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1. INDLEDNING 
Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- 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 skal ligge til grund for kommunalbe-

styrelsens 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   

Østskolen består af afdelingerne Hylleholt, Karise og Rollo. 

Østskolen vedtog i 2015 et værdigrundlag, med afsæt i bogstaverne i skolens navn.  De 9 værdier 

blev løbende implementeret i skoleåret 2015/2016, og danner stadig grundlag for det overordnede 

arbejde. Værdierne kan læses på skolens hjemmeside: http://oestskolen.skoleporten.dk/sp 

For skoleåret 2015/2016 er indsatsområderne:  

 Fortsat fællesskabelse på Østskolen 

 Læringsmål for eleverne 

 

Vi har gennem de seneste 2 år arbejdet med en ”Linje/profiltilgang” i overbygningen, således at 

eleverne på 6. årgang vælger ind efter interesseområde og ikke begrænses af lokale tilhørsforhold. 

Da elevtallet svinger fra år til år, er der ikke et fast antal klasser i overbygningen på den enkelte 

afdeling. 

Afd. Hylleholt og afd. Rollo arbejder ud fra LP-modellen. LP-modellen medvirker til, at der skabes 

gode læringsmiljøer. Afd. Karise er en PALS skole, hvor PALS værdier og arbejdsmåder er grund-

læggende for det gode læringsmiljø. 

Samlet set er der normeret med 94 medarbejdere på Øst. 

 

Afdeling Hylleholt 

Hylleholt er en afdeling med 15 klasser og et samlet elevtal pr. september 2015 på 342. Klasserne 

fordeler sig med 11 klasser i indskoling og mellemtrin og 4 klasser i overbygningen. 

Linjer på Hylleholt er 2, ”Performance” og ”Faglig, fællesskab og fordybelse”. 

SFO på Hylleholt er ”Hyllen”. Den ligger i egne lokaler tæt på indskolingen. Der var ved skoleårets 

start indskrevet 159 elever. ”Hyllen” består af en afdeling for 0. – 3. klasse og en SFO2/3 for elever i 4. 

til 7. klasse. Samlet set er der normeret med 5,7 medarbejdere 

I alt er der 28 lærere og 7 pædagoger på Hylleholt 

 

 

http://oestskolen.skoleporten.dk/sp
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Afdeling Karise 

På Karise er der 15 klasser og et samlet elevtal pr. september 2015 på 306.  Klasserne fordeler sig 

med 10 klasser i indskoling og mellemtrin og 5 klasser i overbygningen. 

Ud over almenklasserne varetager Karise afdelingen Faxe Kommunes tilbud til elever med behov 

for vidtgående specialundervisning. 

Linjer på Karise er ”International” og ”Performance”. 

SFO på Karise er ”Tandhjulet”. Den ligger i egne lokaler på modsatte side af vejen gennem Karise. 

Der var ved skoleårets start indskrevet 174 elever. ”Tandhjulet” består af en afdeling for 0. – 3. klasse 

og en SFO2/3 for elever i 4. til 7. klasse. Samlet set er der normeret med 5,8 medarbejdere 

Samlet set er der 23 lærere og 12 pædagoger på Karise. 

 

Afdeling Rollo 

Afdeling Rollo har 20 klasser og et samlet elevtal pr. september 2015 på 400. Klasserne fordeler sig 

med 14 klasser i indskoling og mellemtrin og 6 klasser i overbygningen. 

Linjer på Rollo er ”Samfund” og ”Science”. 

”Rollingen” er SFO for elever, der går på Rollo. Den ligger i egne lokaler fordelt på to matrikler et 

stykke fra skolen, således at SFO1 og SFO2 er geografisk delt. Der var ved skoleårets start indskrevet 

227 elever. ”Rollingen” består af en afdeling for 0. – 3. klasse og en SFO2/3 for elever i 4. til 7. klasse. 

Samlet set er der normeret med 7,8 medarbejdere. 

 

Afdeling Rollo er hjemsted for samtlige modtageelever i Faxe kommune. Der var i skoleåret 

2015/2016 indskrevet 40 elever fordelt på 6 modtageklasser. Efter endt skolegang i modtageklas-

serne indskrives langt størstedelen af eleverne på deres distriktsskole. 

 

Samlet set er der 40 lærere og 12 pædagoger på Rollo og Rollingen 
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2. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 

2.1. Sammenfattende helhedsvurdering for skolen 

Østskolens resultater viser overordnet en skole i god udvikling.  

Vi har i dette skoleår haft fokus på de enkelte afdelingers indsatser. Af få indført en fælles pæda-

gogisk systemisk tænkning på afd. Rollo. Et fælles sprog er vigtigt og et væsentlig fundament for at 

inklusions indsatser lykkedes. På afd. Karise har der været særligt fokus på elev trivsel samt læsning. 

Fælles for alle tre afdelinger er, at der savnes fagvejledere.  

Der er både meget positive resultater, resultater på middelniveau og resultater, som tydeligt viser 

behov for opmærksomhed, særligt resultaterne i matematik og læsning peger på en stor og fælles 

indsats.  

Østskolen gør det fortsat godt i vores arbejde med linje-profilskole – vi ønsker at arbejde videre med 

de muligheder, der er for at udvikle et godt fagmiljø i udskolingen. Det er fortsat bekymrende, at 

der hvert år skal være usikkerhed om, hvorvidt der oprettes bestemte antal klasser i børnehaveklas-

sen eller på 7- årgang.  

