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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   

Vestskolen består af Afd. Nordskov og Nordlyset, Afd. Vibeeng og Viben og afd. Terslev.  

Vestskolen arbejder ud fra værdierne  

ANSVAR, RESPEKT, OMSORG, MANGFOLDIGHED OG FÆLLESSKAB. 

 

Skolebestyrelsens vision for Vestskolen: 

 

Vestskolen vil, i samarbejde med hjemmet, udvikle elevernes færdigheder og 

sociale kompetencer, så de forlader skolen uddannelsesparate både fagligt 

og socialt - klar til mulighederne i samfundet og den globaliserede verden  

Skolebestyrelsen arbejder sammen med medarbejderne om fire fokuspunkter. 

 Ro i klassen – gode læringsmiljøer 

 Bedre karakterer – vi skal hæve det faglige niveau 

 Mere undervisningstid 

 Flere gennemfører en ungdomsuddannelse 

 

AFD. Nordskov 

Nordskov er en afdeling med elever fra 0. til 9. årgang. Der er 27 klasser fordelt med 14 klasser i ind-

skolingen og mellemtrin samt 13 klasser på 7.- 9. årgang, afdelingens samlede elevtal er 711 

0.- 6. årgang har elever fra afdelingens eget distrikt.  

 

7.-9. årgang er overbygningsskole for hele Vestskolen.  

Afdelingen er faseopdelt med Indskoling 0. – 3. klasse, mellemtrin 4. – 6. klasse og udskoling 7.- 9. 

klasse.  Der er et tæt samarbejde mellem indskolingen/SFO.  

 

Afdeling Nordskov er en PALS skole. Hensigten med PALS er at opretholde et godt læringsmiljø i en 

anerkendende tilgang 

 

Afdelingen har tilknyttet en SFO, normeret til 173 børn i aldersgruppen fra 0.-3. årgang og en klub 

normeret til 36 børn i aldersgruppen fra 4. – 5. årgang.  

På Afd. Nordskov er der ansat 50 lærere og ca. 10 pædagoger 
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AFD. Vibeeng 

Der er ca. 500 elever fra 0.-6. kl og ca. 40 lærere/pædagoger.   

Afdelingen er faseopdelt i indskoling og mellemtrin med 3 spor i på hver årgang. 

 

Afdelingen har tilknyttet en integreret SFO. 

Afdelingen har en tydelig grøn profil, og har hvert år erhvervet ”Det grønne Flag”. 

 

Skolen har gennem en årrække arbejdet ud fra LP-modellen.   

Denne model er medvirkende til, at der er skabt et læringsmiljø, der giver gode betingelser for bå-

de social og faglig læring hos alle elever.  Denne pædagogiske teori er alle lærere og pædago-

ger uddannet i og fortrolige med.  

 

Afd. Terslev 

Terslev afdeling er den mindste af de tre afdelinger af Vestskolen. 

Terslev afdeling ligger længst mod nord i udkanten af en lille landsby Terslev, 5 km. fra Haslev. Sko-

len er fra 0. – 6. kl. med et spor, ca. 110 elever, Der er ansat 1 børnehaveklasseleder, 7 lærere og en 

afdelingsleder med ½ lederstilling. 

Terslev afdeling er en Pals skole, der arbejder anerkendende, og den har de sidste tre år arbejdet 

for det grønne flag. 

Afdeling Terslev påbegyndte sammen med Terslev Børnehus en landsbyordning. 
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2. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 

2.1. Sammenfattende helhedsvurdering for skolen 

Afd. Nordskov 

Nordskov er en stor skole, da vi rummer hele Vestsolens overbygning. Det stiller krav til en mangfol-

dighed af kompetencer og både i forhold til trivsel og faglighed.  

Elevtilstrømningen til skolen er relativ stor og alle klasser har klassekoefficienter tæt på de 28.  

Indskoling og mellemtrin har modtaget en del elever, som dels ikke har været i trivsel, hvor de var 

dels var tilflyttere, som ønskede Nordskov. Elever har forladt skolen af samme årsag. Der er godt 

fyldt op på alle klassetrin i dag – der kommer flere til end der forlader Nordskov. 

Vi har altid haft et stort fokus på fagligheden i alle fag. For opkvalificere i forhold til folkeskolerefor-

men har vi afsat ekstraresurser til alle læreres arbejde med FFM med fagene dansk, engelsk, mate-

matik – dette forløb gik i gang foråret 2015. 

I indskoling/mellemtrin arbejder vi med matematik- og engelskløft via vores guides. 

Vi har et årshjul i dansk varetaget af læsevejlederne. Alle elevers testresultater i matematik og 

dansk bliver evalueret på læringskonferencer, hvor vejlederne deltager. 

Vi har i dette skoleår organiseret linje-/profilholdene i to halvdele. 1. halvdel sidder 7. klasse over og 

i 2. halvdel sidder 9. klasse over, således de kan forberede afslutningen af skoleåret.  

 

På trivselsområdet gøres en meget fokuseret og aktiv indsats på Nordskov. Trivselsteamet er godt 

forankret på afdelingen.  

Der er lavet en organisationsplan samt sat fokus på dokumentation.  

Organiseringen har betydet kort vej fra problemer opleves af en lærer til der gøres en indsats.  

Dertil skal lægges at den enkelte lærer sætter niveauet højt, når det gælder glæden ved at gå i 

skole og være fri for mobning.  

Det afspejles blandt i trivselsmålingen, hvor mange af vores elever sjældent eller aldrig har oplevet 

mobning. 

I arbejdet med trivselsmålingen har vi sat fokus på resultaterne knyttet op på arbejde tæt på den 

enkelte klasse. Her laves handleplanerne på klassen ud fra dialogen på trivselskonferencerne sam-

men med én fra trivselsteamet. 

