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1. INDLEDNING 
 

Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systema-

tisk 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 re-

sultatmål. Rapporten indeholder desuden de resultater, der skal ligge til grund for kommunalbestyrel-

sens vurdering af niveauet i kommunens skolevæsen, samt vurderingen af niveauet.  

For de nærmere krav til udarbejdelse af kvalitetsrapporten henvises til bekendtgørelse nr. 698 af 23. 

juni 2014 om kvalitetsrapporter, samt bemærkningerne til L150 (Forenkling af regelsættet Fælles Mål, 

kvalitetsrapporter og elevplaner samt opfølgning på mål for folkeskolen m.v.). 

  

1.1. Kort præsentation af skolen   

Midtskolen består af tre almene skoleafdelinger; Afdeling Bavne med 327 elever, afdeling Møllevang 

med 302 elever og afdeling Sofiendal med 457 elever. Tilknyttet afdeling Møllevang er en special-

klasserække med 26 elever og tilknyttet afdeling Sofiendal er en specialklasserække med 35 elever, 

Øen med 46 elever, Skolen ved Skoven med 22 og to læsecentre med tilsammen 17 elever.  

Skolens værdigrundlag: 

Vision 

Midtskolen vil i samarbejde med forældrene arbejde for at udvikle eleverne til dygtige, socialt kom-

petente og livsduelige mennesker. 

Værdigrundlag 

I Midtskolen 

 Tror vi på fællesskabet som bærende enhed, hvortil alle – voksne og børn - forventes at bidra-

ge og hvorfra alle kan suge næring 

 Skaber vi rammer og tilrettelægger processer med fokus på sundhed 

 Ser anerkendelse, respekt, ansvar, omsorg, tillid og åbenhed som væsentlige forudsætninger 

for trivsel 

 Udvikler vi skolen ved at inddrage viden udefra, tænke nyt, sætte mål og evaluere resultater 

 Har forældre og skole i fællesskab ambitioner om, at eleverne udvikler sig og bliver så dygtige, 

de kan. 

 

Pædagogisk profil 

Midtskolen er PALS skole (positiv adfærd i læring og samvær)  

 

Linjer i overbygningen 

Målet for linje-projektet er, at eleverne bliver så dygtige, de kan indenfor et område, der har deres 

særlige interesse. Midtskolen har for 7. – 9. klasses eleverne oprettet syv linjer, som eleverne vælger 

sig ind på efter interesse. Valget gælder for en treårig periode. Undervisning på linjerne ligger på 
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hele dage med 7. lektioner 20 uger om året. Det betyder, at en elev efter en tre årig periode har 

haft mulighed for i at fordybe sig i et område af særlig interesse i 420 lektioner. I ressourcen til linjerne 

indgår udover pausetid, valgfagstimerne og timer til understøttende undervisning. Da valgtimerne 

indgår, har skolen udarbejdet særskilte læseplaner for undervisningen, og disse er godkendt i kom-

munalbestyrelsen. 

Følgende linjer udbydes: 

 Håndværk     

 International linje med fokus på engelsk  

 Idræt     

 Medie og kommunikation   

 Narturlig-vis (naturfag)   

 Krop og livsstil  

 Musik og drama   

Undervisningen er henlagt til skolens forskellige afdelinger med en linje på afdeling Bavne, en på 

afdeling Møllevang og tre på afdeling Sofiendal. Undervisningen på de sidste linjer (håndværk, krop 

og livsstil) varetages af EUC Sjælland og undervisningen er henlagt til deres campus i Næstved. 

Som noget nyt forankrede vi i dette skoleår afholdelse af projektopgaven med udgangspunkt i linjer-

ne. Eleverne fik hermed mulighed for at arbejde og aflægge prøve i noget de var særligt optagede 

af, og som de havde fået et anseeligt ekstra antal timers undervisning i. Det havde som konsekvens, 

at karaktergennemsnittet i projektopgaven for Midtskolens samlede 9. årgang på godt 100 elever 

steg fra 6,08 i 2014/15 til 7,57 i 2015/16 altså en difference på 1,49 % 

Fokus på ungdomsuddannelserne 

I samarbejde med EUC Sjælland, Midtsjællands gymnasium, Køge Handelsskole og ZBC er vi med i 

projekt Ny Nordisk skole. I vores projekt vælger 9. klasse sig ind på ungdomsuddannelserne efter inte-

resse. I projektet undervises de over en periode af to uger i forløb tilrettelagt og udført af Midtskolens 

lærere i samarbejde med lærere fra ungdomsuddannelserne. Undervisningen finder sted på ung-

domsuddannelserne. Formålet med projektet er flersidigt. Vi ønsker at kvalificere de unges valg af 

ungdomsuddannelse og gøre dem trygge ved den organisatoriske- og de fysiske rammer heri. Sam-

tidigt ønsker vi at styrke den viden lærerne fra såvel grundskolen som ungdomsuddannelserne har 

om hinandens praksis. 

Projekt Naturlig-vis 

I samarbejde med øvrige skoler i Faxe Kommune, samt Køge og Stevns Kommuner arbejder vi med 

projekt Naturlig-vis. Projektet, der er støttet med otte millioner fra Maersk fonden, har til formål, gen-

nem kompetenceudvikling hos lærerne, at øge elevernes læring og resultater indenfor det naturfag-

lige felt. Et stort antal lærere får derfor et ekstra linje- fag over en treårig periode, to lærere tager en 

vejlederuddannelse på diplomniveau og alle lærere, der underviser i naturfag, deltager i lektionsstu-

dier med det formål at udvikle undervisningen 
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2. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 
 

2.1. Sammenfattende helhedsvurdering for skolen 

Indledningsvist er det vigtigt for os at gøre opmærksom på, at den måde vi i øjeblikket aflægger 

årsberetning på eller som det hedder i offentlig kontekst skriver kvalitetsrapport på, repræsenterer et 

nyt paradigme i forhold til den tilgang, vi tidligere har praktiseret i Faxe. Kvalitetsrapporten omhand-

ler udelukkende felter, der kan måles og vejes og dermed sættes på tal og gerne på tal, der kan 

gøres til genstand for nationale sammenligninger. Dette er en helt legitim tilgang til at måle kvalitet. 

Valget af tilgang til kvalitetsvurderinger betyder imidlertid også et valg vedrørende, hvad man væl-

ger at kaste lys på, og hvad man vælger at lade ligge hen i mørke. Store dele af de myriader af ind-

satser og arbejdsfelter, der kendetegner en skole ligger uanset tilgang hen i mørke. I dette paradig-

me er skolen som dannelsesinstitution i vid udstrækning lagt i mørke, mens der kastes lys på skolen 

som uddannelsesinstitution. Der kastes lys på uddannelsesparathed frem for livsduelighed. Den bed-

ste af alle skoler opfostrer eleverne til såvel det ene som det andet, og det bestræber vi os også på i 

Midtskolen. Det skal siges, at det ville have været en stor fordel i den nærværende tilgang til vurde-

ring af skoler, såfremt det talmateriale, der skal ligge til grund for vurderingen, nød almindelig respekt 

blandt eksperter her i landet med hensyn til validitet og sammenlignelighed. Det synes desværre ikke 

at være tilfældet.  Vi har i rapporten søgt at beskrive og tage forbehold for de fejlkilder, der er os 

bekendt. 

Sammenfattende er det en vurdering, at vi driver en skole, hvor eleverne trives på alle områder.  Det 

er et resultat, vi er meget tilfredse med ikke mindst set i lyset af, at vi i Midtskolen løfter en stor inklusi-

onsopgave af kommunal karakter i hverdagen. Karakteren af denne kan ses andre steder i rappor-

ten. Det er en opgave, vi løser i et samarbejde mellem lærere, pædagoger, elever og forældre, og 

den er i talesat i skolen. Vi oplever, at alle bidrager positivt til dette og yder hver deres indsats.  Vi 

oplever samtidigt, at vores specialenheder er til stor inspiration og glæde for os alle i hverdagen. Vi 

hører ofte fra forældre, at netop det, at deres børn i skolen møder vidt forskellige mennesker, bidra-

ger til at øge deres sociale kompetencer.  

PALS, vores inklusionspædagoger og andre inklusionsindsatser bidrager til, at hverdagen forløber på 

en god og positiv måde. Den forløber bestemt ikke uden konflikter, men vores fokus er, at konflikter 

kan bidrage til, at vi bliver klogere, og det forsøger vi så at blive efter bedste evne. 

Vi har netop haft den store glæde, at kompetencecenter for struktureret pædagogik har publiceret 

et antal bøger. En grundbog til lærere og pædagoger i social læring og to undervisningsmaterialer 

med tilhørende vejledning indenfor samme felt. Materialerne, og den viden der ligger bag, bliver 

formidlet videre til det pædagogiske personale indenfor skolerne i Faxe kommune, og vi oplever stor 

interesse fra andre kommuner for samme. 

Vi oplever, og det viser vores målinger af trivsel blandt medarbejderne også, at vi er en skole i udvik-

ling. Der er fokus på nye projekter og måder at gøre tingene på, og selvom det stiller store krav til 

medarbejderne, bidrager alle gerne. Vi har meget fokus på kompetenceudvikling i personalegrup-

pen, og mange er på efter- videreuddannelse. Vi søger at hente viden udefra. Alt dette har vi en 

forventning om, fremadrettet vil bidrage til kvaliteten i undervisningen og til at forbedre elevernes 

resultater i forhold til afgangsprøver og tests.  

Vi har mange steder fine resultater vedrørende tests og undersøgelser. Nogle offentliggjort i denne 

rapport – andre vi selv foranlediger, og når vi ser på vores elevers uddannelsesparathed, er vi rigtig 

godt med i forhold til at få dem videre i en ungdomsuddannelse. Vi kan se, at vores andel af elever, 

der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse, er høj og stigende fra 2012 – 

2014. Fastholdes de, i de uddannelser, de har valgt, er vi tæt på at have gennemført regeringens 95 



 

 

 

 

 

Kvalitetsrapport Midtskolen for skoleåret 2015/2016  Side 6 af 35

  

 

Center for Børn og Undervisning 

% målsætning. Det kan blive spændende at følge et spor helt til dørs, når vi får lidt mere udbyggede 

statistikker. 

Der, hvor vi har resultater, der kræver opmærksomhed, har vi lagt planer for det arbejde, det kræver 

at forbedre resultaterne generelt eller for det arbejde, der forestår med at skabe udvikling og læring 

for enkelt elever i forhold til det udgangspunkt, de nu kommer med hver især. 

