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1. INDLEDNING  
Kvalitetsrapporten er et kommunalt målt og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en syste-

matisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal 

dialog og kvalitetsudvikling. 

Rapporten indeholder en beskrivelse af nationalt fastsatte mål for skolevæsenet med tilhørende 

resultatmål. Rapporten indeholder desuden de resultater, der ligger til grund for kommunalbestyrel-

sens vurdering af niveauet i kommunens skolevæsen og de opfølgende initiativer som kommunal-

bestyrelsen har vedtaget.   

 

Ak10vet er organiseret under Faxe Kommunale Ungdomsskole, men arbejder efter folkeskoleloven. 

10. klasse er ikke i samme omfang som grundskolen omfattet af bestemmelser om deltagelse i nati-

onale test, beregning af socioøkonomisk reference, kompetencedækning og trivselsmålinger. Der-

for er oplysninger dette ikke tilgængelige i LIS. Dog indberettes prøvekarakterer ved afgangsprø-

verne. 

 

 

1.1. Kort præsentation af skolen   

Ak10vet er kommunens samlede 10. klassestilbud. 

Ud over de almindelige 10. klasser er der desuden et tilbud for visiterede elever fra bl.a. kommu-

nens specialenheder, Ak10vet+ samt EUD10. 

Alle elever er inkluderet i stamklasserne og går til prøve. 

Der har været 4 stamklasser der udover at være sammensat ud fra ovenstående også tager højde 

for elevernes ønsker til linjefag. 

I skole året 15/16 var der 85 elever. Heraf var 21 tilknyttet AK10vet+ og 12 EUD10. 

I skoleåret var der 21 tilgåede elever og 21 tilgåede elever. 

AK10vet er en del af Faxe ungdomsskole og der er en udstrakt brug af samfærdsel med især Hel-

tidsundervisningen 
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2. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 

2.1. Sammenfattende helhedsvurdering for skolen 

10 kl. har særlig fokus på at gøre de elever som ikke blev erklæret uddannelsesparate efter 9. klasse 

uddannelsesparate. 

Det betyder at der foruden et målrettet arbejde på at løfte eleverne karakterniveau også arbejdes 

intensivt med at styrke eleverne personlige og sociale kompetencer. Dette arbejde er særlig tyde-

ligt i forhold til +elever og EUD10-elever. 

Det er generelt opfattelsen at de største hindringer for de unge mennesker ikke kun handler om 

lave faglige kompetencer, men i lige så høj grad også deres evne til at begå sig på en ungdoms-

uddannelse hvor underviserne ikke nødvendigvis har samme blik for den enkelte elev. 

Ved at inkludere de svage elever i klasserne og i øvrigt gøre brug af co-teaching samt socialpæ-

dagogisk støtte i timerne samt samtale/udviklingsforløb skabes der i klasserummet plads til alle ele-

ver og der opnås resultater hvor både faglige og sociale kompetencer udvikles og italesættes. 

Der har været en positiv udvikling i løbet af de seneste 3 år i forhold til +eleverne. Der mangler dog 

tal fra uddannelsesinstitutionerne der kan understøtte denne opfattelse. 

Der har siden opstarten været en markant tilskrivning af elever. Der er pt. en normering itl 12 elever. 

Denne er meget udfordret da der i 15/16 var indskrevet over 20 elever. Det betyder at det er svært 

at skabe gode resultater for den enkelte elever der er indskrevet i +tilbuddet.  
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3.  MÅL OG RESULTATMÅL, … 

4.  FOLKESKOLEN SKAL UDFORDRE ALLE ELEVER, SÅ DE BLIVER SÅ 

  DYGTIGE, DE KAN OG … 

5.  FOLKESKOLEN SKAL MINDSKE BETYDNINGEN AF SOCIAL  

BAGGRUND I FORHOLD TIL FAGLIGE RESULTATER 
 

Kvalitetsrapportens kapitler 3, 4 og 5 relaterer sig til resultaterne fra folkeskolens obligatoriske natio-

nale test.  

De obligatoriske nationale test anvendes ikke på 10. klassetrin.  
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6. TILLIDEN TIL OG TRIVSLEN I FOLKESKOLEN SKAL STYRKES BLANDT AN-

DET GENNEM RESPEKT FOR PROFESSIONEL VIDEN OG PRAKSIS 
 

10. klasser deltager ikke den nationale trivselsmåling, hvorfor det ikke er muligt at trække data om 

elevernes trivsel til denne rapport.  

Hvis skolen selv har foretaget andre trivselsmålinger, kan resultaterne nævnes herunder. 

