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1. FORORD
I henhold til Folkeskolelovens § 40a og bekendtgørelsen om kvalitetsrapport skal Faxe Kommune 
udarbejde en kvalitetsrapport med det formål at styrke kommunalbestyrelsens mulighed for at varetage 
dets ansvar for folkeskolen gennem tilvejebringelse af dokumentation om det kommunale skolevæsen. 

Rapportens formål er, at give kommunalbestyrelsen mulighed for at vurdere det faglige niveau på 
kommunens folkeskoler, og træffe beslutning om opfølgende initiativer. Da kvalitetsrapporten er 
bagudrettet og dækker skoleåret 2018/2019, er det den fjerde kvalitetsrapport efter folkeskolereformens 
implementering, og giver dermed indsigt i en folkeskole, der fortsat er under forandring. 

Kvalitetsrapporten er således et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en 
systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal 
dialog og kvalitetsudvikling. 

Nærværende kvalitetsrapport er udarbejdet på baggrund af de seneste tilgængelige data i 
Undervisningsministeriet ledelsesinformationssystem (LIS) på folkeskoleområdet december 2019. 
Derudover er der data fra kommunale testresultater m.v. indberettet til forvaltningen fra de enkelte 
skoler. Data er trukket af Rambøll og samlet i en fælles kommunal rapport. 

Rapporten skal læses som en afrapportering og en samlet vurdering af skolernes indfrielse af de 
obligatoriske nationale mål og resultatindikatorer. 

Kvalitetsrapporten indeholder de i folkeskoleloven anførte obligatoriske indikatorer og har hovedfokus på 
resultater frem for på input og aktiviteter. 

Fokus rettes på elevernes læring, trivsel og overgang til ungdomsuddannelse samt inklusion og 
kompetencedækning. 

Kvalitetsrapporten kan findes på kommunens hjemmeside: www.faxekommune.dk 

Vi håber, at kvalitetsrapporten giver anledning til fortsat refleksion og dialog blandt folkeskolens mange 
interessenter. God læselyst! 

  

Center for Børn & Undervisning, marts 2020

 

Byrådet besluttede i september 2019 at ændre skolernes navne.

Da denne rapport omhandler skoleåret 2018/2019, er de gamle skole- og afdelingsnavne bibeholdt i 
denne kvalitetsrapport.  

http://www.faxekommune.dk/
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2. LÆSEVEJLEDNING
2.1 Formål med kvalitetsrapporten
Kvalitetsrapporten skal vise, hvordan Faxe Kommune og dens skoler lever op til de politiske mål. 
Rapporten skal udarbejdes hvert andet år og vedtages i lige kalenderår senest den 31. marts.
  
Kvalitetsrapporten for Faxe Kommune tager udgangspunkt i de nationale mål for folkeskolen og 
udtrykker det, som Faxe Kommune skal arbejde hen imod.
  
Folkeskolereformen 2013 har defineret tre overordnede nationale mål:

1. Alle elever skal blive så dygtige som de kan 

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

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

Resultatmål: 

 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. 
 Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik uanset 

social baggrund skal reduceres år for år. 
 Elevernes trivsel skal øges 
 Eleverne skal opnå et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen. 
 Alle elever skal forlade folkeskolen med mindst karakteren 2 i dansk og matematik. 
 Kompetencedækning: Alle elever i folkeskolen skal undervises af lærere, som enten har 

undervisningskompetencer (linjefag) fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller har 
opnået en tilsvarende faglig kompetence via deres efteruddannelse mv. 
Delmål 
o Tidligere: Kompetencedækning skal udgøre 85 % i 2016, 90 % i 2018 og 95 % i 2020
Med justering af folkeskolen maj 2019 er målsætningen ændret således:
o Kompetencedækning skal udgøre mindst 90 % i 2021
o Fuld kompetencedækning skal være opnået fra og med skoleåret 2025/2026

 Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse 
(erhvervsuddannelsesreformen 2014).

Kvalitetsrapporten anvendes som ét element i Center for Børn & Undervisnings kvalitetssikring, som skal 
understøtte skolernes pædagogiske og organisatoriske praksis.

2.2 Rapportens opbygning
Kvalitetsrapport er en fælles rapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune, hvori også resultater 
for de enkelte skoler indgår. 

Kvalitetsrapporten er opdelt i to dokumenter: 

1. en hovedrapport med resultater for de lovpligtige indikatorer samt enkelte supplerende indikatorer 
valgt af Faxe Kommune – og 

2. en fortrolig delrapport med resultaterne fra de Nationale test. 
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3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING
Kompetencedækning (afsnit 5.1)

Målsætningen om kompetencedækning gælder på kommuneniveau, for alle klassetrin og for alle fag.

Det oprindelige mål om 90 % kompetencedækning i 2018 er ikke nået for Faxe Kommune som helhed. På 
kommuneniveau varetages 84 % af timerne af lærere med linjefag eller tilsvarende. Målet er heller ikke 
nået på landsplan (DK: 88 %).

Fag: Kompetencedækningen varierer fra fag til fag og spænder fra 49 % til 95 %. I fagene dansk, 
fysik/kemi og musik er kompetencedækningen 90 % eller højere. Den højeste kompetencedækning 
findes i de bundne prøvefag (dansk, engelsk, matematik, fysik/kemi, biologi og geografi)

Klassetrin: Kompetencedækningen varierer ligeledes på de forskellige klassetrin. Kompetenceniveauet 
spænder fra 73 % til 89 %, hvorfor målet om 90 %'s dækning i 2019 ikke er nået i forhold til opgørelse 
på klassetrin.

Afdeling: Kompetencedækningen for den enkelte skole/afdeling varierer fra 65,9 % til 91,5 %. Målet om 
90 % kompetencedækning er i 2018/2019 opnået for afdelingerne Bavne, Sofiendal og Vibeeng.

Inklusionsgrad (afsnit 5.2)

Andel af elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning i forhold til det samlede antal elever på 
Faxe Kommunes skoler, er 93 %. Det vil sige elever, der ikke modtager undervisning i specialklasser. 
Dette er to procentpoint under landsgennemsnittet på 95 %.

271 elever modtager specialundervisning på en af Faxe kommunes skoler. Dette svarer til 7,6 % af de 
elever, der går på en af Faxe Kommunens skoler. Der ses en svagt stigende tendens over de sidste tre 
skoleår. 

Desuden er 26 elever henvist til et specialundervisnings tilbud på en skole uden for Faxe Kommune. 

Antal klager til Klagenævnet for Specialundervisning: Der har i skoleåret 2018/2019 været 1 klage til 
klagenævnet over kommunens afgørelse. Klagenævnet gav ikke klager medhold. 

Trivsel (afsnit 6)

Trivsel børnehaveklasse – 3. klasse (afsnit 6.1)

Generelt set er eleverne i Faxe Kommune glade for deres klasse, glade for deres lærere og oplever at 
lærerne er gode til at hjælpe dem. Specialafdelingerne Centerklasserne, Øen og Skolen ved Skoven 
skiller sig ud ved at have markant højere andele af elever med 'ringest mulig trivsel'. Dette er dog 
forventeligt, da disse elever generelt har det sværere i skolen. 

Trivsel 4. – 9. klasse (afsnit 6.2)

Den samlede indikator for trivsel for 4.-9. klasse viser, at Faxe Kommune (3,6) ligger lige under 
landsgennemsnittet (3,7), når der måles på 29 ud af de 40 spørgsmål. Der måles på en skala fra 1 – 5.
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Når man ser på de fire opstillede indikatorer: social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration og ro og 
orden, ligger Faxe kommune 0,1 procentpoint under eller på niveau med landsgennemsnittet.

Elevfravær (afsnit 6.3)

Sammenholdt med landsgennemsnittet ligger det samlede elevfravær i Faxe kommune 1,5 % højere. 
Forskellen skyldes hovedsagelig en højere procentdel ulovligt fravær i Faxe Kommune (2,6 %) i forhold til 
landsgennemsnittet på 1,0 %.

Samtidig ses en stigning på 0,7 % i det ulovlige fravær Faxe Kommune i forhold til de to tidligere år. 

Der er stor variation i fraværet på de enkelte afdelinger. Afdeling Karise har mindst elevfravær med 4,8 
%. Afdeling Rollo har størst fravær med 9,0 %.

Den primære forskel på afdelingernes forskel i elevfravær, skyldes forskellen i det ulovlige fravær. 
Afdelingerne Vibeeng og Karise har et ulovligt fravær på 1, %, mens afdeling Rollo har et fire gange så 
stort ulovligt fravær på 4,1 %.

De nationale test (afsnit 7.1)

Det er et nationalt mål, at 80 % af eleverne skal være gode til at læse og gode til matematik. Ingen 
skoler har nået målet, ligesom det heller ikke er nået på landplan. Enkelte afdelinger har på en enkelt 
årgang nået målet for skoleåret 2017/2018

Det er et nationalt mål, at andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige fra år til år. 
Der ses ikke et entydigt billede af enten fremgang eller tilbagegang i andelen af de allerdygtigste. Det 
varierer fra klassetrin til klassetrin og fra skoleafdeling til skoleafdeling. 

Det er et nationalt mål, at andelen af elever med 'dårlige' resultater i dansk og matematik, skal falde fra 
år til år. Der ses ikke et entydigt billede af enten fremgang eller tilbagegang i andelen af elever med 
’dårlige’ resultater. Det varierer fra klassetrin til klassetrin og fra skoleafdeling til skoleafdeling. 

Resultaterne for de enkelte afdelinger og årgange fremgår den fortrolige delrapport.

Resultater ved folkeskolens prøver, 9. og 10. klasse (afsnit 7.2)

Karakterer 9. klasse (afsnit 7.2.1)

Karaktergennemsnittet på kommuneniveau for de samlede bundne prøvefag og i faget dansk er på 
niveau med landsgennemsnittet (6,8 – 7,0). I matematik opnår Faxe Kommunen et resultat lige under 
landsgennemsnittet.

Dansk Matematik Bundne prøvefag i alt

Kommunen, 18/19 6,8 6,7 6,9

Kommunen, 17/18 6,3 5,7 6,3

Kommunen, 16/17 6,5 5,8 6,5

Landstal, 18/19 6,8 7,0 7,0
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For de enkelte prøvediscipliner klarer Faxe Kommune sig på niveau med eller lige under 
landsgennemsnittet. Både for Faxe Kommune og landsgennemsnittet gælder, at de højeste karakterer 
opnås i mundtlig dansk og mundtlig engelsk. De laveste karakterer opnås i dansk læsning, ligeledes både 
for Faxe Kommune og landsgennemsnittet.

Andel elever med karakteren 02 eller derover (afsnit 7.2.2)
Andelen af elever i Faxe Kommune med karakteren 02 eller derover i både dansk og matematik er 91,2 
%, hvilket er på niveau med landsgennemsnittet på 91,6 %. Andelen har i Faxe Kommune været 
stigende de sidste to år.

På afdelingsniveau har afdelingerne Bavne, Sofiendal, Nordskov, Hylleholt og Karise en større andel 
elever med karakteren 02 eller højere end landsgennemsnittet. Afdelingerne Møllevang og Rollo har en 
andel, der ligger underlandsgennemsnittet.

Elever der har aflagt alle prøver (afsnit 7.2.3)
Andelen af elever, der har aflagt alle prøver har været stigende de sidste to år og er i 2018/2019 på 93,4 
%, hvilket er lige over landsgennemsnittet. 

Der er forskel fra afdeling til afdeling mht. andelen af elever, der aflægger prøve i alle fag. Andelen 
varierer fra 87,5 % - 100 %. På de fleste afdelinger er andelen større end landsgennemsnittet. Kun på to 
afdelinger (Møllevang og Rollo) er andelen under landsgennemsnittet.

Karakterer 10 klasse (afsnit 7.2.4)
Resultatet for 10. klasse ligger med et gennemsnit i dansk på 5,6 lige under landsgennemsnittet på 5,8. I 
matematik og engelsk opnås et resultat på 0,8 karakterpoint under landsgennemsnittet. I fysik/kemi 
opnås et resultat på 3,0 karakterpoint under landsgennemsnittet.

Dansk Matematik Engelsk Fysik/kemi

Kommunen, 18/19 5,6 4,5 5,6 2,9

Kommunen, 17/18 4,8 4,5 5,6 3,9

Kommunen, 16/17 4,5 4,3 5,5

Landstal, 18/19 5,8 5,3 6,4 5,9

På fagdisciplinniveau opnås et resultat i mundtlig dansk på niveau med landsgennemsnittet, mens der i 
de øvrige fagdiscipliner opnås gennemsnit under og væsentligt under landsgennemsnittet.