 

Ud fra trivselsmålingen skal vi have fokus på undervisningen og elevernes indflydelse på den. Vi ser 

elevsamtalerne som et redskab til det arbejde ligesom elevrådet også inddrages i den faktor. 

Indskolingen vægter et tæt samarbejde, der er mellem skole og SFO. SFO-leder og afdelingsleder 

har sammensat en ramme, så der ugentlig kan afholdes teammøde omkring alle klasser, hvor klas-

sepædagogen deltager. De er også fælles om skolehjemsamarbejdet.   

 

Ved overgangen fra daginstitution til skolen forsøgte vi forrige år en ny tilgang til klassedannelse i 

juni måned. Klasserne blev opdelt i 4 grupper, hvor hvert barn blev observeret med forskellige opti-

ker motorisk, sprogligt, generelt følelsesmæssigt og i kravsituationer. Efterfølgende afleverede pæ-

dagogerne, bh.kl lederne og inklusionspædagogen deres observationer. SFO-leder og afdelingsle-

der fastlagde klassesammensætningen. Det var en god måde at lære børnene at kende på og få 

en god og rolig førskoleperiode og en god skolestart. 
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Afd. Vibeeng 

Afdeling Vibeeng er faldet på plads på den nybyggede skole.  

Personalesituationen har været stabil, og rekrutteringen af nye lærere har været uproblematisk.  

Elevtilgangen har været positiv, og vi har på de fleste årgange oplevet stor tilgang. De nye elever 

er tilflyttere, overflyttere fra andre kommunale skoler, men også fra områdets privatskoler. 

Vi prioriterer at give eleverne den bedste danskfaglige start og anvender derfor en stor del af vores 

ressourcetildeling i indskolingen. Dette giver meget tilfredsstillende faglige resultater, men vi ønsker 

fremadrettet også at fokusere på at fastholde de gode resultater, når eleverne fortsætter på mel-

lemtrinnet. Vi vil derfor se på hvilke interventioner, der skal til, for at dette lykkes. Dette gøres i et 

samarbejde mellem skolens daglige ledelse, læsevejlederen og kommunens læsekonsulent. 

 

Vi har et stort fokus på elevernes trivsel og prioriterer derfor at uddanne elevmæglere og legepa-

truljer. Derudover tilbyder vi voksenstyret leg i frikvartererne, som varetages af vores AKT-lærere. Ud 

fra trivselsmålingerne har vi udpeget elevmedbestemmelse og respekt som fokusområder, som alle 

klasser skal arbejde med. Der bliver i alle klasser udarbejdet sociale handleplaner, som forældre og 

elever inddrages i. Derudover arbejder alle klasser med klassetrivsel.dk. Arbejdet evalueres løben-

de. 

 

Afd. Terslev 

Vi startede skoleåret 2015/16 med fire nye lærere. Dette betød, at skolen oplevede at skulle starte 

forfra med regler, rutiner mm.  

Terslev har store udfordringer i dansk – og der skal afsættes flere ressourcer, hvis vi skal lykkedes 

med bl.a. læsning.  

Matematikken har fået et løft, men vi er ikke i mål endnu. Her skal bruges ekstra ressourcer til en 

gruppe svage elever. 

Alt i alt skal vi have fokus på og arbejde for faglig fremgang over hele linjen. 

Trivslen på mellemtrinnet er god, men det er noget, vi hele tiden skal arbejde med og tænke ind i 

undervisningen.  

Arbejdet med PALS og det anerkendende børnesyn hjælper os godt på vej. Samarbejde med an-

dre klasser i idræt, USU, ved emnedage og anderledes dage, samt ordningen med at de store er 

venner med en lille, gør at alle kender alle og føler sig trygge på skolen. 

Vi har desværre små klassekvotienter, enkelte elever søger andre skoler i kommunen, men vi mod-

tager også elever fra andre skoler i kommunen. 

 

  



 

 

 

 

 

Kvalitetsrapport Vestskolen for skoleåret 2015/2016  Side 7 af 34  

 

Center for Børn og Undervisning 

2.2. Opsamling på handlingsplan  

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

løftes på bestemte områder. I forbindelse med kvalitetsrapporten for 2015/2015 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: 

 Den faglige indsats generelt 

o  Efteruddannelse af lærere 

o Rekruttering af lærere med naturfaglig baggrund 

o Etablering af struktur med årgangsteam og teamkoordinatorer til vejledning af kol-

leger 

o Fokus på elev-fravær og trivsel 

o Fokus på brobygning og overgangen mellem 6. – og 7. klassetrin 

o Opbygge faglige netværk for henholdsvis undervisere i dansk og engelsk 

o Indføre 3 årlige lærer-elev-samtaler med fokus på faglige mål 

 Biologi 

o Lærere på kursus 

o Deltagelse i Projekt Naturlig-vis 

o Fagligt netværk med drøftelse af fagets placering, indhold og pædagogik 

 

Målet er, at Vestskolens faglige niveau skal ligge på være på niveau med landsgennemsnittet i 

løbet af tre år. 

 

 

  



 

 

 

 

 

Kvalitetsrapport Vestskolen for skoleåret 2015/2016  Side 8 af 34  

 

Center for Børn og Undervisning 

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 i 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 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 målsætnin-

gen om, at 95 pct. af en ungdomsårgang gennemfører mindst en ungdomsuddannelse (behand-

les 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 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. 