Vi kan altså grundlæggende se to ting. Vores elever trives, og en meget stor del af dem påbegynder 

en ungdomsuddannelse efter endt skolegang. Det vælger vi at se som tegn på, at de har erhvervet 

sig en vis portion livduelighed og samtidigt er blevet uddannelsesparate 

 

 2.2. Opsamling på handleplan 

Som en del af folkeskolereformen skal der udarbejdes handlingsplaner for skoler, hvis niveau skal løf-

tes på bestemte områder. I forbindelse med kvalitetsrapporten for 2014/2015 blev der udvalgt om-

råder, som skolen i skoleåret 2015/2016 skulle have ekstra opmærksomhed på. 

I denne kvalitetsrapport følges op på de igangsatte aktiviteter med konkrete handlinger. 

 

Følgende aktiviteter og handlinger er iværksat på Midtskolen: 

 Matematik, problemløsning: 

o Timer til understøttende undervisning. Hver klasse får øremærket 1 ugentlig skemalagt 

time til faglig fordybelse i matematik 

o Matematik-netværk på tværs af hele Midtskolen med fokus på indhold og pædagogik 

o Nyt undervisningsmateriale med mere fokus på differentiering af undervisningen 

 Naturfag 

o Alle overbygningsklasser har fået en 1 ugentlig skemalagt time til faglig fordybelse 

o Naturfags-vejledere. Skolen har én uddannet vejleder. En vejleder nummer to er næsten 

færdiguddannet. De skal tilknyttes mellemtrin og udskoling. 

o Naturfags-netværk på tværs af hele Midtskolen med fokus på ’den røde tråd’ i faget. 

o Nyt undervisningsmateriale til fagene geografi og biologi 

o Ressourcer afsat (40 timer) til lektionsstudier og videndeling blandt naturfagslærere 

o Projekt Naturlig-vis: 360 timer afsat. 

o Projektopgaven forankret i elevernes linjefag 

 

Målet er, at Midtskolens elever gennem fordybelse bliver bedre motiverede for fagene, hvorved  

karaktergennemsnittet øges. 

Alle handleplaner er sat i værk og fastholdes kommende år med henblik på flerårsvirkning. Flere ind-

satsområder kommer til 
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3. MÅL OG RESULTATMÅL 

3.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål 

Med aftalen af 7. juni 2013 om et fagligt løft af folkeskolen er der fastsat en række nationale mål og 

resultatmål for folkeskolen (behandles i afsnit 4-6 i rapporten). Disse mål og resultatmål er et centralt 

udgangspunkt for den opfølgning, der skal ske på alle niveauer i forhold til udviklingen af elevernes 

faglige niveau, og er derfor også retningsgivende for kommunalbestyrelsens arbejde for at højne 

kvaliteten i folkeskolen. Opfyldelsen af målene sigter mod, at eleverne i den danske folkeskole opnår 

et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen – herunder at flere elever opnår karakteren 2 i 

dansk og matematik – samt at folkeskolen i højere grad understøtter opfyldelsen af målsætningen 

om, at 95 pct. af en ungdomsårgang gennemfører mindst en ungdomsuddannelse (behandles i 

afsnit 7-9 i rapporten).  

 

De nationale mål og resultatmål i aftalen om et fagligt løft af folkeskolen er følgende: 

 

1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 

 Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. 

 Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. 

 

2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 

 Andelen af elever med dårlige læseresultater i de nationale test for læsning og matematik 

uanset social baggrund skal reduceres år for år. 

 

3) Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden 

og praksis. 

 Elevernes trivsel skal øges. 
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4. FOLKESKOLEN SKAL UDFORDRE ALLE ELEVER, SÅ DE BLIVER SÅ  

DYGTIGE, DE KAN 
 
Flg. er gældende for kap. 4.1, 4.2 og 5.1:  

Testresultater fra de nationale test er til internt brug på skolen og er derfor underlagt bestemmelser 

om fortrolighed. Det betyder, at der er begrænsninger på, hvordan de nationale måltal for elever-

nes faglighed må omtales i den offentlige udgave af kvalitetsrapporten og i den sammenfattende 

vurdering.  

Bestemmelsen om fortrolighed giver nogle udfordringer i forhold til en meningsfuld sammenfatning af 

resultater i den officielle del af kvalitetsrapporten. I denne offentlige rapport kan flg. to typer oplys-

ninger om testresultaterne offentliggøres i kvalitetsrapporten: 

1. Kommunen kan offentliggøre oplysninger om skolers og kommuners udvikling set i forhold til 

samme skoles eller kommunes resultater tidligere år. 

2. Kommunen kan offentliggøre, hvorvidt resultatmålingerne for kommunen eller skolen er indfri-

et eller ej. Dog ikke, hvor langt man er fra målet.  

Det centrale er i den forbindelse, at det ikke må være muligt at rangordne skoler eller kommuner på 

baggrund af testresultater.  

 

4.1. Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de  
nationale test 

4.1.1 Markering af om målet er nået. 

 Dansk, læsning                   Matematik  

Skole, afdeling 2. kl. 4. kl. 6. kl. 8. kl. 3. kl. 6. kl. 

Midtskolen, Bavne afdeling Nej Nej Nej Nej Nej Ja 

Midtskolen, Møllevang afdeling Ja Nej Nej Nej Nej Nej 

Midtskolen, Sofiendal afdeling Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Midtskolen, Skolen ved Skoven Ja Nej Nej Nej Ja  

Midtskolen, Øen Nej Nej Nej Nej Nej Ja 
       

Kommunegennemsnit, folkeskoler Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

 

Kommentar, analyse og refleksioner:  

Der har i de seneste år været en del polemik om, hvorvidt man overhovedet kunne vurdere en skoles 

resultater ved hjælp af de nationale tests. Det er testenes validitet, der har været til diskussion. Afledt 

af resultater fra Ørum Sole på Norddjurs, der kunne konstatere, at samme elev en uge kunne opnå et 

resultat over gennemsnittet og ugen efter et under gennemsnittet i samme test ikke blot set som en 

enkelt elev, men som et generelt billede på testene som helhed på skolen, henvendte skolen sig til 

kommunen, som henvendte sig til ministeriet og til offentligheden. Det har ført til, at flere af landets 

førende statistiske forskere (Peter Allerup og Svend Kreiler) har undsagt validiteten af de nationale 

tests. Det har ikke været muligt for dem at gå i dybden med kritikken, da de er forment adgang til 
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resultaterne. Fra anden side har der været rejst kritik af de spørgsmål eleverne er blevet stillet overfor 

i læsetesten. En lærer henvendte sig fx fordi en elev i 4. klasse skulle svare på, hvad ordet inkommen-

sunabel betyder. Denne og andre henvendelser har ført til, at 25 % af spørgsmålene i de nationale 

tests for læsning og matematik er ændret fra 2014 til 2015. Det betyder, at man kan stille spørgsmåls-

tegn ved om det overhovedet er muligt at sammenligne resultatet i læsning og matematik fra 2014 

til 2015. I følge ministeriet for børn og undervisning kan man; ikke være sikker på, at fremgang i nogle 

fag og tilbagegang i andre, som testscorerne viser, er et udtryk for, hvordan eleverne klarer sig. Det 

kan lige så godt være et udtryk for at opgaverne er skriftet ud. Det voldsomste udsving ses i 2. klasse, 

hvor antallet af fremragende læsere er faldet med 75 procent. … Ifølge den redegørelse Ellen Thra-

ne Nørby har givet folketinget; kan ministeriet ikke love, at frem- og tilbagegange i elevernes faglige 

resultater alene er et udtryk for ændringer i elevernes faglige niveau.” (Folkeskolen 22. oktober 15). 

Sidste problematik kan meget vel fortsat eksistere ved sammenligningerne i indeværende års kvali-

tets rapport, idet der forekommer sammenligninger mellem fx nuværende 6. årgangs resultater, da 

de gik i 4. klasse. Altså sammenligning med resultater fra før spørgsmålene blev ændret. Kritikken 

fortsætter imidlertid på baggrund af ministeriets egne undersøgelser.  

Ministeriet har efterfølgende ladet udarbejde en rapport angående problematikker vedrørende te-

stene. Om den udtaler professor i statistik Peter Allerup 8. marts 2016: 

”Én stor tilståelse, kalder professor Peter Allerup den rapport om målesikkerheden i de nationale test, 

som Undervisningsministeriet netop har offentliggjort. 12 procent af eleverne får vidt forskellige resul-

tater, når de tager den samme test to gange med kort mellemrum. Det viser en lav målesikkerhed, 

siger statistikprofessoren. Rapporten er en erkendelse af, at der er problemer med de nationale 

test. Både med validiteten og med reliabiliteten. Rapporten bekræfter de urovækkende ting, vi 

har set i Norddjurs", siger professor i pædagogisk statistik ved DPU Peter Allerup og glæder sig 

over, at Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling vil indkalde nogle eksperter til at kigge 

på testforløbene. "Det er i alles interesse at få givet testsystemet et eftersyn - ellers ryger tilliden til 

testene". 

"12 procent er for meget - det her er simpelthen det, vi så i Norddjurs, ganget op", siger Peter 

Allerup om de udsving, ministeriet har set blandt 32.600 elever, der tog den samme test to gan-

ge i efteråret 2014. 12 procent af eleverne har større udsving fra test til test, end man ville forven-

te som følge af den beregnede statistiske usikkerhed.”   

Han bakkes 11. marts op af professor emeritus Svend Kreiner, der i relation til samme rapport 

udtaler: 

”Genbrugsopgaver 

Én medvirkende årsag kan være, at eleverne møder de samme opgaver igen i alt for stort omfang. 

"Det er nødvendigt og formodentlig enkelt at lægge ind i systemet, at den samme elev ikke må få 

den samme opgave igen", siger Svend Kreiner. 

En særlig problemstilling gør sig gældende for det gamle test-smertensbarn, læseafkodning i 6. og 8. 

klasse, hvor eleverne så at sige tømmer banken, fordi de for længst har automatiseret deres læsning. 

Hvis sværhedsgraden ikke stemmer. 

Men det store problem, som kan være årsag til, at testene simpelthen ikke længere måler sikkert, er 

at opgavernes beregnede sværhedsgrad ikke stemmer med, hvor svære de faktisk er for eleverne 

at løse. Hvis den ikke gør det, falder hele systemet til jorden. 

"Det er standardrutine i forbindelse med pædagogiske test, at man forholdsvis regelmæssigt afprø-

ver, om sværhedsgraderne har ændret sig", fremhæver Svend Kreiner. "Det kan skyldes, at der er ord 
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eller begreber, som ikke længere bruges, og som der derfor er færre elever, der forstår. Eller det kan 

skyldes, at man er begyndt at træne eleverne i bestemte opgavetyper, som vi har set med ordkæ-

deopgaverne. Så passer den sværhedsgrad, de blev beregnet til i 2010, ikke længere", fremhæver 

Svend Kreiner og appellerer ligesom Peter Allerup til, at testene får et meget grundigt serviceeftersyn. 