Socioøkonomisk reference (afsnit 7.3)
Alle afdelinger præsterer ’som forventet’ i skoleåret 2018/2019 i forhold til den socioøkonomiske 
reference, når der måles på afdelingsniveau.

Afdelingerne Møllevang og Nordskov opnår et resultat, der er 0,1 mindre end forventet i forhold til den 
socioøkonomiske reference. Denne forskel er dog ikke signifikant, og kan derfor tilskrives statistiske 
usikkerhed. På samme måde kan den positive score på afdelingerne Sofiendal (+0,1) og Karise (+0,4) 
tilskrives statistiske usikkerhed.

Tilsvarende ses mindre udsving for de enkelte fag. Disse er ligeledes af en sådan størrelse at de kan 
tilskrives statistisk usikkerhed. 

Sprogvurderinger i børnehaveklassen (afsnit 7.4)
Den obligatoriske sprogvurdering måler elevernes færdigheder inden for to hoveområder: Talesproglige 
færdigheder og før-skriftlige-færdigheder. Sprogvurderingen afvikles i begyndelsen af børnehave-
klasseåret og har til formål at kvalificerer den efterfølgende pædagogiske indsats i klassen. I Faxe 
Kommunens anvendes en klassetest, som afvikles på elevernes Cromebook. Elever, der placerer sig i rød 
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kategori, får efterfølgende foretaget en individuel test. Resultater fra sprogvurderingerne drøftes på en 
sprogkonference, hvor også relevante indsatser iværksættes, og indskrives efterfølgende i 
skoleafdelingens Handleplan for Literacy. Til sprogkonferencerne deltager afdelingsleder, 
børnehaveklasseleder, læsevejleder, tale-høre-konsulent, PPR-psykolog og kommunens sprog- og 
læsekonsulent. I 2019 så fordelingen i børnenes sproglige kompetencer ved overgang fra børnehave til 
skole således ud. Resultatet ligger under landsnormen for alle tre grupper.

Forudsætninger for læsestart og senere læseudvikling (børnehaveklasse) 

Ved udgangen af børnehaveklassen vurderes elevernes parathed til at møde læseundervisningen i 
1.klasse. Prøverne udgør Faxe Kommunes baseline for effektmåling i relation til arbejdet med vores 
fælles strategi, Literacy i Faxe Kommune. Det samlede resultat viser en positiv udvikling. Der kan 
konstateres tydelige fald i gruppen af gule og røde elever. På skoleniveau ses samme tendens med 
fremgang i alle tre områder – mest markant i område øst. Der er fortsat områdevis forskellighed

Samlet oversigt over forudsætninger for læsestart og udpegning af sårbarhed

Skolernes samlede resultat i % 2019 75,5% er parate 15% er usikre
(sårbarhed)

9,5% behov for 
fokuseret indsats

Skolernes samlede resultat i % 2018 68% er parate 19% er usikre 
(sårbare)

13% behov for 
fokuseret indsats

Skolernes samlede resultat i % 2017 70% er parate 19% er usikre 
(sårbarhed)

11% behov for 
fokuseret indsats

Skriftsproglig udvikling

Elevernes læseforståelse vurderes på 1., 3., 5. og 7 årgang. Følgende gør sig gældende for 2019-20: 
 1 årgang: Resultatet ligger under landsnormen. Der kan konstateres en markant områdevis 

forskellighed
 3. årgang: Resultatet ligger lidt under landsnormen. 79% af eleverne læser med god forståelse
 5. årgang: Resultatet balancerer omkring landnormen. 89,5% af eleverne læser med god 

forståelse
 7. årgang: Faxe Kommune præsterer bedre end landsnormen set i forhold til andelen af usikre 

læsere, og noget under landsnormen i forhold til andelen af meget sikre læsere. 77,8% af 
eleverne læser med god forståelse

Overgang til ungdomsuddannelse (afsnit 8) 
3 og 15 måneder efter 9. klasse: (afsnit 8.1)

Andelen af elever, der efter afsluttet 9. klasse, er i gang med en ungdomsuddannelse efter 3 måneder er 
for Faxe kommune 46,4 %. Dette er 1,2 procentpoint højere end landsgennemsnittet på 45,2 %.
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Andelen af elever, der efter afsluttet 9. klasse, er i gang med en ungdomsuddannelse efter 15 måneder 
er for Faxe kommune 86,4 %. Dette er 2,5 procentpoint lavere end landsgennemsnittet på 88,9 %. 

Uddannelsesstatus 9 måneder efter 9. og 10. klasse (afsnit 8.2)

Efter 9. kl.: 80,3 % af eleverne er 9 måneder efter afsluttet 9. klasse i gang med en 
ungdomsuddannelse. Dette er 1,3 % mindre end landsgennemsnittet på 81,6 %. Andelen har for Faxe 
Kommune været stabil de sidste tre år. På dette tidspunkt har 4,1 % af Faxe Kommunes elever afbrudt 
den igangværende ungdomsuddannelse. Den tilsvarende andel for hele landet er 2,4 %. 

15,6 % af eleverne i Faxe kommune er stadig ikke kommet i gang med en ungdomsuddannelse.

Efter 10. kl.: Kun 53 % af eleverne er 9 måneder efter afsluttet 10. klasse i gang med en 
ungdomsuddannelse. Dette er væsentligt færre end landsgennemsnittet på 67 %. Andelen for Faxe 
Kommune er faldet markant siden året før, hvor andelen var 68 %. På dette tidspunkt har 7 % af Faxe 
Kommunes elever afbrudt den igangværende ungdomsuddannelse. Den tilsvarende andel for hele landet 
er 5 %. 

39 % af eleverne i Faxe kommune er stadig ikke kommet i gang med en ungdomsuddannelse.
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4. INTRODUKTION TIL SKOLEOMRÅDET
4.1 Faxe Kommunes skolepolitik
Faxe Kommunes nuværende politik for skolevæsnet er godkendt i Uddannelsesudvalget d. 20.
februar 2007 og i Byrådet d. 16. maj 2007 og lyder: 
  
 Faxe Kommune – vi gør afstanden kort til 

       … undervisning af høj kvalitet: 

Faxe Kommunes elever undervises af lærere, der er kompetente såvel fagligt som i samspillet 
med skolens samarbejdspartnere.

Faxe Kommunes skoler ledes af højt kvalificerede ledere.

       … til en rummelig folkeskole:

Skolerne i Faxe Kommune arbejder efter principperne om inklusion.

Der sættes individuelle mål for den enkelte elev. 

       … til lige muligheder for alle:

Faxe Kommune sikrer relevante skoletilbud til alle børn. Alle tilbud skal tage udgangspunkt i det 
enkelte barns behov og være fleksible. Fra 2007/08 sikres specialiserede tilbud ud fra 
parametrene: 

- Mindsteindgrebsprincippet 
- Nærhedsprincippet
- Specialiseringsprincippet for særlige handicapområder.

       ... til gode resultater:

Alle elever skal udfordres fagligt. Eleverne skal gennem hele skoleforløbet arbejde med 
varierende undervisningsformer både på skolen og udenfor.

Karaktergennemsnittet efter 9. og 10. klasse udviser en stigende tendens. Antallet af elever, der 
tager en ungdomsuddannelse skal have en stigende tendens.

       … til udvikling af hele og kompetente mennesker:

I Faxe Kommune arbejder undervisningsdel og SFO tæt sammen om at skabe rammer for 
udviklingen af hele og kompetente mennesker.

       … til afprøvning af nye idéer:

 Der sker forsøgs- og udviklingsarbejde på Faxe Kommunes skoler.
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4.2 Kort præsentation af skolerne

4.2.1 Midtskolen
Midtskolen består af tre almene skoleafdelinger; Afdeling Bavne med 327 elever, afdeling Møllevang med 
302 elever og afdeling Sofiendal med 457 elever. Tilknyttet afdeling Møllevang er en specialklasserække 
med 26 elever og tilknyttet afdeling Sofiendal er en specialklasserække med 35 elever, Øen med 47 
elever, Skolen ved Skoven med 28 og to læsecentre med tilsammen 17 elever. 

Vision: Midtskolen vil i samarbejde med forældrene arbejde for at udvikle eleverne til dygtige, socialt 
kompetente og livsduelige mennesker.

Værdigrundlag: I Midtskolen
- Tror vi på fællesskabet som bærende enhed, hvortil alle – voksne og børn - forventes at bidrage og 

hvorfra alle kan suge næring
- Skaber vi rammer og tilrettelægger processer med fokus på sundhed
- Ser anerkendelse, respekt, ansvar, omsorg, tillid og åbenhed som væsentlige forudsætninger for 

trivsel
- Udvikler vi skolen ved at inddrage viden udefra, tænke nyt, sætte mål og evaluere resultater
- Har forældre og skole i fællesskab ambitioner om, at eleverne udvikler sig og bliver så dygtige, de 

kan.

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

Linjer i overbygningen: Målet for linje-projektet er, at eleverne bliver så dygtige, de kan indenfor et 
område, der har deres særlige interesse. Midtskolen har for 7-9.klasses eleverne oprettet syv linjer, som 
eleverne vælger sig ind på efter interesse. Valget gælder for en treårig periode. Undervisning på linjerne 
ligger på hele dage med 7. lektioner 20 uger om året. Det betyder, at en elev efter en tre årig periode 
har haft mulighed for i at fordybe sig i et område af særlig interesse i 420 lektioner. I ressourcen til 
linjerne indgår udover pausetid, valgfagstimerne og timer til understøttende undervisning. Da 
valgstimerne indgår, har skolen udarbejdet særskilte læseplaner for undervisningen og disse er godkendt 
i kommunalbestyrelsen.

Følgende linjer udbydes:
- Håndværk i samarbejde med EUC                                                              
- International linje med fokus på engelsk                       
- Idræt                                                                                         
- Medie og kommunikation                                                  
- Naturligvis (naturfag)                                                          
- Krop og livsstil i samarbejde med EUC                           
- Food, i samarbejde med ZBC            

Undervisningen er henlagt til skolens forskellige afdelinger med en linje på afdeling Bavne, en på afdeling 
Møllevang og tre på afdeling Sofiendal. Undervisningen på de sidste linjer (håndværk, krop og livsstil) 
varetages af EUC Sjælland og undervisningen er henlagt til deres campus i Næstved.

Som noget nyt forankrede vi i skoleåret 2015/16 afholdelse af projektopgaven med udgangspunkt i 
linjerne. Eleverne har hermed fået mulighed for at arbejde og aflægge prøve i noget, de er særligt 
optagede af og som de har fået et anseeligt ekstra antal timers undervisning i. Det havde som 
konsekvens at karakter gennemsnittet i projektopgaven for Midtskolens samlede 9. årgang på godt 100 
elever steg fra 6,08 i 2014/15 til 7,57 i 2015/16 og 8,49 i 2016-17, altså en difference på 2,41 %

Fokus på ungdomsuddannelserne: I samarbejde med EUC Sjælland, Midtsjællands gymnasium, Køge 
Handelsskole og ZBC har vi udviklet projekt Tværfaglige fællesskaber. I projektet vælger 9. klasse sig ind 
på ungdomsuddannelserne efter interesse. I projektet undervises de over en periode af to uger i forløb 
tilrettelagt og udført af Midtskolens lærere i samarbejde med lærere fra ungdomsuddannelserne. 
Undervisningen finder sted på ungdomsuddannelserne. Formålet med projektet er flersidigt. Vi ønsker at 
kvalificere de unges valg af ungdomsuddannelse og gøre dem trygge ved den organisatoriske- og de 
fysiske rammer heri. Samtidigt ønsker vi at styrke den viden lærerne fra såvel grundskolen som 
ungdomsuddannelserne har om hinandens praksis.
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4.2.2 Vestskolen
Vestskolen består af afdelingerne Nordskov og Nordlyset, afdelingerne Vibeeng og Viben og afdelingerne 
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

Afdeling Nordskov

Nordskov er en afdeling med elever fra 0. til 9. årgang. Der er 29 klasser fordelt med 14 klasser i 
indskolingen og mellemtrin samt 15 klasser på 7.- 9. årgang, afdelingens samlede elevtal er 759

- 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

Afdeling 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 både 
social og faglig læring hos alle elever.  Denne pædagogiske teori er alle lærere og pædagoger uddannet i 
og fortrolige med. 

Afdeling 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. Skolen 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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4.2.3 Østskolen
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 2017/2018 var indsatsområderne: 

 Fortsat fællesskabelse på Østskolen

 Læringsmål for eleverne

Vi har gennem de seneste 3 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.

