
Bilag: Kort opsummering af resultater

 
Fra hovedrapporten skal fremhæves følgende:

Folkeskolens afgangseksamen: 
 Karaktergennemsnittet, 9. klasse 

o Karaktergennemsnittet for de bundne prøvefag (dansk, matematik, engelsk, 
fysik/kemi) er 6,9, hvilket er på niveau med landsgennemsnittet på 7,0.

o Karaktergennemsnittet viser en stigning på 0,6 karakterpoint i forhold til sidste 
skoleår. 

 Socioøkonomisk reference, 9 klasse: 
o Den socioøkonomiske reference for skoleåret 2018/2019 viser, at alle syv afdelinger, 

der afvikler folkeskolens afgangseksamen, samlet set præsterede som forventet i de 
bundne prøvefag. 

o Sofiendalskolen præsterer signifikant højere end forventet i idræt og Rolloskolen 
præsterer signifikant højere i kristendomskundskab. 

o Nordskovskolen præsterede signifikant lavere end statistisk forventet i fællesprøven i 
fysik/kemi, biologi og geografi, og Rolloskolen præsterer signifikant lavere i skriftlig 
tysk

 Andelen af elever med karakteren 02 i både dansk og matematik: 
o Det nationale mål, at alle elever skal opnå karakteren 02 i både dansk og 

matematik, er endnu ikke opnået. Dog nåede 91 % dette mål, hvilket er en stigning i 
forhold til tidligere.

o På skoleniveau kan der konstateres en stigning i andelen af elever med karakteren 
02 i forhold til skoleåret 2016/2017 på Bavneskolen, Sofiendalskolen, Nordskovskolen 
og Hylleholt skole, samt på Ungdomsskolen. Der er sket et fald i andelen på 
Møllevangskolen, Karise Skole og Rolloskolen.

De Nationale Test: 
 Det er et nationalt mål, at 80 % af eleverne skal være gode til at læse og gode til 

matematik. Dette mål er hverken nået for Faxe Kommune eller på landsplan. Enkelte 
afdelinger har i 2018/2019 nået målet på bestemte klassetrin. 

Trivsel: 
 0. – 3. kl.: Generelt er eleverne i Faxe Kommune glade for deres klasse, glade for deres 

lærere og oplever at lærerne er gode til at hjælpe dem.
 4. – 9. kl.: Den samlede indikator for trivsel er i Faxe Kommune 3,6 (på en 5-trinsskala, hvor 5 

er det højeste). Dette er 0,1 lavere end ved sidste måling. Landsgennemsnittet er 3,8.


