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

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

dialog og kvalitetsudvikling. 

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

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

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

bestyrelsen har vedtaget.   

 

Ungdomsskolens Heltidsundervisningen er organiseret under Faxe Kommunale Ungdomsskole og 

dermed administrativt registreret som en ungdomsskole. Ungdomsskoler er ikke i samme omfang 

som folkeskoler pligtige til at indberette oplysninger til STIL (Styrelsen for It og Læring). 

Derfor er data vedr. nationale test, beregning af socioøkonomisk reference samt kompetence-

dækning ikke tilgængelige i LIS for kommunale ungdomsskoler. Dog indberettes prøvekarakterer 

ved afgangsprøverne. 

 

1.1. Kort præsentation af skolen   

Ungdomsskolens heltidsundervisning er et folkeskoleforlagt tilbud for unge med primært trivsels-

problematikker.  

Der har tidligere været en høj indskrivningsgrad af elever med omsorgssvigt og deraf følgende  

personlige problematikker. 

Faxe Kommunale Ungdomsskole er et tilbud, med 3 differentierede klasser. Undervisningen foregår i 

klassen, og der er som udgangspunkt 8 elever i hver klasse. Skoletiden er mandag – torsdag i tids-

rummet 8.00-14.00, og fredag fra 8.00 – 13.00. 

Her arbejdes der ud fra, at skabe mere uddannelsesparathed og danne de unge til et liv med ar-

bejde, familie og sunde livsvaner. Derfor har vi fokus på at skabe stærke relationer, et positivt læ-

ringsmiljø og en kæmpe forventning om, at de unge lykkes og finder vejen til det gode liv. 

 

Målgruppe: 

Fælles for målgruppen i de tre klassetyper er, at der er tale om de elever, der ofte omtales som 

skoletrætte, dvs. unge i 8. – 10. klasse, som personligt, fagligt eller socialt ikke får tilstrækkeligt ud af 

folkeskolens tilbud. De har som oftest flere skoleskift og skolemæssige nederlag bag sig.  

Formålet er at give denne gruppe af elever mulighed for at opfylde undervisningspligten og at 

komme igennem skolegangen med et afgangsbevis i hånden. HU er som udgangspunkt en ”lektie-

fri” skole, da lektier ofte skaber konflikter hjemme og medfører yderligere skoletræthed for denne 

gruppe elever. Dette er på forudsætning af, at eleverne arbejder koncentreret og målrettet i ti-

merne.  

 

Livsproblematikker inden for autisme spektrum (ADHD, ADD og OCD), selvskadende adfærd, ord-

blindhed, lettere mental retardering, sorgarbejde, spiseforstyrrelser, mobning, småkriminalitet, mis-

brug, incest, voldtægt, borderline, depressioner, store familiære problemer er desværre ikke ukend-

te for mange af vores unge.  
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2. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 

2.1. Sammenfattende helhedsvurdering for skolen 

 

 

 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. 

 

Følgende aktiviteter og handlinger er iværksat på Vestskolen: 

 Struktureret undervisning og ændrede rammer 

o Konsekvent brug af GAP-modellen, der fokuserer på gabet mellem bygger på dét 

som eleven kan og målet. 

o Eleverne deles i klasser i forhold til elevernes sociale, personlige og faglige kompe-

tencer 

o Indførelse af månedlige elev-konferencer, hvor der sættes nye mål for eleven og 

undervisningsplanerne tilrettes  

o Alle klasser har tilknyttet både lærere og pædagoger 

 Tætte relationer 

o Alle elever har en primær-pædagog blandt klassens personale, der primært har fo-

kus på de sociale relationer 

 

Målet er, at antallet af elever i 2016/2017 med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik skal 

vokse med 25 %. 
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3.  MÅL OG RESULTATMÅL, … 

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

  DYGTIGE, DE KAN OG … 

5.  FOLKESKOLEN SKAL MINDSKE BETYDNINGEN AF SOCIAL  

  BAGGRUND I FORHOLD TIL FAGLIGE RESULTATER 

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

nale test.  