Træning underminerer nationale test  

Stod det til Kreiner var de nationale test udelukkende det redskab til lærerne, de oprindelig var 

tænkt til - ikke hverken information til forældrene eller - som det er sket med folkeskolereformen - et 

redskab til at måle, om skoler og kommuner lever op til nationale mål. Jo større vægt, samfundet 

lægger på testresultaterne, jo større bliver risikoen for, at lærerne føler sig presset til at træne elevene 

op til testene - og jo mere usikker og misvisende bliver målingen.” 

Ovenstående efterlader det indtryk, at der er god grund til at forholde sig kritisk til resultaterne af de 

nationale tests. Svend Kreiner skriver i sit indlæg, at resultaterne muligvis kan afspejle, at man er be-

gyndt at undervise eleverne i testene. Et begreb vi kender fra udlandet, hvor test problematikker har 

været fremherskende og debatterede en del år. Teaching to tests”. Det er en problemstilling, vi har 

reflekteret over i Midtskolen. En problemstilling kan fx være, at vi har valgt at indkøbe et matematik-

system, som vi synes bedst lever op til den læring i kompetencetænkning, som angives i fagmålene. 

Systemet har imidlertid indbygget en anden taksonomi (rækkefølge i læringen) end den, der er ind-

lejret i de nationale tests. Det betyder rent konkret, at vores elever på forskellige felter bliver testet i 

noget, de ikke er undervist i endnu.  

Vi tager imidlertid resultatet af de nationale tests alvorligt som pejling og sammenholder dem med 

øvrige testresultater for derigennem at få et bredere billede af, hvilke udfordringer vi står med. Dette 

har ført til, at vi de kommende år, har lagt handleplaner for forbedring af resultaterne inden for læs-

ning og matematik. Disse kan ses andet steds i rapporten. 

Resultaterne for klasser og enkelt elever behandler vi på de årlige klassekonferencer med deltagelse 

af lærere, vejledere og ledelse.  Refleksionerne her ligger til grund for ændringer i undervisningen og 

udarbejdelse af handleplaner for enkelt elever med særlige udfordringer. 

 

4.2. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige  
år for år 

4.2.1 Udvikling i procent-point fra 2014/2015 til 2015/2016 

 Dansk, læsning Matematik  

Skole, afdeling 2. kl. 4. kl. 6. kl. 8. kl. 3. kl. 6. kl. 

Midtskolen, Bavne afdeling + 7 - 2 + 9 + 9 - 11 + 7 

Midtskolen, Møllevang afdeling + 6 + 10 0 + 1 + 4 0 

Midtskolen, Sofiendal afdeling 0 + 4 - 7 + 6 - 11 - 2 

Midtskolen, Skolen ved Skoven - 80 - - - 0 - 

Midtskolen, Øen 0 0 0 0 0 -50 
 

     

 

Kommunegennemsnit, folkeskoler + 1 - 1 + 1 + 3 - 3 + 3 

 
Kommentar, analyse og refleksioner:  

Resultaterne er hovedsagligt positive med fremgang en række steder. Vi har nogle problemstillinger 

på 3. og 6. årgang på afdeling Sofiendal. Vi kender godt årsagen og arbejder med udfordringerne.  

http://www.folkeskolen.dk/541662/traening-underminerer-nationale-test
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5. FOLKESKOLEN SKAL MINDSKE BETYDNINGEN AF SOCIAL BAGGRUND I 

FORHOLD TIL FAGLIGE RESULTATER 
 

5.1. Andelen af elever med dårlige læseresultater i de nationale test for  
læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år. 

Opgørelse over hvordan eleverne klarer sig i relation til deres sociale baggrund eksisterer udelukken-

de på kommune-niveau. Statistik vedr. dette findes derfor kun i kvalitetsrapporten for det samlede 

skolevæsen (i den fortrolige del). 

  

5.1.1 Udvikling i procent-point fra 2014/2015 til 2015/2016 

 Dansk, læsning Matematik  

Skole, afdeling 2. kl. 4. kl. 6. kl. 8. kl. 3. kl. 6. kl. 

Midtskolen, Bavne afdeling - 6 + 13 - 1 0 + 6 - 12 

Midtskolen, Møllevang afdeling - 10 + 13 - 26 + 9 - 1 - 10 

Midtskolen, Sofiendal afdeling - 3 + 5 - 7 - 22 + 18 - 6 

Midtskolen, Skolen ved Skoven 0 - - - 0 - 

Midtskolen, Øen - 14 + 25 + 60 + 33 + 38 + 20 
       

Kommunegennemsnit - 7 + 2 - 6 - 5 + 8 - 7 

 
 

Kommentar, analyse og refleksioner:  

Se ovenfor
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6. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt  
andet gennem respekt for professionel viden og praksis 
 

6.1. Elevernes trivsel skal øges 

Som et led i folkeskolereformens nationale mål om, at elevernes trivsel skal styrkes, skal elevernes triv-

sel fremover måles årligt på alle landets folkeskoler. 

De 40 spørgsmål til 4. – 9. kl. er delt op i 5 kategorier: 

1. Social trivsel 

2. Faglig trivsel 

3. Støtte og inspiration i undervisningen  

4. Ro og orden  

5. Øvrige spørgsmål 

For 4. – 9. kl. er der i Ledelsesinformationssystemet (LIS) udregnet en såkaldte ’indikator’ for kategori-

erne 1 – 4. Det er kun disse indikatorer, der er obligatoriske.  

Derfor findes i LIS ingen differentierede indikatorer for 0. – 3. klassetrin. Hvilket er årsagen til, at der i er 

denne kvalitetsrapport udelukkende er medtaget data vedr. 4. – 9. klasse. 

Den anden nationale måling af elevernes trivsel i folkeskolen blev gennemført i foråret 2016. 

 

6.2 Differentierede indikatorer 

6.2.1 Trivsel, differentierede indikatorer 4. – 9. kl., 2015/2016 

 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl.  9. kl. 
Samlet 

indikator 
2015/2016 

Samlet 
indikator 

2014/2015 

Midtskolen, Bavne afdeling         

Social trivsel 4,3 4,2 4,3 4,2 3,9 4,2 4,2 4,1 

Faglig trivsel  3,9 3,7 3,9 3,3 3,5 3,7 3,7 3,6 

Støtte og inspiration i undervisningen 3,8 3,3 3,3 3,3 3,0 3,0 3,3 3,3 

Ro og orden  3,9 3,8 3,9 4,0 3,7 3,9 3,9 3,6 
         

Midtskolen, Møllevang afdeling         

Social trivsel 3,9 4,1 4,1 4,0 3,8 4,1 4,0 3,8 

Faglig trivsel  3,5 3,8 3,7 3,5 3,5 3,6 3,6 3,4 

Støtte og inspiration i undervisningen 3,3 3,5 3,0 3,1 2,9 3,1 3,2 2,9 

Ro og orden  3,5 3,8 3,7 3,6 3,6 3,8 3,7 3,5 
         

Midtskolen, Sofiendal afdeling         

Social trivsel 4,0 4,0 3,8 4,0 4,2 3,8 4,0 4,0 

Faglig trivsel  3,7 3,7 3,4 3,5 3,7 3,5 3,6 3,6 

Støtte og inspiration i undervisningen 3,4 3,3 2,8 2,9 3,4 2,7 3,1 3,1 

Ro og orden  3,5 3,7 3,4 3,6 4,2 3,7 3,7 3,6 

Midtskolen, Øen         
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Social trivsel 3,7 - 3,8 - - - 3,8 4,0 

Faglig trivsel  3,1 - 3,4 - - - 3,4 3,5 

Støtte og inspiration i undervisningen 2,5 - 3,1 - - - 2,9 3,4 

Ro og orden  3,5 - 3,6 - - - 3,5 3,7 
         

Midtskolen, Skolen ved Skoven         

Social trivsel - - - - - - 4,0 2,8 

Faglig trivsel  - - - - - - 3,8 2,7 

Støtte og inspiration i undervisningen - - - - - - 3,0 2,6 

Ro og orden  - - - - - - 3,3 3,4 
         

Kommunegennemsnit         

Social trivsel 4,1 4,1 4,1 4,0 4,0 4,0 4,1 4,0 

Faglig trivsel  3,6 3,7 3,7 3,6 3,8 3,7 3,7 3,6 

Støtte og inspiration i undervisningen 3,4 3,4 3,2 3,1 3,1 3,0 3,2 3,2 

Ro og orden  3,5 3,8 3,8 3,6 3,8 3,8 3,7 3,6 

 

Kommentar, analyse og refleksioner:  

Overordnet set forekommer det utroligt positivt, at danske elever på en skala fra 1-5 bedømmer deres 

trivsel pænt oppe i den bedre ende af skalaen. Det forekommer nærliggende at konkludere, at danske 

skoleelever faktisk ser ud til at trives meget godt. Det samme må siges at gøre sig gældende for eleverne i 

Faxe Kommune og i Midtskolen. I toppen af bedømmelsen ligger området social trivsel, mens støtte og 

inspiration i undervisningen ligger lavest. Det kan ikke undre nogen, når man dykker mere ned i materialet 

al den stund, at et af spørgsmålene i sidste kategori er, om undervisningen er kedelig og et andet er om 

den er spændende. Det er vanskeligt at forestille sig, at en elev vil tilkendegive, at undervisningen aldrig 

er kedelig eller altid er spændende. Faktisk kunne man påstå, at det ville være svært problematisk, hvis 

de gjorde. Selvom det naturligvis altid er vigtigt at bestræbe sig på at gøre undervisningen spændende 

og læring let tilgængelig, kommer man formodentlig ikke udenom, at læring også ind imellem kræver en 

vis form for vedholdenhed og ”rugbrødslæring”, Sagt på en anden måde skal de tyske bøjninger, tabel-

lerne og staveordene læres ligesom det for nogle kan kræve et langt sejt træk at forstå en anden grads 

ligning eller at læse en litterær tekst. Hvad der er kedeligt eller spændende af det nævnte vil også variere 

fra person til person. 

I undersøgelsen kan man se store udsving fra klassetrin til klassetrin.  

I Midtskolen har vi trukket tallene ud, således at hvert enkelt team omkring en klasse har modtaget resulta-

terne for deres klasse holdt op mod gennemsnittet for skolen, kommunen og landsgennemsnittet. Vi har 

bedt teamene om, at reflektere over resultatet og drøfte det med klassen. Vi har også bedt om, at der i 

de enkelte klasser lægges handleplaner i klasserne på problematiske felter. Resultatet af dette arbejde er 

afleveret til ledelsen. Vi bruger det som afsæt til at sætte fælles fokus på områder, hvor vi vurderer, der 

kan identificeres problemfelter af interesse for hele skolen. På en afdeling har vi inddraget AKT konsulent 

Jytte Bock i en refleksion over indsatser i indskolingen og i samarbejde med hende tilrettelagt et forløb for 

kommende år. 