Vestskolen, Nordskov afdeling Ja Nej Nej  Ja Nej Ja 

Vestskolen, Terslev afdeling Nej Nej Ja - Nej Ja 

Vestskolen, Vibeeng afdeling Ja Ja Nej - Ja Nej 
       

Kommunegennemsnit, folke-

skoler 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

 

 

Kommentar, analyse og refleksioner:  

Afd. Nordskov 

Ingen kommentar i 2. kl. og 8. kl. i dansk.  I 4. kl og 6. kl i dansk og Vi er på niveau med kommune- 

og landsgennemsnittet. 

I forhold til, at vi har nået målet for 8. klasserne i dansk, har vi i starten af året iværksat et samarbej-

de med en fagkonsulent mht. FFM på alle klassetrin – dette skal medvirke til, at få iværksat yderlige-

re aktiviteter i danskundervisningen, så eleverne fremover opfylder målet. 
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I forhold til 8. klasses resultat skyldes det blandt andet en målrettet indsats i 7. klasse. Antallet af ele-

ver, der har behov for CD-ord i undervisningen er steget, det kan derfor også skyldes, at disse ele-

ver har fået mere udbytte af hjælpemidlet, hvilket vi haft et øget fokus på. 

Det fremgår tydeligt, at eleverne dykker ved hvert faseskift. Dette skal vi være mere opmærksom-

me på.  

Afd. Vibeeng 

Resultaterne for vores 2. klasser er i læsning langt over både kommunegennemsnit og landsgen-

nemsnit, hvilket er særdeles tilfredsstillende, idet vi har et øget fokus på bogstavindlæring og læs-

ningen lige fra vores førskole og fremefter. Vi har tidligere oplevet at ”dykke” fra 3. klasse (indsko-

ling) til 4. klasse, og den indsats, vi har haft for at forebygge et sådan dyk, har virket, idet vi nu ligger 

pænt over både landsgennemsnit og kommunegennemsnit.  

I forhold til 6. klassernes resultater ligger vi på niveau med landsgennemsnittet både i dansk og ma-

tematik, hvilket tyder på, at det øgede fokus vi bl.a. har ift. Faglig læsning på mellemtrinnet har en 

god effekt.  

Afd. Terslev 

Vedr. 6. kl: Her er målet opnået både i dansk og matematik – det skyldes et meget stabilt lærer-

team med høje forventninger til eleverne og et særlig godt forældresamarbejde. 

Vedr. 2. kl og 4. kl i dansk var vi i 15/16 langt fra målopfyldelsen. Terslev er en lille afdeling med få 

elever – det har ikke været praksis at lave holddeling på tværs af klasserne og læsevejlederen har 

ikke formået at strukturere timerne, så hverken eleverne eller dansklærerne har fået den rette støtte 

og vejledning til at løfte elevernes danskkundskaber. Fra skoleåret 16/17 er iværksat ny struktur i 

forhold til læsevejledning, ligesom der arbejdes på tværs af Vestskolens afdelinger med et styrket 

fagteamsamarbejde.   

Vedr. 3. kl i matematik. Her har været et fald sammenlignet med året før, således at vi nu ligger lige 

under kommune gennemsnittet. Der har været stor udskiftning i elevgruppen i skoleåret 15/16. Der 

er nu mere stabilitet i elev- og lærergruppen og matematiklæreren skifter ikke i overgangen fra 

indskoling til mellemtrin. Afd. Terslev har fra starten af skoleåret 16/17 fået egen matematikguide. 

 

 

4.2. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal sti-

ge 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. 

Vestskolen, Nordskov afdeling + 9 - 6 - 3 + 4 + 2 + 4 

Vestskolen, Terslev afdeling + 9 - 19 - - - 24 + 15 

Vestskolen, Vibeeng afdeling + 12 - 8 + 1 - - 14 + 7 
     

  

Kommunegennemsnit, folke-

skoler 

+ 1 - 1 + 1 + 3 - 3 + 3 
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Kommentar, analyse og refleksioner:  

Afd. Nordskov 

Det ser ud til at indsatsen med matematik guides har virket, idet vi har iværksat en god udvikling 

således vi er på niveau i matematik. 

Afd. Vibeeng 

Resultaterne indikerer, at vi skal have et større fokus på at udfordre de dygtigste elever fagligt på 

mellemtrinnet. Vi var bevidste om behovet for at iværksætte tiltag på dette område, og i foråret 

2016 indkøbte vi derfor adskillige skønlitterære bøger, så læselysten kunne blive styrket hos disse 

elever. 

Matematikresultaterne viser et dyk ift. årgangen fra 2014/2015 til 2015/2016, men det skyldes bl.a. 

langvarigt sygefravær blandt faste lærere. Derfor blev der iværksat særlige tiltag for enkelte fagligt 

svage elever på årgangen, og det har haft en positiv effekt.  

Afd. Terslev  

På 3. årgang har der været stor udskiftning i elevgruppen. Der har været meget uro i klassen og en 

del elever har både faglige og socialfaglige udfordringer. Herpå er anvendt mange ressourcer. Vi 

skal fremadrettet have fokus og opmærksomhed på, at også de dygtigste udfordres. Med mate-

matikguide på afdelingen og fagteamsamarbejdet forventer vi en positiv effekt. 

Med hensyn til dansk på 4. klassetrin, så har der her været massive udfordringer i lærings- og triv-

selsmiljøet – 3 elever er overflyttet til skolebehandling-tilbud. En elev er tilknyttet kompetencecen-

tret. Med mere ro i undervisningen og fokus på dagligt at have læsebånd, forventes det at også at 

de dygtigste udfordres i højere grad. 

Vi forventer også at det daglige læsebånd har en positiv effekt i indskolingen 
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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 forældres uddannelsesniveau eksiste-

rer udelukkende på kommune-niveau. Statistik vedr. dette findes derfor kun i kvalitetsrapporten for 

det samlede skolevæsen. 