Afdeling Hylleholt og afdeling Rollo arbejder ud fra LP-modellen. LP-modellen medvirker til, at der skabes 
gode læringsmiljøer. Afdeling Karise er en PALS skole, hvor PALS værdier og arbejdsmåder er 
grundlæggende 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 på 342. Klasserne fordeler sig med 11 klasser 
i indskoling og mellemtrin og 4 klasser i overbygningen.

SFO på Hylleholt er ”Hyllen”. Den ligger i egne lokaler tæt på indskolingen. ”Hyllen” består af en afdeling 
for 0. – 3. klasse og en SFO2/3 for elever i 4. til 7. klasse. 

I alt er der 28 lærere og 7 pædagoger på Hylleholt.

Afdeling Karise

På Karise er der 15 klasser og et samlet elevtal på 306.  Klasserne fordeler sig med 10 klasser i 
indskoling og mellemtrin og 4 klasser i overbygningen.

SFO på Karise er ”Tandhjulet”. Den ligger i egne lokaler på modsatte side af vejen gennem Karise.  
”Tandhjulet” består af en afdeling for 0. – 3. klasse og en SFO2/3 for elever i 4. til 7. klasse. 

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

Afdeling Rollo

Afdeling Rollo har 20 klasser og et samlet på 400. Klasserne fordeler sig med 14 klasser i indskoling og 
mellemtrin og 6 klasser i overbygningen.

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

Samlet set er der 40 lærere og 12 pædagoger på Rollo og Rollingen

 

http://oestskolen.skoleporten.dk/sp
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4.2.4 Faxe Kommunale ungdomsskole
Ungdomsskolens Heltidsundervisning (HU) 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 4 differentierede klasser. Undervisningen foregår i 
klassen, og der er som udgangspunkt 8 elever i hver klasse. Skoletiden er mandag – torsdag i 
tidsrummet 8.00-15.00, og fredag fra 8.00 – 14.00. 

Her arbejdes systemisk anerkendende for at skabe mere uddannelsesparathed og danne de unge til et liv 
med arbejde, familie og sunde livsvaner. Derfor har vi fokus på at skabe stærke relationer, et positivt 
læringsmiljø og en kæmpe forventning om, at de unge lykkes og finder vejen til det gode liv. 

Målgruppe: 

Fælles for målgruppen i de fire klassetyper er, at der er tale om de elever, der ofte omtales som 
skoletrætte, dvs. unge i 7. – 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 timerne. 

Livsproblematikker inden for autisme spektrum (ADHD, ADD og OCD), selvskadende adfærd, 
ordblindhed, lettere mental retardering, sorgarbejde, spiseforstyrrelser, mobning, småkriminalitet, 
misbrug, incest, voldtægt, borderline, depressioner, store familiære problemer er desværre ikke ukendte 
for mange af vores unge.

Eleverne deles i klasser i forhold til elevernes sociale, personlige og faglige kompetencer:

 Månedlige elev-konferencer, hvor der sættes nye mål for eleven og undervisningsplanerne 
tilrettes 

 Alle klasser har tilknyttet både lærere og pædagoger 
 Tætte relationer 
 Alle elever har en primær-pædagog blandt klassens personale, der primært har fokus på de 

sociale relationer

10. klassestilbud.

Ud over de almindelige 10. klasser er der desuden et tilbud for visiterede elever fra bl.a. kommunens 
specialenheder, 10+ samt EUD10.

Alle elever er inkluderet i stamklasserne og går til prøve.

10 kl. har særlig fokus på at gøre de elever som ikke blev erklæret uddannelsesparate efter 9. klasse 
uddannelsesparate.

Det betyder at der foruden et målrettet arbejde på at løfte eleverne karakterniveau også arbejdes 
intensivt med at styrke eleverne personlige og sociale kompetencer. Dette arbejde er særlig tydeligt i 
forhold til +elever og EUD10-elever.

Det er generelt opfattelsen at de største hindringer for de unge mennesker ikke kun handler om lave 
faglige kompetencer, men i lige så høj grad også deres evne til at begå sig på en ungdomsuddannelse 
hvor underviserne ikke nødvendigvis har samme blik for den enkelte elev.

Ved at inkludere de svage elever i klasserne og i øvrigt gøre brug af co-teaching samt socialpædagogisk 
støtte i timerne samt samtale/udviklingsforløb skabes der i klasserummet plads til alle elever og der 
opnås resultater hvor både faglige og sociale kompetencer udvikles og italesættes.

Der har været en positiv udvikling i løbet af de seneste 3 år i forhold til +eleverne. Der mangler dog tal 
fra uddannelsesinstitutionerne der kan understøtte denne opfattelse.

Der har siden opstarten været en markant tilskrivning af elever. Der er pt. en normering itl 12 elever. 
Denne er meget udfordret da der både i 15/16 og 16/17 var indskrevet over 20 elever. Det betyder at 
det er svært at skabe gode resultater for den enkelte elever der er indskrevet i +tilbuddet. 
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4.2.5 Faxe Kommunes specialpædagogiske tilbud
Faxe Kommunes specialklasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder 

Specialklasserne er fysisk placeret på Midtskolen, afdeling Sofiendal og afdeling Møllevang.

På hver af de to afdelinger er en indskolings-klasse (0. – 3. årgang), en mellemgruppe-klasse (4. – 6. 
årgang) og en udskolings-klasse (7. – 9. årgang). 

Målgruppe

Målgruppen er primært elever med generelle indlæringsvanskeligheder, der desuden kan have en række 
specifikke funktionsvanskeligheder, som nødvendiggør en relevant og kompenserende støtte i en mindre 
klasse. 

De specifikke funktionsvanskeligheder kan være følelsesmæssige, sproglige, sociale, og / eller fysiske, 
men ikke i så høj grad, at der er behov for tilbud i kommunens centerklasse, på en specialskole eller i et 
undervisnings- og behandlingstilbud.

Faxe Kommunes centerklasse 

Centerklasserne er fysisk placeret på Østskolen, afdeling Karise. Tilbuddet er for elever fra 0. til 10. kl.
Der er til centerklassen en tilknyttet SFO for centerklassens elever, som, hvis det ønskes, kan benyttes.

Målgruppe

Målgruppen er elever med betydelig funktionsnedsættelse, der viser sig ved en forsinket kognitiv 
udvikling, herunder syndromer og bevægehandicap, høre- og synshandicap samt sociale og 
kommunikative vanskeligheder. 

I relation hertil kan eleverne have milde adfærdsforstyrrelser herunder opmærksomhedsvanskeligheder. 

Faxe Kommunes Heldagstilbud – Skolen ved Skoven

Skolen ved Skoven er en afdeling under Midtskolen og er fysisk placeret på Førslev Skolevej 9 i Haslev.

Tilbuddet er for elever fra 0. til 6. klasse. Der er tilknyttet fritidsordning til Skolen ved Skoven.

Målgruppe

Målgruppen er børn med almen begavelse med psykosociale vanskeligheder, hvilket dækker over et bredt 
spektrum af tilknytningsforstyrrelser og følelsesmæssige vanskeligheder. 

Faxe Kommunes tilbud til elever med udviklingsforstyrrelser – Øen

Øen er fysisk placeret på Midtskolen, afdeling Sofiendal. 

Tilbuddet er for elever fra 0. til 9. klasse og der er tilknyttet fritidsordning.

Målgruppe

Målgruppen er elever med udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret og ADHD. De fleste elever 
har kognitive potentialer inden for almenområdet. Eleverne har en varierende grad af vanskeligheder og 
forskellige funktionsniveauer i forhold til sprog, kommunikation, socialt samspil og forestillingsevne. 
Eleverne på Øen har behov for et struktureret pædagogisk undervisningsmiljø.

Kompetencecenter Læsning, læsecenter.

Kompetencecenter Læsning, læsecenter er fysisk placeret på Midtskolen, afdeling Sofiendal.

Målgruppe

Målgruppen er elever med almen begavelse, hvis skriftsproglige vanskeligheder er primære, vedvarende 
og specifikke. 
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5. RAMMEBETINGELSER
5.1 Kompetencedækning
Kompetencedækning er et udtryk for, hvor stor andel af elevernes undervisningstimer, der varetages af 
undervisere med ’undervisningskompetence’ (linjefag) eller ’tilsvarende kompetencer’.

Det oprindelige mål jf. folkeskolereformen 2013 var at alle elever i folkeskolen i 2020 skal undervises af 
lærere, der enten har linjefag fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller har opnået tilsvarende 
kompetence via deres efteruddannelse mv. Kompetencedækningen skulle være 90 % i 2018.

Med lov nr. 564 af 07.05.2019 om ændring af lov om folkeskolen er målet vedrørende 
kompetencedækning ændret således, at målet om fuld kompetencedækning skal være nået fra og med 
skoleåret 2025/2026. Kommunerne skal sikre, at kompetencedækningen løbende øges, så den er mindst 
90 pct. i 2021.

Samlet kompetencedækning

Kompetencedækning opdelt på fag

 
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler. Kompetencedækning forstås som undervisning af lærere, 
som enten har undervisningskompetencer (tidligere linjefag) fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller har 
opnået en tilsvarende faglig kompetence via deres efteruddannelse mv.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).
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Kompetencedækning opdelt på klassetrin
 

 
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler. Kompetencedækning forstås som undervisning af lærere, 
som enten har undervisningskompetencer (tidligere linjefag) fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller har 
opnået en tilsvarende faglig kompetence via deres efteruddannelse mv.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).

Samlet kompetencedækning opdelt på skoler over en treårig periode

18/19 17/18 16/17

Midtskolen 90,8% 91,7% 83,9%

Midtskolen, Bavne afdeling 94,9% 94,3% 88,2%

Midtskolen, Møllevang afdeling 85,4% 89,9% 81,0%

Midtskolen, Sofiendal afdeling 91,5% 91,0% 82,7%

Ung Faxe - 10. klasse 87,5% 100,0% 100,0%

Vestskolen 80,4% 89,1% 87,4%

Vestskolen, Nordskov afdeling 78,2% 89,8% 90,5%

Vestskolen, Terslev afdeling 65,9% 87,6% 86,7%

Vestskolen, Vibeeng afdeling 90,1% 88,3% 82,3%

Østskolen 79,8% 78,6% 80,2%

Østskolen, afd. Hylleholt 87,8% 85,1%

Østskolen, afd. Karise 76,8% 76,5%

Østskolen, afd. Rollo 76,0% 78,6%

Kommunen 83,7% 86,8% 84,2%

Landstal 87,6% 86,7% 85,1%

 
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler. Kompetencedækning forstås som undervisning af lærere, 
som enten har undervisningskompetencer (tidligere linjefag) fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller har 
opnået en tilsvarende faglig kompetence via deres efteruddannelse mv.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).
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5.2 Inklusion

Inklusion

Indikatoren Inklusionsgrad beskriver, hvor stor en andel af eleverne, der er inkluderet i den almindelige 
undervisning. Inklusionsgraden beregnes alene på baggrund af elever i kommunale skoler. Indikatoren 
beregnes som antal elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning i forhold til det samlede 
elevtal. Det vil sige, at elever, der ikke modtager undervisning i specialklasser i forhold til det samlede 
antal elever. Inklusionsgraden opgøres i forhold til elevernes bopælskommune. 

Definitionen af specialundervisning på folkeskoleområdet fremgår af folkeskoleloven § 3, stk. 2 og 
omhandler både specialundervisning og specialpædagogisk bistand. Specialundervisning er: Undervisning 
på specialskoler, i specialklasser og almindelige klasser, hvor eleven får støtte i mindst 9 ugentlige timer.

Inklusionsgrad (andel elever, der modtager undervisning i den almene undervisning) 

 

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler, kommunale ungdomsskoler, specialskoler og 
dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. Nøgletallet er opgjort i forhold til elevernes bopælskommune og beregnes 
som andelen af elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning i forhold til det samlede antal elever. Det vil 
sige elever, der ikke modtager undervisning i specialklasser i forhold til det samlede antal elever. Elever i specialskoler 
og dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder er per definition specialklasseelever.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).

Antal elever der modtager specialundervisning 

18/19 17/18 16/17

Antal 
elever

Procent Antal 
elever

Procent Antal 
elever

Procent

Centerklasserne 22 100,0% 16 100,0% 17 100,0%

Midtskolen 159 13,6% 167 14,2% 150 12,7%

Midtskolen, Møllevang afdeling 21 6,3% 28 8,3% 25 7,8%

Midtskolen, Sofiendal afdeling 31 7,9% 37 8,9% 33 7,4%

Skolen ved Skoven 31 100,0% 32 100,0% 29 100,0%

Vestskolen 8 0,6% 6 0,5%

Vestskolen, Vibeeng afdeling 5 1,2% 5 1,1%

Øen 54 100,0% 54 100,0% 46 100,0%

Kommunen 271 7,6% 267 7,4% 233 6,4%
 

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler, kommunale ungdomsskoler, specialskoler og 
dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. Alle elever i specialskoler, dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder 
modtager per definition specialundervisning. Det samme gælder elever i specialklasser i folkeskoler og kommunale 
ungdomsskoler. Elever i almenklasser, der modtager 9 eller flere timers støtte ugentligt, indgår i tabellen. Elever med 
bopæl i andre kommuner indgår ligeledes i tabellen. Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).