I Midtskolen har vi valgt, at supplere den landsdækkende undersøgelse med trivselsundersøgelser i klas-

serne på 4. og 7. klassetrin. Disse undersøgelser udarbejdes i programmet Klassetrivsel.dk. Resultatet af 

disse undersøgelser gøres til genstand for en drøftelse ved de årlige klassekonferencer på de pågælden-

de klassetrin og efterfølgende på forældremøderne. Med afsæt i resultaterne lægges der handleplaner 

på udvalgte områder, for udvalgte elever eller grupper af elever. 

På kommunalt plan er der nu indkøbt licens til at udarbejde de overordnede trivselsundersøgelser i det 

program, der hedder klassetrivsel. Det indebærer, at vi får mulighed for at se resultaterne elevniveau. Det 

bliver et vigtigt redskab i det videre, for selvom resultaterne overordnet er positive, kan vi ikke siges at ha-

ve gjort vores arbejde godt nok, så længe der er elever, der mistrives uden at få hjælp. Brugen af klasse-

trivsel øger vores muligheder for dette. 
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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 

Midtskolen, Bavne afdeling Dansk  5,9 5,9 6,9 

 Matematik  5,7 6,4 7,6 

 Bundne prøvefag 6,0 6,2 6,7 

Midtskolen, Møllevang afdeling Dansk  5,6 (5,8) 6,1 (6,5) 6,6 (6,7) 

 Matematik  4,7 (5,0) 5,5 (6,1) 6,7 (6,7) 

 Bundne prøvefag 5,5 (5,7) 5,9 (6,4) 6,8 (7,0) 

Midtskolen, Sofiendal afdeling Dansk  6,3 (6,3) 6,6 (6,7) 5,4 (5,7) 

 Matematik  5,3 (5,3) 5,6 (5,8) 4,0 (4,0) 

 Bundne prøvefag 5,9 (5,9) 6,3 (6,4) 5,3 (5,4) 

Midtskolen, Øen Dansk  - 5,5 - 

 Matematik  - 5,3 - 

 Bundne prøvefag - 5,8 - 
     

Kommunegennemsnit, folkeskoler, inkl. spec.kl. *) Dansk  6,3 (6,3) 6,6 (6,7) 6,5 (6,6) 

 Matematik  5,5 (5,5) 6,6 (6,7) 5,9 (5,9) 

 Bundne prøvefag 6,2 (6,2) 6,6 (6,7) 6,4 (6,4) 

                 *) Karaktererne i parentes angiver afdelingens karaktergennemsnit ekskl. specialklasser 

 

 

7.1.2 Treårige karaktergennemsnit, 9. klasse 

Skole, afdeling Fag  
2011/2012  
– 2013/14 

2012/2013 
 – 2014/2015 

201/2014 
 – 2015/2016 

Midtskolen, Bavne afdeling Dansk  6,3 6,1 6,2 

 Matematik  6,5 6,6 6,6 

 Bundne prøvefag 6,5 6,4 6,3 

Midtskolen, Møllevang afdeling Dansk  6,2 6,1 6,1 

 Matematik  5,7 5,5 5,5 

 Bundne prøvefag 6,1 5,9 6,0 

Midtskolen, Sofiendal afdeling Dansk  6,3 6,3 6,1 

 Matematik  5,5 5,4 5,0 

 Bundne prøvefag 5,9 5,9 5,9 

     
Kommunegennemsnit, folkeskoler, inkl. spec.kl. Dansk  6,2 6,4 6,4 

 Matematik  5,7 6,0 5,9 

 Bundne prøvefag 6,1 6,3 6,3 
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Kommentar, analyse og refleksioner:  

Midtskolen er base for en stor del af de specialpædagogiske tilbud i Faxe Kommune. Vi sætter en 

ære i, at elever indskrevet i disse tilbud går til afgangsprøve på linje med andre elever. Det samme 

er ikke tilfældet i alle skoler med specialelever – langt fra. Vi sætter ambitionerne højt på dette om-

råde, fordi der i skolens værdigrundlag er lagt meget vægt på at udvikle alle eleverne til livsduelige 

mennesker. For at få et retvisende billede af øvrige elevers resultater fremgår sidstes af tallene i pa-

rentes. Det har desværre kun kunnet lade sig gøre i denne tabel, hvorfor vi vender tilbage til denne 

problemstilling i kommende afsnit også. Det viser sig nemlig at have stor betydning helt op til 0,3 ka-

rakter point i dette skoleår.  

Vi kan glæde os over, at karaktergennemsnittet på afdeling Bavne og afdeling Møllevang ligger 

pænt og over kommunegennemsnittet. Vi kan samtidigt glæde os over, at karakterne på afdeling 

Møllevang har været støt stigende siden 2012. Resultatet på afdeling Sofiendal skoleåret 2014/2015 

har givet anledning til refleksion. 9. årgang har ikke blot på 9. årgang, men hele vejen gennem skole-

forløbet været en udfordret årgang. Det kan ses af deres rest resultater i læsning og matematik alle-

rede ved indgangen i børnehaveklassen. På den baggrund har der gennem årerne været i værksat 

mange indsatser. Samtidigt har det været en årgang med stor elev gennemstrømning. Elever er gå-

et ud og elever er kommet til. Alene i 9.klasse kom en håndfuld elever til af forskellige årsager, men 

ofte med særlige udfordringer. 

På afdeling Sofiendal gælder det, at en række af de elever, der går til afgangsprøve eller deltager i 

nationale test her, kun delvist har modtaget undervisning på afdelingen. Det skyldes et stort og sti-

gende optag af elever fra kommunens modtageklasser. Der er dermed tale om elever, der kun har 

to års skolegang i en dansk skole bag sig og som fortsat står med en del sproglige og andre vanske-

ligheder. 

 

7.2 Socioøkonomisk reference  

Socioøkonomisk reference  

Indikatoren ’den socioøkonomiske reference’ er behæftet med en vis statistisk usikkerhed. Derfor er 

differencen mellem årsresultatet og den socioøkonomiske reference ligeledes behæftet med en vis 

statistisk usikkerhed.  

I de tilfælde, hvor skolens årsresultat ligger uden for usikkerhedsintervallet, er årsresultatet signifikant 

forskelligt fra den socioøkonomiske reference, og forskellen er markeret med en * i tabellen.  

 

Tabellerne læses således:  

En positiv forskel mellem karaktergennemsnit og socioøkonomisk reference betyder, at skolen har 

klaret sig bedre end forventet ud fra den socioøkonomiske beregningsmodel. 

En negativ forskel mellem karaktergennemsnit og socioøkonomisk reference betyder, at skolen har 

klaret sig dårligere end forventet ud fra den socioøkonomiske beregningsmodel. 

Eksempel: I ’bundne prøvefag i alt’ er forskellen for skoleåret 2015/2016 udregnet til -0,5. Det betyder, 

at skolens karaktergennemsnit er 0,5 karakterpoint lavere end forventet ud fra den socioøkonomiske 

model.  

Stjernen (*) efter tallet indikerer, at beregningen er signifikant. 
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7.2.1 Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag og socioøkonomiske referencer, 9. kl. Midtskolen 

Fag  2013/2014 2014/2015 2015/2016 

 Fag-
disciplin 

Karakter- 
gennesnit 

Socioøko 
reference 

Forskel 
Karakter- 
gennesnit 

Socioøko 
reference 

Forskel 
Karakter- 
gennesnit 

Socioøko 
reference 

Forskel 

Bundne prøvefag i alt 5,9 6,2 -0,3 6,3 6,5 -0,2 6,2 6,7 -0,5* 

Dansk Læsning 5,7 5,9 -0,2 5,4 5,9 -0,5* 5,9 6,3 -0,4 

 Mundtlig 7,6 7,3 0,3 7,6 7,5 +0,1 7,7 7,6 +0,1 

 Retskriv. 5,1 5,6 -0,5 6,3 6,6 -0,3 6,2 6,6 -0,4 

 Skriftlig 6,3 6,2 0,1 6,6 6,3 +0,3 5,7 6,1 -0,4 

Engelsk Mundtlig 6,7 7,1 -0,4 7,3 7,3 0,0 7,1 7,5 -0,4 

Fysik/kemi Prakt/mdt 5,5 6,1 -0,6 5,8 6,4 -0,6 5,5 6,5 -1,0* 

Matematik Problem 5,0 5,7 -0,7* 5,8 6,4 -0,6* 5,8 6,4 -0,6* 

 Færdighed  5,5 6,2 -0,7* 6,2 6,7 -0,5 5,8 6,6 -0,8* 

 

7.2.2 Opnået karaktergennemsnit i prøvefag til udtræk og socioøkonomiske referencer, 9. klasse, 

Midtskolen 

Fag  2013/2014 2014/2015 2015/2016 

 Fag-
disciplin 

Karakter- 
gennemsnit 

Socioøko 
reference 

Forskel 
Karakter- 

gennemsnit 
Socioøko 
reference 

Forskel 
Karakter- 

gennemsnit 
Socioøko 
reference 

Forskel 

Biologi  Skriftlig  6,2 6,5 -0,3 5,5 6,5 -1,0 6,0 6,2 -0,2 

Engelsk  Skriftlig 5,9 6,3 -0,4 6,3 6,6 -0,3 6,2 6,8 -0,6 

Geografi  Skriftlig 4,5 5,3 -0,8 5,9 6,4 -0,5 3,7 5,1 -1,4* 

Historie  Mundtlig 4,6 6,2 -1,6* 6,0 6,3 -0,3 8,2 7,4 +0,8 

Idræt  Prak/ mdt    7,1 7,1 0,0 5,9 7,5 -1,6* 

Krist.kundska Mundtlig 5,2 7,0 -0,8 6,7 7,0 -0,3 9,9 8,9 +1,0 

Matematik  Mundtlig 7,2 6,8 0,4 6,8 6,9 -0,1 8,6 7,2 +1,4* 

Samfundsfag  Mundtlig    4,5 5,9 -1,4* 7,1 7,5 -0,4 

Tysk  Mundtlig    3,9 4,8 -0,9    

 
 

7.2.3 Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag i alt og socioøkonomisk reference for en perio-

de på 3 skoleår, 9. klasse, Midtskolen 

Fag  2011/2012 – 2013/2014 2012/2013 – 2014/2015 2013/2014 – 2015/2016 

 Fagdisci-
plin 

Karakter- 
gennemsnit 

Socioøko. 
reference 

Forskel 
Karakter- 

gennemsnit 
Socioøko. 
reference 

Forskel 
Karakter- 

gennemsnit 
Socioøko 
reference 

Forskel 

Bundne prøvefag i alt 6,2 6,2 0,0 6,2 6,4 -0,2 6,1 6,4 -0,3* 

Dansk Læsning 6,0 6,0 0,0 5,8 6,0 -0,2 5,7 6,1 -0,4* 

 Mundtlig 7,6 7,1 +0,5* 7,6 7,3 +0,3 7,6 7,4 +0,2 

 Retskriv-
ning 

6,0 5,9 +0,1 6,0 6,1 -0,1 5,8 6,2 -0,4* 

 Skriftlig 6,2 6,0 -0,2 6,2 6,1 +0,1 6,2 6,1 +0,1 

Engelsk Mundtlig 6,6 7,0 -0,4* 6,8 7,2 -0,4* 7,0 7,2 -0,2 

Fysik/kemi Praktisk/ 
mdt. 