 

 

Der er ikke foretaget andre trivselsmålinger. 
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7. ELEVERNE SKAL OPNÅ ET HØJERE FAGLIGT NIVEAU, NÅR DE  

FORLADER FOLKESKOLEN 
 

7.1 Karaktergennemsnit, 9. klasse 

7.1.1 Karaktergennemsnit for 9. klasseprøver i dansk, matematik og bundne prøver 

Skole, afdeling Fag  2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Ak10vet Dansk 4,4 6,1 5,4 

 Engelsk  5,3 6,0 5,5 

 Fysik/kemi 3,9 4,5 5,5 

 Matematik 4,0 4,4 4,,8 

 Tysk, tilbudsfag 2,4 4,3 5,6 

 Obl. selvvalgt opg. 5,9 6,7 6,3 

     
Landsgennemsnit, 10. kl. Dansk  6,5 6,5 

 Engelsk   6,9 6,9 

 Fysik/kemi  5,5 5,8 

 Matematik  6,3 6,3 

 Tysk, tilbudsfag  6,3 6,4 

 Obl. selvvalgt opg.  7,7 7,7 

 

7.1.2 Treårige karaktergennemsnit, 10. klasse 

Skole, afdeling Fag  
2013/2014 

 – 2015/2016 

Ak10vet Dansk 5,3 

 Engelsk  5,6 

 Fysik/kemi 4,8 

 Matematik 4,4 

 Tysk, tilbudsfag 3,7 

 Obl. selvvalgt opg. 6,3 

 

Kommentar, analyse og refleksioner:  

Ak10vet ligger generelt lavere end landsgennemsnittet. Dette skyldes bl.a. at alle visiterede elever 

går til prøve. Denne målgruppe udgør 25 % af det samlede elevtal. Vi oplever mange unge som er 

dårlige læsere og der er mange unge der er ordblinde. Desuden oplever vi at der er +elever der 

ikke har modtaget undervisning i engelsk. 

Vi håber at vi med den nye ordblindetest efterhånden vil se en nedgang i svage læsere og ikke-

diagnosticerede ordblinde elever.  

Der har i dansk været en generel løfteevne fra elevernes 9.klasseskarakter til 10 klasses prøve. Vi har 

påbegyndt en større analyse af de statistiskes materiale i forhold til karakter-løftevne. 

Det kan være svært at opnå gode resultater i engelsk for de elever som af forskellige årsager ikke 

har modtaget sammenhængende undervisning i engelsk. 
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8. ALLE ELEVER SKAL FORLADE FOLKESKOLEN MED MINDST  

KARAKTEREN 2 I DANSK OG MATEMATIK 

 

8.1 Andel elever med mindst 2 i både dansk og matematik, 10. kl., Ak10vet 

Skole, afdeling 2015/2016 

Ak10vet 82 

  
 

 
Kommentar, analyse og refleksioner:  

Tallet passer godt med antallet af elever der ikke er erklæret uddannelsesparate.  
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9. FOLKESKOLEN SKAL UNDERSTØTTE OPFYLDELSEN AF 95 PCT.-

MÅLSÆTNINGEN 
Det er regeringens mål, at 95 procent af alle unge gennemfører mindst en ungdomsuddannelse i 

2015. 

Antallet af elever, der forventes at fuldføre mindst en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter 9. 

klasse er udelukkende opgjort på kommune-niveau. Statistik vedr. dette findes derfor kun i kvalitets-

rapporten for det samlede skolevæsen. Det samme er gældende for indikatorer ’uddannelsessta-

tus efter 9 måneder’.  

9.1 Vejleders uddannelsesparathedsvurdering 

Tabellen viser kun elever, der søger en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse, da kun 

disse skal parathedsvurderes. Kun elevernes 1. prioritetsvalg opgøres. Tabelen viser ikke, om vurde-

ringen omstædes af den uddannelsesinstitution, der søges, 

 

9.1.1 Andel elever, der er uddannelsesparate og ikke-uddannelsesparate pr. 1. marts 

Skole, afdeling  2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Ak10vet Parat  91,3 % 82,1 % 85,1 % 

 Ikke parat 7,6 % 17,9 % 14,9 % 

 Antal elever i alt 92 84 94 

 

9.1.1 Andel elever, der vurderes parat pr. uddannelse pr. 1. marts 

Skole, afdeling  2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Ak10vet Gymnasial uddannelse  86,5 % 70,8 % 83,9 % 

 - Antal elever der er vurderet parat 45 34 47 
     

 Erhvervsuddannelse 97,5 % 97,2 % 86,8 % 

 - Antal elever der er vurderet parat 39 35 33 

 

Kommentar, analyse og refleksioner:  

Der ser ud til at være tvivl om tallene for 14/15. Der var indskrevet113 elever ved skolestart. Det ser 

ud til at +eleverne ikke er indskrevet? 

