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A. Indledning 
 
Den 13. marts 2020 blev en ny bekendtgørelse 204 om udarbejdelse af kvalitetsrapporter i folkeskolen 
vedtaget. Den trådte i kraft den 18. marts 2020.  
 
I den nye bekendtgørelse er der foretaget en række ændringer, som betyder, at der skal indarbejdes nye 

oplysninger i kvalitetsrapporten allerede i indeværende skoleår.  
 
De nye oplysninger, som er samlet i dette tillæg, dækker således – sammen med den offentlige 
hovedrapport, den fortrolige delrapport og bilaget den kommunale handleplan - de samlede krav til 
kvalitetsrapporten, der udarbejdes i 2019/20.   
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B. Andel af elever, der aflægger alle obligatoriske 

9. klasseprøver (§2)  
 

B1:  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). 
  

B2:  Andel elever i 9. klasse, der har aflagt alle prøver ved FP9 opdelt på 
skoler over en treårig periode 

  

 18/19 17/18 16/17 

Midtskolen 95,7 % 95,1 % 93,0 % 

Midtskolen, Bavneskolen 96,4 % 96,0 % 100,0 % 

Midtskolen, Møllevangsskolen 87,5 % 94,4 % 93,3 %  

Midtskolen, Sofiendalskolen 100,0 % 94,7 % 87,8 % 

Vestskolen 97,3 % 90,2 % 91,2 % 

Vestskolen, Nordskovskolen 97,3 % 90,2 % 91,2 % 

Østskolen 94,3 % 94,8 % 84,6 % 

Østskolen, Rolloskolen 90,0 % 91,9 % 70,4 % 

Østskolen, Hylleholt Skole 97,7 % 97,7 % 88,9 % 

Østskolen, Karise Skole 95,5 % 94,1 % 90,0 % 

Kommunen 93,4 % 88,1 % 86,9 % 

Landstal 93,7 % 92,6 % 90,8 % 

  
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. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
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C. Planlagte fravigelser af reglerne om en mindste 

varighed af undervisningstiden i skoleåret 

2019/20 (§7) 

C1:  Skoleårets planlagte længde og § 16 godkendelser i 2019/2020 opdelt 
på skoler for almenklasser 

  

 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. §16b 

Midtskolen 1.110 1.110 1.110 1.110 1.260 1.260 1.260 1.340 1.340 1.340 X 

 - Bavneskolen 1.110 1.110 1.110 1.110 1.260 1.260 1.260 1.340 1.340 1.340 X 

 - Møllevangsskolen 1.110 1.110 1.110 1.110 1.260 1.260 1.260 1.340 1.340 1.340 X 

 - Sofiendalskolen 1.110 1.110 1.110 1.110 1.260 1.260 1.260 1.340 1.340 1.340 X 

Vestskolen 1.110 1.110 1.110 1.110 1.260 1.260 1.260 1.340 1.340 1.340 X 

 - Nordskovskolen 1.110 1.110 1.110 1.110 1.260 1.260 1.260 1.340 1.340 1.340 X 

 - Terslev Skole 1.110 1.110 1.110 1.110 1.260 1.260 1.260    X 

 - Vibeengskolen 1.200 1.200 1.200 1.110 1.260 1.260 1.260    X 

Østskolen 1.110 1.110 1.110 1.110 1.260 1.320 1.320 1.340 1.340 1.340 X 

 - Rolloskolen 1.110 1.110 1.110 1.110 1.320 1.320 1.320 1.340 1.340 1.340 X 

 - Hylleholt Skole 1.200 1.200 1.200 1.110 1.110 1.110 1.110 1.340 1.340 1.340 X 

 - Karise Skole 1.110 1.110 1.110 1.110 1.320 1.320 1.320 1.340 1.340 1.340 X 

  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler, kommunale ungdomsskoler. Følgende klassetyper er 
indeholdt i tallene: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte. 
Skoleårets længde angiver det samlede timetal til fagopdelt undervisning og understøttende undervisning inkl. alle 
pauser. Der vægtes i forhold til elevtallet. Den grønne farve angiver, at skolens timetal på klassetrinnet er højere eller 
lig med undervisningstiden jævnfør folkeskolelovens § 14b, hvor den røde farve angiver at timetallet er lavere. 
Jævnfør §14 b skal undervisningstiden tilrettelægges således, at den i et skoleår har en samlet varighed af: 1) mindst 
1.110 timer i børnehaveklassen og på 1.-3. klassetrin, 2) mindst 1.320 timer på 4.-6. klassetrin og 3) 1.400 timer på 
7.-9. klassetrin.  
I sidste kolonne "§16b" angiver et X, at kommunalbestyrelsen har godkendt, at skolen afkorter skoledagens samlede 
længde ved at have ekstra personale i klassen jævnfør folkeskolelovens § 16 b. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
  