Vores analyser og refleksioner fortæller os, at det virker at sætte krav, at have positive forventninger 

og være tydelige i forhold til, hvilke resultater, der skal opnås. Vi vil skærpe denne kravsætning og 

tydelighed i forhold til medarbejdere, elever og forældre, sådan at alle parter arbejder og samar-

bejder konstruktivt og positivt.  

Østskolen har allerede flere undervisnings- og læringsmiljøer, der tilgodeser muligheder for, at den 

gode læring kan finde sted. Vi har foretaget flere investeringer, i blandt andet robotteknologi.   

I forhold til de faglige resultater, hvor skolen i nogle henseender underpræsterer, ønsker vi at sikre, 

at forudsætningerne for, at eleverne kan præstere tilfredsstillende, er til stede.  

Det handler bl.a. om klasserumsledelse, skarpe kompetencer hos medarbejdere i forhold til læse-

indlæring og matematik og i det hele taget et fokus - også ledelsesmæssigt - i forhold til at sætte 

barren tilpas højt. Der skal være spot on på læringsledelse.  

Vi ønsker, at anvende midler til inklusion til en styrkelse af læringen i indskolingen, ligesom vi ønsker, 

at medarbejderne benytter vores forskellige vejledere til rådgivning og sparring om praksis.  

 

2.2. Opsamling på handleplan 

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

løftes på bestemte områder. I forbindelse med kvalitetsrapporten for 2014/2015 blev der udvalgt 

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

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

 

Afdeling Rollo: 

Klasserumsledelse og læringsledelse som indsats: 

Der er blevet udviklet en LP-model, hvor der er fokus på læringsledelse. Dette arbejdes der med på 

alle niveauer; ledelse, PU, faser, team. 

Der ses generelt et mere struktureret undervisningsmiljø, hvor der er fokus på at arbejde lærings-

målsorienteret. 
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Læsning og matematik som indsats: 

Klasserumsledelse og læringsledelse i fokus. Læsning som indsatsområde, hvor der arbejdes efter 

årshjul. Indsatserne på læseområdet følges, og der er en klarere struktur i læseindlæringen.  

Matematik; der efterspørges matematikvejledning, da det fortsat er problemfyldt område. 

Videreudvikling af feed-back kultur: 

Ledelsen deltager i teammøder. Der arbejdes med feedback på klassekonferencer og i ressource-

centerkontekst blandt andet ud fra LP-modellen. Medarbejderne er blevet mere opmærksomme 

på, hvordan de kan bruge ledelsen og andre kompetencepersoner i deres daglige arbejde. 

Indskolingsfokus – inklusion: 

Der er udarbejdet en inklusionsstrategi, som der arbejdes ud fra. Strategien er kendt og benyttet af 

medarbejderne, der har fået en øget bevidsthed om, hvor de skal søge råd og vejledning i forhold 

til inklusion. 

De øvrige henstillinger i handleplanen arbejdes der fortsat på. 

 

Afdeling Karise: 

Trivsel som indsats: 

PALS-undersøgelser og den nationale trivselsundersøgelse sporer fremgang. Specifikt oplever ele-

verne mere anerkendelse i skolen. Der er stadig udfordringer i klasseværelset. Der arbejdes fortsat 

med PALS som integreret del af tankesættet omkring eleverne. Den årlige trivselsdag giver et boost 

til eleverne og sætter fokus på skolens PALS-værdier. PALS er en del af det pædagogiske arbejde i 

medarbejdergruppen med min. fire planlagte nedslag i personalegruppen årligt. 

Læsning:  

Flydende læsning er gennemført fra 3-6. klasse, der blev set læseudvikling hos en stor del af elever-

ne. Den flydende læsning understøtter flere fag, hvilket faglærerne er blevet opmærksomme på. 

Der er foretaget ordblindescreening af samtlige elever, der synes udfordret i 3-6.kl. Alle elever i 7-

8.kl er screenet. Dette har vist, at en stor andel af elever (+ 10%) har skriftsprogsvanskeligheder. Der 

er arbejdet med CD-ord, men ikke så intensivt som vi havde ønsket grundet tekniske udfordringer. 

Hulen (tilbud til udskolingselever med særlige behov og faglige huller) viste sin berettigelse. Elever, 

der deltog, blev motiverede og fik opbygget færdigheder i at bruge hjælpemidler, strategier og 

skabeloner, som kan anvendes fremadrettet. 

I matematik er vi fortsat belastede af manglende vejledning til faglærerne. 

UUV: 

I løbet af skoleåret, er der arbejdet med forskellige muligheder for at pædagoger og lærere kan 

samarbejde om planlægningen, ”mødehuller” og aftale med SFO om pædagogers deltagelse i 

teammøder i SFO åbningstiden. 
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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 med, at højne 

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

når 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 matema-

tik uanset social baggrund skal reduceres år for år. 

 

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

den 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 

oplysninger om testresultaterne offentliggøres i kvalitetsrapporten: 

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

samme skoles eller kommunes resultater i de tidligere år. 

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

friet 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. 