 

 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. 

Vestskolen, Nordskov afdeling - 9 - 14 - 3 - 4 0 - 3 

Vestskolen, Terslev afdeling + 11 + 35 - - + 2 - 

Vestskolen, Vibeeng afdeling + 3 - 3 - 7 - - 12 - 8 
 

      

Kommunegennemsnit, folke-

skoler 
- 7 + 2 - 6 - 5 + 8 - 7 

 

Kommentar, analyse og refleksioner:  

Afd. Nordskov 

Resultaterne i læsning beskriver et fald i antallet af dårligere læsere.  Vi skal være opmærksomme 

på de to overgange, 3 kl. til 4. kl. og 6. kl til 7.kl. Her skal der fortsat være fokus på læsning i alle fag.  

Afd. Vibeeng 

Resultaterne i læsning i 2. klasse viser umiddelbart en lille stigning af dårlige læsere i forhold til sam-

me klassetrin året før, men set i relation til at 2. klasse 2015/2016 i øvrigt er en fagligt velfunderet 

årgang, er der ikke grund til bekymring. Vi kan derudover glæde os over, at udviklingen i 4. og 6. 

klasse viser en faldende andel af elever med dårlige læseresultater. Dette indikerer, at vi i høj grad 

formår at identificere og understøtte de elever, vi har med massive danskfaglige udfordringer.  

Matematikresultaterne viser et markant fald i andelen af dårlige resultater, og vi ligger derved un-

der både kommune og – landsgennemsnittet, hvilket er meget tilfredsstillende.  

Afd. Terslev 

Det fremgår at andelen af elever med dårlige resultater i relation til deres sociale baggrund er ste-

get en del især på 4. årgang. Her har vi fået en del tilflyttere fra Haslev by, hvor det er blevet vurde-

ret at eleverne kunne profetere af at gå på en lille afd med lave klassekvotienter. Vi har oplevet, at 

det er udfordrende at samarbejde med familierne og forældreopbakningen opleves ikke stor. Der 

er derfor i første halvdel af 2016 implementeret et regelsæt med tydelige forventninger til elever og 

forældre. Og der har været stor fokus på at inddrage forældrene som medansvarligere i forhold til 

elevernes adfærd i skoletiden. 
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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 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. klasse 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. klasse er der i Ledelsesinformationssystemet (LIS) udregnet en såkaldte ’indikator’ for ka-

tegorierne 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.  

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 

Vestskolen, Nordskov afdeling         

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

Faglig trivsel  3,5 3,6 3,7 3,6 2,8 3,0 3,6 3,7 

Støtte og inspiration i undervis-

ningen 

3,2 3,1 2,9 3,0 2,8 3,0 3,0 3,1 

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

Vestskolen, Terslev afdeling         

Social trivsel 3,4 4,2 4,6 - - - 4,1 4,0 

Faglig trivsel  3,1 4,1 4,0 - - - 3,8 3,8 

Støtte og inspiration i undervis-

ningen 

2,4 3,8 3,4 - - - 3,3 3,5 

Ro og orden  2,8 3,9 4,1 - - - 3,7 3,8 
         

Vestskolen, Vibeeng afdeling         

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

Faglig trivsel  3,8 3,8 3,9 - - - 3,8 3,7 

Støtte og inspiration i undervis-

ningen 

3,5 3,6 3,3 - - - 3,5 3,4 

Ro og orden  3,6 4,1 3,9 - - - 3,9 3,7 

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 undervis-

ningen 

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 
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Kommentar, analyse og refleksioner:  

 

Afd. Nordskov 

Generelt ligger Nordskov fint på niveau med kommune- og landsgennemsnittet. 

Vi har øget opmærksomheden på brobygningen mellem 3. og 4. klasse. Trivselsteamet ligger en 

særlig indsats på 4. klasse fra årets start. 

Når man sammenligner vores resultater i overbygningen med såvel kommunegennemsnittet og 

landsgennemsnittet, peger det på, at vores indsats i forhold til elevernes trivsel virker. En af årsager-

ne kan være vores introduktionsarbejde i starten af 7. klasse, men skyldes formodentlig også, at 

personalet i afdelingen og ledelsen er meget bevidste om at anvendelse af sanktioner ved over-

trædelse af skolens værdisæt.  

Afd. Vibeeng 

Vores målrettede indsats, ift. at sikre elevernes sociale og faglige trivsel, ser ud til at lykkes jf. Sam-

menfattende helhedsvurdering 2.1, idet vi scorer højt og over kommunegennemsnittet i samtlige 4 

kategorier. Generelt set viser resultatet, at vores syn på dannelse af det hele barn gennemsyrer 

hele vores pædagogiske praksis. Læring finder kun sted såfremt eleven oplever tryghed og trivsel i 

læringssituationen og i den sociale kontekst. Pædagogisk arbejder vi struktureret med LP-modellen, 

som fordrer samarbejde, refleksion og velovervejet handling.  

Derudover har vi indarbejdet en ny kultur, hvor vores praksis i højere grad dokumenteres, og hvor vi 

hele tiden sikrer, at der er ledelsesmæssig tråd i elevsager og opfølgning af disse.  

Afd. Terslev. 

Terslev ligger sig tæt op af kommunegennemsnittet til den positive side. 

Den fokuserede indsats på hele afd. Terslev, hvor medarbejderne og ledelsen, fra midten af skole-

året 2015/16, fik implementeret et nyt regelsæt med tydelige forventninger til god adfærd i skolen 

og også tydelege sanktioner hvis det ikke skete, har haft god effekt.  

