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1. FORORD 
 

 
Kære læser  
 
I Skanderborg Kommune har vi gode skoler. Det ved vi primært fra den daglige praksis og mødet mellem 
skoler, elever og deres forældre. Hvert andet år suppleres dette billede med en mere formel beskrivelse 
af en række kvalitetsdimensioner i folkeskolen.  
 

Med skolereformen fulgte tre nationale mål for folkeskolen:  
 

1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, 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.  

 

Efter ikrafttrædelsen i august 2014 har vi nu haft en årrække til arbejdet med at realisere reformens 

visioner. Denne kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 understøtter reformens intentioner ved at rette 
et særligt fokus mod de centrale resultater af elevernes læring og trivsel. Rapportens resultater viser, at 
vi er nået langt, men også at vi ikke er i mål endnu.  
 
Det er forhåbningen, at kvalitetsrapporten kan understøtte den løbende lokale dialog mellem ledelse, 
bestyrelse, medarbejdere, elever, forældre og lokalsamfund om, hvordan kvaliteten for børnene og de 
unge har udviklet sig, og hvor der fremadrettet kan være behov for særlig opmærksomhed. 

 
Kvalitetsrapporten udgør desuden et væsentligt element i den politiske opfølgning på udviklingen af 
kvaliteten på kommunens folkeskoler.  
 
Hensigten med kvalitetsrapporten er at give læseren en overskuelig afrapportering af status og 
udviklingen i elevernes læring og trivsel m.v. på folkeskolerne. 
 

God læselyst. 
 
 

 
 
Søren Aalund 
 

Børne- og ungechef, 
Skanderborg Kommune 
 
Marts 2018 
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2. LÆSEVEJLEDNING 

 

 

2.1. Kvalitetsrapportens datagrundlag 
 
Det kvantitative datamateriale, der danner grundlaget for denne kvalitetsrapport, er hentet fra forskellige 
datavarehuse. De primære datakilder er Styrelsen for It og Lærings Ledelsesinformationssystem (LIS) og 

Danmarks Statistik. Datakilderne fremgår i noterne til diverse tabeller, oversigter og figurer.  
 
 
 

2.1.1. Om data i de nationale test 

 
Testresultaterne på kommune- og skoleniveau opgøres i slutningen af skoleåret og er baseret på de 

elever, der har gennemført testen på de enkelte skoler i kommunen. Resultater på kommune- og 

skoleniveau ændres ikke, når elever fra- eller tilflytter kommunen. Det betyder, at årsresultater fra 
tidligere skoleår kan basere sig delvist på testresultater fra elever, som ikke længere er indskrevet på 
skolen. 
 
I forlængelse af folkeskolereformen er tilbagemeldingerne på de nationale test i dansk læsning og 

matematik omlagt. Indtil 2013 er testresultaterne alene blevet opgjort i forhold til andre elevers test-
resultater (dvs. relativ elevdygtighed på en normbaseret skala). Fra og med den obligatoriske testrunde i 
2014 bliver testresultater også beskrevet i forhold til faglige kriterier (dvs. faktisk elevdygtighed på en 
kriteriebaseret skala). De nye tilbagemeldinger bidrager med en viden om, i hvilken grad eleven har nået 
det faglige niveau på de forskellige klassetrin. I LIS er alle resultater fra de nationale test omregnet fra 
den normbaserede skala til den kriteriebasserede skala over hele tidsperioden. Det gør resultaterne 
sammenlignelige over tid.  

 
Med de nye tilbagemeldinger styrkes skoleledernes og kommunens mulighed for at opstille og vurdere 
opfyldelsen af faglige målsætninger.  
 

Definition af elevers faglige niveauer 
 
Elevernes præstationer i de nationale test opgøres med udgangspunkt i en kriteriebaseret skala med seks 

faglige niveauer. De tre nationale resultatmål er operationaliseret på følgende måde: 
 

Faglige niveauer De tre nationale resultatmål 

Fremragende præstation Andelen af de allerdygtigste elever 

skal øges år for år 

Mindst 80 pct. af eleverne skal være 

gode til at læse og regne 

Rigtig god præstation  

God præstation 

Jævn præstation  

Mangelfuld præstation Andelen af elever med dårlige resultater skal reduceres år for år 

Utilstrækkelig præstation 

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS).   
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2.1.2. Om data i den nationale trivselsmåling – indikatorberegning 

 
Den nationale trivselsmåling består af 40 spørgsmål for elever på mellemtrinnet og i udskolingen (4. - 9. 
klasse). Elever i indskolingen (0. - 3. klasse) får 20 mere enkle spørgsmål. Data indsamles én gang om 

året via en national spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever i folkeskolen. Indikatorer beregnes kun 
for elever i 4. - 9. klasse (se afsnit 7.2.). 
 