Østskolen, Hylleholt afdeling Nej Nej Nej Ja Nej Nej 

Østskolen, Karise afdeling Ja Nej Nej Nej Nej Nej 

Østskolen, Rollo afdeling Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Østskolen, Centerklassen - - - - - - 
 

      

Kommunegennemsnit, folkeskoler Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

 

Kommentar, analyse og refleksioner:  

Generelt er der stadig et stykke vej til at nå målet omkring de 80 %. Der er en problematik i fht 

overgangen mellem 3-4.klasse. Der er behov for et øget fokus på overgangen mellem 3. – 4. år-

gang for at skærpe læseinteressen, hvorfor der er etableret læseindsats fra 15-16 på den samlede 

Østskole.  

Læsevejlederne arbejder efter årshjul, hvor der 15-16 er særlig indsat på flydende på mellemtrinnet, 

læsestrategier i overbygningen samt differentieret holdundervisning i indskoling. Der arbejdes mål-

rettet i et fagligt netværk afdelingerne imellem. 
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Der tegner sig et billede af en stigning i læsefærdigheden frem mod 6 hhv 8. klasse, hvilket fortæller 

os, at læsefærdigheden stabiliseres i skoleforløbet. Vi er på kommunalt gennemsnit ved udgangen 

af 8. kl. 

Når vi sammenligner 2-4-6-8 kl. så er det vigtigt at bemærke, at 8. kl. er en anden elevgruppe, da vi 

har linjeprofilklassedannelse i 7. kl. Linjeprofilklasserne klarer sig rigtigt godt – jf. landsgennemsnit og 

nationalt mål. 

Lokale kommentarer:  

Ved den intensiverede screening for dysleksi har det vist sig, at Karise og Rollos nuværende 4. klas-

ser rummer mange elever med disse vanskeligheder.  

Vi arbejder intensivt i forhold til uddannelse af lærere, vores hard-og software i forhold til at afhjæl-

pe skriftsprogsvanskeligheder. I forbindelse med IPADS og pc’er /cromebooks har vi haft udfordrin-

ger med manglende og for gamle maskiner.  

 

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. 

Østskolen, Hylleholt afdeling 0 + 3 + 1 + 2 - 2 + 14 

Østskolen, Karise afdeling + 4 0 + 3 + 2 0 - 3 

Østskolen, Rollo afdeling - 3 0 + 3 - 8 - 4 + 3 

Østskolen, Centerklassen - - - - - - 
       

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

 

Kommentar, analyse og refleksioner:  

Det generelle billede er, at der er behov for en systematiseret indsats på matematikområdet - sær-

ligt i indskolingen. Vi mangler pt. en matematikvejleder, som vi forventer at få uddannet skoleåret 

17-18. 

I ressourcecenterets årshjul er der fokus på en systematisk indsats: i indskolingen på taltræning, på 

mellemtrinnet med tekstopgaver samt regneark, og i udskolingen med mundtlighed i matematik-

ken.  Denne matematikindsats er dog ikke implementeret fuldt ud, da Østskolens matematikvejle-

der opsagde sin stilling ved skoleårets start. Der har således manglet er tovholder med de rette 

kompetencer.   
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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 udeluk-

kende på kommune-niveau. Statistik vedr. dette findes derfor kun i kvalitetsrapporten for det sam-

lede skolevæsen (og er som følge heraf fortroligt). 

 

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. 

Østskolen, Hylleholt afdeling - 2 - 4 - 5 - 8 + 41 17 

Østskolen, Karise afdeling - 38 - 17 + 11 + 5 + 22 17 

Østskolen, Rollo afdeling - 7 + 18 - 16 - 17 + 12 23 

Østskolen, Centerklassen - - - - - - 
       

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

 

Kommentar, analyse og refleksioner:  

Generelt er der fremgang. Andelen er faldende. Jf. kommentar vedrørende national læsning. 

Lokal kommentar; Hylleholt følger landsgennemsnittet. 

Rollo og Karise har stor andel af dyslektikere på 4. årgang, hvilket kan ses af resultatet. 
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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 

trivsel 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 såkaldt ’indikator’ for kategori-

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

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

Østskolen, Hylleholt afdeling         

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

Faglig trivsel  3,6 3,7 3,8 3,5 3,8 4,0 3,7 3,7 

Støtte og inspiration i undervisningen 3,5 3,5 3,3 3,3 3,5 3,3 3,4 3,3 

Ro og orden  3,6 3,8 3,9 3,9 4,1 4,0 3,9 3,7 

         

Østskolen, Karie afdeling         

Social trivsel 4,1 3,9 4,0 3,9 4,1 4,2 4,1 3,9 

Faglig trivsel  3,6 3,6 3,8 3,7 3,7 3,9 3,7 3,6 

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

Ro og orden  3,8 3,5 3,6 3,9 3,7 3,8 3,7 3,5 

         

Østskolen, Rollo afdeling         

Social trivsel 3,6 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 3,9 3,9 

Faglig trivsel  3,5 3,9 3,5 3,5 3,2 3,5 3,6 3,6 

Støtte og inspiration i undervisningen 3,3 3,5 3,2 3,2 2,7 3,0 3,2 3,1 

Ro og orden  3,2 3,9 3,8 3,6 3,4 3,5 3,6 3,5 
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Østskolen, Centerklassen         

Social trivsel - 3,6 - - - - 3,8 4,1 

Faglig trivsel  - 2,7 - - -  3,5 3,8 

Støtte og inspiration i undervisningen - 2,7 - - - - 3,2 3,8 

Ro og orden  - 3,7 - - -  3,8 3,8 

         

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:  

Generelt er der fremgang at spore. På alle tre afdelinger er 2015/2016 indikatoren stabil eller højere 

end NTU i 2014/2015. Der er arbejdet systematisk med trivsel, blandt andet med baggrund i Østsko-

lens værdisæt, samarbejde med psykiatrifonden og trivselsuger/indsatser/målinger.  