I forhold til 95 % målsætningen skal det huskes at de elever der indskrives i 10. klasse er de 20% af 

9.klasseseeleverne som ikke var parate. Vi lykkes altså med 85 % af denne målgruppe. 
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10. NATIONALE FOKUSPUNKTER OG INDIKATORER 
Dette afsnit behandler to fokuspunkter fastsat af undervisningsministeren. Det drejer sig om kompe-

tencedækning og inklusion, som er nationale fokuspunkter. 

Fokuspunktet ”inklusion” beskriver andelen af folkeskoleelever i kommunen, der undervises i den 

almene undervisning. Oplysningerne skal fremgå af kvalitetsrapporten frem til rapporten for skole-

året 2019/2020. Fokuspunktet er ikke beskrevet i de enkelte skolers kvalitetsrapport, men findes i 

kvalitetsrapporten for det samlede Faxe Kommunale Skolevæsen. 

10.1. Kompetencedækning 

Fokuspunktet ’kompetencedækning’ beskriver i hvilket omfang lærerne har undervisningskompe-

tence fra læreruddannelsen i de fag, læreren underviser i, eller på anden vis har opnået en tilsva-

rende faglig kompetence. Oplysningerne skal fremgå af kvalitetsrapporten frem til rapporten for 

skoleåret 2021/2022. 

  
10.1.1 Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning, pr. afdeling 

 
Skole, afdeling 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Ak10vet 91,1 % 100,0 % 100,0 % 
    

Kommunegennemsnit 77,9 % 84,4 % 80,9 % 

 
 
10.1.2 Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning pr. klassetrin 2015/2016 (i 

procent) 

Fag  Ak10vet Faxe  

10. kl 100,0 91,3 

 

 

10.1.3 Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning pr. fag, 2015/2016 (i procent) 

Fag  Ak10vet Faxe 

Dansk  100,0 95,2 

Engelsk  100,0 79,3 

Tysk 100,0 76,6 

Idræt 100,0 70,7 

Matematik  100,0 92,1 

Fysik/kemi  100,0 96,4 

 
 

Kommentar, analyse og refleksioner:  

Der er tale om et lille lærerkollegium på 6 medarbejdere, der er ansat til at kunne løfte opgaven.  
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11. REDEGØRELSE FOR KOMMUNALE FOKUSPUNKTER OG INDSATSER 
 
Folkeskoleloven § 40 a Stk. 2. Er niveauet i skolevæsenet eller på en skole ikke tilfredsstillende, skal 

kommunalbestyrelsen som en del af kvalitetsrapporten udarbejde en handlingsplan med opføl-

gende initiativer med henblik på at forbedre niveauet i skolevæsenet eller på skolen. 

Bekendtgørelsen § 6. Skal der som en del af kvalitetsrapporten udarbejdes en handlingsplan, jf. 

folkeskolelovens § 40 a, stk. 2, skal handlingsplanen indeholde en redegørelse for de forhold, der 

begrunder udarbejdelsen af handlingsplanen, de tiltag, som skal tages for at forbedre niveauet, 

hvem der er ansvarlig for tiltagene, og en tidsplan for tiltagene og den forventede effekt. 

 

 

Ak10vet 

Begrundelsen for at skolen er på handleplanen 

Dansk: 

Ved FP10 opnåede Ak10vet et karaktergennemsnit i dansk, der var 1,1 karakter-point lavere end 

landsgennemsnittet for 10. klasser. 

 

Matematik: 

Ved FP10 opnåede Ak10vet et karaktergennemsnit i matematik, der var 1,5 karakter-point lavere 

end landsgennemsnittet for 10. klasser. 

 

Naturfag: 

Ved FP10 opnåede Ak10vet et karaktergennemsnit i fysik/kemi, der var 0,7 karakter-point lavere 

end landsgennemsnittet for 10. klasser. 

 



 

Center for Børn og Undervisning 

BILAG 1: HANDLEPLANER 
 

Følgende handleplaner er sat i værk: 

 Der bliver uddannet både læsevejleder og matematikvejleder i ungdomsskolen for at styrke 

undervisningen. 

 Timetallet er hævet i både dansk, matematik og engelsk.  

 Strukturen er ændret så eleverne har fagene hver dag. 
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BILAG 2: OM TABELLER OG DATA TRUKKET FRA LIS 
 

Det nye Ledelsesinformationssystem (LIS) indeholder tal for de indikatorer, som er obligatoriske i 

kommunernes kvalitetsrapporter. Kommunerne er forpligtede til at anvende data fra LIS ved udar-

bejdelse af kvalitetsrapporterne.  