5,5 5,9 -0,4* 5,6 6,2 -0,6* 5,6 6,3 -0,7* 

Matematik Problem-
løsn 

5,7 5,8 -0,1 5,5 5,9 -0,4* 5,5 6,0 -0,5* 

 Færdig-
heder 

6,2 6,5 -0,3 6,3 6,6 -0,3 5,8 6,4 -0,6* 
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Kommentar, analyse og refleksioner:  

Når man sammenligner en skoles resultat med den socialøkonomiske reference, som siges at måle 

skolen op mod et sammenligneligt landsgennemsnit korrigeret for sociale forskelle, der relaterer sig 

køn, herkomst, forældrenes uddannelsesniveau m.v., er det værd at bemærke, at elever i special-

klasser ikke indgår i beregningen vedrørende socialøkonomisk reference.  Jvf. Undervisningsministeri-

et, styrelsen for IT og læring; De socialøkonomiske referencer for grundskolekarakterer i 2014. Der er i 

Midtskolen i øjeblikket indskrevet 122 elever i specialklasser. Disse elever går til afgangsprøve. I en 

publikation fra Skolestyrelsen om samme spørgsmål; Socioøkonomisk reference står endvidere: 

”Der kan være andre forhold, der har betydning for elevernes resultater, men som ikke er statistisk 

målbare eller registrerede – for eksempel en sygdom eller et handikap. Derfor kan en statistisk signifi-

kant forskel på årsresultat og den socioøkonomiske reference ikke altid kun tilskrives skolens indflydel-

se. Dette kan for eksempel vise sig på en specialskole for ordblinde. Her vil et årsresultat, som er lave-

re end det socioøkonomiske kunne forekomme, uden det er et udtryk for skolens indsats, da den 

socioøkonomiske ramme ikke tage forbehold for eksempel ordblindhed. ” 

Midtskolen er ikke en specialskole for ordblinde, men Midtskolen er vært for Faxe Kommunes kompe-

tencecenter for læsning. I regi heraf er 17 elever med massive læsevanskeligheder fra hele kommu-

nen indskrevet i de almindelige klasser i Midtskolen på afdeling Sofiendal. De elever går også til af-

gangsprøve i alle fag. Kompetencecenteret blev etableret i 2013. 

 

Når vi ser på resultaterne i de forskellige fag, er der i vores optik en særlig grund til opmærksomhed 

på resultaterne i læsning, matematik og i naturfag – biologi, geografi og fysik/kemi. 

For de to sidste områder gælder, at der er lagt handleplaner for indsatser og indholdet heraf frem-

går af den kommunale handleplan fra forrige skoleår. Disse handleplaner er flerårige og vil derfor 

også indgå, som handleplaner i indeværende år. 

Vi planlægger kommende år et kompetenceløft for lærere og pædagoger i den understøttende 

undervisning i læsning og matematik. 

Sidste år var resultaterne i samfundsfag svært bekymrende og gav anledning til refleksioner, idet det 

for dette skoleår var signifikant dårligt svarende til -1,4. Det viste sig, at være et udtryk for, at en ud af 

6 9. klasser havde været til afgangsprøve. Vi valgte derfor ikke at lave særlige foranstaltninger på 

området. Det viser sig også udlignet i resultaterne for 2014/15. Det samme gør i 2014/15 gældende, 

når vi ser på idræt. Heller ikke her iværksættes særlige foranstaltninger.  
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7.3 Andel elever, der har aflagt alle prøver, 9. klasse 

7.3.1 Andel elever, der har aflagt alle bundne prøver og udtræksprøver, Midtskolen. 

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

Midtskolen, Bavne afdeling 92,0 % 96,0 % 96,0 % 

Midtskolen, Møllevang afdeling 86,4 % 76,2 % 97,0 % 

Midtskolen, Sofiendal afdeling 87,0 % 87,3 % 88,6 % 
    

Kommunegennemsnit, folkeskoler 85,5 % 85,6 % 92,8 % 

 

Kommentar, analyse og refleksioner:  

Andelen af specialelever, der aflægger afgangsprøve vil variere fra år til år. 
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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, 9. klasse 

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

Midtskolen, Bavne afdeling 88,0 % 96,0 % 96,0 % (96,0 %) 

Midtskolen, Møllevang afdeling 84,2 % 81,0 % 86,1 % (93,9 %) 

Midtskolen, Sofiendal afdeling 82,4 % 89,1 % 70,2 % (75,0 %) 

Midtskolen, Øen - 33,3 % - 
    

Kommunegennemsnit, folkeskoler, inkl. spec.kl. *) 83,0 % (84,8 %) 90,3 % (91,9 %) 84,0 % (85,9 %) 

         *) Tallene i parentes angiver andelen ekskl. specialklasser 

 

Kommentar, analyse og refleksioner:  

Resultatet på afdeling Sofiendal skoleåret 2015/16 har givet anledning til refleksion. 9. årgang det år, 

har ikke blot på 9. årgang, men hele vejen gennem skoleforløbet været en udfordret årgang. Det 

kan ses af deres restresultater i læsning og matematik allerede ved indgangen i børnehaveklassen. 

På den baggrund har der gennem årerne været i værksat mange indsatser. Samtidigt har det været 

en årgang, med stor elev gennemstrømning. Elever er gået ud og elever er kommet til. Alene i 

9.klasse kom en håndfuld elever til af forskellige årsager, men ofte med særlige udfordringer. 

På afdeling Sofiendal gælder det, at en række af de elever, der går til afgangsprøve eller deltager i 

nationale test på her kun delvist har modtaget undervisning på afdelingen. Det skyldes et stort og 

stigende optag af elever fra kommunens modtageklasser. Der er dermed tale om elever, der kun har 

to års skolegang i en dansk skole bag sig og som fortsat står med en del sproglige og andre vanske-

ligheder. 
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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. Dette mål kaldes 95-procent-målsætningen. 

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

se er udelukkende opgjort på kommune-niveau. Statistik vedr. dette findes derfor kun i kvalitetsrap-

porten for det samlede skolevæsen. Det samme er gældende for indikatorer ’uddannelsesstatus 

efter 9 måneder’. 

 

9.1 Overgang til ungdomsuddannelse  

Indikatoren beskriver, hvor stor en del af elever, som henholdsvis 3 og 15 måneder efter 9. klasse, er i 

gang med en ungdomsuddannelse (erhvervsfaglig uddannelse, gymnasial uddannelse og STU) 

 

9.1.1 Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. kl. 

Skole, afdeling 2013 2014 2015 

Midtskolen, Bavne afdeling 51,6 % 36,0 % 48,0 % 

Midtskolen, Møllevang afdeling 21,2 % 40,9 % 38,1 % 

Midtskolen, Sofiendal afdeling 48,7 % 44,9 % 49,1 % 
    

Kommunegennemsnit, folkeskoler 45,9 % 45,9 % 51,3 % 

Kommunegennemsnit, alle *) 44,0 % 43,2 % 48,5 % 

 *) folkeskoler, specialskoler, dagbehandlingstilbud, ungdomsskoler 

 
 

9.1.2 Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. kl. 

 

 

 

 

 

 

 *) folkeskoler, specialskoler, dagbehandlingstilbud, ungdomsskoler 

 

Kommentar, analyse og refleksioner:  

Vi glæder os over, at vi er rigtig godt med i forhold til at få eleverne videre i en ungdomsuddannelse. 

Vi kan se, at vores andel af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. 

klasse, er høj og stigende fra 2012 – 2014. Fastholdes de, i de uddannelser de har valgt, er vi tæt på 

at have gennemført regeringens 95 % målsætning. Det kan blive spændende at følge det spor helt 

til dørs, når vi får lidt mere udbyggede statistikker 

Skole, afdeling 2012 2013 2014 

Midtskolen, Bavne afdeling 91,9 % 93,5 % 96,0 % 

Midtskolen, Møllevang afdeling 78,3 % 72,7 % 88,6 % 

Midtskolen, Sofiendal afdeling 87,0 % 88,0 % 94,2 % 
    

Kommunegennemsnit, folkeskoler 86,3 % 88,1 % 90,4 % 

Kommunegennemsnit, alle *) 83,8 % 83,9 % 83,0 % 
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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 al-

mene undervisning. Oplysningerne skal fremgå af kvalitetsrapporten frem til rapporten for skoleåret 

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

rapporten 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 sko-

leåret 2021/2022. 

 

10.1.1 Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning, pr. afdeling 

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

Midtskolen, Bavne afdeling 89,7 % 91,8 % 80,0 % 

Midtskolen, Møllevang afdeling 70,8 % 75,9 % 76,1 % 

Midtskolen, Sofiendal afdeling 82,7 % 87,0 % 84,6 % 
    

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

 
 

10.1.2 Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning pr. fag (i procent) 

Fag  Bavne Møllevang Sofiendal Faxe 

Dansk  84,9 87,2 100,0 95,2 

Engelsk  68,6 77,4 100,0 79,3 

Tysk 77,8 100,0 75,0 76,6 

Kristendomskundskab 52,9 25,0 45,0 32,5 

Historie  61,9 12,5 91,7 55,0 

Samfundsfag  100,0 0,0 50,0 57,7 

Idræt 80,6 68,8 59,5 70,7 

Musik  100,0 47,4 100,0 77,5 

Billedkunst  26,7 42,9 62,5 53,8 

Håndværk og design 100,0 100,0 100,0 96,1 

Madkundskab  60,0 75,0 100,0 88,6 

Matematik  93,8 92,9 77,8 92,1 

Fysik/kemi  100,0 100,0 100,0 96,4 

Geografi  100,0 100,0 100,0 56,4 

Biologi  100,0 100,0 66,7 79,2 

Natur/teknik 47,8 47,4 50,0 52,3 
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10.1.3 Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning pr. klassetrin (i procent) 

Fag  Bavne Møllevang Sofiendal Faxe  

1. kl 26,7 72,0 80,0 74,0 

2. kl 80,0 70,0 72,0 75,6 

3. kl 76,9 69,2 61,5 76,7 

4. kl 80,0 83,3 95,0 81,0 

5. kl 67,2 68,5 91,2 79,0 

6. kl 88,6 51,5 90,0 77,8 

7. kl 93,3 93,8 97,0 90,1 

8. kl 95,0 90,0 68,9 80,5 

9. kl 100,0 92,6 96,6 91,3 

 

Kommentar, analyse og refleksioner:  

Vi arbejder på at øge kompetencendækningen gennem efteruddannelse og via nyansættelser. Vi 

må også påpege, at størrelsen af udskolingen på de enkelte afdelinger vanskeliggør dette med 

mindre, vi vælger at anvende arbejdstid til transport mellem afdelinger, hvad vi gør i et vist omfang. 
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11. REDEGØRELSE FOR KOMMUNALE FOKUSPUNKTER OG INDSATSER 
 

11.1 Den kommunale handleplan 

Folkeskoleloven § 40 a Stk. 2. Er niveauet i skolevæsenet eller på en skole ikke tilfredsstillende, skal kom-

munalbestyrelsen som en del af kvalitetsrapporten udarbejde en handlingsplan med opfølgende initiati-

ver med henblik på at forbedre niveauet i skolevæsenet eller på skolen. 