Afdelingerne arbejder alle med hhv. LP og PALS, der har fokus på til stadighed at udvikle og for-

bedre læringsmiljøet for eleverne. Denne indsats er helt klart med til at forbedre den sociale trivsel 

samt mere ro og orden.  

En fremadrettede målrettede indsats på i dansk og matematik vil kombineret med et godt samar-

bejde omkring brugen af UUV kunne være med til at rykke de to sidste indikatorer: faglig trivsel og 

støtte og inspiration i undervisningen. Her vil Østskolens indsats med synlige mål og evaluering – ar-

bejdet med Min Uddannelse også hjælpe til.  



 

 

 

 

 

Kvalitetsrapport Østskolen for skoleåret 2015/2016  Side 13 af 32  

 

Center for Børn og Undervisning 

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 

Østskolen, Hylleholt afdeling Dansk  7,7 7,0 7,9 

 Matematik  5,1 7,3 6,7 

 Bundne prøvefag 7,1 7,0 7,7 

Østskolen, Karise afdeling Dansk  7,3 7,6 7,3 

 Matematik  6,5 6,8 5,5 

 Bundne prøvefag 7,3 7,5 6,9 

Østskolen, Rollo afdeling Dansk  5,9 5,9 5,9 

 Matematik  5,8 7,3 5,4 

 Bundne prøvefag 6,2 6,5 5,7 
     

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 

Østskolen, Hylleholt afdeling Dansk  6,7 7,0 7,5 

 Matematik  5,4 5,9 6,2 

 Bundne prøvefag 6,4 6,7 7,2 

Østskolen, Karise afdeling Dansk  7,1 7,3 7,4 

 Matematik  6,1 6,6 6,3 

 Bundne prøvefag 6,9 7,3 7,3 

Østskolen, Rollo afdeling Dansk  6,0 6,1 5,9 

 Matematik  6,2 6,7 6,2 

 Bundne prøvefag 5,9 6,3 6,2 
     

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:  

Generelt ligner det, at Østskolen følger kommunegennemsnittet. Vi er prøveafholdende skole for 

specialenhederne i området, hvilket kan påvirke resultaterne, ligesom at der bør ske en opkvalifice-

ring af personalet i fht de højt satte nationale mål. 

Når eleverne på Østskolen vælger linje i 7. klasse er der særlige linjer der tiltrækker hhv. de dygtige 

og de svagere elever. Dette medfører, at sammenligning mellem afgangsårene er vanskelig.  

Lokale kommentarer: Karises 9. årgang 2015/2016 har været ramt af lærerfravær grundet sygdom 

gennem flere år, dette har betydet, at flere elever end normalt har valgt at gå på efterskole i 9. 

klasse. Afdelingen er endvidere prøveafholdende skole for Karise Ungdomshus. 

 

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 2014/2015 udregnet til +0,4. Det bety-

der, at skolens karaktergennemsnit er 0,4 karakterpoint højere end forventet ud fra den socioøko-

nomiske model. 

 

7.2.1. Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag i alt og socioøkonomiske refe-

rencer for periode på 3 skoleår, 9. klasse, Østskolen 
 

Fag 
Fag-

disciplin 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 

 
 

Karakter- 
gennem-

snit 

Socioøko 
reference 

Forskel 
Karakter- 
gennem-

snit 

Socioøko 
reference 

Forskel 
Karakter- 
gennem-

snit 

Socioøko 
reference 

Forskel 

Bundne prøvefag i alt 6,8 6,7 0,1 7,0 6,6 +0,4 6,7 6,7 0,0 

Dansk Læsning 6,7 6,4 0,3 6,3 6,0 +0,3 6,9 6,5 +0,4 

 Mundtlig 7,9 7,8 0,1 6,9 7,2 -0,3 7,5 7,4 +0,1 

 Retskriv. 6,5 6,2 0,3 7,1 6,7 +0,4 7,2 6,6 +0,6* 

 Skriftlig 6,7 6,6 0,1 7,1 6,2 +0,9* 6,0 6,1 -0,1 

Engelsk Mundtlig 8,2 7,7 0,5 7,8 7,3 +0,5 8,1 7,6 +0,5 

Fysik/kemi Prakt/mdt 7,3 6,7 0,6 6,7 6,5 +0,2 6,1 6,4 -0,3 

Matematik Problem 5,7 6,1 -0,4 6,7 6,5 +0,2 5,6 6,2 -0,6 

 Færdighed 6,0 6,6 -0,6* 7,5 6,8 +0,7* 6,0 6,5 -0,5 
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7.2.2 Opnået karaktergennemsnit i prøvefag til udtræk og socioøkonomiske  

referencer, 9. klasse, Østskolen 

Fag 
Fag-

disciplin 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 

 
 