Indikatorerne er dannet på baggrund af statistiske analyser og er udtryk for grupperinger af spørgsmål, 
som grundlæggende måler den samme underliggende holdning hos eleverne. For hver elev beregnes et 
gennemsnit af svarene på spørgsmålene i indikatoren. Gennemsnittet går fra 1 til 5, hvor 1 repræsen-

terer den ringest mulige trivsel, og 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel. Rapporten viser et gennem-
snit af elevernes gennemsnit. Derudover viser rapporten fordelingen af elevernes gennemsnit inden for 
fire grupper: 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. En elevs besvarelse indgår kun i indikatoren, hvis eleven har svaret på mindst halvdelen af spørgs-
målene i indikatoren. (Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS)). 
 

 

 

2.2. Rapportens opbygning 
 
Kvalitetsrapporten indeholder først et afsnit om Skanderborg Kommunes Byråds politiske visioner for 

folkeskolen. Dernæst følger en sammenfattende vurdering af hele indholdet i kvalitetsrapporten. Herefter 
præsenteres og kommenteres elevernes faglige resultater i forbindelse med Folkeskolens Prøver og de 
nationale test. Derefter indeholder rapporten data om elevernes overgang til ungdomsuddannelserne, 
elevernes trivsel og inklusionsgrad, skolernes faglige kvalitet målt på lærernes undervisningskompetence 
samt øvrige kvalitetsoplysninger. Kvalitetsrapporten afrundes med udtalelser fra skolebestyrelserne og 
Byrådet. 
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3. POLITISKE VISIONER FOR KOMMUNENS SKOLER 
 

 
I 2014 besluttede byrådet, at det skulle vurderes om kommunens daværende skolepolitik, ”Vejen til 
fremtidens skole”, skulle revideres i lyset af folkeskolereformen. På den baggrund blev der iværksat en 
såvel politisk som administrativ proces med det formål at revidere skolepolitikken, så den matcher de nye 
rammer og muligheder. 
 
Den nye og reviderede skolepolitik blev endeligt vedtaget af byrådet i september 2017 og udgør den 

politiske og værdimæssige ramme for udviklingen af skolerne i Skanderborg Kommune.  
 
Politikken indebærer en vision: ”I Skanderborg Kommune bliver alle elever så dygtige, som de kan!”  
 
Og 5 strategispor: 
 

1. LÆRING, UDVIKLING OG KREATIVITET 

2. TRIVSEL OG ROBUSTHED 

3. SAMARBEJDE OG SYNERGI 
4. EN ANDERLEDES SKOLEDAG 
5. LEDELSE   

 
Vi bygger vores skoletilbud på en grundantagelse om, at ALLE børn glædes og trives ved at lære, og at et 
godt skoletilbud derfor handler om at skabe meningsfulde læringsforløb for den enkelte. 

 
Derfor har vi en ambition om at skabe et skoletilbud, som børnene ikke vil hjem fra. En skole, som ruster 
eleverne til ungdoms- og voksenlivet ved at give dem stærke faglige og sociale kompetencer, mental 
robusthed og lyst og mod til at indgå i fællesskaber og at lære og udvikle sig hele livet. Eleverne forstår 
og tager medansvar for det samfund, den kultur og den verden, de er en del af. 
 

I Skanderborg Kommune udarbejder skolerne årligt en udviklingskontrakt, der bl.a. har til sigte at 
omsætte kommunens politikker og andre politisk vedtagne forandringer. 
 
Kontrakterne for 2016 (skoleåret 2016/2017) havde følgende særlige fokusområder: 
 

 Kommunen 3.0,  
 Effektivisering og  

 Fra politik til virkelighed 
 
Herudover havde de enkelte skoler som altid mulighed for at formulere udviklingsmål funderet i den 
lokale kontekst og udfordringer. 
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4. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 
 