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

lovens § 40 a, stk. 2, skal handlingsplanen indeholde en redegørelse for de forhold, der begrunder udar-

bejdelsen 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. 

 

Midtskolen 

 

Begrundelsen for at skolen er på handleplanen 

Dansk, læsning  

1. På Midtskolen er afdeling Sofiendal den afdeling med de laveste afgangskarakterer i dansk 

med resultater 1,1 karakter-point lavere end kommunegennemsnittet ved FP9.  

2. Midtskolen opnår et signifikant lavere resultat i dansk læsning (-0,4*) og dansk retskrivning  

(-0,4*) ved FP9 over en periode på tre år. 

3. Ingen af skolens afdelinger har nået målet om 80 % gode læsere på de fire årgange, når 

der måles i DNT. For afdeling Møllevang er målet nået i 2015/2016 på 2. klassetrin.  

4. På Midtskolen er andelen af ’de allerbedste til læsning’ på 4. klassetrin mindre end ved den 

første måling på 2. klassetrin. Det samme gør sig gældende på 6. klassetrin for 2 af afdelin-

gerne. 

5. På Midtskolen er andelen af elever med dårlige læseresultater kun faldet på tre ud af 9 må-

linger siden den første måling. 

Matematik  

6. På Midtskolen er afdeling Sofiendal den afdeling med de laveste afgangskarakterer i ma-

tematik med resultater 1,9 karakter-point lavere end kommunegennemsnittet ved FP9. 

7. Over en treårig periode er resultatet i matematik på både afdeling Møllevang og Sofiendal 

henholdsvis 0,4 og 0,9 karakter-point væsentlig lavere ved FP9 end kommunegennemsnittet 

ved FP9.  

8. Midtskolen opnår et signifikant lavere resultat i matematik problemløsning (-0,6*) og mate-

matik færdighedsregning (-0,8*) ved FP9 i forhold til den socioøkonomiske reference. 

9. Ingen af skolens afdelinger har nået målet om 80 % gode i matematik på begge de to år-

gange, hvor der måles i DNT. For afdeling Bavne er målet nået i 2015/2016 på 6. klassetrin. 

10. Andelen af de allerdygtigste elever til matematik er ikke øget på afdelingerne Møllevang og 

Sofiendal siden sidste måling. 

11. Afdeling Sofiendal opnår et signifikant lavere resultat i matematik på 3. årgang i DNT i for-

hold til den socioøkonomiske reference. 

Naturfag  

12. I udtræksfaget geografi opnås et signifikant lavere resultat end forventet (-1,4*).  
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11.2 Den kommunale læseundersøgelse 

Resultatet af Den kommunale læseundersøgelse 2015/2016 er tidligere udkommet i en separat rap-

port. I denne kvalitetsrapport medtages udelukkende læseundersøgelsens hovedresultater. 

 

11.2.1 Hovedresultater fra læseundersøgelsen 

0. årgang. 

 I lytteforståelse og bogstavskrivning svarer resultatet til Faxe-opgørelsen. 

 I sprogvurderingen er der tilsyneladende en del elever, der har et usikkert bogstavkendskab. 

Dette kan med fordel følges op i undervisningen i 1.klasse med den plan, der er aftalt med læ-

sevejlederne. 

 En del elever har svagt ordkendskab, hvilket måske kan skyldes tosprogede elever har deltaget i 

testene. 

1.- og 2. årgang. 

 Når der sammenlignes med resultatet af den kommunale opgørelse er der lidt færre meget hur-

tige sikre læsere. Ikke et bekymrende resultat, men der skal lidt opmærksomhed på, at denne 

kategori øges i de næste perioder.  

 Det må fremhæves, der er ca. 70 % hurtige sikre læsere på årgangene.  

 Elever i læsevanskeligheder udgør henholdsvis 10 og 7 %, hvilket på 2.årgang  er et bedre resul-

tat end ved landsafprøvningen i 03 og Faxe maj 15.  

 På de enkelte afdelinger, bør disse elevers resultater sammenlignes med resultatet i de øvrige 

screeninger. 

 En del elever har svagt ordkendskab, hvilket måske kan skyldes tosprogede elever har deltaget i 

testene. 

5.årgang  

 Andelen af elever, der læser sikkert og hurtigt, er reduceret i forhold til forrige skoleårs 5.klasser. 

Nuværende 5.årgang: 18 %. I nov.14: 37 %. 

 

Kommentar, analyse og refleksioner:  

Vi følger læsereultaterne tæt i hverdagen og på de årlige klassekonferencer og for elever med sær-

lige udfordringer også på ressourcecenter- og støttecentermøderne. Når vi selv kigger nærmere på 

resultaterne på detailniveau, kan vi se, at elever med dansk som andet sprog har særlige vanske-

ligheder i forhold til ordkendskab og kendskab til begreber i det hele taget. Det kan være vanskeligt, 

at gøre noget signifikant ved indenfor de muligheder, vi råder over pt. Det er positivt, at andelen af 

elever med læsevanskeligheder udgør så forholdsvis lav en procent, især set i lyset af, hvad nationa-

le tests udsiger. Vi kan af resultaterne se, at en del af vores elever mister pusten ved overgangen til 

mellemtrinnet eller ved overgangen til indholdslæsning. Det skyldes for en dels vedkomne elever 

med dansk som andet sprog, men repræsenterer også en mere generel problemstilling.  

Området læsning er et af vores fokusområder de kommende år. Se også handleplaner andetsteds i 

rapporten 
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11.3 Den kommunale matematikundersøgelse 

Resultatet af Den kommunale matematikundersøgelse 2015/2016 er tidligere udkommet i en separat 

rapport. I denne kvalitetsrapport medtages udelukkende matematikundersøgelsens hovedresultater. 

 

11.3.1 Procentvis fordeling på kategorier, forgjort på afdelingsniveau 

Tabellen vises, hvordan 

skolens elever scorer 

inden for en bestemt C-

kategori.  

Fx scorer 5 % af samtlige 

elever på afdeling Bav-

ne i kategorien C3. 

 

 

11.3.1 Procentvis fordeling på kategorier, forgjort på afdelingsniveau 

Den gennemsnitlige score for Faxe Kommune som helhed er 5,9, hvilket svarer til en stigning på 0,1 i 

forhold til året før. Værdien svarer til kategorierne ’middel’, tæt på ’over middel’.  

Afdelingerne Møllevang og Sofiendal haft en positiv fremgang, mens afdeling Bavne har haft  

tilbagegang. 

 Bavne Møllevang Sofiendal Faxe 

Gennemsnit 5,9 6,2 5,7 5,9 

Standpunkt betydelig over middel, C7 – C10, i % 38 47 35 39 

Alvorlige vanskeligheder eller usikkert indlært stof, i % 15 16 17 16 

 

Standpunkt betydelig over middel: På afdelingerne Møllevang og Sofiendal er andelen af elever 

med et standpunkt ’betydeligt over middel’ steget i forhold til året før.   

Alvorlige vanskeligheder eller usikkert indlært stof: Afdeling Sofiendal har procentvis flere elever i disse 

kategorier end gennemsnittet for Faxe Kommune. 

 

Kommentar, analyse og refleksioner:  

Det glæder os, at vi har haft en betydelig fremgang i de kommunale test på området. Det drejer sig 

for afdeling Møllevang om en fremgang på +0,7 og for Sofiendal + 0,8. mens afdeling Bavne går 

tilbage med -0,1 og nu ligger på kommunegennemsnittet. Det kunne tyde på, at den indsats, vi har 

haft på området de senere år er ved at bære frugt. Undersøgelsen udmærker sig ved, at den i mod-

sætning til resultaterne af de nationale tests afspejler hele skoleforløbet 

 

 

Fag  Bavne Møllevang Sofiendal Faxe 

Alvorlige vanskeligheder (C0-C2) 10 % 8 % 10 % 9 % 

Stof usikkert indlært (C3) 5 % 9 % 7 % 8 % 

Standpunkt under middel (C4) 15 % 10 % 14 % 13 % 

Standpunkt middel (C5) 14 % 12 % 19 % 17 % 

Standpunkt over middel (C6) 18 % 16 % 14 % 16 % 

Standpunkt betydeligt over middel (C7–10) 38 % 47 % 35 % 36 % 

sum 100% 100% 100% 100% 
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BILAG 1: HANDLEPLANER 

 

Tema:  Læsning 

Periode og deadlines: Skoleåret 2017-18 og fremadrettet 

 

Analyse og planlægning  

Begrundelsen for at skolen er på handleplanen 

Elevernes læseresultater i Faxe, herunder også på Midtskolen ligger under landsgennemsnittet i de natio-

nale tests og ved afgangsprøverne. Vi har endnu ikke indfriet de mål, der er sat i skolereformen. Vi bør 

derfor forbedre resultaterne. Det ser i særlig grad ud til, at vi har en udfordring ved overgangen til mellem-

trinnet.  

Mål 

Højnelse af læseresultaterne 

 

Delmål  

(Det vil vi …) 

Metode 

(Det vil vi gøre ved at … ) 

Succeskriterier 

(Det er godt, når …) 

Målemetode 

(Vi vil måle det ved …) 

 Kompetenceudvikling 

hos lærere og pæda-

goger 

Skoleåret 2017/18 at 

sende alle lærere 0-2 

klasse på et 30 timers 

kursus med fokus på 

læsning  

Skoleåret 2017/18 

Sende alle pædago-

ger som varetager UUV 

undervisning i indsko-

lingen på et 30 timers 

kursus med fokus på 

læsning 

Skoleåret 2018/19. 