Antal klager til ’Klagenævnet for Specialundervisning’ opdelt på afgørelsestyper

Samlet antal klager Antal hjemviste 
klagesager

Antal stadfæstede 
klagesager

Antal 
ændrede/ophævede 

klagesager

Kommunen, 18/19 1 0 1 0

Kommunen, 17/18 0 0 0 0

Kommunen, 16/17 0 0 0 0
 

Kilde: Ankestyrelsen, Klagenævnet for Specialundervisning.
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6. ELEVERNES TRIVSEL
Den nationale trivselsundersøgelse udspringer af den politiske aftale om et fagligt løft af folkeskolen, 
herunder måling af trivsel i folkeskolen. Det er obligatorisk at gennemføre trivselsmålingen én gang om 
året, og den blev gennemført første gang i skoleåret 2014/2015.

Folkeskoleforligskredsen har aftalt at gøre det obligatorisk for folkeskolerne at anvende 
Undervisningsministeriets Trivselsværktøj til gennemførelse af den nationale trivselsmåling fra og med 
skoleåret 2018/2019.

Bekendtgørelsen om kvalitetsrapporter i folkeskolen foreskriver, at kvalitetsrapporten skal indeholde 
resultater fra den obligatoriske landsdækkende trivselsmåling. Faxe Kommune har målt trivsel fra 2010 
og anvendt trivselsmålingen ”God skole”. Fra 2015 fortages kun en årlig national trivselsmåling.

Det er ikke er muligt for 10. klasseelever og elever fra andre skoletyper at deltage i den obligatoriske 
trivselsmåling. 

6.1 Trivsel i 0.-3. klasse
De medtagne er udvalgt som pejlemærke for trivslen efter anbefaling fra Dansk Center for 
Undervisningsmiljø. 

Note til alle grafer: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. 
Den nationale trivselsmåling består af 20 spørgsmål for elever i indskolingen. Kilde: 
Uddannelsesstatistik.dk (STIL).  

Er du glad for din klasse?  

Føler du dig alene i skolen?

 

Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det?
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Er du glad for dine lærere?

Er lærerne gode til at hjælpe dig?

Lærer du noget spændende i skolen?

Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne?
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Andel elever der på udvalgte spørgsmål har angivet den ‘ringest mulige trivsel’ i 2018/19

 Er du glad 
for din 
klasse?

Føler du 
dig alene i 

skolen?

Er der 
nogen, der 
driller dig, 

så du 
bliver ked 

af det?

Er du glad 
for dine 
lærere?

Er lærerne 
gode til at 

hjælpe 
dig?

Lærer du 
noget 

spændend
e i skolen?

Er du med 
til at 

bestemme, 
hvad I skal 

lave i 
timerne?

'Nej' 'Ja, tit' 'Ja, tit' 'Nej' 'Nej' 'Nej' 'Nej'

Centerklasserne 60,0%

Midtskolen 6,0% 7,7% 12,0% 4,1% 4,4% 7,8% 52,5%

Midtskolen, 
Bavne afdeling

2,7% 1,8% 7,3% 1,9% 2,8% 5,4% 56,1%

Midtskolen, 
Møllevang afdeling

9,9% 15,5% 19,4% 8,1% 8,1% 10,9% 52,7%

Midtskolen, 
Sofiendal afdeling

2,0% 5,0% 8,1% 1,0% 5,9% 43,6%

Skolen ved Skoven 33,3% 22,2% 22,2% 12,5% 22,2% 77,8%

Vestskolen 5,4% 8,1% 14,8% 4,3% 5,5% 8,8% 53,7%

Vestskolen,
Nordskov afdeling

4,8% 5,3% 14,3% 4,7% 4,6% 11,0% 57,0%

Vestskolen, 
Terslev afdeling

13,3% 12,8% 18,6% 6,3% 11,1% 12,2% 49,0%

Vestskolen, 
Vibeeng afdeling

4,0% 9,2% 14,3% 3,5% 5,0% 6,2% 52,3%

Øen 18,2% 18,2% 27,3% 9,1% 9,1% 72,7%

Østskolen 3,6% 4,5% 13,4% 2,9% 5,1% 7,9% 49,5%

Østskolen, 
Hylleholt afdeling

3,3% 4,4% 13,3% 5,6% 8,6% 9,1% 66,7%

Østskolen, 
Karise afdeling

2,1% 11,7% 2,2% 3,2% 5,3% 26,3%

Østskolen, 
Rollo afdeling

6,6% 6,5% 14,8% 1,6% 4,0% 9,0% 55,3%

Kommunen 4,7% 6,9% 13,4% 3,6% 5,0% 8,1% 51,6%

 
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale 
trivselsmåling består af 20 spørgsmål for elever i indskolingen. De syv viste spørgsmål, er udvalgt som pejlemærker 
for trivslen efter anbefaling fra Dansk Center for Undervisningsmiljø. Eleverne har for hvert spørgsmål haft mulighed 
for at svare på en 3-gradsskala – tabellen her viser andelen, der har angivet den ‘ringest mulige trivsel’.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).
 
6.2 Trivsel i 4.-9. klasse
Det blev på baggrund af den første obligatoriske trivselsmåling i 2015 udarbejdet fire indikatorer på 
baggrund af 29 af de 40 spørgsmål stillet til eleverne på 4.-9. klassetrin samt en samlet indikator for 
trivsel.

Disse indikatorer benyttes fortsat som primære resultatmål for dette skoleårs måling og er:
- Generel skoletrivsel, som er en samlet indikator bestående af 29 spørgsmål, der indgår i de fire 

differentierende indikatorer.
- Faglig trivsel, som omhandler elevernes oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og 

problemløsningsevne.
- Social trivsel, som omhandler elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og 

fællesskabet samt tryghed og mobning.
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- Støtte og inspiration, som omhandler elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse samt 
af lærernes hjælp og støtte.

- Ro og orden, omhandler elevernes oplevelse af ro og støj i klassen samt klasseledelse.

Samlet indikator for trivsel og indikatorer opdelt på temaer i 18/19

 
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale 
trivselsmåling består af 40 spørgsmål for elever på mellemtrinnet og i udskolingen.  29 af de 40 spørgsmål indgår i 
beregningen af de fire viste temaer. Den nationale trivselsmåling for elever på mellemtrinnet og i udskolingen opgøres 
på en skala fra 1 til 5, hvor 1 repræsenterer den ringest mulige trivsel og 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel. 
Den samlede indikator beregnes som et gennemsnit af de 29 spørgsmål, som indgår i de fire temaer.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).  Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).  

Social trivsel

Følgende note gælder for alle tabeller: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale 
ungdomsskoler. Den nationale trivselsmåling for elever på mellemtrinnet og i udskolingen opgøres på en skala fra 1 til 
5, hvor 1 repræsenterer den ringest mulige trivsel og 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel. Figurerne viser 
fordelingen af elevernes gennemsnit på denne skala opdelt i grupperne: Andel elever med et gennemsnit fra 1,0 til 
2,0; andel elever med et gennemsnit fra 2,1 til 3,0; andel elever med et gennemsnit fra 3,1 til 4,0 samt andel elever 
med et gennemsnit fra 4,1 til 5,0.

Faglig trivsel
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Støtte og inspiration

Ro og orden

 

Indikatorer for trivsel fordelt på temaer opdelt på skoler over en treårig periode

Social trivsel Faglig trivsel Støtte og 
inspiration

Ro og orden

18/1
9

17/1
8

16/1
7

18/1
9

17/1
8

16/1
7

18/1
9

17/1
8

16/1
7

18/1
9

17/1
8

16/1
7

Centerklasserne 3,9 3,5 3,8 3,8 3,2 3,6 3,5 3,7

Faxe kommunale Ungdomsskole 3,6 3,2 3,1 3,5

Midtskolen 3,9 4,0 4,0 3,5 3,6 3,6 3,1 3,2 3,2 3,6 3,7 3,7

Midtskolen, Bavne afdeling 4,1 4,2 4,2 3,6 3,7 3,7 3,2 3,2 3,4 3,8 3,8 3,8

Midtskolen, Møllevang afdeling 3,9 4,0 4,0 3,5 3,6 3,6 3,0 3,2 3,1 3,5 3,6 3,6

Midtskolen, Sofiendal afdeling 3,9 4,0 4,0 3,5 3,6 3,6 3,0 3,1 3,1 3,6 3,7 3,7

Skolen ved Skoven 4,0 3,9 3,8 3,5 3,7 3,4 3,3 3,4 2,9 3,5 3,8 3,5

Vestskolen 4,0 4,1 4,1 3,6 3,7 3,7 3,1 3,2 3,2 3,7 3,8 3,7

Vestskolen, Nordskov afdeling 4,0 4,1 4,1 3,5 3,6 3,7 3,0 3,0 3,1 3,7 3,7 3,7

Vestskolen, Terslev afdeling 3,9 4,0 4,0 3,6 3,7 3,5 3,2 3,4 3,3 3,6 3,7 3,6

Vestskolen, Vibeeng afdeling 4,1 4,2 4,2 3,8 3,9 3,8 3,3 3,5 3,3 3,9 4,0 3,8

Øen 3,9 3,9 3,7 3,3 3,3 3,5 3,1 3,0 3,0 3,6 3,7 3,6

Østskolen 4,1 4,1 4,0 3,5 3,6 3,6 3,0 3,1 3,2 3,6 3,5 3,6

Østskolen, afd. Hylleholt 4,1 4,1 4,2 3,6 3,6 3,6 3,0 3,1 3,2 3,7 3,6 3,8

Østskolen, afd. Karise 4,0 4,1 4,0 3,5 3,6 3,6 2,9 3,2 3,1 3,5 3,5 3,6

Østskolen, afd. Rollo 4,0 4,0 3,9 3,6 3,6 3,6 3,1 3,1 3,2 3,5 3,5 3,5

Kommunen 4,0 4,1 4,1 3,6 3,6 3,6 3,1 3,2 3,2 3,7 3,7 3,7

Landstal 4,1 4,1 4,1 3,7 3,7 3,7 3,2 3,2 3,3 3,7 3,8 3,8

 
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommune- og landstallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den 
nationale trivselsmåling for elever på mellemtrinnet og i udskolingen opgøres på en skala fra 1 til 5, hvor 1 
repræsenterer den ringest mulige trivsel og 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel.  Den nationale trivselsmåling 
består af 40 spørgsmål for elever på mellemtrinnet og i udskolingen. 29 af de 40 spørgsmål indgår i beregningen af de 
fire viste temaer.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).  
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6.3 Fravær
Det gennemsnitlige elevfravær i procent opdelt på fraværstype

 
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).  

Det gennemsnitlige elevfravær i procent i 18/19, opdelt på fraværstype og skoler

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).  

Det gennemsnitlige elevfravær i procent, opdelt på fraværstype og skoletrin, og skoler 
Faxe Kommune

Indskoling Mellemtrin Udskoling 10. klasse

U S L U S L U S L U S L

Centerklasserne 0,3% 0,1% 0,2% 0,0% 0,3% 0,0%

Faxe kommunale 
Ungdomsskole

Midtskolen 2,1% 2,7% 0,5% 3,4% 3,6% 1,3% 4,6% 3,4% 1,3%

Midtskolen, Bavne 
afdeling

2,1% 3,5% 0,4% 2,6% 3,6% 0,7% 3,9% 4,3% 0,6%

Midtskolen, 
Møllevang afdeling

2,2% 2,0% 0,4% 3,8% 3,4% 0,8% 6,0% 3,6% 1,3%
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Indskoling Mellemtrin Udskoling 10. klasse

Midtskolen, Sofiendal 
afdeling

2,0% 2,9% 0,5% 4,1% 3,7% 1,3% 4,3% 2,6% 1,0%

Nordskovskolen 1,0% 3,8% 1,9% 2,1% 2,2% 1,3% 2,5% 3,8% 2,7%

Skolen ved Skoven 3,2% 2,6% 1,5% 1,5% 4,3% 2,6%

Terslev Skole 1,8% 2,3% 1,9% 1,9% 2,9% 1,7%

Ung Faxe - 10. 
klasse

Vestskolen 0,9% 3,5% 1,8% 1,7% 3,1% 1,7% 2,5% 3,8% 2,7%

Vibeengskolen 0,6% 3,6% 1,7% 1,4% 3,8% 2,0%

Øen 1,3% 2,1% 1,0% 3,7% 4,5% 6,5% 6,0% 6,6% 10,3%

Østskolen 1,9% 3,1% 1,3% 2,5% 2,9% 1,4% 4,4% 2,1% 1,9%

Østskolen, afd. 
Hylleholt

1,3% 3,1% 1,8% 2,6% 1,8% 2,0% 4,5% 1,6% 1,4%

Østskolen, afd. 
Karise

0,4% 1,7% 0,8% 0,7% 3,7% 0,8% 2,1% 2,2% 2,6%

Østskolen, afd. Rollo 3,3% 4,0% 1,2% 3,5% 3,4% 1,3% 5,8% 2,7% 2,0%

Kommunen 1,6% 3,2% 1,2% 2,5% 3,2% 1,4% 3,8% 3,1% 1,9%

Landstal 0,6% 2,7% 1,8% 0,9% 3,1% 1,8% 1,6% 3,3% 1,9% 2,5% 3,7% 1,6%
 
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler. "U" står for ulovligt fravær, "S" står for 
sygefravær og "L" står for fravær med tilladelse (lovligt fravær).
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).