 
Årets kvalitetsrapport er som tidligere år en samling af obligatoriske værdimarkører, som beskriver en 
del af udviklingen i vores skoletilbud. Der er på ingen måde tale om et komplet billede af kvaliteten i det 
arbejde, der dagligt udføres på vores skoler, men det giver os en anledning til at stoppe op og reflektere 
over enkelte udviklinger, udfordringer og succeser i vores bestræbelser på at gøre en god skole bedre. 
Indledningsvis vil jeg gerne fastslå, at skolerne endnu engang har præsteret en række gode resultater i 
en turbulent tid, hvor fokus stadig er at forfølge intentionerne i skolereformen. Det er værd at fremhæve, 

at arbejdet med de foreliggende resultater er sket samtidig med at sygefraværet for lærerne er faldet til 
landets andet laveste niveau, hvilket kan være en markør for en positiv udvikling i lærernes arbejdsmiljø. 
Undervisnings- og Børneudvalget har løbende fulgt op på skolernes arbejde med skolereformen, og 
kvalitetsrapporten giver også indikationer på, hvordan det går med de overordnede mål for skolen. Dog 
eksisterer der ingen tydelige markørere for, hvordan det går med at mindske betydningen af elevernes 
sociale baggrund. 
 

 Undervisnings- og Børneudvalget kan i en kommende politikkontrol på skoleområdet fokusere på 

skolernes konkrete tiltag for at mindske betydningen af elevernes sociale baggrund. 
 

I denne sammenfattende helhedsvurdering bliver der givet en række nedslag og fremhævet en række 
tendenser for udviklingen på vores skoler. Samtidig anvises der i en række bullets en anbefaling eller en 
mulighed for at udtrykke et særligt fokus - eller opstille mere præcise mål for en ønsket udvikling. 
 

 
Folkeskolens Prøver 
 
9. klasseeleverne i Skanderborg Kommune klarer sig generelt set godt til Folkeskolens Prøver. 
Udviklingen er karakteriseret ved enten status quo eller fremgang i forhold til sidste år (tabel 5.1.1.1.). 
Sammenligner vi dette års resultater med resultaterne fra skoleåret 2014/15, er eleverne gået lidt tilbage 

i både dansk (samlet) og matematik (samlet). Det er imidlertid fortsat glædeligt, at kommunens elever 
præsterer markant bedre end eleverne på landsplan. 
 
Forventningerne til prøveresultaterne i Skanderborg Kommune er på grund af borgernes socioøkonomiske 
baggrunde høje, men når prøveresultaterne renses for betydningen af forældrenes socioøkonomiske 

baggrund, præsterer skolerne stadig meget højt. I tabel 5.1.2.1. ses, at 11 ud af 12 prøveafholdende 
skoler præsterer på samme niveau eller højere end forventet, og særligt Niels Ebbesen Skolen markerer 

sig med en signifikant forskel på 0,5 karakterpoint i forhold til den socioøkonomiske forventning. 
 
Der er markante forskelle på, hvor godt drenge og piger klarer sig i de enkelte fag. Således klarer 
pigerne sig signifikant bedre end drengene i dansk, mens drengene ser ud til at have en fordel i 
matematik. 
 

 Det bør lokalt vurderes, om undervisningens tilrettelæggelse kan ændres, så drenge kan opnå 

samme resultater som piger i dansk, og pigernes resultater kan komme på højde med drengenes 
i matematik. 

 Det bør vurderes, om der skal opstilles centrale mål for at mindske betydningen af køn i 
forbindelse med de opnåede prøveresultater i dansk og matematik. 

 
For at få direkte adgang til ungdomsuddannelserne, er kravet, at man mindst har opnået karakteren 02 i 

både dansk og matematik. Andelen af kommunens elever, som opnår dette, er siden 2014/15 først 
steget og derefter faldet en smule, men niveauet er fortsat højere end i 2014/15 (figur 5.1.3.1.). I 

Skanderborg Kommune opnår 95 pct. af eleverne i 9. klasse en karakter på mindst 02 i både dansk og 
matematik – på landsplan er andelen 90 pct. Byrådet i Skanderborg har i forbindelse med budget 2017 
afsat en særlig pulje i forhold til indsatser, der skal sikre, at en stadig større andel af vores elever mindst 
opnår karakteren 02 i både dansk og matematik. Der eksisterer således et politisk mål for denne 
kvalitetsmarkør, men det må forventes, at de iværksatte tiltag først vil kunne aflæses som resultat i 

kommende kvalitetsrapporter. 
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Alle elever skal blive så dygtige, som de kan 

 
I afsnit 5.2 fokuseres på en række målinger fra de nationale test, som i forbindelse med skolereformen 
blev opstillet som centrale succeskriterier for arbejdet med elevernes faglige niveau. På grund af reglerne 
om anonymisering af de enkelte klassers resultater i forbindelse med nationale test, er det kun muligt at 
opgive, om de enkelte skoler opfylder de enkelte kriterier eller ej. Til gængæld oplyses der efter hver 

tabel, om der har været en generel positiv eller negativ udvikling siden skoleåret 2012/13.  
 