Karakter- 
gennem-

snit 

Socioøko 
reference 

Forskel 
Karakter- 
gennem-

snit 

Socioøko 
reference 

Forskel 
Karakter- 
gennem-

snit 

Socioøko 
reference 

Forskel 

Biologi  Skriftlig  6,8 6,8 0,0 6,2 6,3 -0,1 7,6 7,0 +0,6 

Engelsk  Skriftlig 6,7 6,9 -0,2 6,0 6,2 -0,2 4,5 5,3 -0,8 

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

Historie  Mundtlig    6,1 6,5 -0,4 7,9 7,0 +0,9 

Idræt  Prak/mdt    9,9 8,2 +1,7* 8,7 7,2 +1,5* 

Kristendom Mundtldig 8,1 7,6 0,5 9,3 8,5 +0,8 5,7 6,4 -0,7 

Matematik  Mundtlig 5,8 6,6 -0,8       

Samfundsfag  Mundtlig 8,3 7,7 0,6 5,3 6,0 -0,7 7,7 7,9 -0,2 

Tysk   Skriftlig 4,9 5,8 -0,9       

Tysk Mundtlig       5,3 5,5 -0,2 

 

 

7.2.3 Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag i alt og socioøkonomisk referen-

ce for en periode på 3 skoleår, 9. klasse, Østskolen 
 

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

 Fagdisci-
plin 

Karakter- 
gennem-

snit 

Socioøko. 
reference 

Forskel 
Karakter- 
gennem-

snit 

Socioøko. 
reference 

Forskel 
Karakter- 
gennem-

snit 

Socioøko 
reference 

Forskel 

Bundne prøvefag i alt 6,5 6,5 0,0 6,8 6,6 +0,2 6,8 6,5 +0,3* 

Dansk Læsning 6,3 6,2 +0,1 6,5 6,1 +0,4* 6,6 6,1 +0,5* 

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

 Retskriv-
ning 

6,1 6,1 0,0 6,5 6,2 +0,3 6,9 6,3 +0,6* 

 Skriftlig 6,4 6,2 +0,2 6,7 6,3 +0,4* 6,7 6,3 +0,4* 

Engelsk Mundtlig 7,0 7,2 -0,2 7,5 7,4 +0,1 8,0 7,4 +0,6* 

Fysik/kemi Praktisk/ 
mdt. 

6,5 6,2 +0,3 6,7 6,4 +0,3 6,8 6,5 +0,3 

Matematik Problem-
løsn 

5,7 5,9 -0,2 6,1 6,1 0,0 6,0 6,2 -0,2 

 Færdig-
heder 

6,2 6,6 -0,4* 6,8 6,7 +0,1 6,6 6,6 0,0 

 

Kommentar, analyse og refleksioner:  

Generelt er det positivt at niveauet i de socioøkonomiske referencer har et positivt islæt. Vi har via 

Østskolens samlede resultater i matematik besluttet en særlig indsats, således vi også der kan spore 

en fremgang. Tallene fra viser på enkelte fag og årgange svingninger. Disse svingninger fra år til år 

vil altid fremkomme, da det er forskellige elever og ikke de samme lærere, der har afgangsfagene 

hvert år.  

Det positive billede herfra må bestå i en glæde over, at Østskolens elever sammenlagt præsterer 

bedre end forventet ved afgangsprøverne.   
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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, Østskolen 

Skole, afdeling 2013/2014  2014/2015 

Østskolen, Hylleholt afdeling 86,5 % 85,2 % 86,4 % 

Østskolen, Karise afdeling 93,3 % 91,7 % 94,4 % 

Østskolen, Rollo afdeling 88,4 % 89,1 % 86,1 % 
    

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

 

Kommentar, analyse og refleksioner:  

Det er kun afd. Karise, der har formået at få flest elever til at aflægge prøver.  
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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. kl., Østskolen 

 

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

Østskolen, Hylleholt afdeling 85,2 % 100,0 % 90,9 

Østskolen, Karise afdeling 84,4 % 89,6 % 88,9 

Østskolen, Rollo afdeling 83,7 % 89,1 % 77,8 

        

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:  

Tabelen viser, at Østskolen har en særlig udfordring på afd. Rollo men både afd. Hylleholt og afd. 

Karise ligger meget tilfredsstillende.   
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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 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 

Østskolen, Hylleholt afdeling 44,7 % 55,3 % 44,8 % 

Østskolen, Karise afdeling 56,4 % 41,3 % 65,3 % 

Østskolen, Rollo afdeling 34,0 % 44,2 % 56,5 % 
    

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

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

          *) folkeskoler, specialskoler, dagbehandlingstilbud, ungdomssko 

 

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

Skole, afdeling 2013 2014 2015 

Østskolen, Hylleholt afdeling 88,9 % 78,9 % 84,2 % 

Østskolen, Karise afdeling 88,3 % 94,5 % 87,0 % 

Østskolen, Rollo afdeling 93,9 % 86,0 % 95,1 % 
    

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

Kommunegennemsnit, alle *) 44,0 % 83,9 % 83,0 % 

            *) folkeskoler, specialskoler, dagbehandlingstilbud, ungdomsskoler 

 

Kommentar, analyse og refleksioner:  

Vi kan konstatere, at Østskolens elever klarer sig mærkbart bedre end kommunegennemsnittet i fht 

at komme i gang med en uddannelse.  
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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 2013/14 2014/15 2015/2016 