Ungdomsskolen Heltidsundervisning, der er oprettet i henhold til bekendtgørelse af lov om ung-

domsskoler, er ikke omfattet af folkeskolens nationale test, hvorfor det centrale ledelsesinformati-

onssystem ikke indeholder data om ungdomsskolens eventuelle brug af disse test. Derfor er det ikke 

muligt til denne rapport at udtrække oplysninger til brug for beskrivelse af kapitlerne 3, 4 og 5. 
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6. TILLIDEN TIL OG TRIVSLEN I FOLKESKOLEN SKAL STYRKES BLANDT AN-

DET GENNEM RESPEKT FOR PROFESSIONEL VIDEN OG PRAKSIS 
Ungdomsskolen Heltidsundervisning, der er oprettet i henhold til bekendtgørelse af lov om ung-

domsskoler, er ikke omfattet af folkeskolens krav om deltagelse i den nationale trivselsmåling. Derfor 

er det ikke muligt til denne rapport at udtrække oplysninger til brug for beskrivelse af kapitlerne 3, 4 

og 5. 

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

 

  



 
 

 

 

 

 

Ungdomsskolens Heltidsundervisning, Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/16 Side 7 af 15  

 

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 

FAXE Ungdomsskolens Heltidsundervisning Dansk  3,9 3,8 3,8 

 Matematik  2,5 2,0 3,2 

 Bundne prøvefag 3,5 3,4 3,7 

     
Kommunegennemsnit, folkeskoler Dansk  6,3 6,6 6,5 

 Matematik  5,5 6,6 5,9 

 Bundne prøvefag 6,2 6,6 6,4 
     

Landsgennemsnit, ungdomsskoler Dansk  3,3 3,4 3,9 

 Matematik  2,6 2,7 2,8 

 Bundne prøvefag 3,3 3,3 3,8 

 

7.1.2 Treårige karaktergennemsnit, 9. klasse 

Skole, afdeling Fag  
2013/2014 – 
2015/2016 

FAXE Ungdomsskolens Heltidsundervisning Dansk  3,8 

 Matematik  2,6 

 Bundne prøvefag 3,5 

   
Kommunegennemsnit, folkeskoler Dansk  6,4 

 Matematik  5,9 

 Bundne prøvefag 6,3 
   

Landsgennemsnit, ungdomsskoler Dansk  3,6 

 Matematik  2,7 

 Bundne prøvefag 3,5 

Kommentar, analyse og refleksioner:  

Først og fremmest er det vigtigt at forholde sig til, at der er tale om meget små hold, der går til prø-

ve og resultaterne derfor kan svinge meget i forhold til hvad den enkelte elev præsterer.  

Målgruppen er som tidligere beskrevet kendetegnet ved, at de har oplevet nederlag i skolemæssig 

regi tidligere, hvilket afspejles i karaktergennemsnittet. Der arbejdes først og fremmest med at give 

eleverne troen og selvtilliden til at gå til prøve for derved at skabe mulighed for senere uddannelse. 

De nye karakterkrav er derfor det målsætningsniveau der som udgangspunkt opstilles for den en-

kelte elev, med mindre denne viser sig motiveret for mere.  

Der har været et målrettet arbejde med at sætte fokus på matematik, hvilket afspejles i karakter-

gennemsnittet fra 14/15 til 15/16. 
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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,  
Ungdomsskolens Heltidsundervisning 

Skole, afdeling 2013/14 2014/2015 2015/2016 

FAXE Ungdomsskolens Heltidsundervisning 47,4 % 33,3 % 53,8 % 

    
Kommunegennemsnit, folkeskoler 83,0 % 90,3 % 84,0 % 

    
Landsgennemsnit, Ungdomsskoler 30,1 % 34,0 % 35,5 % 

 

 
Kommentar, analyse og refleksioner:  

Set i forhold til andre heltidsundervisningstilbud ligger faxe ungdomsskole meget flot. Dette skyldes 

det målrettede fokus på både elevernes motivation og trivsel samt de faglige problemstillinger ved 

deres tidligere skoletilbud. 
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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 Fastholdelse i 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. 