Som på landsplan er der også i Skanderborg Kommune mange af de opstillede mål, som endnu ikke 
opfyldes. Det bør bemærkes, at udviklingen i Skanderborg Kommune har samme tendenser som 
udviklingen på landsplan. De enkelte skoler kender de mere præcise resultater for egen skole og har 
mulighed for at opstille lokalt fokuserede indsatser rettet mod enkelte af de nationale mål.  

 
En særlig opmærksomhed bør rettes mod 8. klassernes og 4. klassernes resultater i dansk læsning og 6. 
klassernes resultater i matematik, hvor resultaterne bærer præg af en polarisering mellem de dygtige og 
mindre dygtige elever. 
 

 Det bør lokalt vurderes, om der skal opstilles handleplaner og målsætninger for de nationale 

succeskriterier.  

 Det bør vurderes, om der centralt skal opstilles kommunale mål som supplement eller skærpelse 
af de nationale mål for elevernes faglige færdigheder.  

 
 
Overgang fra folkeskolen til ungdomsuddannelse 
 
Nationalt er der opstillet mål for hvor mange elever, der bør gennemføre en ungdomsuddannelse. Målet 

er, at i 2030 skal mindst 90 pct. af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse. Denne nye 
uddannelsespolitiske målsætning vil sandsynligvis indgå som en del af kvalitetsrapporten på 
skoleområdet fremadrettet. I 2016 var resultatet i Skanderborg Kommune, at 87 pct. af de unge – som 
gik i 9. klasse i 2016 – forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse inden de bliver 25 år. På 
landsplan var tallet 84 pct. 
 

Det er klart, at folkeskolen skal arbejde målrettet på, at alle elever får det bedste fundament for at kunne 
gennemføre en ungdomsuddannelse, men det er lige så klart, at ungdomsuddannelsernes tilrettelæggelse 
har mindst lige så stor betydning for opfyldelsen af den nationale målsætning. Samarbejdet mellem 

folkeskolerne og ungdomsuddannelserne er i Skanderborg Kommune organiseret fra UU, som gennem 
løbende dialog koordinerer tiltag i forhold til at øge vores elevers muligheder for at gennemføre en 
ungdomsuddannelse. 
 

 Det kan vurderes, om der bør opstilles kommunale aktivitetsmål for samarbejdet mellem 
folkeskole og ungdomsuddannelser. 

 
I Skanderborg Kommune er der tradition for, at en forholdsvis stor andel af vores elever vælger et 10. 
klassestilbud enten på UCS10 eller på efterskole. Det betyder en generelt senere start på ungdoms-
uddannelserne for eleverne i Skanderborg Kommune (se tabel 6.3.1.5). I figur 6.2.1.4 kan det 
konstateres, at eleverne fra Skanderborg Kommune, som har taget et 10. skoleår, bedre fastholdes i 

ungdomsuddannelserne end deres jævnaldrende på landsplan, hvilket både kan skyldes den gode effekt 
af vores tilbud på UCS10 og en formodning om, at flere elever – som vælger et 10. klassetilbud – kunne 
have startet et succesfuldt forløb på en ungdomsuddannelse efter 9. klasse. 
 
I figur 6.3.1.4 kan det konstateres, at de gymnasiale uddannelser oplever en fremgang, mens der er en 
tilbagegang for de erhvervsfaglige uddannelser, målt på andele af elever, der forventes at fuldføre 

uddannelserne. 
 

 Det kan overvejes, om der bør opstilles kommunale mål for en øget tilslutning til de erhvervs-
faglige uddannelser. 

 
Det er aftalt, at UU løbende udarbejder rapporter og orienterer Undervisnings- og Børneudvalget om 
udviklingen i vores elevers valg og gennemførsel af ungdomsuddannelser. 
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Trivsel og inklusion 

 
Ifølge den nationale trivselsmåling trives elever på 0. – 3. årgang i Skanderborg Kommune bedre end 
året før. For 4. – 9. årgang er der status quo eller en marginal tilbagegang sammenlignet med tidligere 
skoleår.  
 

Det er glædeligt at se en forbedring af trivslen for 0. – 3. årgang, og med en øget indsats på skolerne 
med projektet ”Synlig Læring og Trivsel” og skolernes lokale trivselstiltag, er det forventningen, at 
forbedringen vil fortsætte de kommende år, og at der vil ses en forbedring af trivslen også for 4. – 9. 
årgang i de kommende år. 
 