Østskolen, Hylleholt afdeling 86,9 % 87,4 % 77,4 % 

Østskolen, Karise afdeling 62,2 % 90,2 % 74,3 % 

Østskolen, Rollo afdeling 68,0 % 78,1 % 79,9 % 
    

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

 

 
 
10.1.2 Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning pr. klassetrin  

(i procent) 

Fag  Hylleholt Karise Rollo Faxe 

1. kl 84,0 56,0 74,0 74,0 

2. kl 70,0 48,0 78,0 75,6 

3. kl 84,6 76,9 82,7 76,7 

4. kl 71,7 85,0 63,3 81,0 

5. kl 66,1 71,0 77,4 79,0 

6. kl 78,6 78,6 71,4 77,8 

7. kl 80,0 80,0 93,3 90,1 

8. kl 90,0 68,3 86,7 80,5 

9. kl 93,1 81,0 93,1 91,3 
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10.1.3 Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning pr. fag  

(i procent) 

Fag  Hylleholt Karise Rollo Faxe 

Dansk  93,6 86,0 100,0 95,2 

Engelsk  93,9 90,6 50,0 79,3 

Tysk 33,3 100,0 100,0 76,6 

Kristendomskundskab 0,0 6,7 15,0 32,5 

Historie  55,0 26,3 29,2 55,0 

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

Idræt 47,1 64,5 95,2 70,7 

Musik  100,0 57,1 45,5 77,5 

Billedkunst  69,2 90,0 25,0 53,8 

Håndværk og design 86,4 83,3 100,0 96,1 

Madkundskab  100,0 80,0 100,0 88,6 

Matematik  92,9 76,9 100,0 92,1 

Fysik/kemi  100,0 100,0 71,4 96,4 

Geografi  33,3 0,0 100,0 56,4 

Biologi  57,1 100,0 100,0 79,2 

Natur/teknik 47,6 64,7 33,3 52,3 

 
 

Kommentar, analyse og refleksioner:  

Den målrettede kompetenceudvikling fra Center for børn og undervisning har haft en afsmittende 

effekt på de stigninger, der har været på de enkelte fag.  

Endvidere har Østskolens rekrutterings-strategi også haft indflydelse på dette arbejde.  

Vi har mistænkt tabellen for at indehold flere fejl, idet der er uddannede geografilærere på afd. 

Karise og kristendomslærere på afd. Hylleholt.  
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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 

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

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. 

 

Østskolen 

 

Begrundelsen for at skolen er på handleplanen 

Dansk, læsning  

1. Afdeling Rollo opnår et resultat i dansk, der er 0,6 karakter-point lavere end kommune- gennem-

snittet ved FP9.  Over en treårig periode ligger afdelings Rollos karaktergennemsnit 0,5 lavere end 

kommunegennemsnittet.  

2. Ingen af skolens afdelinger har nået målet om 80 % gode læsere på de fire årgange, hvor der 

måles i DNT. Dog er målet nået i 2015/2016 på afdeling Hylleholt på 8. årg. Og på afdeling Karise 

på 2. årgang.  

3. Andelen af ’gode læsere’ er faldet på alle tre afdelinger på 6. klassetrin i forhold den første må-

ling – uden at andelen af ’de allerbedste’ er steget. Det samme gør sig gælden de for på 4. klas-

setrin for afdelingerne Karise og Rollo. 

 

Matematik 

4. På Østskolen har afdelingerne Karise og Rollo opnået forholdsvis lave afgangskarakterer i mate-

matik med resultater, der ligger henholdsvis 0,4 og 0,5 under kommunegennemsnittet.   

5. Ingen af skolens afdelinger har nået målet om 80 % gode i matematik på de to årgange, hvor 

der måles i DNT. 

6. På afdeling Hylleholt er andelen af ’de allerdygtigste’ til matematik på 6. klassetrin faldet siden 

den første måling. 

7. På alle tre afdelinger er andelen af elever med dårlige resultater i matematik på 6. klassetrin ste-

get siden den første måling.  

8. Afdelingerne Hylleholt og Karise opnåede et signifikant lavere resultat end forventet i matematik 

på 3. kassetrin i forhold til den socioøkonomiske reference. 

 

Naturfag 

9. Ved afgangsprøven opnåede Østskolen et signifikant lavere resultat i udtræksfaget  

geografi (-1,3*) i forhold til den socioøkonomiske reference. 
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11.2 Den kommunale læseundersøgelse 

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

rapport. I denne kvalitetsrapport medtages udelukkende læseundersøgelsens hovedresultater. 

 

11.2.1 Hovedresultater fra læseundersøgelsen 

0.årgang 

 I Lytteforståelse2 og bogstavskrivning opnås et resultat, der svarer til det kommunale. 

 Lytteforståelse1 viser et fint resultat med 85 % uproblematiske scoringer.  

 Resultatet i sprogvurderingen viser, at en del elevers bogstavkendskab er begrænset. Dette 

kræver øget fokus i 1.klasse ligesom elevernes bevidsthed om bogstavernes lyd må følges 

nøje.  36 % viser vanskeligheder med forlyd og rimdel. Det samme gælder ordkendskab. 

1. og 2.årgang  

 I 1.klasse udgør gruppen af elever med langsomme læsere 12 % og 18 % placeres i katego-

rien læsevanskeligheder. 