Sagsbehandlingen for elevsager er effektueret og ledelsen er i højere grad blevet medspiller på 

indsatsområder og processer, både i forhold til enkeltmandssager og klasseniveau. 

Der skal være fokus på overgangen til mellemtrinnet. 
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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 

Vestskolen, Nordskov afdeling Dansk 5,8 6,7 6,5 

 Matematik 5,5 7,0 6,2 

 Bundne prøve-

fag 

5,7 6,8 6,4 
     

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 prøve-

fag 

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 

2013/2014 – 

2015/2016  

Vestkolen, Nordskov afdeling Dansk  5,9 6,3 6,4 

 Matematik  5,7 6,3 6,3 

 Bundne prøve-

fag 

6,0 6,3 6,3 
     

Kommunegennemsnit, folkeskoler, inkl. 

spec.kl. *) 

Dansk  6,2 6,4 6,4 

 Matematik  5,7 6,0 5,9 

 Bundne prøve-

fag 

6,1 6,3 6,3 

 

Kommentar, analyse og refleksioner: 

Vestskolens skolebestyrelse har sammen med ledelse og medarbejdere lagt en plan for, at der skal 

arbejdes med det faglige niveau, således at karaktergennemsnittet skal ligge på landsgennemsnit-

tet.  

Der har således gennem årene været en positiv udvikling i alle nævnte fag, så vi nu er på og i en-

kelte fag over niveau med kommune- og landsgennemsnit. 

Der arbejdes fortsat med en brobygning fra 6. til 7. klasse, der skal sikre, at alle elever med særlige 

behov for støtte, har opnået de fornødne redskaber senest i 6. klasse til gavn for læsning og her-

med de øvrige faglige aktiviteter. 

Matematikresultaterne har betydet, at vi har uddannet en matematikvejleder blandt skolens ma-

tematiklærere. Der er herigennem kommet øget fokus på anvendelse af IT-støttet undervisning. 

Vi har generelt, for at sikre bedre vejledning og støtte til gavn for bedre resultater, opkvalificeret 

vores læringskonferencer, hvor dansklærere og matematiklærere fremlægger testresultater for 

leder og faglige vejledere. Der sikres herved en faglig sparring for alle. 
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Den positive udvikling har bragt os på niveau med det kommunale gennemsnit.  

Der er iværksat en indsats med læringssamtaler med hver enkelt elev, dette sammen med yderli-

gere indsatser i uddannelsesparathedsvurderingen for 8. klasses eleverne vil forhåbentlig medvirke 

til fortsat positiv udvikling. 

 

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 201/2015 udregnet til -0,2. Det betyder, 

at skolens karaktergennemsnit er 0,2 karakterpoint lavere end forventet ud fra den socioøkonomi-

ske model. 

 

7.2.1 Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag i alt og socioøkonomiske referencer for  

en periode på 3 skoleår, 9. klasse, Vestskolen 

 

Fag 
Fag-

disciplin 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 

 

 

Karak-

ter- 

gen-

nemsnit 

Socioøko 

reference 
Forskel 

Karak-

ter- 

gen-

nemsnit 

Socioøko 

reference 
Forskel 

Karak-

ter- 

gen-

nemsnit 

Socioøko 

reference 
Forskel 

Bundne prøvefag i alt 5,7 5,9 -0,2 6,8 6,9 -0,1 6,4 6,6 -0,2 

Dansk Læsning 5,4 5,6 -0,2 6,1 6,1 0,0 6,1 6,4 -0,3 

 Mundtlig 6,6 6,9 -0,3 7,5 7,6 -0,1 7,7 7,6 +0,1 

 Retskriv. 4,9 5,3 -0,4 7,0 6,9 +0,1 6,2 6,2 -0,4 

 Skriftlig 6,0 5,9 0,1 6,2 6,2 0,0 5,9 6,2 -0,3 

Engelsk Mundtlig 6,3 6,7 -0,4 7,4 7,4 0,0 6,6 7,3 -0,7* 

Fy-

sik/kemi 

Prakt/mdt 5,6 5,9 -0,3* 5,9 6,5 -0,6 6,5 6,4 +0,1 

Mate-

matik 

Problem 5,4 5,6 -0,2 6,5 6,8 -0,3 5,9 6,2 -0,3 

 Færdig-

hed  

5,5 6,0 -0,5 7,6 7,1 +0,5 6,6 6,6 0,0 
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7.2.2 Opnåede karaktergennemsnit i prøvefag til udtræk og socioøkonomiske referencer, 9. klasse 

Fag 
Fag-

disciplin 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 

 

 

Karak-

ter- 

gen-

nemsnit 

Socioøko 

reference 
Forskel 

Karak-

ter- 

gen-

nemsnit 

Socioøko 

reference 
Forskel 

Karak-

ter- 

gen-

nemsnit 

Socioøko 

reference 
Forskel 

Biologi  Skriftlig  6,1 6,2 -0,1 5,1 6,4 -1,3* 5,9 5,8 +0,1 

Engelsk  Skriftlig       6,9 7,0 -0,1 

Geografi  Skriftlig 6,5 6,3 0,2 7,4 7,4 0,0 5,6 5,9 -0,3 

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

idræt Prak/md

t 

   9,2 7,9 +1,3* 9,2 7,7 +1,5* 

Krist.kundska

b 

Mundtlig 8,7 7,5 1,2* 7,1 7,1 0,0 6,1 7,0 -0,9 

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

Samfundsfag  Mundtlig 7,0 7,0 0,0 7,9 7,6 +0,3 9,7 8,1 +1,6* 

Tysk   Skriftlig 4,5 5,6 -1,1 6,2 6,7 -0,5    

 

7.2.3 Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag i alt og socioøkonomisk reference for  

en periode på 3 skoleår, 9. klasse, Vestskolen 

 