Samme for mellemtrin-

net 

2019/20. Samme for 

udskolingen 

Når elevernes læsere-

sultater for bedres 

Egne tests, nationale tests, 

karakter ved afgangsprø-

verne samt tæt opfølgning 

på klassekonferencerne. 

Målrette anvendelse af 

ressourcer til faglig under-

støttelse af elever med sær-

lige udfordringer 

Understøtte forældre-

nes muligheder for at 

hjælpe deres børn i 

læseudviklingen ved 

den daglige læsning i 

hjemmet 

Deltagelse i projekt 

Read på 2. årgang, 

samt udbredelse af 

erfaringer herfra 

Når forældrene giver 

udtryk for at have fået 

redskaber til at under-

støtte deres børn i læ-

seindlæringen 

Dialog med forældrene ved 

forældremøder og skole- 

hjemsamtaler 

Alle børn læser et kvar-

ter hjemme hver dag 
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Tema:  Matematik 

Periode og deadlines: Skoleåret 2017 0g frem. Der er tale om en flerårig plan 

 

Analyse og planlægning  

Begrundelsen for at skolen er på handleplanen 

Resultaterne af måling med socioøkonomisk reference, nationale test og delvist karakter ved afgangsprø-

verne viser, at vi med fordel kan forbedre vores indsats på området. Allerede sidste år iværksatte vi en 

handleplan på område. Den har til en vis grad båret frugt, hvilke kan ses af det kommunale matematik 

tests, Handleplanen var tænkt som flerårig, så vi arbejder videre og skærper den. 

Mål 

Højnelse af elevernes resultater i matematik målt i karaktere ved afgangsprøverne og ved andre tests 

 

Delmål  

(Det vil vi …) 

Metode 

(Det vil vi gøre ved at … ) 

Succeskriterier 

(Det er godt, når …) 

Målemetode 

(Vi vil måle det ved …) 

Øge elevernes under-

visningstimetal i mate-

matik på mellemtrinnet 

En ugentlig lektion af 

den understøttende 

undervisning pr. klasse 

tillægges matematik, 

som faglig fordybelse 

Der foreligger en sam-

menhængende plan 

over, hvordan den ekstra 

ressource bidrager til 

kvaliteten af undervis-

ningen 

Resultatet af arbejdet i det 

faglige matematik net-

værk i Midtskolen. Se ne-

denfor 

Sætte særligt fokus på, 

hvad understøttende 

undervisning kan bi-

drage til 

Særligt fokus på højnel-

sen af resultaterne i 

matematik til drøftelse i 

Midtskolens faglige 

Matematiknetværk på 

mellemtrinnet 

Når der foreligger en 

fælles plan for arbejdet 

og den kan anvendes i 

drøftelser om undervis-

ningens tilrettelæggelse 

Drøftelser på klassekonfe-

rencerne 

Kompetenceudvikling 

for matematiklærerne 

30 timers kursus i 

2017/18 

Kurset er iværksat og alle 

matematiklærere delta-

ger og efterfølgende 

giver udtryk for, at kurset 

har beriget dem 

Fokusdrøftelse i det faglige 

netværk samt ved MUS og 

Tus samtaler 

Systematisk arbejde og 

videndeling i planlæg-

ningen 

Udvikling af brugen af 

Min uddannelse og de 

redskaber der ligger 

heri. I hverdagen og i 

særligt tilrettelagte 

forløb 

Alle lærere arbejder i 

MIN uddannelse og de-

ler viden her 

Løbende checks på bru-

gen af MIN uddannelse, 

samt samtaler i hverdagen 

At tilbyde elever med 

særlig interesse for na-

turfag, herunder ma-

tematik ekstra timer 

indenfor fagområdet 

Udbyde linjefaget na-

turligvis som en del af 

vores linjefagspakke og 

hermed tilføre særligt 

motiverede på områ-

det 360 timers ekstra 

undervisning heri 

At eleverne møder tal-

stærkt op på linjen i 

praktisk påklædning og 

fordyber sig i arbejdet. 

At karaktergennemsnit-

tet på særligt projektop-

gaven ligger højt. Vi har 

allerede observeret en 

markant stigning fra 2015 

Antal elever på linjen. Ka-

rakterer til projektopgaven 

og i tilknyttede fag, her-

under matematik til af-

gangsprøven. Engage-

ment i hverdagen 
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– 2016. Og vi kan både i 

perioden og under peri-

oden se en stor aktivitet 

af indlæg fra elever på 

linjens facebookside 

 

 

Tema:  Naturfag 

Periode og deadlines: 2017-2018 og fremadrettet. Planen er flerårig 

 

Analyse og planlægning  

Begrundelsen for at skolen er på handleplanen 

Resultaterne i naturfag (natur og teknologi, fysik, biologi og geografi) generelt kan med fordel forbedres 

set i forhold til prøveresultaterne Vi påbegyndte arbejdet tidligere og fortsætter, da vi ser dette som en 

flerårig indsats. Området er kædet sammen med indsatsen i matematik. Se derfor også denne handle-

plan. 

Arbejdet har foreløbigt stået på i en tre- årig periode i regi af det Maersk støttede projekt Naturlig-vis, hvor 

vi har fået opgraderet en del lærere med kompetence i undervisningsfag og hvor vi på området har ind-

ført metoden lektionsstudier som metode til videndeling og udvikling af fagene. 

Vi hat indkøbt nye undervisningsmaterialer til naturfag og lærerne i udskolingen i har lagt fælles årsplan 

med en fælles rød tråd mellem årgangene.  

Mål 

Højnelse af elevernes resultater i naturfag målt i karaktere ved afgangsprøverne og ved andre tests 

 

Delmål  

(Det vil vi …) 

Metode 

(Det vil vi gøre ved at … ) 

Succeskriterier 

(Det er godt, når …) 

Målemetode 

(Vi vil måle det ved …) 

Øge elevernes under-

visningstimetal i natur-

fag i udskolingen 

En ugentlig lektion af den 

understøttende undervis-

ning pr. klasse tillægges 

naturfag, som faglig for-

dybelse 

Der foreligger en sam-

menhængende plan 

over, hvordan den eks-

tra ressource bidrager til 

kvaliteten af undervis-

ningen 

Resultatet af arbejdet i 

det faglige naturfags-

netværk ne i Midtsko-

len. Se nedenfor 

Sætte særligt fokus på, 

hvad understøttende 

undervisning kan bi-

drage til 

Særligt fokus på højnelsen 

af resultaterne i naturfag 

til drøftelse i Midtskolens 

faglige naturfagsnetværk i 

udskolingen 

Når der foreligger en 

fælles plan for arbejdet 

og den kan anvendes i 

drøftelser om undervis-

ningens tilrettelæggelse 

 

Systematisk arbejde og 

videndeling i planlæg-

ningen 

Udvikling af brugen af Min 

uddannelse og de red-

skaber der ligger heri. I 

hverdagen og i særligt 

tilrettelagte forløb 

Undervisningsplanlægning 

i lektionsstudiegrupper og 

Alle lærere arbejder i 

MIN uddannelse og de-

ler viden her. 

At alle lærere med na-

turfag er tilknyttet en 

lektionsstudiegruppe 

Løbende checks på 

brugen af MIN uddan-

nelse, samt samtaler i 

hverdagen 
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supervision i arbejdet 

samme steds 

At tilbyde elever med 

særlig interesse for na-

turfag, herunder ma-

tematik ekstra timer 

indenfor fagområdet 

Udbyde linjefaget natur-

ligvis som en del af vores 

linjefagspakke og hermed 

tilføre særligt motiverede 

på området 360 timers 

ekstra undervisning heri 

At eleverne møder tal-

stærkt op på linjen i 

praktisk påklædning og 

fordyber sig i arbejdet. 

At karaktergennemsnit-

tet på særligt projektop-

gaven ligger højt. Vi har 

allerede observeret en 

markant stigning fra 2015 

– 2016. Og vi kan både i 

perioden og under peri-

oden se en stor aktivitet 

af indlæg fra elever på 

linjens facebookside 

Antal elever på linjen. 

Karakterer til projekt-

opgaven og i tilknytte-

de fag, herunder ma-

tematik til afgangsprø-

ven. Engagement i 

hverdagen 
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BILAG 2: DATARAPPORT FRA LEDELSESINFORMATIONSSYSTEMET LIS 
 

Ledelses-Informations-Systemet (LIS) indeholder tal for de indikatorer, som er obligatoriske i kommunernes kvali-

tetsrapporter. Kommunerne er forpligtede til at anvende data fra LIS ved udarbejdelse af kvalitetsrapporterne.  

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

 

Det er muligt at vælge forskellige ’filtre’ i forbindelse med udtræk af data. Som udgangspunkt er data udtrukket 

på baggrund af ’folkeskoler. Hvis data-udtrækket dækker andet, fx folkeskoler og specialskoler, er dette nævnt. 

  

 

Vedr. kap 4: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan –  

og kap. 5. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund 

 
De nationale test 

Testresultaterne på kommune- og skoleniveau opgøres i slutningen af skoleåret og er baseret på de elever, der 

har gennemført testen på de enkelte skoler i kommunen. Resultater på kommune- og skoleniveau ændres ikke, 

når elever fra- eller tilflytter kommunen. Det betyder, at årsresultater fra tidligere skoleår kan basere sig delvist på 

testresultater fra elever, som ikke længere er indskrevet på skolen. 

I forlængelse af folkeskolereformen er tilbagemeldingerne på de nationale test i dansk, læsning og matematik 

omlagt. Indtil 2013 er testresultaterne alene blevet opgjort i forhold til andre elevers testresultater. Fra og med 

den obligatoriske testrunde i 2014 bliver testresultater også beskrevet i forhold til faglige kriterier. De nye tilba-

gemeldinger bidrager med en viden om, i hvilken grad eleven har nået det faglige niveau på de forskellige 

klassetrin. Med de nye tilbagemeldinger styrkes skoleledernes og kommunernes mulighed for at opstille og vur-

dere opfyldelsen af faglige målsætninger.   

Elevernes præstationer i de nationale test opgøres med udgangspunkt i en kriteriebaseret skala med seks fagli-

ge niveauer. 

De tre nationale resultatmål er operationaliseret på følgende måde:  

 
 

Note 1:  Andelen af elever med gode resultater beregnes på baggrund af elever, der har aflagt  

  en test. 

Note 2:  Af diskretionshensyn er skoler med færre end 2 elever på det viste klassetrin blændet. 
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Vedr. kap. 6: Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for 

professionel viden og praksis 

 
Om data 

Trivselsmålingen består af 40 spørgsmål for elever på mellemtrinnet og i udskolingen (4.-9. kl.). Elever i indskolin-

gen (0.-3. kl.) får 20 mere enkle spørgsmål. Data indsamles én gang om året via en national spørgeskemaunder-

søgelse blandt alle elever i folkeskolen. Indikatorer beregnes kun for elever i 4.-9. klasse. 