 I 2.klasse er der 17 % langsomme læser og 16 % er i læsevanskeligheder.  

 Dette resultatet betyder, der i nuværende 2. og 3.klasser skal være øget fokus på denne 

gruppe elever, således der justeres i pædagogisk praksis. 

 Desuden må det drøftes hvilke elever, der skal vurderes individuelt således læsefærdighe-

derne vurderes mere præcist. 

Der er dog en forholdsvis stor andel af eleverne på Østskolen, der placeres i kategorierne læsevan-

skeligheder samt opmærksomhedskrævende resultat på 3. og 4.årgang. Det anbefales disse ele-

vers udvikling følges nøje. 

 
Kommentar, analyse og refleksioner:  

Resultaterne fra den kommunale læseundersøgelse er i tråd med vores egne analyser og refleksio-

ner. På 3. og 4. årgang har vi en overvægt at børn med dysleksi. Dette kræver en særlig indsats 

som vi er påbegyndt og følger meget nøje sammen med afdelingernes læsevejledere.  
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11.3 Den kommunale matematikundersøgelse 

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

rat rapport. I denne kvalitetsrapport medtages udelukkende matematikundersøgelsens hovedresul-

tater. 

 

11.3.1 Procentvis fordeling på kategorier, forgjort på afdelingsniveau 

Tabellen vises, hvordan 

skolens elever scorer 

inden for en bestemt C-

kategori.  

Fx scorer 12 % af samtli-

ge elever på afdeling 

Hylleholt 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’.  

Afdeling Rollo haft en positiv fremgang, mens afdeling Hylleholt har haft tilbagegang. 

 Hylleholt Karise Rollo Faxe 

Gennemsnit 5,6 6,2 6,0 5,9 

Standpunkt betydelig over middel, C7 – C10, i % 34 47 40 39 

Alvorlige vanskeligheder eller usikkert indlært stof, i % 20 14 16 16 

 

Standpunkt betydelig over middel: På afdelingerne Hylleholt og Rollo er andelen af elever med et 

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

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

disse kategorier end gennemsnittet for Faxe Kommune. 

 

Kommentar, analyse og refleksioner:  

Resultaterne fra den kommunale matematikundersøgelse er i tråd med vores egne analyser og 

refleksioner.  Vi skal have igangsat et større udviklingsarbejde ved at løfte lærernes kompetencer i 

forhold til faget matematik.  

Den kommunale matematiktest er udført på papir og i det tempo den enkelte matematiklærer 

ønsker, i morsætning til den nationale test, der er digital og med afmålt tid. Endvidere testes alle 

elever fra 2. – 8. klassetrin i den kommunale test. Prøvesituationen er altså anderledes. For mange 

elever vil det være en mere tryg situation, hvilket kan give bedre resultater. 

Lokale kommentarer: Afd. Karise scorer bedre end det kommunale gennemsnit i denne undersø-

gelse. Det kan ikke udelukkes at mere træning i brugen af pc/IPAD i matematikundervisning – og 

en dermed større fortrolighed, kan hjælpe til, at resultater i de nationale blive bedre.  

Fag  Hylleholt Karise Rollo Faxe 

Alvorlige vanskeligheder (C0-C2) 8 % 9 % 7 % 9 % 

Stof usikkert indlært (C3) 12 % 5 % 9 % 8 % 

Standpunkt under middel (C4) 14 % 11 % 10 % 13 % 

Standpunkt middel (C5) 18 % 12 % 16 % 17 % 

Standpunkt over middel (C6) 14 % 15 % 18 % 16 % 

Standpunkt betydeligt over middel (C7–10) 34 % 47 % 40 % 36 % 

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

Tema:  Læsning 

Periode og deadlines: Skoleåret 2017/18 og fremad 

 

Analyse og planlægning  

Begrundelsen for at skolen er på handleplanen 

1. Afdeling Rollo opnår et resultat i dansk, der er 0,6 karakter-point lavere end kommune- gennemsnittet 

ved FP9.  Over en treårig periode ligger afdelings Rollos karaktergennemsnit 0,5 lavere end kommu-

negennemsnittet.  

2. Ingen af skolens afdelinger har nået målet om 80 % gode læsere på de fire årgange, hvor der måles i 

DNT. Dog er målet nået i 2015/2016 på afdeling Hylleholt på 8. årg. Og på afdeling Karise på 2. år-

gang.  

3. Andelen af ’gode læsere’ er faldet på alle tre afdelinger på 6. klassetrin i forhold den første måling – 

uden at andelen af ’de allerbedste’ er steget. Det samme gør sig gælden de for på 4. klassetrin for 

afdelingerne Karise og Rollo. 

Mål 

At elevernes læseresultater forbedres 

 

Delmål  

(Det vil vi …) 

Metode 

(Det vil vi gøre ved at … ) 

Succeskriterier 

(Det er godt, når …) 

Målemetode 

(Vi vil måle det ved …) 

Kompetence-

udvikling  

Skoleåret 2017/18 at 

sende alle lærere 0-2 

klasse på et 30 timers 

kursus med fokus på læs-

ning 

Skoleåret 2018/19. Sam-

me for mellemtrinnet og  

2019/20 udskolingen 

Når vi ser forbedring i 

læseresultaterne. 