 

C2:  Skoleårets planlagte længde og § 16b godkendelser i 18/19 opdelt på 
skoler for specialklasser 

  

 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 10. kl. §16b 

Midtskolen  1.110  1.110 1.320 1.337 1.320 1.400  1.400  X 

Midtskolen, 
Møllevangsskolen 

 1.110   1.320   1.400    X 

Midtskolen, 
Sofiendalskolen 

 1.10   1.320   1.400    X 

  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler, kommunale ungdomsskoler og specialskoler. Følgende 
klassetyper er indeholdt i tallene: Specialklasser. 
Skoleårets længde angiver det samlede timetal til fagopdelt undervisning og understøttende undervisning inkl. alle 
pauser. Der vægtes i forhold til elevtallet. Den grønne farve angiver, at skolens timetal på klassetrinnet er højere eller 
lig med undervisningstiden jævnfør folkeskolelovens § 14 b, hvor den røde farve angiver at timetallet er lavere. 
Jævnfør § 14 b skal undervisningstiden tilrettelægges således, at den i et skoleår har en samlet varighed af: 1) mindst 
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1.110 timer i børnehaveklassen og på 1.-3. klassetrin, 2) mindst 1.320 timer på 4.-6. klassetrin og 3) 1.400 timer på 
7.-9. klassetrin.  
I sidste kolonne "§16b" angiver et X, at kommunalbestyrelsen har godkendt, at skolen afkorter skoledagens samlede 
længde ved at have ekstra personale i klassen jævnfør folkeskolelovens § 16 b. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
  
 

C3:  Hvordan planlægges midlerne, der frigives ved afkortningen, at blive 
anvendt af skolerne og det samlede skolevæsen i 2019/20?  

 
Alle skoler har konverteret de frigivne midler til timer til holddannelse. 
 
Dermed øges mulighederne for undervisningsdifferentiering med det formål at tilpasse undervisningen 
elevernes forskellige faglige udvikling. 
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D. Hvordan anvendes midlerne afsat til et 

kvalitetsløft af den understøttende 

undervisning af den enkelte skole (§8)? 
 

Den nye § 8 omhandler kravet til redegørelse for anvendelsen af de midler, der er afsat til et 

kvalitetsløft af den understøttende undervisning, jf. lov nr. 564 af 7. maj 2019.  

Svaret behandles sammen med besvarelsen på punkt E.  
Se besvarelsen under punkt E. 
 
 

E. Hvordan anvendes ressourcerne der frigives 

som følge af en reduktion af den samlede 

undervisningstid i indskolingen (§9)? 
 

Den nye § 9 omhandler anvendelsen af de ressourcer, der frigives som følge af en reduktion af 

den samlede undervisningstid i indskolingen. 

Den samlede ressource, der frigives på baggrund af §§ 8 og 9, er frigivet til skolerne som ét 

beløb, hvorfor punkterne D og E behandles samlet herunder.  

 

Der er til Midtskolen, Vestskolen og Østskolen tilsammen frigivet 2.392.385 kr. i skoleåret 

2019/2020 som følge af folkeskolereformen.  

Beløbet er fordelt på baggrund af elevtal. 

 

D/E1: Iværksatte indsatser og aktiviteter 
 
Skolerne har anvendt beløbet til følgende indsatser og aktiviteter:  
 

Midtskolen  Kompetenceudvikling – literacy 

 Kompetenceudvikling Børn i Fællesskaber 

 Holddeling og faglige ressourcetimer i indskolingen  

 Understøttelse af flersprogede børn 

Vestskolen  Kompetenceløft af pædagogerne 

 Holdtimer, ressourcetimer og læseløft i indskolingen herunder Literacy 

 Kompetenceløft lærere i indskolingen 

Østskolen  Læringssamtaler med alle elever 

 Undervisningsforløb til vores elever med dysleksi 

 Mulighed for at arbejde målrettet ned undervisningsdifferencering (herunder støtte til de 
fagligt svage elever og et boost til fagligt stærke elever) 

 Faglige forløb der kræver to lærere i klassen altså holddeling og faglige/sociale 
ressourcetimer.  

 Undervisningsforløb ude af huset 

 
 

 