Herunder beskrives afgrænsninger i data-materialet og tabellerne i kvalitetsrapporten. 

 
 

Vedr. kap. 7: Eleverne skal opnå et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen 
 

Karaktergennemsnit 

Karaktergennemsnittet beregnes som et gennemsnit af de enkelte elevers gennemsnit i fa-

get/fagene, dvs. at alle elever vægter lige meget, uanset hvor mange prøver de har aflagt.  

I dansk og matematik indgår alle elever, der har aflagt mindst én prøve i faget. Ved beregningen 

af karaktergennemsnit i alle bundne prøver indgår kun elever, der har aflagt mindst 4 ud af 8 prø-

ver.  

I dansk aflægges følgende prøver: læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling og mundtlig.  

I matematik aflægges følgende prøver: matematiske færdigheder og matematisk problemløsning.  

De bundne prøver består af: dansk (læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling og mundtlig), matema-

tik (matematiske færdigheder og matematisk problemløsning), engelsk (mundtlig) og fysik/kemi 

(praktisk/mundtlig).  

Karakterdata baserer sig på skolernes indberetninger til Styrelsen for It og Læring fra deres admini-

strative systemer. 

Om data  

Den socioøkonomiske reference bliver beregnet ud fra skolens elevgrundlag. I beregningen indgår 

faktorer på individniveau som for eksempel køn, herkomst samt forældrenes uddannelse og ind-

komst – altså faktorer, som skolen ikke har direkte indflydelse på. 

Den socioøkonomiske reference tager højde for elevernes baggrundsforhold, og ved at sammen-

ligne skolens faktiske karakterer hermed kan der fås et billede af, hvorvidt skolens elever har klaret 

afgangsprøverne bedre, dårligere eller på niveau med elever på landsplan med samme bag-

grundsforhold. 

Den socioøkonomiske reference er opgjort på hovedinstitutioner, sådan som institutionerne så ud 

på beregningstidspunktet for den socioøkonomiske reference. Den socioøkonomiske reference for 

skoleårene 2012/2013 og 2011/2012 blev beregnet primo 2014, medio 2012 blev den socioøkonomi-

ske reference beregnet for skoleåret 2010/2011 og medio 2011 for skoleåret 2009/2010. 

Note 1: Gennemsnit af karaktererne i de bundne prøvefag. En elev indgår kun i gennemsnittet, hvis 

eleven har mindst fire karakterer. 

Note 2: Socioøkonomisk reference er et modelberegnet tal, der viser, hvordan eleverne på lands-

plan med samme baggrundsforhold som skolens elever har klaret testene. Socioøkonomisk refere-

rer til elevernes sociale og økonomiske baggrund, mens reference fortæller, at tallet kan bruges 

som et sammenligningsgrundlag for skolens faktisk opnåede karaktergennemsnit.  

Note 5: Af diskretionshensyn er celler med færre end 5 individer blændet. 
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Vedr. kap 8: Alle elever skal forlade folkeskolen med mindst karakteren 2 i dansk  

og matematik 
 

Indikatoren giver mulighed for at følge op på folkeskolereformens målsætning om, at alle elever 

forlader skolen med et karaktergennemsnit på mindst 2 i både dansk og matematik.  

Indikatoren kan desuden bruges til at følge op på, hvor stor en andel af eleverne der kan påbe-

gynde en erhvervsuddannelse efter erhvervsuddannelsesreformens indførelse af adgangskrav. 

For hver elev er der beregnet et karaktergennemsnit af prøverne i dansk (læsning, retskrivning, 

mundtlig og skriftlig) og et karaktergennemsnit i matematik (matematiske færdigheder og mate-

matisk problemløsning). Der indgår ikke standpunktskarakterer i beregningerne. Kun elever, der har 

aflagt alle prøverne i faget, får beregnet et gennemsnit i faget.  

Andelen beregnes som antallet af elever, der har opnået et karaktergennemsnit på mindst 2 i bå-

de dansk og matematik i forhold til alle elever, der kendes fra karakterindberetningen. For hver elev 

beregnes et karaktergennemsnit af prøverne i dansk og et karaktergennemsnit i matematik. Elever, 

der har aflagt alle prøver i både dansk og matematik og som mindst har opnået et karaktergen-

nemsnit på 2 i begge fag opfylder kriteriet. Elever, der ikke har aflagt alle prøver i dansk og mate-

matik opfylder ikke kriteriet. 

Karakterdata baserer sig på skolernes indberetninger til Styrelsen for It og Læring fra deres admini-

strative systemer. 
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BILAG 3: UDTALELSE FRA UNGDOMSSKOLENS BESTYRELSE 

 