 
Indikatorberegning 

Indikatorerne er dannet på baggrund af statistiske analyser og er udtryk for grupperinger af spørgsmål, som 

grundlæggende måler den samme underliggende holdning hos eleverne. 

For hver elev beregnes et gennemsnit af svarene på spørgsmålene i indikatoren. Gennemsnittet går fra 1 til 5, 

hvor 1 repræsenterer den ringest mulige trivsel, og 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel. Rapporten viser et 

gennemsnit af elevernes gennemsnit.  

En elevs besvarelse indgår kun i indikatoren, hvis eleven har svaret på mindst halvdelen af spørgsmålene i indi-

katoren. 

Spørgerammen 

Indikatoren ’Social trivsel’ bygger på 10 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes opfattelse af deres til-

hørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikatoren ’Faglig trivsel’ består af 8 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af egne faglige 

evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. 

1. Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? 

2. Lykkes det for dig at lære dét, du gerne vil, i skolen? 

3. Hvor tit kan du finde en løsning på problemer, bare du prøver hårdt nok? 

4. Hvor tit kan du klare det, du sætter dig for? 

5. Kan du koncentrere dig i timerne? 

6. Jeg klarer mig godt fagligt i skolen. 

7. Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen. 

8. Hvis jeg bliver forstyrret i undervisningen, kan jeg hurtigt koncentrere mig igen. 

Indikatoren ’Støtte og inspiration i undervisningen’ består af 7 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes 

oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærernes hjælp og støtte. 

 

1. Hjælper dine lærere dig med at lære på måder, som virker godt? 

2. Undervisningen giver mig lyst til at lære mere. 

3. Lærerne er gode til at støtte mig og hjælpe mig i skolen, når jeg har brug for det. 

1. Er du glad for din skole? 

2. Er du glad for din klasse? 

3. Føler du dig ensom? 

4. Jeg føler, at jeg hører til på min skole. 

5. Jeg kan godt lide pauserne i skolen. 

6. De fleste af eleverne i min klasse er venlige og hjælpsomme. 

7. Andre elever accepterer mig, som jeg er. 

8. Er du blevet mobbet i dette skoleår? 

9. Er du bange for at blive til grin i skolen? 

10. Hvor ofte føler du dig tryg i skolen? 
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4. Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i klassen? 

5. Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen. 

6. Er undervisningen kedelig? 

7. Er undervisningen spændende? 

Indikatoren ’Ro og orden’ indeholder 4 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevens oplevelse af ro og støj i 

klassen samt klasseledelse. 

1. Hvis der er larm i klassen, kan lærerne hurtigt få skabt ro. 

2. Møder dine lærere præcist til undervisningen? 

3. Er det let at høre, hvad læreren siger i timerne? 

4. Er det let at høre, hvad de andre elever siger i timerne? 

 

Kategorien ’Øvrige spørgsmål’ medgår ikke som en indikator i kvalitetsrapporten 

1. Hvor tit har du ondt i maven? 

2. Hvor tit har du ondt i hovedet? 

3. Jeg prøver at forstå mine venner, når de er triste eller sure. 

4. Jeg er god til at arbejde sammen med andre. 

5. Jeg siger min mening, når jeg synes, at noget er uretfærdigt. 

6. 24. Har du selv mobbet nogen i skolen i dette skoleår? 

7. Hvis jeg keder mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for, at det bliver spændende. 

8. Hvis noget er for svært for mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for at komme videre. 

9. Jeg synes godt om udeområderne på min skole. 

10. Jeg synes godt om undervisningslokalerne på skolen. 

11. Jeg synes, toiletterne på skolen er pæne og rene. 

 

 

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 faget/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 karakter-

gennemsnit i alle bundne prøver indgår kun elever, der har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver.  

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), matematik (matema-

tiske 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 administrative syste-

mer. 

Socioøkonomisk reference  

Den socioøkonomiske er et statistisk beregnet udtryk, der reference tager højde for elevernes baggrundsforhold. 

Ved at sammenligne 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 baggrundsfor-

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

individniveau som for eksempel køn, herkomst samt forældrenes uddannelse og indkomst – altså faktorer, som 

skolen ikke har direkte indflydelse på. 

Hvis skolens gennemsnitskarakter er højere end den socioøkonomiske reference, og der er en (*) ud for forskel-

len, betyder det, at skolens elever har klaret prøven bedre end elever på landsplan med samme baggrundsfor-

hold. Forskellen er statistisk signifikant. 

Hvis skolens gennemsnitskarakter er lavere end den socioøkonomiske reference, og der er en (*) ud for forskel-

len, betyder det, at skolens elever har klaret prøven dårligere end elever på landsplan med samme baggrunds-

forhold. Forskellen er statistisk signifikant. 

Hvis der er en forskel mellem skolens karakter og dens socioøkonomiske reference, som der ikke er en (*) ud for, 

kan forskellen skyldes statistisk usikkerhed. I så fald kan man ikke sige, at skolens elever har klaret prøven bedre 

eller dårligere end andre elever på landsplan med tilsvarende baggrundsforhold. 

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

ningstidspunktet for den socioøkonomiske reference. Den socioøkonomiske reference for skoleårene 2014/2015 

og 2013/2014 blev beregnet primo 2016.  

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

  mindst fire karakterer. 

Note 2:  Elever i folkeskoler, friskoler og private skoler indgår. 

Elever i specialskoler, specialklasser, efterskoler og privatister indgår ikke. 

Note 5:  Af diskretionshensyn er celler med færre end 5 individer blændet. 

 
 

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 påbegynde en er-

hvervsuddannelse efter erhvervsuddannelsesreformens indførelse af adgangskrav. 

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

lig) og et karaktergennemsnit i matematik (matematiske færdigheder og matematisk problemløsning). Der ind-

går 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 både dansk og 

matematik i forhold til alle elever, der kendes fra karakterindberetningen.  

Elever, der har aflagt alle prøver i både dansk og matematik og som mindst har opnået et karaktergennemsnit 

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

kriteriet. 

Ved samkøring af karakterdata med Danmarks Statistiks elevregistre, er det erfaret, at der er et antal elever på 

9. klassetrin, som ikke indberettes i karakterindberetningen. Det er derfor sandsynligt, at den reelle andel af ele-

ver, som på landsplan ikke opfylder kriteriet om mindst 2 i dansk og matematik, er højere end i det, der vises her 

- skønsmæssigt ca. 5 procentpoint. Der er dog ikke sikker registermæssig dækning for disse manglende elever, 

og de kan ikke fordeles på kommuner og skoler. De indgår derfor ikke i opgørelserne. 

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

mer. 
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Vedr. kap 9: Folkeskolen skal understøtte opfyldelsen af 95 pct.-målsætningen 

Indikatoren beskriver, hvor stor en andel af eleverne, som tre måneder og 15 måneder efter 9. klasse, er i gang 

med en ungdomsuddannelse (erhvervsfaglig uddannelse, gymnasial uddannelse og STU).  

Ved overgang forstås personer, som på statustidspunktet er i gang med en uddannelse, eller forinden har fuld-

ført en uddannelse. 

”År” er her afgrænset som perioden 1/10 – 30/9, hvor fx 2015 angiver perioden 1/10/2014 – 30/9/2015. Året angi-

ver det år, hvor eleven har afsluttet 9. klasse.    

Oplysninger om elevernes overgange til uddannelse baserer sig på Danmarks Statistiks elevregister.   

Note 1:  Andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. klasse summerer  

  ikke til 100 procent, da en stor del af eleverne blandt andet fortsætter i 10. klasse.  

Note 2:  Af diskretionshensyn vises ikke værdier baseret på færre end 5 individer.  

Datakilde: Beregninger af Styrelsen for It og Læring, baseret på Danmarks Statistiks registre 

 
 

Vedr. kap 10.1: Kompetencedækning  
 

Kompetencedækningen er et udtryk for, hvor stor en andel af elevernes undervisningstimer, der varetages af 

undervisere med ’undervisningskompetence’ eller ’tilsvarende kompetencer’.  

Målet er, at alle elever i folkeskolen i 2020 skal undervises af lærere, som enten har undervisningskompetencer 

(tidligere linjefag) fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller har opnået en tilsvarende faglig kompe-

tence via deres efteruddannelse mv.  

Målsætningen om fuld kompetencedækning indeholder alle fag og alle klassetrin og skal gælde på kommu-

neniveau. 

Andelen af planlagte undervisningstimer med kompetencedækning baserer sig på skolernes indberetninger til 

Styrelsen for It og Læring fra deres administrative systemer. 

Kompetencedækningen er opgjort på timeniveau og undersøgelsesenheden er klokketimer.  

Timerne er beregnet ved at gange antallet af klasser i et fag på et klassetrin med det vejledende timetal i det 

pågældende fag og klassetrin. I 10. klasse er der vægtet med samme timetal som i 9. klasse. 

Kun normalklasser i folkeskolen indgår i opgørelserne. Der er kun medtaget fag på klassetrin, hvor der på lands-

plan er mere end 50 klasser, som har undervisning i det pågældende fag. 

Lærere, der ikke står registreret med undervisning i mindst ét fag, indgår ikke i opgørelserne. Tilsvarende er lære-

re, der ikke står registreret med undervisningskompetence eller tilsvarende kompetencer i mindst ét fag, udeladt 

fra opgørelserne. 

Ved tolærerordninger og holddelt undervisning indgår kun læreren med flest klokketimer.  Hvis de to lærere har 

lige mange timer, indgår læreren med højest kompetenceniveau. 

 

Definition af undervisningskompetence og tilsvarende kompetencer  

At have undervisningskompetence i et fag betyder, at underviseren har haft det pågældende fag som linjefag 

på læreruddannelsen. 

At have kompetencer svarende til undervisningskompetence betyder, at underviseren fx har en efteruddannel-

se, videreuddannelse, kompetencegivende uddannelse eller et længerevarende kursusforløb, der vurderes at 

give kompetencer svarende til undervisningskompetence. Skolens leder må foretage et skøn i denne forbindel-

se. 
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BILAG 3: SKOLEBESTYRELSERNES UDTALELSER 
 
 

Skolebestyrelsen glæder sig over, at skolen udvikler sig stille og roligt, og at der er fremgang på en 

række punkter.  

Selvom resultatet ved afgangsprøverne på afdeling Sofiendal i 2016 er præget af en årgang med 

ganske særlige udfordringer ville det gøre ganske meget gavn, såfremt skolen fik tilført ressourcer til 

den undervisning i Dansk som Andet sprog, som eleverne lovpligtigt har krav på.  

Se også kommentarerne til hovedresultaterne af de kommunale læseundersøgelser i afsnit 11.2 