Det gennemsnitlige elevfravær i procent opdelt på klassetrin for ulovligt fravær

Klassetrin

0. 1. 2. 3. 4. 5 6. 7. 8. 9. 10.

Kommunen, 18/19 1,0% 1,6% 1,4% 2,2% 2,3% 2,4% 2,8% 4,0% 4,0% 3,2%

Kommunen, 17/18 1,4% 1,1% 1,1% 1,1% 2,2% 1,4% 2,0% 3,0% 2,8% 2,4% 5,1%

Kommunen, 16/17 0,9% 1,1% 1,3% 1,0% 0,9% 1,5% 2,1% 3,1% 3,1% 3,5% 5,9%

Landstal, 18/19 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,8% 0,9% 1,0% 1,5% 1,7% 1,7% 2,5%
 

Det gennemsnitlige elevfravær i procent opdelt på klassetrin for sygefravær

Klassetrin

0. 1. 2. 3. 4. 5 6. 7. 8. 9. 10.

Kommunen, 18/19 3,1% 3,2% 3,5% 2,8% 3,2% 2,9% 3,5% 3,3% 3,2% 2,8%

Kommunen, 17/18 2,3% 3,3% 2,5% 3,2% 3,0% 4,3% 3,4% 3,5% 3,0% 2,4% 8,8%

Kommunen, 16/17 2,8% 3,1% 2,9% 3,3% 3,4% 3,9% 3,1% 2,9% 3,1% 2,1% 8,3%

Landstal, 18/19 2,7% 2,7% 2,7% 2,8% 2,9% 3,1% 3,2% 3,4% 3,5% 3,1% 1,6%

Det gennemsnitlige elevfravær i procent opdelt på klassetrin for fravær med tilladelse 

Klassetrin

0. 1. 2. 3. 4. 5 6. 7. 8. 9. 10.

Kommunen, 18/19 1,2% 1,3% 1,2% 1,2% 1,4% 1,4% 1,4% 1,7% 2,2% 1,9%

Kommunen, 17/18 2,3% 2,0% 1,5% 1,6% 1,9% 2,1% 1,7% 2,6% 2,4% 1,7% 3,1%

Kommunen, 16/17 1,9% 1,5% 2,0% 1,7% 1,9% 1,5% 1,7% 1,7% 2,7% 2,0% 1,4%

Landstal, 18/19 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,9% 2,1% 1,6% 1,6%
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7. ELEVERNES LÆRING OG UDVIKLING
Det er et nationalt mål, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan.

Det faglige niveau vurderes vha. flg. tre indikatorer:

- De Nationale Test

- Karakterer efter 9. og 10. klasse

- Den socioøkonomiske reference efter 9. klasse.

7.1 Nationale test
De nationale test er gennemført i foråret 2019. 

Resultaterne af de nationale test er fortrolige. Da kvalitetsrapporten er offentlig, fremlægges resultaterne 
i forhold til de nationale målsætninger således, at der ikke er mulighed for sammenligning mellem skoler 
og kommuner. Det vil derfor kun være muligt at se om de konkrete nationale mål er nået.

De detaljerede resultater af de nationale test fremgår af den fortrolige delrapport. 

7.1.1 Elever med ’gode’ resultater i nationale test
Det er et nationalt mål, at 80 % af eleverne skal være gode til at læse og gode til matematik.

Denne betegnelse dækker over de tre bedste niveauer ”fremragende præstation”, ”rigtig god præstation” 
og ”god præstation”. 

Oversigt over om andelen af elever med 'gode' resultater i dansk læsning og matematik er 
mindst 80 % for den samme årgang 

Dansk, læsning Matematik
8. årg. 18/19 6. årg. 18/19 4. årg. 

18/19
2. 

årg. 
18/
19

8. årg. 18/19 6. årg. 
18/19

3. 
årg. 
18/
19

12/1
3

14/1
5

16/1
7

18/1
9

14/1
5

16/1
7

18/1
9

16/1
7

18/1
9

18/1
9

13/1
4

16/1
7

18/1
9

15/1
6

18/1
9

18/1
9

Midtskolen Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Midtskolen, Bavne 
afdeling

Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja

Midtskolen, Møllevang 
afdeling

Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej

Midtskolen, Sofiendal 
afdeling

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej

Vestskolen Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej

Vestskolen, Nordskov 
afdeling

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja

Vestskolen, Terslev 
afdeling

Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej

Vestskolen, Vibeeng 
afdeling

Nej Nej Nej Ja Nej Nej Ja Nej Ja Nej Nej Ja Ja Nej

Østskolen Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Østskolen, afd. 
Hylleholt

Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Østskolen, afd. Karise Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej

Østskolen, afd. Rollo Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
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Dansk, læsning Matematik
Kommunen Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Landstal Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

 
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Tabellen beskriver hvor 
stor en andel af eleverne på en given årgang, der har opnået et resultat i de nationale test, der karakteriseres som 
’godt’, ’rigtigt godt’ eller ’fremragende’ på den kriteriebaserede skala. ’Ja’ angiver, at andelen er mindst 80%, ’Nej’ 
angiver, at andelen er under 80%, ’-’ angiver, at der ikke er data for skolen. For skoler af typen 0.-6. klasse 
forekommer også historisk data i kolonnen ”8. årgang”. Dette skyldes, at fx for elever, der gik i 6. klasse på skolen 2 
år tilbage, men som nu går i 8. klasse, vil data fortsat ligge på den skole de tog den nationale test på.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).  

7.1.2 Elever med ’fremragende’ resultater i nationale test
Det er et nationalt mål, at andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige fra år til år.

Oversigt over om andelen af de 'allerdygtigste' elever for den samme årgang er steget

Dansk, læsning Matematik

8. årg. 18/19 6. årg. 18/19 4. årg. 
18/19

8. årg. 18/19 6. årg. 
18/19

2. årg. 
12/13 ift.

4. årg. 
14/15 ift.

6. årg. 
16/17 ift.

2. årg. 
14/15 ift.

4. årg. 
16/17 ift.

2. årg. 
16/17 ift.

3. årg. 
13/14 ift.

6. årg. 
16/17 ift.

3. årg. 
15/16 ift.

 4. årg. 
14/15

 6. årg. 
16/17

 8. årg. 
18/19

 4. årg. 
16/17

 6. årg. 
18/19

 4. årg. 
18/19

 6. årg. 
16/17

8. årg. 
18/19

6. årg. 
18/19

Midtskolen Nej Nej Ja Ja Nej Ja

Midtskolen, Bavne 
afdeling

Nej

Midtskolen, 
Møllevang afdeling

Ja Nej

Midtskolen, Sofiendal 
afdeling

Ja

Vestskolen Ja Nej Nej Ja Nej Ja Nej Ja

Vestskolen, Nordskov 
afdeling

Ja Ja Nej Nej

Vestskolen, Terslev 
afdeling

Ja

Vestskolen, Vibeeng 
afdeling

Ja Nej Ja Nej Nej Ja

Østskolen Nej Ja Ja

Kommunen Ja Nej Ja Nej Nej Ja Ja Nej Ja

Landstal Ja Nej Ja Ja Nej Nej Ja Nej Ja

 
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Tabellen beskriver, 
hvorvidt andelen af eleverne på en given årgang, der har opnået et resultat i de nationale test, der karakteriseres som 
’fremragende’ på den kriteriebaserede skala, er steget. ’Ja’ angiver, at andelen er steget, ’Nej’ angiver, at andelen ikke 
er steget, ’-’ angiver, at der ikke er data for skolen. For skoler af typen 0.-6. klasse forekommer også historisk data i 
kolonnen ”6. årg. ift. 4. årg.”. Dette skyldes, at fx for elever, der gik i 6. klasse på skolen 2 år tilbage, men som nu 
går i 8. klasse, vil data fortsat ligge på den skole de tog den nationale test på.

Af diskretionshensyn er indikatorer med færre end 2 elever ikke medtaget. Udviklingen i andelen er udregnet ud fra to 
år. Hvis der i ét af årene ikke er noget data, er det ikke umuligt at udregne udviklingen. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
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7.1.3 Elever med ’dårlige’ resultater i nationale test

Det er et nationalt mål, at andelen af elever med 'dårlige' resultater i dansk og matematik, skal falde fra 
år til år.

Oversigt over om andelen af elever med 'dårlige' resultater for den samme årgang er faldet

Dansk, læsning Matematik
8. årg. 18/19 6. årg. 18/19 4. årg. 

18/19
8. årg. 18/19 6. årg. 

18/19

2. årg. 
12/13 ift.

4. årg. 
14/15 ift.

6. årg. 
16/17 ift.

2. årg. 
14/15 ift.

4. årg. 
16/17 ift.

2. årg. 
16/17 ift.

3. årg. 
13/14 ift.

6. årg. 
16/17 ift.

3. årg. 
15/16 ift.

 4. årg. 
14/15

 6. årg. 
16/17

 8. årg. 
18/19

 4. årg. 
16/17

 6. årg. 
18/19

 4. årg. 
18/19

 6. årg. 
16/17

8. årg. 
18/19

6. årg. 
18/19

Midtskolen Nej Nej Ja Nej Ja Nej Nej Ja Nej

Midtskolen, Bavne 
afdeling

Nej Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja

Midtskolen, 
Møllevang afdeling

Ja Nej Nej Ja Ja Nej Ja Nej

Midtskolen, Sofiendal 
afdeling

Nej Nej Ja Nej Ja Nej Nej Ja Nej

Vestskolen Nej Ja Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej

Vestskolen, Nordskov 
afdeling

Nej Ja Nej Ja Nej Nej Ja Ja Ja

Vestskolen, Terslev 
afdeling

Nej Ja Nej Nej

Vestskolen, Vibeeng 
afdeling

Nej Ja Ja Ja

Østskolen Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Østskolen, afd. 
Hylleholt

Nej Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja

Østskolen, afd. 
Karise

Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja

Østskolen, afd. Rollo Ja Nej Ja Nej Nej Nej Ja Ja

Kommunen Nej Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja

Landstal Nej Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja

 
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Tabellen beskriver, 
hvorvidt andelen af eleverne på en given årgang, der har opnået et resultat i de nationale test, der karakteriseres som 
’mangelfuld’ eller ’ikke tilstrækkelig’ på den kriteriebaserede skala, er faldet. ’Ja’ angiver, at andelen er faldet, ’Nej’ 
angiver, at andelen ikke er faldet, ’-’ angiver, at der ikke er data for skolen. For skoler af typen 0.-6. klasse 
forekommer også historisk data i kolonnen ”6. årg. ift. 4. årg.”. Dette skyldes, at fx for elever, der gik i 6. klasse på 
skolen 2 år tilbage, men som nu går i 8. klasse, vil data fortsat ligge på den skole de tog den Nationale test på.

7.2 Folkeskolens prøver
Ved afslutning af 9. klasse skal alle elever til folkeskolelens afgangseksamen.

Folkeskolens afgangseksamen består af lovbundne prøver og udtræksprøver. De lovbundne prøver er 
altid de samme. Udtræksprøverne skifter fra år til år.

De lovbundne prøver består af:
- Dansk, mundtlig
- Dansk, skriftlig (3 prøver: læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling)
- Matematik, skriftlig (2 prøver: med hjælpemidler, uden hjælpemidler)
- Engelsk, mundtlig
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- Fællesprøve i fysik/kemi,  biologi og geografi, mundtlig

Der udtrækkes to prøver - en prøve i et fag fra den humanistiske fagblok og en prøve i et fag fra den 
naturvidenskabelige fagblok.