At antallet af elever 

med læsevanske-

ligheder reduceres 

Test, nationale test, 

afgangsprøver 

Fokus på nye tiltag Vi vil lave forsøg med 

læsebånd, makkerlæs-

ning på forskellige klasse-

trin 

Forældreinvolvering i 

forbindelse med elever 

med særlige læsevan-

skeligheder  

Når vi ser forbedring i 

læseresultaterne. 

At antallet af elever 

med læsevanske-

ligheder reduceres 

At vi får involveret 

andre interessenter i 

arbejdet  

Test, nationale test, 

afgangsprøver 

Fokus på overgange Få udvidet samarbejdet 

mellem indskolingen og 

mellemtrins lærerne i for-

bindelse øget fokus på 

hvilke elev kompetencer 

der skal opnås 

At eleverne ikke dyk-

ker i testene på mel-

lemtrinnet 

Test, nationale test, af-

gangsprøver 
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Tema:  Matematik 

Periode og deadlines: Skoleåret 2017/18 og fremad 

 

Analyse og planlægning  

Begrundelsen for at skolen er på handleplanen 

På Østskolen har afdelingerne Karise og Rollo opnået forholdsvis lave afgangskarakterer i matematik med 

resultater, der ligger henholdsvis 0,4 og 0,5 under kommunegennemsnittet.   

Ingen af skolens afdelinger har nået målet om 80 % gode i matematik på de to årgange, hvor der måles i 

DNT. 

På afdeling Hylleholt er andelen af ’de allerdygtigste’ til matematik på 6. klassetrin faldet siden den første 

måling. 

På alle tre afdelinger er andelen af elever med dårlige resultater i matematik på 6. klassetrin steget siden 

den første måling.  

Afdelingerne Hylleholt og Karise opnåede et signifikant lavere resultat end forventet i matematik på 3. 

kassetrin i forhold til den socioøkonomiske reference. 

 

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 …) 

Kompetenceudvikling 

for matematiklærerne 

30 timers kursus i 

2017/18 

Kurset er iværksat og 

alle matematiklærere 

deltager og efterføl-

gende giver udtryk 

for, at kurset har beri-

get dem 

Fokusdrøftelse i det faglige 

netværk  

Målrettede indsatser Enkelte klasser udvæl-

ges og der arbejdes 

målrettet med den 

dårligste gruppe elever 

At bundniveauet hæ-

ves 

 

Samarbejdet mellem 

naturfagene 

Øget samarbejdet og 

øget fokus på det 

tværfaglige aspekt i 

naturfagene  

At interessen stiger for 

naturfag  

Test og afgangsprøver 
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Tema:  Naturfag 

Periode og deadlines: Skoleåret 2017/18 og fremad 

 

Analyse og planlægning  

Begrundelsen for at skolen er på handleplanen 

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

bedres set i forhold til prøveresultaterne Vi ser dette som en flerårig indsats. Området er kædet sam-

men med indsatsen i matematik. Se derfor også denne handleplan i forbindelse med samarbejdet 

mellem naturfagene 

 

Mål 

At de lærere som vi har uddannet i projekt naturligvis får udviklet det fremtidige samarbejde i natur-

fagene  
 

Delmål  

(Det vil vi …) 

Metode 

(Det vil vi gøre ved at … ) 

Succeskriterier 

(Det er godt, når …) 

Målemetode 

(Vi vil måle det ved …) 

Samarbejdet mellem 

naturfagene 

Øget samarbejdet og 

øget fokus på det tvær-

faglige aspekt i naturfa-

gene  

At interessen stiger 

for naturfag  

Test og afgangsprøver 

Systematisk arbejde 

og videndeling i 

planlægningen 

Udvikling af brugen af Min 

uddannelse og de red-

skaber der ligger heri. I 

hverdagen og i særligt 

tilrettelagte forløb 

Undervisningsplanlægning 

i lektionsstudiegrupper.  

Alle lærere arbejder i 

MIN uddannelse og 

deler viden her. 

 

Løbende brug af MIN 

uddannelse, samt brug 

af fagnetværkene 
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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 udtruk-

ket 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 

vurdere opfyldelsen af faglige målsætninger.   

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

lige 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 spørgeskemaun-

dersøgelse 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 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ge 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. 

4. Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i klassen? 

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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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 (mate-

matiske 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 sy-

stemer. 

Socioøkonomisk reference  

Den socioøkonomiske er et statistisk beregnet udtryk, der reference tager højde for elevernes baggrundsfor-

hold. 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 bag-

grundsforhold. 

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. 
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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 baggrunds-

forhold. 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 bag-

grundsforhold. 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 sko-

len 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 

skriftlig) og et karaktergennemsnit i matematik (matematiske færdigheder og matematisk 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 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 

elever, 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 sy-

stemer. 

 

 

 

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

fuldført en uddannelse. 

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

angiver 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 

landsplan 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 

lærere, 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 linje-

fag på læreruddannelsen. 

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

nelse, videreuddannelse, kompetencegivende uddannelse eller et længerevarende kursusforløb, der vurderes 

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

bindelse. 
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BILAG 3: SKOLEBESTYRELSERNES UDTALELSER 
 

 

Det er positivt, at der er en fremgang i resultaterne. Skolebestyrelsen tager kvalitetsrapporten til 

efterretning.” 

 

 