Arbejdet med inklusion er i Skanderborg Kommune tæt forbundet med skolernes arbejde for god trivsel i 

det pædagogiske læringsmiljø. Vi definerer inklusion som ”den enkelte elevs mulighed for og oplevelse af 
at deltage i meningsfulde fællesskaber.” Vores elever skal opleve betydningen og værdien af 
forskellighed, og de skal forstå skolens tilbud, som dér, hvor man bliver mødt med et tilbud om læring og 
personlig udvikling. Vi arbejder med at skabe en skole, som børnene ikke vil hjem fra, og her er vi ikke 
helt på plads endnu. 
 

Den nationale trivselsmåling giver de enkelte skoler en god mulighed for at italesætte lokale udfordringer 

og aftale konkrete handlinger. Det er vigtigt, at den lokale fokusering på det gode læringsmiljø sker i 
samarbejde med eleverne. Det er tydeligt, at eleverne i Skanderborg Kommune stadig i ringere grad end 
resten af landet føler, at de har indflydelse på skolens dagsorden. Det er uvist, om det skyldes, at 
eleverne ikke bliver inviteret med i planlægning og gennemførelse af undervisning – eller om eleverne i 
Skanderborg Kommune har højere forventninger til medinddragelse end i resten af landet. Under alle 
omstændigheder vil det være et fortsat lokalt fokuspunkt med gode muligheder for forbedringer, hvis 
eleverne inddrages i processen. 

 
Som indikation på kommunens succes i arbejdet med inklusion, er det i kvalitetsrapporten fortsat en 
obligatorisk værdimarkør, at højest 4 pct. af kommunens elever undervises i særlige tilbud. I et par år 
har vi her i Skanderborg Kommune opfyldt den nationale forventning, men det vil være forkert at hævde, 
at denne indikator siger noget som helst andet end hvor kommunens børn undervises. For at afgøre om 
eleverne i vores almene og særlige tilbud oplever meningsfulde fællesskaber og dermed føler sig 

inkluderet, må vi analysere besvarelserne fra trivselsmålingen.  
 

 Der bør på hver skole etableres en løbende dialog om betydningen af trivselsmålingens 

resultater. Arbejdet med at forbedre trivslen i de pædagogiske læringsmiljøer bør ske med høj 
inddragelse af skolens elever.  

 Det kan vurderes, om der skal udarbejdes en fælles kommunal målsætning for forbedringer i 
kommende trivselsmålinger. 

 
 
Undervisning og kompetencedækning 
 
Med indførelse af folkeskolereformen kom også en udtalt forventning om at højne det faglige niveau for 
alle undervisere i skolen. Målet er, at når vi når år 2020 vil 95 pct. af alle faglige lektioner blive varetaget 
af lærere, som har erhvervet sig undervisningskompetence i det pågældende fag. Der er afsat centrale 

midler til et løbende efteruddannelsesprogram for undervisere, som har behov for en opgradering af 
kompetencer i de fag, de underviser i. 
 
For skoleåret 2016/17 er kompetencedækningen i Skanderborg Kommune fortsat på 83 pct. – 2,1 pct. 
lavere end landstallet. Når vi i Skanderborg Kommune ikke har øget procentdelen i kompetence-
dækningen, kan det skyldes, at Fagsekretariatet Børn og Unge i 2016 blev opmærksom på, at opgørelsen 

af kompetencedækningen i Skanderborg Kommune, fejlagtigt registrerede nogle fag i en tidligere 
læreruddannelse som kompetencegivende. Det slog igennem i indberetningen for skoleåret 2016/17. 
 
Kompetenceudviklingsstrategien for skoleområdet revideres løbende, og for skoleåret 2017/18 er tilføjet, 
at ”Skolerne vurderer behovet lokalt og styrer efter fuld kompetencedækning i 2020”. 
Fagsekretariatet koordinerer i samarbejde med VIA udbud og efterspørgsel af uddannelse i Skanderborg 
Kommune og støtter skolernes arbejde med at opnå fuld kompetencedækning i 2020. 
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 Der bør på hver skole udarbejdes en strategi for at nå fuld kompetencedækning (mindst 95%) i 

2020. 
 
 
Elevtal og økonomi 
 

I Skanderborg Kommune er der et meget varieret skoletilbud i en blanding af store og små skoler. 
Forskellen på nettoudgifterne pr. elev varierer fra det billigste på 45.987 kr. pr. elev til det dyreste på 
93.716 kr. pr. elev, opgjort for skoleåret 2016/17. Nettoudgiften til det dyreste tilbud er steget på grund 
af et lavere elevtal på den mindste af kommunens skoler. 
 
Kommunens tildelingsmodel for skoleområdet tager højde for denne forskel og sikrer, at skolerne kan 

drives forsvarligt uanset størrelse. 
 

