannelse og skolens
synliggøres og udvikles
• En udfordrende og
profil
• Lav en kulturlæseplan
afvekslende hverdag for
lærere og elever
• Udvid samarbejdet med
Sportsbyen, kulturskoler og teater
• Flere vælger
HBS/folkeskolen på grund
• Igangsæt udviklingsarbejde på
af gode tilbud der
udskolingen.
kommunikeres skarpt
Sociale kompetencer
• Antimobbestrategi
• Ingen mobning/ vi tager
og venskab
hånd om problemer hurtigt
• Strategi for digital dannelse
• Eleverne bliver
• Fokus på økonomi, relationer,
kompetente og kritiske
seksualvejledning mm
brugere af sociale medier.
• Skole-hjem samarbejde udvikles
• Forældrene styrker læring
• Sundhedsstrategi
og venskaber
• Trivsel, sundhed og
livsduelighed øges.
vigtigste kulturinstitution i området. Fokus på oplevelser handler om at give børnene oplevelser for livet,
men også om dannelse og globalt udsyn. Grundfortællingen suppleres med at vi er en skole til tiden, der
løbende tager fat i samtidens aktuelle udfordringer og giver børnene viden og vilje til at agere i den. Som
skole vil vi tænke nyt, handle derefter og gå til lovgivningens grænser for at skabe byens bedste skole.