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

 Fag-

disciplin 

Karakter- 

gennem-

snit 

Socioøko. 

reference 
Forskel 

Karakter- 

gennem-

snit 

Socioøko. 

reference 
Forskel 

Karakter- 

gennem-

snit 

Socioøko 

reference 
Forskel 

Bundne prøvefag i alt 6,0 6,5 -0,5* 6,3 6,7 -0,4* 6,3 6,4 -0,1 

Dansk Læsning 5,9 6,2 -0,3 5,9 6,1 -0,2 5,9 6,1 -0,2 

 Mundtlig 6,6 7,1 -0,5* 6,8 7,3 -0,5* 7,3 7,3 0,0 

 Retskriv 5,4 6,1 -0,7* 6,2 6,4 -0,2 6,1 6,2 -0,1 

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

Engelsk Mundtlig 6,7 7,2 -0,5* 6,7 7,3 -0,6* 6,8 7,1 -0,3 

Fysik/kemi Prak/md

t 
6,0 6,1 -0,1 6,0 6,4 -0,4* 6,0 6,3 -0,3 

Matematik Proble 5,4 6,0 -0,6* 5,8 6,3 -0,5* 6,0 6,2 -0,2 

 Færdi-

hed 
6,0 6,7 -0,7* 6,7 6,9 -0,2 6,6 6,6 0,0 

 

Kommentar, analyse og refleksioner:  

Der har siden 2012/2013 været en generel positiv udvikling. Der er iværksat et forløb med tættere 

samarbejde og forberedelse via lektionsstudiegrupper i de naturfaglige områder, har medvirket til 

positiv udvikling. 

Rekrutteringen af nye lærere er meget afgørende i forhold til arbejdet med at sikre øget støtte.  

Men resultaterne viser, at Vestskolen præsterer under det niveau, der kan forventes i de bunde 

prøvefag i fagene dansk, engelsk og matematik I engelsk kan vi se en god udvikling fra sidste år, 

dette grundet, at vi har fået uddannet en engelskvejleder. Dansk og matematik skal vi i det kom-

mende skoleår have fokus på.  

Vestskolen arbejder gennem en målrettet pædagogisk og faglig indsat fra 0. klasse og op til 9. kl. 

med at hæve det faglige niveau. I dette skoleår har vi haft stor fokus på læringssamtaler og mål-

fastsættelse med den enkelte elev.  
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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, Vestskolen 

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

Vestskolen, Nordskov afdeling 94,7 % 94,7 % 96,3 % 
    

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

 

Kommentar, analyse og refleksioner:  

Tallene viser, at vi ligger et godt stykke over såvel kommune- som landsgennemsnit. Der arbejdes 

fortsat via trivselsarbejdet og tæt dialog med forældre og elever, så tallet kan stige – vores mål-

sætning er, at alle elever, der forlader Nordskov efter 9. klasse, har et afgangsbevis med sig.  

Derfor har vi i dette skoleår haft udviklet forskellige initiativer med små fagløft og trivselsarbejde 

med grupper af udsatte unge.  
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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, 

Vestskolen 

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

Vestskolen, Nordskov afdeling 85,9 % 92,6 % 86,3 % 
    

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:  

Der har været en mindre positiv udvikling, men vi ligger stadig over kommunegennemsnit. Med 

vores beskrevne indsatser ovenfor håber vi at kunne fastholde den positive udvikling 
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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 

Vestskolen, Nordskov afdeling 55,7 % 53,2 % 51,5 % 
    

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:  

Det viser sig, at næste 100 % af vores elever er erklæret parat til ungdomsuddannelse, hvilket er et 

tal vi arbejder på ikke ændres.  

  

Skole, afdeling 2012 2013 2014 

Vestskolen, Nordskov afdeling 84,0 % 92,3 % 88,6 % 
    

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 

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

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

kvalitetsrapporten for det samlede Faxe Kommunale Skolevæsen. 

10.1. Kompetencedækning 

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

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

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

skoleåret 2021/2022. 

 

10.1.1 Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning, pr. afdeling 

 

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

Vestskolen, Nordskov afdeling 84,2 % 84,5 % 81,7 % 

Vestskolen, Terslev afdeling 81,6 % 77,3 % 88,7 % 

Vestskolen, Vibeeng afdeling 81,1 % 78,8 % 85,0 % 
    

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

 

 
10.1.2 Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning pr. klassetrin 

(i procent) 

Fag  Nordskov Terslev Vibeeng Faxe  

1. kl 80,0 92,9 85,3 74,0 

2. kl 84,8 77,8 84,0 75,6 

3. kl 71,7 92,3 86,0 76,7 

4. kl 74,1 73,3 93,8 81,0 

5. kl 82,0 100,0 90,8 79,0 

6. kl 75,4 100,0 72,0 77,8 

7. kl 90,7 - - 90,1 

8. kl 77,7 - - 80,5 

9. kl 89,5 - - 91,3 
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10.1.3 Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning pr. fag  

(i procent) 

Fag  Nordskov Terslev Vibeeng Faxe 

Dansk  100,0 100,0 100,0 95,2 

Engelsk  79,4 100,0 70,6 79,3 

Tysk 70,0 100,0 100 76,6 

Kristendomskundskab 39,1 100,0 50,0 32,5 

Historie  63,6 100,0 75,0 55,0 

Samfundsfag  50,0 - - 57,7 

Idræt 62,0 100,0 78,2 70,7 

Musik  100,0 63,6 74,2 77,5 

Billedkunst  44,4 28,6 88,2 53,8 

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

Madkundskab  100,0 - 66,7 88,6 

Matematik  100,0 100,0 94,1 92,1 

Fysik/kemi  100,0 - - 96,4 

Geografi  17,6 - - 56,4 

Biologi  63,6 - - 79,2 

Natur/teknik 29,2 77,8 79,4 52,3 

 
 

Kommentar, analyse og refleksioner:  

Kompetenceudvikling på Vestskolen: 

Vi har en kvalificeret og velfunderet lærerstab, og vi har et højt fokus på at andelen af planlagte 

undervisningstimer med kompetencedækning fortsat øges. Dette aspekt er også højt prioriteret i 

forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere. Herudover er vi meget optaget af en løbende 

kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder bl.a. i form af efteruddannelsesforløb og linje-

fagsuddannelse.  