7.2.1 Karakterer ved afslutningen af 9. klasse
Karaktergennemsnit ved FP9 i dansk, matematik og bundne prøvefag

Dansk Matematik Bundne prøvefag i alt

Kommunen, 18/19 6,8 6,7 6,9

Kommunen, 17/18 6,3 5,7 6,3

Kommunen, 16/17 6,5 5,8 6,5

Landstal, 18/19 6,8 7,0 7,0
 

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Følgende klassetyper er 
indeholdt i tallene: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte og normalklasser - ikke fuldt årgangsopdelte. Gennemsnittet 
er beregnet for de elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver.

Karaktergennemsnit ved FP9 i alle prøvediscipliner

Dansk 
læsning

Dansk 
mundtlig

Dansk ret-
skrivning

Dansk 
skriftlig

Matematik 
med 

hjælpe-
midler

Matematik 
uden 

hjælpe-
midler

Engelsk Fælles-
prøve i 

fysik/kemi 
biologi og 
geografi

Kommunen, 
18/19

6,0 7,8 6,7 6,5 6,8 6,6 7,8 6,6

Kommunen, 
17/18

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

Kommunen, 
16/17

5,9 8,4 6,3 5,8 5,5 6,1 7,5 7,3

Landstal, 
18/19

6,1 8,0 6,8 6,4 7,0 6,9 7,9 7,4

 
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Følgende klassetyper er 
indeholdt i tallene: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte og normalklasser - ikke fuldt årgangsopdelte. Gennemsnittet 
er beregnet for de elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).
 

Karaktergennemsnit ved FP9 i dansk, matematik og bundne prøvefag opdelt på skoler over en 
treårig periode

Dansk Matematik Bundne prøvefag (i alt)

18/19 17/18 16/17 18/19 17/18 16/17 18/19 17/18 16/17

Faxe kommunale 
Ungdomsskole

5,1 3,3 4,1 4,4 2,0 5,3 5,0 3,0 4,4

Midtskolen 6,8 6,5 6,4 6,8 5,9 5,2 6,9 6,4 6,1

Midtskolen, Bavne 
afdeling

6,4 5,7 6,7 7,5 6,0 5,7 6,9 6,0 6,3

Midtskolen, 
Møllevang afdeling

6,4 5,3 5,5 6,2 5,5 3,4 6,6 5,5 5,2

Midtskolen, Sofiendal 
afdeling

7,2 7,5 6,5 6,6 6,0 5,4 7,0 7,2 6,2

Vestskolen 6,8 6,5 6,7 6,9 6,5 5,7 6,9 6,6 6,6

Vestskolen, Nordskov 
afdeling

6,8 6,5 6,7 6,9 6,5 5,7 6,9 6,6 6,6
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Dansk Matematik Bundne prøvefag (i alt)

Østskolen 6,7 6,3 6,6 6,5 5,2 6,3 6,8 6,3 7,0

Østskolen, afd. 
Hylleholt

6,7 6,3 7,1 7,0 4,5 6,5 7,0 6,1 7,2

Østskolen, afd. 
Karise

7,5 7,6 7,0 6,9 5,7 6,7 7,5 7,1 7,4

Østskolen, afd. Rollo 6,3 5,8 5,4 5,6 5,9 5,4 6,3 6,1 5,8

Kommunen 6,8 6,3 6,5 6,7 5,7 5,8 6,9 6,3 6,5

Landstal 6,8 6,7 6,9 7,0 6,9 6,7 7,0 7,0 7,0

 
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommune- og landstallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. 
Følgende klassetyper er indeholdt i tallene: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte og normalklasser - ikke fuldt 
årgangsopdelte. Gennemsnittet er beregnet for de elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).
 

7.2.2 Andel med 02 eller derover i dansk og matematik
Andel af 9. klasseelever med 02 eller derover i både dansk og matematik

 

 
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Følgende klassetyper er 
indeholdt i tallene: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte og normalklasser - ikke fuldt årgangsopdelte. Kun elever, der 
har aflagt alle prøver i både dansk og matematik, indgår i beregningen.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).

Andel af elever i 9. klasse med karakteren 02 eller derover i både dansk og matematik opdelt 
på skoler

18/19 17/18 16/17

Faxe kommunale 
Ungdomsskole

44,4% 12,5% 33,3%

Midtskolen 89,1% 88,9% 83,7%

Midtskolen, Bavne afdeling 92,9% 88,0% 90,0%

Midtskolen, Møllevang 
afdeling

79,2% 88,9% 80,0%

Midtskolen, Sofiendal 
afdeling

92,5% 89,5% 80,5%

Vestskolen 94,7% 91,3% 88,5%

Vestskolen, Nordskov 
afdeling

94,7% 91,3% 88,5%

Østskolen 92,5% 93,8% 81,7%

Østskolen, afd. Hylleholt 97,7% 93,0% 88,9%

Østskolen, afd. Karise 90,9% 100,0% 80,0%

Østskolen, afd. Rollo 87,5% 91,9% 77,8%

Kommunen 91,2% 87,1% 83,3%

Landstal 91,6% 91,3% 90,3%



Kvalitetsrapport, 2018/2019 Faxe Kommune
Center for Børn & Undervisning

Side 30 af 43

 
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommune- og landstallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. 
Følgende klassetyper er indeholdt i tallene: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte og normalklasser - ikke fuldt 
årgangsopdelte. Kun elever, der har aflagt alle prøver i både dansk og matematik, indgår i beregningen.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).

7.2.3 Andel elever der har aflagt alle prøver
Andel elever i 9. klasse, der har aflagt alle prøver ved FP9 

 

 
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Følgende klassetyper er 
indeholdt i tallene: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte, normalklasser - ikke fuldt årgangsopdelte og kommunale 
ungdomsskoler, heltidsundervisning. Andelen af elever, der har aflagt alle prøver i 9. klasse er beregnet på baggrund 
af elever, der har aflagt mindst én prøve ved FP9 samt elever, der er udeblevet/fritaget/sygemeldt fra alle prøver. 
Elever, som ikke indberettes, indgår ikke i beregningerne.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).

Andel elever i 9. klasse, der har aflagt alle prøver ved FP9 i 18/19 opdelt på skole

 

 
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Følgende 
klassetyper er indeholdt i tallene: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte, normalklasser - ikke fuldt årgangsopdelte og 
kommunale ungdomsskoler, heltidsundervisning. Andelen af elever, der har aflagt alle prøver i 9. klasse er beregnet 
på baggrund af elever, der har aflagt mindst én prøve ved FP9 samt elever, der er udeblevet/fritaget/sygemeldt fra 
alle prøver. Elever, som ikke indberettes, indgår ikke i beregningerne.

7.2.4 Karakterer ved afslutningen af 10. klasse
Karaktergennemsnit ved FP10 i dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi

Dansk Matematik Engelsk Fysik/kemi

Kommunen, 18/19 5,6 4,5 5,6 2,9

Kommunen, 17/18 4,8 4,5 5,6 3,9

Kommunen, 16/17 4,5 4,3 5,5

Landstal, 18/19 5,8 5,3 6,4 5,9

 
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Følgende klassetyper er 
indeholdt i tallene: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte, normalklasser - ikke fuldt årgangsopdelte og kommunale 
ungdomsskoler, heltidsundervisning. Gennemsnittet er beregnet for de elever, som har aflagt FP10-prøven i 10. 
klasse.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).
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Karaktergennemsnit ved FP10 i alle prøvediscipliner for dansk, matematik, engelsk og 
fysik/kemi

Dansk, 
mundtlig

Dansk, 
skriftlig

Matematik, 
mundtlig

Matematik, 
skriftlig

Engelsk, 
mundtlig

Engelsk, 
skriftlig

Fysik/kemi

Kommunen, 
18/19

6,6 4,6 5,0 4,1 5,5 5,6 2,9

Kommunen, 
17/18

6,6 3,3 3,6 5,6 7,1 4,5 3,9

Kommunen, 
16/17

5,7 3,4 4,8 4,3 6,3 5,3

Landstal, 
18/19

6,6 5,1 5,7 5,0 6,9 6,1 5,9

 
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Følgende klassetyper er 
indeholdt i tallene: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte, normalklasser - ikke fuldt årgangsopdelte og kommunale 
ungdomsskoler, heltidsundervisning. Gennemsnittet er beregnet for de elever, som har aflagt FP10-prøven i 10. 
klasse.

7.3 Socioøkonomisk reference
Socioøkonomiske referencer for 9. klasse for bundne prøver ved FP9 opdelt på skoler over en 
treårig periode

18/19 17/18 16/17

Karakte
rgns.

Socio. 
ref.

Forskel Karakte
rgns.

Socio. 
ref.

Forskel Karakte
rgns.

Socio. 
ref.

Forskel

Midtskolen, Bavne afdeling 6,9 6,9 0,0 6,0 6,3 -0,3 6,3 6,4 -0,1

Midtskolen, Møllevang 
afdeling

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

Midtskolen, Sofiendal 
afdeling

7,0 6,9 0,1 7,2 7,1 0,1 6,2 6,6 -0,4

Vestskolen, Nordskov 
afdeling

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

Østskolen, afd. Hylleholt 7,0 7,0 0,0 6,1 6,4 -0,3 7,2 6,7 0,5

Østskolen, afd. Karise 7,5 7,1 0,4 7,1 7,2 -0,1 7,4 6,9 0,5

Østskolen, afd. Rollo 6,3 6,3 0,0 6,1 6,6 -0,5 5,8 6,0 -0,2

 
Note: Den socioøkonomiske reference er et statistisk beregnet udtryk, som viser, hvordan elever på landsplan med 
samme baggrundsforhold som skolens elever har klaret FP9. En stjernemarkering angiver, at skolens 
karaktergennemsnit er statistisk signifikant forskelligt (ved et 95% signifikansniveau) fra dens socioøkonomiske 
reference. Dette betyder at der med 95% sandsynlighed kan siges at være forskel mellem karaktergennemsnittet og 
den socioøkonomiske reference. Den mørkegrønne farve angiver at der er en signifikant positiv forskel, og den 
lysegrønne farve angiver, at forskellen er positiv men ikke signifikant. Den røde farve angiver at der er en signifikant 
negativ forskel, og den orange farve angiver, at forskellen er negativ men ikke signifikant.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).
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Socioøkonomiske referencer for 9. klasse for bundne prøver ved FP9 opdelt på fagdiscipliner 

Dansk Engelsk Fælles-
prøve

Matematik

Læsning Mundtlig Ret-
skrivning

Skriftlig Mundtlig Praktisk/
mundtlig

Med 
hjælpe-
midler

Uden 
hjælpe-
midler

Midtskolen, Bavne 
afdeling

-0,2 0,0 0,2 -0,5 0,2 -0,8 0,1 0,6

Midtskolen, 
Møllevang afdeling

-0,3 0,7 -0,7 0,1 0,3 -0,3 -0,3 -0,4

Midtskolen, Sofiendal 
afdeling

0,3 0,4 0,3 0,7 0,1 -0,4 -0,3 0,0

Nordskovskolen 0,4 -0,5 0,2 0,5 -0,2 -0,7 * 0,0 -0,3

Østskolen, afd. 
Hylleholt

0,0 -0,3 0,3 0,0 0,3 -0,2 0,1 0,1

Østskolen, afd. 
Karise

0,0 0,8 0,9 -0,1 0,3 0,5 -0,4 0,5

Østskolen, afd. Rollo -0,1 0,7 0,0 0,2 0,2 -0,3 -0,4 -0,5

 
Note: Fællesprøve henviser til Fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geograf. Tabellen vises forskellen mellem 
karaktergennemsnittet og den socioøkonomiske reference for hvert fag. Den socioøkonomiske reference er et statistisk 
beregnet udtryk, som viser, hvordan elever på landsplan med samme baggrundsforhold som skolens elever har klaret 
FP9. En stjernemarkering angiver, at skolens karaktergennemsnit er statistisk signifikant forskelligt (ved et 95% 
signifikansniveau) fra dens socioøkonomiske reference. Dette betyder at der med 95% sandsynlighed kan siges at 
være forskel mellem karaktergennemsnittet og den socioøkonomiske reference. Den mørkegrønne farve angiver, at 
der er en signifikant positiv forskel, og den lysegrønne farve angiver, at forskellen er positiv men ikke signifikant. Den 
røde farve angiver, at der er en signifikant negativ forskel, og den orange farve angiver, at forskellen er negativ men 
ikke signifikant.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).
 

Socioøkonomiske referencer for 9. klasse for prøvefag til udtræk ved FP9 opdelt på 
fagdiscipliner 

Fys. 
skr.

Bio. 
skr.

Eng. 
skr.