 Det kan vurderes, om kommunens tildelingsmodeller skal justeres for at sikre en mindre forskel 
mellem billigste og dyreste skoletilbud.  

 
 

Årets kvalitetsrapport giver en afgrænset status på en række områder, som skal være i fokus, når vi 

løbende arbejder med at forbedre vores skoletilbud. Men sideløbende arbejder alle vores skoler målrettet 
med en række konkrete udfordringer. Mere bevægelse i skolen, studiecafeer, understøttende under-
visning, tidligere fremmedsprogsundervisning, integration, modtageklasser, nye fag og nye videns- og 
færdighedsmål. Der er nok af gode udfordringer at arbejde med, og skolerne i Skanderborg Kommune 
gør det glimrende. Årets kvalitetsrapport tegner et billede af et højt ydende alsidigt skoletilbud, som i en 
periode med mange forandringer har formået at forbedre og fastholde kvaliteten i skolernes kerneydelse.  
 

Årets kvalitetsrapport overdrages hermed til politisk behandling. 
 
 

 
 
Torben Steen 
 
Chefkonsulent for skoler og specialundervisning, 
Skanderborg Kommune 

 
Marts 2018 
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5. RESULTATER 

 

 
Afsnittet indeholder først en gennemgang af elevernes faglige niveau, når de forlader folkeskolen. 
Derefter følger et afsnit om elevernes resultater ved de nationale test. 

 

 

5.1. Elevernes faglige niveau, når de forlader folkeskolen 
 
Dette afsnit indeholder informationer om folkeskoleelevernes faglige præstationer i forskellige fag ved 
afslutningen af 9. klasse. Formålet med de følgende tabeller med elevernes karaktergennemsnit giver 

mulighed for at følge op på, om folkeskolereformen sikrer, at eleverne opnår et højere fagligt niveau, når 
de forlader folkeskolen. (Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS)). 

 

 

5.1.1. Karaktergennemsnit ved afslutningen af 9. klasse 

 

 
5.1.1.1. Karaktergennemsnit ved FP9 i dansk, matematik og bundne prøvefag 
 

 Dansk samlet Matematik samlet Bundne prøvefag i alt 

Kommunen, 16/17 7,5 7,7 7,7 

Kommunen, 15/16 7,5 7,4 7,5 

Kommunen, 14/15 7,6 7,9 7,7 

Landstal, 16/17 6,9 6,7 7,0 
Note: Specialskoler og –klasser er ikke indeholdt i tallene. Gennemsnittet er beregnet for de elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 

prøver. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolernes indberetning. 

 

 

 

Af ovenstående tabel fremgår, 
 

 at eleverne på Skanderborg Kommunes folkeskoler i gennemsnit klarer Folkeskolens Prøve i 
dansk (samlet) bedre end på landsplan: Skanderborg Kommunes elevers karaktergennemsnit i 
dansk (samlet) er status quo på 7,5 i skoleårene 2015/16 og 2016/17 – dog med et lille fald 

sammenlignet med 2014/15, mens gennemsnittet på landsplan er 6,9 i skoleåret 2016/17. 
 

 at eleverne på Skanderborg Kommunes folkeskoler i gennemsnit klarer Folkeskolens Prøve i 
matematik (samlet) markant bedre end på landsplan: Skanderborg Kommunes elevers 
karaktergennemsnit i matematik (samlet) er steget fra 7,4 til 7,7 i skoleårene 2015/16 til 
2016/17 – dog med et lille fald sammenlignet med 2014/15, mens gennemsnittet på landsplan er 

6,7 i skoleåret 2016/17. 
 

 at eleverne på Skanderborg Kommunes folkeskoler i gennemsnit klarer Folkeskolens Prøve i de 
bundne prøvefag (i alt) bedre end på landsplan: Skanderborg Kommunes elevers 
karaktergennemsnit i de bundne prøvefag (i alt) er steget fra 7,5 til 7,7 i skoleårene 2015/16 til 

2016/17 – dvs. til samme niveau som i 2014/15, mens gennemsnittet på landsplan er 7,0 i 
skoleåret 2016/17. Det er en god udvikling for kommunens elever.  
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5.1.1.2. Karaktergennemsnit ved FP9 i alle prøvediscipliner 
 