Vestskolen er med i det kommunale projekt, hvor vi over to år kompetenceløfter 10 medarbejdere, i 

Natur og teknologi, Fysik, Biologi og geografi. 
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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 kommunal-

bestyrelsen som en del af kvalitetsrapporten udarbejde en handlingsplan med opfølgende 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. folkeskolelo-

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

sen 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. 

 

Begrundelsen for at skolen er på handleplanen 

Dansk, læsning  

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

der måles i DNT. Alle afdelinger har nået målet i 2015/2016 på én til to årgange.  

2. På alle Vestskolen afdelinger er andelen af elever på 4. klassetrin med dårlige læseresultater 

øget siden den første måling på 2. klassetrin.  

 

Matematik  

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

hvor der måles i DNT. Alle afdelinger har nået målet i 2015/2016 en af to årgange. 

 

 

 
De konkrete handleplaner for indsatsområderne er indsat som bilag sidst i denne rapport. 
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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. 

 93 % af eleverne mestrer at gennemføre bogstavskrivningen med et uproblematisk resultat, 

hvilket må betegnes som rigtig fint. 

 Bortset fra resultatet i Lytteforståelse1 svarer de øvrige resultater til Faxe-opgørelsen. 

 I Lytteforståelse1 er der 39 % af eleverne, som har svært ved at opfatte indholdet i sam-

menhængende sprog under en fællesaktivitet, hvilket må medtænkes i tilrettelæggelsen af 

undervisningen. 

1.-og 2.årgang. 

 Henholdsvis 22 og 30 % af eleverne læser meget hurtigt og sikkert og 60 % er sikre læsere, 

når der arbejdes med enkeltord. 

 Elever i læsevanskeligheder udgør henholdsvis 3 % og 6 %.  

4. årgang. 

Andelen af elever i læsevanskeligheder udgør en lav procentdel (1 %) i sætningslæseprøven med 

60 sætninger.  

 

 

Kommentar, analyse og refleksioner:  

Vestskolen 

I forhold til den kommunale opgørelse viser Vestskolens resultater samme tendens som beskrevet i 

kommentarerne til resultatet for Faxe Kommune. 

Med få undtagelser er der overensstemmelse mellem resultatet for Faxe Kommune og Vestskolens 

opgørelse.  

Opgørelsen for 4.årgang på Vestskolen viser, at andelen af elever i læsevanskeligheder udgør en 

lav procent del (1 %) i sætningslæseprøven med 60 sætninger. Et godt udgangspunkt for det vide-

re forløb. 

Læseundersøgelsen ligger på samme niveau som det kommunale resultat, hvilket betyder, at vi 

fortsat bør have et fokus på at gøre den enkelte elev endnu dygtigere. Vi har udarbejdet en prak-

sis, hvor vi tester mere bredt for at identificere evt. svage læsere endnu tidligere mhp. en tidligere 

indsats for at understøtte dysleksi samt andre skriftsproglige vanskeligheder. Derudover inddeler vi 

periodevist eleverne i faglige grupper, så alle elever oplever at blive mødt på deres niveau.  
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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 21 % af 

samtlige elever på 

afdeling Nordskov 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 Vibeeng haft en positiv fremgang, mens afdelingerne Nordskov og Terslev har haft  

tilbagegang. 

 Nordskov Terslev Vibeeng Faxe 

Gennemsnit 5,6 5,4 6,7 5,9 

Standpunkt betydelig over middel, C7 – C10, i % 32 31 52 39 

Alvorlige vanskeligheder eller usikkert indlært stof, I % 17 26 9 16 

 

Standpunkt betydelig over middel: På afdeling Vibeeng er andelen af elever med et standpunkt 

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

Alvorlige vanskeligheder eller usikkert indlært stof: Afdelingerne Nordskov og Terslev har procentvis 

flere elever i disse kategorier end gennemsnittet for Faxe Kommune. 

 
Kommentar, analyse og refleksioner:  

I matematik ligger afdeling Vibeeng rigtig fint, mens der målt tilbagegang på Nordskov og Terslev. 

Vi skal fortsat have et fokus på at øge andelen af dygtige elever i matematik og vil fremadrettet 

prioritere indsatser, der sikrer en bedst mulig overgang fra indskoling til mellemtrin.  

Samlet set skal vi fortsat have fokus på udvikling af matematik.  

 

Fag  Nordskov Terslev Vibeeng Faxe 

Alvorlige vanskeligheder (C0-C2) 8 12 3 11 

Stof usikkert indlært (C3) 9 14 5 12 

Standpunkt under middel (C4) 13 13 10 17 

Standpunkt middel (C5) 21 14 9 20 

Standpunkt over middel (C6) 17 16 21 17 

Standpunkt betydeligt over middel (C7–10) 32 31 52 23 

sum 100 100 100 100% 
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BILAG 1: HANDLEPLANER 
 

Tema:  Læsning 

Periode og deadlines: Skoleåret 2017/2018 samt efterfølgende skoleår 

 

Analyse og planlægning  

Begrundelsen for at skolen er på handleplanen 

Elevernes læseresultater i Faxe, herunder også på Vestskolen ligger på flere årgange under 

landsgennemsnittet i de nationale tests og ved afgangsprøverne.  