Ingen tilgængelige data for denne indikator. 

 

 

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

Skole, afdeling 2012 2013 2014 

FAXE Ungdomsskolens Heltidsundervisning  50,0 % * * 

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

    
Landsgennemsnit, Ungdomsskoler 38,2 % 35,5 %  

*  Ingen tilgængelige data.  

Af diskretions hensyn vises ikke værdier baseret på færre end 5 personer 

 

Kommentar, analyse og refleksioner:  
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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 

Skole, afdeling 2015/2016 

FAXE Ungdomsskolens Heltidsundervisning 100 
  

Kommunegennemsnit, folkeskoler 80,9 % 

 
 

10.1 2 Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning pr. fag (i procent) 

Fag  Ungdomsskolens 
Heltidsundervisning  

Faxe 

Dansk   95,2 

Engelsk   79,3 

Tysk  76,6 

Kristendomskundskab  32,5 

Historie   55,0 

Samfundsfag   57,7 

Idræt  70,7 

Musik   77,5 

Billedkunst   53,8 

Håndværk og design  96,1 

Madkundskab   88,6 

Matematik   92,1 

Fysik/kemi   96,4 

Geografi   56,4 

Biologi  52,3 

 

Kommentar, analyse og refleksioner:  

Der er tale om et lille lærerkollegium og en afgrænset fagrække. Alle lærer er uddannede med 

linjefag i forhold til deres undervisning eller har haft minimum 5 års erfaring svarende til linjefagsud-

dannelsesniveau.  
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11. REDEGØRELSE FOR KOMMUNALE FOKUSPUNKTER OG INDSATSER 
 
Folkeskoleloven § 40 a Stk. 2. Er niveauet i skolevæsenet eller på en skole ikke tilfredsstillende, skal 

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

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

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

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

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

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

 

 
Det samlede skolevæsen har det kommende skoleår fokus på indsatser, der skal øge elevernes 

kompetencer i dansk læsning, matematik og naturfag. Dette skyldes, at flere skoler har udfordrin-

ger på disse fagområder. De enkelte skolers specielle udfordringer er nærmere beskrevet herunder. 

De enkelte skoler har forskellige udfordringer og iværksætter derfor også forskellige tiltag. Skolernes 

iværksatte handlinger beskrives i ’Faxe-modellen. 

 



 

Center for Børn og Undervisning 

BILAG 1: HANDLEPLANER 
 

Følgende handleplaner er sat i værk: 

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

undervisningen. 

 Timetallet er hævet i både dansk, matematik og engelsk.  

 Strukturen er ændret så eleverne har fagene hver dag. 
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BILAG 2: OM TABELLER OG DATA TRUKKET FRA LIS 
 
Det nye Ledelsesinformationssystem (LIS) indeholder tal for de indikatorer, som er obligatoriske i kommunernes 

kvalitetsrapporter. Kommunerne er forpligtede til at anvende data fra LIS ved udarbejdelse af kvalitetsrappor-

terne.  

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

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

Karaktergennemsnit 

Karaktergennemsnittet beregnes som et gennemsnit af de enkelte elevers gennemsnit i 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. 

Om data  

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

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

skolen ikke har direkte indflydelse på. 

Den socioøkonomiske reference tager højde for elevernes baggrundsforhold, og 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 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 

2012/2013 og 2011/2012 blev beregnet primo 2014, medio 2012 blev den socioøkonomiske reference bereg-

net for skoleåret 2010/2011 og medio 2011 for skoleåret 2009/2010. 

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

mindst fire karakterer. 

Note 2: Socioøkonomisk reference er et modelberegnet tal, der viser, hvordan eleverne på landsplan med 

samme baggrundsforhold som skolens elever har klaret testene. Socioøkonomisk refererer til elevernes sociale 

og økonomiske baggrund, mens reference fortæller, at tallet kan bruges som et sammenligningsgrundlag for 

skolens faktisk opnåede karaktergennemsnit.  

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

 

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. 
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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 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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