 Dansk 
læsning 

Dansk 
mundtlig 

Dansk 
retskrivnin

g 

Dansk 
skriftlig 

Matematik 
med 

hjælpemid
ler 

Matematik 
uden 

hjælpemid
ler 

Engelsk Fællesprøv
e i 

fysik/kemi
, biologi 

og 
geografi 

Kommunen, 
16/17 

7,1 8,2 7,8 6,8 7,5 7,9 8,2 8,3 

Kommunen, 
15/16 

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

Kommunen, 
14/15 

7,2 8,1 8,0 7,0 7,9 7,9 7,8 7,5 

Landstal, 
16/17 

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

Note: Specialskoler og –klasser er ikke indeholdt i tallene. Gennemsnittet er beregnet for de elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 

prøver. NB: "Fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi" dækker fra 2016/17 og fremefter over en ny prøve, der afløser den praktiske 

prøve i fysik/kemi. Karakterer fra før 2016/17 dækker således over karakterer i den praktiske prøve i fysik/kemi. Karakterer fra før 

2016/17 vil derfor ikke umiddelbart være sammenlignelige med karakterer fra 2016/17 og fremefter. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolernes indberetning. 
 

 

 

Af ovenstående tabel fremgår,  
 

 at eleverne på Skanderborg Kommunes folkeskoler i gennemsnit klarer Folkeskolens Prøve i 

engelsk bedre end på landsplan: Skanderborg Kommunes elevers karaktergennemsnit i engelsk 
er steget fra 7,8 til 8,2 i skoleårene 2014/15 til 2016/17, mens gennemsnittet på landsplan er 
7,8 i skoleåret 2016/17. Det er en god udvikling for kommunens elever.  
 

 at eleverne på Skanderborg Kommunes folkeskoler i gennemsnit klarer den nye Folkeskolens 
Fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi bedre end på landsplan: Skanderborg Kommunes 
elevers karaktergennemsnit i fællesprøven er 8,3, mens gennemsnittet på landsplan er 7,4 i 

skoleåret 2016/17. 

 

 
 
5.1.1.3. Karaktergennemsnit ved FP9 i dansk, matematik og bundne prøvefag, opdelt på køn 
 

 Dansk Matematik Bundne prøvefag (i alt) 

 Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger 

Kommunen, 
16/17 

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

Kommunen, 
15/16 

6,7 8,5 7,5 7,4 7,1 8,0 

Kommunen, 
14/15 

6,9 8,3 8,1 7,7 7,3 8,0 

Landstal, 16/17 6,3 7,7 7,0 6,5 6,6 7,4 
Note: Specialskoler og –klasser er ikke indeholdt i tallene. Gennemsnittet er beregnet for de elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 

prøver. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 

 

 
 

Af ovenstående tabel fremgår, at der i skoleårene fra 2014/15 til 2016/17 er sket forskellige karakter-

udviklinger hos kommunens drenge og piger i fagene dansk, matematik og de bundne prøvefag (i alt).  
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Ydermere fremgår det af tabellen,  

 
 at kommunens piger klarer sig bedst i dansk og de bundne prøvefag, mens kommunens drenge 

klarer sig bedst i matematik - præcis som i resten af landet.  
 

 at forskellen i karaktergennemsnittene mellem drengene og pigerne er størst i faget dansk - både 

i kommunen og på landsplan.  
 

 at når tallene for skoleårene 2014/15, 2015/16 og 2016/17 sammenlignes, har kommunens 
elever enten opnået status quo eller fremgang i karaktergennemsnittet i de bundne prøvefag (i 
alt), mens eleverne i samme periode har opnået enten status quo eller tilbagegang i 
karaktergennemsnittet i dansk og matematik.  

 
 at både kommunens drenge og piger klarer sig bedre end landsgennemsnittet i dansk, matematik 

og de bundne prøvefag i skoleåret 2016/17.  

 
 
5.1.1.4. Karaktergennemsnit ved FP9 i dansk, matematik og bundne prøvefag i 2016/17, opdelt på skoler 
 

 Dansk Matematik Bundne prøvefag (i alt) 

Bakkeskolen 7,9 7,6 7,9 

Gyvelhøjskolen 6,9 7,4 7,3 

Herskindskolen 7,2 7,7 7,4 

Højboskolen 6,6 6,4 6,9 

Låsby Skole 7,2 7,2 7,3 

Morten Børup Skolen 7,5 7,5 7,9 

Mølleskolen 7,6 7,9 8,0 

Niels Ebbesen Skolen 7,9 8,7 8,1 

Skovbyskolen 7,1 6,9 7,2 

Stilling Skole 7,8 7,5 7,9 

Stjærskolen 9,1 9,2 9,4 

Virring Skole 7,3 7,5 7,6 

Kommunen 7,5 7,7 7,7 

Landstal 6,9 6,7 7,0 
Note: Specialskoler og specialklasser er ikke indeholdt i tabellen. Gennemsnittet er beregnet for de elever, som har aflagt mindst 4 ud 

af 8 prøver. Skoler, hvor der ikke er tilgængelige nøgletal i LIS, vises ikke og indgår ikke i kommunegennemsnittet. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolernes indberetning. 