Fra. 
mun.

Geo. 
skr.

Idræt His. 
mun.

Kri. 
mun.

Mat. 
mun.

Sam. 
mun.

Tys. 
mun.

Tys. 
skr.

Midtskolen, Bavne 
afdeling

-0,6 0,1

Midtskolen, 
Møllevang afdeling

-0,3 -0,6

Midtskolen, Sofiendal 
afdeling

0,1 2,5 * 0,3 0,1

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

Østskolen, afd. 
Hylleholt

-0,1 0,8 -0,1 1,0

Østskolen, afd. 
Karise

0,3 0,9

Østskolen, afd. Rollo 0,0 -1,0 1,4 * -1,1 *

 
Note: Tabellen vises forskellen mellem karaktergennemsnittet og den socioøkonomiske reference for hvert fag. Den 
socioøkonomiske reference er et statistisk beregnet udtryk, som viser, hvordan elever på landsplan med samme 
baggrundsforhold som skolens elever har klaret FP9. En stjernemarkering angiver, at skolens karaktergennemsnit er 
statistisk signifikant forskelligt (ved et 95% signifikansniveau) fra dens socioøkonomiske reference. Dette betyder at 
der med 95% sandsynlighed kan siges at være forskel mellem karaktergennemsnittet og den socioøkonomiske 
reference. Den mørkegrønne farve angiver at der er en signifikant positiv forskel, og den lysegrønne farve angiver, at 
forskellen er positiv men ikke signifikant. Den røde farve angiver at der er en signifikant negativ forskel, og den 
orange farve angiver, at forskellen er negativ men ikke signifikant.
Følgende fag indgår i tabellen: Fysik, skriftlig; Biologi, skriftlig; Engelsk, skriftlig; Fransk (tilbudsfag), mundtlig; 
Geografi, skriftlig; Idræt, fagspecifik; Historie, mundtlig; Kristendomskundskab, mundtlig; Matematik, mundtlig; 
Samfundsfag, mundtlig; Tysk (tilbudsfag), mundtlig; Tysk (tilbudsfag), skriftlig.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).
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7.4 Sprogvurderinger i børnehaveklasse

7.4.1 Normfordeling for sprogvurdering
Normfordeling for Sprogvurdering

Note: De 5% af eleverne, der har den lavest samledes score, skal tilbydes et individuelt tilrettelagt forløb (særlig 
indsats). De 5-15% af eleverne, der har den næstlaveste samlede score skal tilbydes særlig opmærksomhed i 
dagligdagen (fokuseret indsats). De resterende 85% tilbydes daglig sprog opmærksomhed (generel indsats).

Antal sprogvurderede historisk, samlet for Faxe Kommune

Antal Sprogvurderede

Klassetest Individuel test

2019/2020 256 9

2018/2019 278 21

2017/2018 - -
 

Note: Denne figur har til formål at give et overblik over, hvor mange af skolens/skolernes elever, der er blevet 
sprogvurderet. 

Indsatsgruppefordeling klassetest i procent, samlet for Faxe Kommune

 Note Figuren viser resultater for alle skoler i skoleåret 2019-20

Indsatsgruppefordeling for før-skriftlige færdigheder, klassetest

Note: Figuren viser resultater for alle skoler i skoleåret 2019-20

Indsatsgruppefordeling for talesproglige færdigheder, klassetest
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Figuren viser resultater for alle skoler i skoleåret 2019-20

7.4.2 Forudsætninger for læsestart og senere læseudvikling
Ved udgangen af børnehaveklassen tages en palet af test, som giver viden om kritiske forudsætninger for 
læsestart og senere læseudvikling. Testmaterialet udgøres af Læseevaluering på begyndertrinnet fra 
forlaget Alinea. I Faxe Kommune tages følgende prøver:

 Bogstavkendskab (delprøve ”Alle bogstaver”)

 Fonologisk opmærksomhed (delprøver ”Konsonanter”, ”Forlyd og rim-del”)

 Ordkendskab (delprøve ”Find billedet”)

Prøverne tester inden for de to komponenter i læsning (afkodning og forståelse) og et samlet blik på 
resultatet af testningen kan derfor give os indblik i elevernes forudsætning for at påbegynde egentlig 
læsning og samtidig udpege andelen af elever i risiko for at ende i skriftsproglig vanskeligheder.

Vurdering af kritiske forudsætninger for læsestart og senere læseudvikling, skoleåret 2018-19

       Kritiske 
forudsætninger 

%          
Bogstavkendskab Fonologisk op. Ordkendskab

Vestskolens resultat i % 90  ↑5 6,5 ↓7,5 3,5 ↑2,5 85  ↑1 9,5 ↓0,5 5,5 ↓0,5 75   ↓8 19   ↑6 6   ↑2

Midtskolens resultat i % 86  ↑9 10  ↓7 3,5 ↓1,5 74  ↑16 14  ↓9 12  ↓7 62  ↓4 24  ↑6 14  ↓2

Østskolens resultat i % 75  ↑27 28  ↓4 7  ↓23 68  ↑21 13  ↓12 19  ↓9 53  ↑2 33  ↓1 14  ↓1

Faxe i % 84  ↑12 11  ↓6 5  ↓6 76  ↑11 12  ↓7 11  ↓4 65  ↓3 24  ↑3 11

Note: Grøn=Uproblematisk, Gul=Usikker, Rød=Behov for fokuseret indsats. ↑↓ Indikerer stigning eller fald i procentpoint

Samlet oversigt over forudsætninger for læsestart og udpegning af sårbarhed

Det samlede resultat viser en positiv udvikling. Der kan konstateres tydelige fald i gruppen af gule og 
røde elever. På skoleniveau ses samme tendens med fremgang i alle tre områder – mest markant i 
område øst. Der er fortsat områdevis forskellighed.
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Skolernes samlede resultat i % 2019 75,5% er parate 15% er usikre
(sårbarhed)

9,5% behov for 
fokuseret indsats

Skolernes samlede resultat i % 2018 68% er parate 19% er usikre 
(sårbare)

13% behov for 
fokuseret indsats

Skolernes samlede resultat i % 2017 70% er parate 19% er usikre 
(sårbarhed)

11% behov for 
fokuseret indsats

7.4.3 Skriftsproglig udvikling
Sætningslæseprøve i 1.klasse

Sætningslæseprøve 1 måler elevernes sikkerhed, hastighed og forståelse ved læsning af sætninger af 
stigende sværhedsgrad. Prøven afvikles i slutningen af 1.klasse

Procentvis fordeling ud fra funktionalitet i læsekompetence:

Sikre og 
hurtige læsere
(automatisering)

Relativt sikre og 
hurtige læsere

(beherskelse/stabilisering)

Usikre læsere
(Erkendelse)

Meget usikre 
læsere

(Før fasen)

Vestskolens resultat i % 5,8 67,3 18,3 88,7,78

Midtskolens resultat i % 1,8 40,3 45,6 12,3

Østskolens resultat i % 0 48,1 35,4 16,5

Samlet i Faxe 2018-19 2,9 54,6 30,4 12,1

Landsnorm 2017 5,4 65,2 25,5 3,9

Note: Vægtet kommunesnit = Stabilisering

Den samlede fordeling af elever i Faxe Kommune ligger noget under landsnormen for 2017. Samlet set 
har vi 57,5% dygtige læsere i kommunen. 

På skoleniveau ses en markant områdevis forskellighed. Resultat og intervention er drøftet på 
Kvartalsmøde om sprog og læsning på de enkelte skoleafdelinger og efterfølgende indskrevet i 
afdelingens Handleplan for Literacy.

Tekstlæseprøve i 3.klasse

Tekstlæseprøve 4 afdækker elevens tekstlæsefærdigheder (sprogforståelse) ved læsning af længere 
sammenhængende tekster. Under læsningen skal eleven udlede testens direkte mening (på linjerne), 
samt den del af indholdet, som ikke står direkte i teksten (mellem linjerne). Prøven afvikles i slutningen 
af 3.klasse

Procentvis fordeling ud fra funktionalitet i læsekompetence:

Sikre og hurtige 
læsere

(automatisering)

Relativt sikre og hurtige 
læsere

(beherskelse/stabilisering)

Usikre læsere

(Erkendelse)

Meget usikre læsere

(Før fasen)

Vestskolens resultat i % 2,2 80 12,2 85,6,78

Midtskolens resultat i % 2,9 78,1 12,4 6,7

Østskolens resultat i % 1,1 72,7 12,4 6,7

Samlet i Faxe 2018-19 2,1 76,9 12,4 8,6

Landsnorm 2017 4,9 79,9 10,1 5,2

Note: Vægtet kommunesnit = Stabilisering

Den samlede fordeling af elever i Faxe Kommune ligger under landsnormen for 2017. Andelen af de 
meget dygtige læsere er noget under landsnormen og andelen de meget svage læsere er noget over 
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landsnormen. Resultat og intervention er drøftet på Kvartalsmøde om sprog og læsning på de enkelte 
skoleafdelinger og efterfølgende indskrevet i afdelingens Handleplan for Literacy.

Tekstlæseprøve i 5.klasse

Tekstlæseprøve 6 afdækker elevens tekstlæsefærdigheder (sprogforståelse) ved læsning af længere 
sammenhængende tekster. Under læsningen skal eleven udlede testens direkte mening (på linjerne), 
samt den del af indholdet, som ikke står direkte i teksten (mellem linjerne). 

Procentvis fordeling ud fra funktionalitet i læsekompetence:

Sikre og 
hurtige læsere
(automatisering)

Relativt sikre og 
hurtige læsere

(beherskelse/stabiliseri
ng)

Usikre læsere
(Erkendelse)

Meget usikre 
læsere

(Før fasen)

Vestskolens resultat i % 8,5 83,7 5 82,878

Midtskolens resultat i % 5,6 84,1 6,5 3,7

Østskolens resultat i % 7 79 11 3

Samlet i Faxe 2018-19 7,2 82,5 7,2 3,2

Landsnorm 2017 14,2 77 6,8 2

Note: Vægtet kommunesnit = Stabilisering

Den samlede fordeling af elever på 5.klassetrin viser, at eleverne i Faxe Kommune balancerer omkring 
landsnormen for 2017. Resultat og intervention er drøftet på Kvartalsmøde om sprog og læsning på de 
enkelte skoleafdelinger og efterfølgende indskrevet i afdelingens Handleplan for Literacy.

Tekstudsagn i 7.klasse 

Tekstudsagn A afdækker elevernes tekstforståelse ved læsning af 12 forskellige tekster med forskellig 
informationstæthed og abstraktionsniveau. De enkelte tekster er på godt 200 ord.

Procentvis fordeling ud fra funktionalitet i læsekompetence:

Sikre og 
hurtige læsere
(automatisering)

Relativt sikre og 
hurtige læsere

(beherskelse/stabiliseri
ng)

Usikre læsere
(Erkendelse)

Meget usikre 
læsere

(Før fasen)

Vestskolens resultat i % 7,8 78,2 13,9 85,978

Midtskolens resultat i % 10,7 68 17,3 4

Østskolens resultat i % 3,1 63,9 23,7 9,3

Samlet i Faxe 2018-19 7 70,8 18,1 4,2

Landsnorm 2017 13,9 61,2 19 5,9

Note: Vægtet kommunesnit = Stabilisering

Den samlede fordeling af elever viser, at eleverne i Faxe Kommune præsterer bedre end landsnormen set 
i forhold til andelen af usikre læsere, og noget under landsnormen i forhold til andelen af meget sikre 
læsere. Resultat og intervention er drøftet på Kvartalsmøde om sprog og læsning på de enkelte 
skoleafdelinger og efterfølgende indskrevet i afdelingens Handleplan for Literacy.

Sammenfatning

Sammenfattende kan det på kommunalt niveau konstateres, at udviklingen i bh.klassen målt i forhold til 
læseparate børn er positiv; at resultatet i 1. og 3. klasse ligger under landsnorm; og at resultatet i 5. og 
7.klasse balancerer omkring landsnormen.

På skoleniveau kan der konstateres en områdevis forskellighed, som særligt slår igennem i andelen af 
meget dygtige og meget svage læsere.  
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7.4.4 Antal ordblinde
I Faxe Kommune indberettes antallet af ordblinde elever årligt. Nedenstående tabel er fra sep. 2019. 

Antal elever med dokumenterede dysleksi, i absolutte tal og i procent

Afdelinger
Elever i 
alt i afd. 
pr. 1/9

Antal 
ordblinde 

i alt
0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl.

10. 
kl.