Det ser i særlig grad ud til, at vi har en udfordring ved overgangen til mellemtrinnet og 7. klasse.  

Denne problematik vil være særligt interesseret i at fokuserer på. 

 

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

hvor der måles i DNT. Alle afdelinger har nået målet i 2015/2016 på én til to årgange.  

2. På alle Vestskolen afdelinger er andelen af elever på 4. klassetrin med dårlige læseresul-

tater øget siden den første måling på 2. klassetrin.  

 

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 …) 

Kompetenceudvikling  Skoleåret 2017/18 at 

sende alle lærere 0-2 

klasse på et 30 timers 

kursus med fokus på 

læsning 

Skoleåret 2018/19. 

Samme for mel-

lemtrinnet 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, makker-

læsning på forskellige 

klassetrin 

Forældreinvolvering i 

forbindelse med ele-

ver med særlige læ-

sevanskeligheder  

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 
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Tema:  Matematik 

Periode og deadlines: Skoleåret 2017/2018 samt efterfølgende skoleår 

 

Analyse og planlægning  

Begrundelsen for at skolen er på handleplanen 

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 Vibeeng haft en positiv fremgang, mens afdelingerne Nordskov og Terslev har haft  

tilbagegang. 

 

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     Vi har nu matematik 

vejledere på to afde-

linger. Disse skal frem-

adrettet arbejde med 

fokus på overgange 

mellem indskoling og 

mellemtrin samt over-

gangen til udskolin-

gen   

Når vi kan fastholde 

niveauet fra 3. klasse 

til 4. klasse samt over-

gangen til 7. klasse. 

Test, afgangsprøver 

Matematikguides Til vejledning og ind-

satser i enkelte klasser 

hver guides har en 

lektion til klassearbej-

de pr. uge. Der er 

guides i alle faser  

Fremgang særligt i 

Terslev og Nordskov 

Test, afgangsprøver 

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  

Øget timetal For at i mødekomme 

overgangen fra mel-

lemtrinnet og til udsko-

lingen anvendes en af 

de understøttende 

timer til en ekstra lek-

At matematik niveau-

et hæves 

Test og afgangsprøver 
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tion i matematik  

Samarbejdet mellem 

naturfagene 

Øget samarbejdet og 

øget fokus på det 

tværfaglige aspekt i 

naturfagene  

At interessen stiger for 

naturfag  

Test og afgangsprøver 

 

 

Tema:  Naturfag 

Periode og deadlines: Skoleåret 2017/2018 samt efterfølgende skoleår 

 

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 ser dette som en flerårig indsats. Området er kædet 

sammen med indsatsen i matematik. Se derfor også denne handleplan i forbindelse med sam-

arbejdet 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 …) 

Systematisk arbejde 

og videndeling i plan-

lægningen 

Udvikling af brugen af 

Min uddannelse og de 

redskaber der ligger 

heri. I hverdagen og i 

særligt tilrettelagte 

forløb 

Undervisningsplan-

lægning i lektionsstu-

diegrupper.  

Alle lærere arbejder i 

MIN uddannelse og 

deler viden her. 

 

Løbende brug af MIN 

uddannelse, samt brug 

af fagnetværkene 

Opbygning af natur-

fagsmiljøer    

Gennem arbejdet 

med fagnetværket 

Øget aktivitet og fæl-

les planlægning  

Udbytte gennem an-

derledes uger og af-

gangsprøver 

Samarbejdet mellem 

naturfagene 

Øget samarbejdet og 

øget fokus på det 

tværfaglige aspekt i 

naturfagene  

At interessen stiger for 

naturfag  

Test og afgangsprøver 

 
 



 

 

 

 

 

Kvalitetsrapport Vestskolen for skoleåret 2015/2016  Side 29 af 34  

 

Center for Børn og Undervisning 

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 
 

Skolebestyrelsen har behandlet kvalitetsrapporten på deres møde d. 25. januar 2017 

 

 

Det opnåede karaktergennemsnit i de bundne fag, set i forhold til de socioøkonomiske referencer, 

er faldet en smule, hvilket ikke er tilfredsstillende. Vi arbejder hele tiden med at have fokus på læ-

ring og trivsel. 

 

 

 

Skolebestyrelsen besluttede for to år siden, at gøre en indsats for at hæve det faglige niveau. I 

rapporten ses det, at det går i en positiv retning. Især i idræt ligger vi markant højere!   

 

Det fremgår også af rapporten, at det ikke nødvendigvis er i de fag, hvor vi er dækket af med linje-

fagsuddannede lærere, at vi har hævet niveauet mest.  

 

Vi har efteruddannet en del lærere inden for naturfag, etableret fagnetværk, tættere årgangs- og 

teamsamarbejde, fokus på elevfravær, trivsel (læringssamtaler) og brobygning (både til 0. kl, 4. kl 

og 7. kl.).  

 

Vi kan se, at elevernes faglige niveau falder i forbindelse med skiftene mellem faserne. Kommende 

år laves der en kommunal indsats omkring matematik.  

 

Vedr. pkt. 10.1.2, der omhandler kompetencedækning skal tallene tages med et gran salt. Tallene 

viser udelukkende linjefagsdækning og ikke, om lærerne har tilsvarende kompetencer. Tallene hen-

tes fra Trio - og her er alle læreres kompetencer ikke nødvendigvis registreret. 

 

Af rapporten fremgår det også, at vi er gået lidt frem i forhold til den sociale og faglige trivsel.  