Ordblinde 
i %

Bavne 327 20 0 0 0 0 3 2 0 7 6 2 0 6%
Møllevang 318 21 0 0 0 0 3 4 1 6 7 0 0 7%
Sofiendal 339 22 0 0 0 2 3 3 4 6 2 2 0 6%
Nordskov 706 43 0 0 0 0 1 6 3 4 12 17 0 6%
Terslev 117 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3%
Vibeeng 427 7 0 0 0 0 1 1 5 0 0 0 0 2%
Hylleholt 300 17 0 0 0 0 0 4 3 2 4 4 0 6%
Karise 251 17 0 0 0 0 1 3 4 4 3 2 0 7%
Rollo 385 21 0 0 0 3 3 6 5 3 1 0 0 5%
Ak10vet 50 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 24%
Skolen ved Skoven 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3%
Øen 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2%
Centerklassen 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
HU 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4%

Faxe Kommune i alt 3356 186 0 0 0 5 16 30 26 32 36 28 12 6%

Landsgennemsnit 3 - 7 %

Antal elever med dokumenterede dysleksi, i absolutte tal og i procent

Afdelinger
Elever i 
alt i afd. 
pr. 1/9

Antal 
ordblinde 

i alt
0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl.

10. 
kl.

Ordblinde 
i %

Bavne 327 20 0 0 0 0 3 2 0 7 6 2 0 6%
Møllevang 318 21 0 0 0 0 3 4 1 6 7 0 0 7%
Sofiendal 339 22 0 0 0 2 3 3 4 6 2 2 0 6%
Nordskov 706 43 0 0 0 0 1 6 3 4 12 17 0 6%
Terslev 117 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3%
Vibeeng 427 7 0 0 0 0 1 1 5 0 0 0 0 2%
Hylleholt 300 17 0 0 0 0 0 4 3 2 4 4 0 6%
Karise 251 17 0 0 0 0 1 3 4 4 3 2 0 7%
Rollo 385 21 0 0 0 3 3 6 5 3 1 0 0 5%
Ak10vet 50 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 24%
Skolen ved Skoven 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3%
Øen 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2%
Centerklassen 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
HU 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4%

Faxe Kommune i alt 3356 186 0 0 0 5 16 30 26 32 36 28 12 6%

Landsgennemsnit 3 - 7 %

Som det fremgår af skemaet, udgør andelen af ordblinde elever 6 %, hvilket ligger inden for den 
anslåede værdi, Børne- og undervisningsministeriet henholder sig til. 

Der er indsamlet data på ordblindeområdet siden 2017, hvilket gør det muligt at kigge på udviklingen fra 
2017-2019. Følgende gør sig gældende:

 Antal af elever med dokumenterede ordblindhed i Faxe Kommune
o 2017: 121 elever
o 2018: 161 elever
o 2019: 174 elever

Der ses en markant stigning i antallet af ordblinde elever. Det er positivt og vidner om, at vores 
testprogram for identifikation af ordblindhed virker.

 Procentvis andel af ordblinde elever på afdelingsniveau, her er vores specialskoler ikke medtaget
o 2017: mellem 1-11% ordblinde elever på afdelingerne
o 2018: mellem 2-8% ordblinde elever på afdelingerne
o 2019: mellem 2-7% ordblinde elever på afdelingerne

Som det fremgår, er andelen af ordblinde elever siden 2017 blevet meget mere jævn på afdelingerne, 
som – med undtagelse af to afdelinger – ligger inden for de 3 – 7 %.

I Faxe Kommune drøftes tidlige tegn på senere afvigelse i læseudvikling som en del af 
sprogkonferencerne i dagtilbud og i børnehaveklassen. Afsættet her er sprogvurderingen, pædagogiske 
observationer og informationer om vanskeligheder i familien. 

I børnehaveklasse og 1.klasse tages den nationale ordblinderisikotest. Elever som falder bekymrende ud 
følges nøje og drøftes på Kvartalsmøde om sprog og læsning.

På 3.klassetrin tages endnu en ordblinderisikotest. Elever, der falder bekymrende ud, testes individuelt 
og udredes for ordblindhed senest i foråret i 3.klasse. Resultater drøftes på Kvartalsmøde om sprog og 
læsning.

Fra skoleåret 2019 har vi fået udpeget en ordblindevejleder på hver skoleafdeling. 
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8. OVERGANG TIL UNGDOMSUDDANNELSE

8.1 Andel elever der er i gang med en ungdomsuddannelse
Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse, hhv. 3 måneder, 15 måneder efter 
afsluttet 9. klasse, samt andel af elever, der forventes at fuldføre mindst en 
ungdomsuddannelse inden for 6 år efter 9. klasse

 
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene for hhv. 3 og 15 måneder: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler 
og ungdomskostskoler. Den uddannelse personen er i gang med på statustidspunktet omfatter: forberedende 
uddannelser og øvrige ungdomsuddannelser, gymnasiale uddannelser og erhvervsfaglige uddannelser. Der importeres 
for alle uddannelsestyper, som ved STIL indgår i de tre hoveduddannelsestyper. Året angiver det år, hvor eleven har 
afsluttet 9. klasse. At forventes at fuldføre ’mindst en ungdomsuddannelse’ efter 6 år vil sige, at man forventes enten 
at have gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Andelen, der forventes at fuldføre 
mindst en ungdomsuddannelse inden for 6 år er beregnet ud fra UVM's profilmodel, der foretager visse antagelser, og 
derfor er behæftet med statistisk usikkerhed (se yderligere på uvm.dk).
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).

Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse, hhv. 3 og 15 måneder efter afsluttet 
9. klasse opdelt på skoler over en treårig periode

3 måneder 15 måneder

2018 2017 2016 2017 2016 2015

Faxe kommunale 
Ungdomsskole

44,4% 57,9%

Midtskolen 40,0% 65,2% 43,5% 85,9% 93,0% 94,5%

Midtskolen, Bavne 
afdeling

52,0% 63,3% 64,0% 96,7% 100,0% 100,0%

Midtskolen, 
Møllevang afdeling

68,8% 50,0% 68,8% 88,9% 88,1%

Midtskolen, Sofiendal 
afdeling

51,2% 65,1% 29,4% 86,0% 92,2% 98,2%

Vestskolen 54,9% 61,4% 57,5% 92,1% 98,8% 91,8%

Vestskolen, Nordskov 
afdeling

54,9% 61,4% 57,5% 92,1% 98,8% 91,8%

Østskolen 48,5% 48,6% 50,5% 84,8% 84,8% 94,4%

Østskolen, afd. 
Hylleholt

41,9% 33,3% 70,8% 85,2% 83,3% 89,7%

Østskolen, afd. 
Karise

64,7% 54,0% 61,1% 92,0% 86,1% 91,8%

Østskolen, afd. Rollo 48,6% 53,6% 28,2% 71,4% 84,6% 100,0%

Kommunen 46,4% 56,5% 47,2% 86,4% 89,0% 92,0%

Landstal 45,2% 45,7% 46,3% 88,9% 90,5% 91,9%

 



Kvalitetsrapport, 2018/2019 Faxe Kommune
Center for Børn & Undervisning

Side 39 af 43

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler. 
Den uddannelse personen er i gang med på statustidspunktet omfatter: forberedende uddannelser og øvrige 
ungdomsuddannelser, gymnasiale uddannelser og erhvervsfaglige uddannelser. Der importeres for alle 
uddannelsestyper, som ved STIL indgår i de tre hoveduddannelsestyper. Året angiver det år, hvor eleven har afsluttet 
klassetrinnet. Skoler, hvor der ikke er tilgængelige nøgletal i LIS, vises ikke og indgår ikke i kommunegennemsnittet.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).

8.2 Status 9 mdr. efter afsluttet 9. og 10. klasse 
Uddannelsesstatus 9 måneder efter afsluttet 9. klasse 

 
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler, Kommunale ungdomsskoler, Specialskoler for 
børn, Dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. For Indikatoren Ungdomsuddannelsesstatus 9 mdr. er der ikke 
mulighed for at udvælge tal for bestemte skoletyper, og derfor er de fire ovenstående skoletyper standard. Elever, 
som har fuldført et grundforløb på erhvervsuddannelserne tæller som værende i gang med en erhvervsuddannelse, 
selvom de ikke er i gang med et hovedforløb 9 mdr. efter afgang fra 9. klasse. Året angiver det år, hvor eleven har 
afsluttet 9. klasse. På trods af, at grafen afspejler de tilgængelige data i uddannelsesstatistik.dk, kan der forekomme 
enkelte barer i grafen, som ikke summerer til '100%'. 9. klasseelever der fortsætter i 10. klasse, er indeholdt i 
kategorien ’Ikke påbegyndt ungdomsuddannelse’ i tallene for 9. klasse.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).  

Uddannelsesstatus 9 måneder efter afsluttet 10. klasse

 

 
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler, Kommunale ungdomsskoler, Specialskoler for 
børn, Dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. For Indikatoren Ungdomsuddannelsesstatus 9 mdr. er der ikke 
mulighed for at udvælge tal for bestemte skoletyper, og derfor er de fire ovenstående skoletyper standard. Elever, 
som har fuldført et grundforløb på erhvervsuddannelserne tæller som værende i gang med en erhvervsuddannelse, 
selvom de ikke er i gang med et hovedforløb 9 mdr. efter afgang fra 10. klasse. Året angiver det år, hvor eleven har 
afsluttet 10. klasse. På trods af, at grafen afspejler de tilgængelige data i uddannelsesstatistik.dk, kan der forekomme 
enkelte barer i grafen, som ikke summerer til '100%'.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).  
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8.3 Uddannelsesparathed

Andel af elever i 9. og 10. klasse som vurderes uddannelsesparate

9. Klasse 10. Klasse

Parate Ikke parate Parate Ikke parate

Kommunen, 18/19 89% 11% 69% 31%

Kommunen, 17/18 93% 7% 84% 16%

Kommunen, 16/17 95% 5% 82% 18%

Landstal, 18/19 92% 8% 77% 23%

 
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).

Andel elever, der vurderes uddannelsesparate i 9. og 10. klasse i 18/19, opdelt på køn og 
skoler

9. Klasse 10. Klasse

Samlet Drenge Piger Samlet Drenge Piger

Midtskolen 87% 83% 92%

Midtskolen, Bavne afdeling 94% 100% 80%

Midtskolen, Møllevang afdeling 69% 57% 83%

Midtskolen, Sofiendal afdeling 92% 82% 100%

Ung Faxe - 10. klasse 72% 65% 80%

Vestskolen 98% 100% 95%

Vestskolen, Nordskov afdeling 98% 100% 95%

Østskolen 83% 79% 89%

Østskolen, afd. Hylleholt 83% 85% 80%

Østskolen, afd. Karise 100% 100%

Østskolen, afd. Rollo 77% 71% 88%

Kommunen 89% 87% 92% 69% 63% 76%

 
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Andelen af elever, der 
vurderes uddannelsesparat pr. 1. marts til deres 1. prioritetsvalg i forhold til antal elever, som har søgt en 
ungdomsuddannelse.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).  
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9. DEN KOMMUNALE HANDLEPLAN
Den kommunale handleplan indeholder både en evaluering af de indsatser, der har været gennemført i 
skoleårene 2016/2017 og 2017/2018 samt en beskrivelse af de kommende indsatser for skoleårene 
2020/2021 og 2021/2022.

”Den kommunale handleplan” fremgår mere detaljeret af bilag til kvalitetsrapporten.

9.1 Evaluering af handleplan 2017/18 og 2018/19

Der har været aftalt følgende fire nedenstående indsatsområder.

 Læsning
o Kompetenceudvikling af lærere på mellemtrinnet 
o Udarbejdelse af strategi for sprog og literacy
o Udvikling af og harmonisering af læringscentre

 Pædagogisk ledelse
o Databaseret ledelse
o Klasserumsledelse 

 Uddannelsesparathed 
o Turboforløb 
o Uddannelsesparathed, Faxe indsats 

 IT
o Chromebooks
o Faglige portaler

9.2 Handleplan for 2020 – 2022

Indsatserne er konkret beskrevet i bilag til kvalitetsrapporten ”Den kommunale handleplan 2020”.

Indsatserne er:

 Segregering 

 Elevfravær

 Literacy

 Flersprogsstrategi

 Naturfag 
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10. SKOLEBESTYRELSENS UDTALELSE

Midtskolens bestyrelse
Skolebestyrelsen ved Midtskolen tager kvalitetsrapporten til efterretning.

Vestskolens bestyrelse
Skolebestyrelsen ved Vestskolen har ikke udtalt sig til kvalitetsrapporten.

Østskolens bestyrelse
Skolebestyrelsen ved Østskolen har ikke udtalt sig til kvalitetsrapporten.

Ungdomsskolens bestyrelse 
Ungdomsskolebestyrelsen har ikke udtalt sig til kvalitetsrapporten.