 

 

 

Af ovenstående tabel fremgår,  
 

 at kommunens elevers karaktergennemsnit i dansk, matematik og bundne prøvefag (i alt) er vidt 
forskellige på de enkelte skoler.  

 

 at nogle skolers elever præsterer bedre end andre og langt bedre end landsgennemsnittet. 
Højboskolens elever præsterer dårligere end landsgennemsnittet i både dansk, matematik og de 

bundne prøvefag (i alt). 
 

 at kommunens elevers samlede karaktergennemsnit i dansk, matematik og de bundne prøvefag 
(i alt) er højere end på landsplan.  
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Opsamling på elevernes resultater ved Folkeskolens Prøver  

 
Det fremgår således af tabellerne fra 5.1.1.1. til 5.1.1.4., at eleverne i Skanderborg Kommune klarer sig 
godt til Folkeskolens Prøver. Eleverne præsterer bedre end landsgennemsnittet i samtlige prøver. En 
sammenligning mellem skoleårene 2014/15, 2015/16 og 2016/17 viser, at eleverne har opnået enten 
status quo eller fremgang i karaktergennemsnittet i de bundne prøvefag (i alt), mens eleverne har 

opnået enten status quo eller tilbagegang i karaktergennemsnittet i dansk og matematik.  
 
Elevernes forholdsvis høje karaktergennemsnit er også forventelige i Skanderborg Kommune pga. 
elevernes socioøkonomiske baggrundsforhold. Se tabel 5.1.2.1. nedenfor for informationer om elevernes 
karaktergennemsnit sammenlignet med det karaktergennemsnit, vi - ud fra deres socioøkonomiske 
baggrundsforhold - vil kunne forvente af eleverne (dvs. socioøkonomisk reference).  

 
 

 

5.1.2. Socioøkonomiske referencer for 9. klasse 

 
 

Formålet med denne indikator er at følge op på, om eleverne opnår et højere fagligt niveau - uanset 
social baggrund, når de forlader folkeskolen. (Kilde: Styrelsen og It og Læring (LIS)).  
 
Ordet ”socioøkonomisk” refererer til elevernes sociale og økonomiske baggrund, mens ”reference” 
fortæller, at tallet kan bruges som et sammenligningsgrundlag for skolens faktisk opnåede karakterer.  

 
 
5.1.2.1. Socioøkonomiske referencer for 9. klasse for bundne prøver ved FP9 i 2016/17, opdelt på skoler 
 

 Karaktergennemsnit Socioøkonomisk reference 

Bakkeskolen 7,9 7,4 

Gyvelhøjskolen 7,3 7,3 

Herskindskolen 7,4 7,2 

Højboskolen 6,9 7,0 

Låsby Skole 7,3 7,0 

Morten Børup Skolen 7,9 7,4 

Mølleskolen 8,0 7,8 

Niels Ebbesen Skolen 8,1 7.6* 

Skovbyskolen 7,2 7,2 

Stilling Skole 7,9 7,5 

Stjærskolen 9,4 8,7 

Virring Skole 7,6 7,3 
Note: Den socioøkonomiske reference er et statistisk beregnet udtryk, som viser, hvordan elever på landsplan med samme 
baggrundsforhold som skolens elever har klaret Foleskolens Prøver. ’Dansk Orden’ er ikke medregnet. Specialskoler og –klasser samt 

kommunale ungdomsskoler er ikke indeholdt i tallene. Skoler, hvor der ikke er tilgængelige nøgletal i LIS, vises ikke. En 

stjernemarkering angiver, at skolens karaktergennemsnit er statistisk signifikant forskelligt (ved 95% signifikansniveau) fra dens 

socioøkonomiske reference. En statistisk signifikans på 95% udtrykker, at afgørelsen af om afvigelsen mellem karaktergennemsnit og 

socioøkonomisk reference er signifikant, er korrekt med 95% sandsynlighed. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 
 

 

 

Den socioøkonomiske reference bliver beregnet ud fra skolens elevgrundlag. I beregningen indgår 
faktorer på individniveau som fx køn, etnisk oprindelse samt forældrenes uddannelse og indkomst – altså 
faktorer, som skolen ikke har direkte indflydelse på.  
 
Den socioøkonomiske reference tager således højde for elevernes baggrundsforhold, og ved at sammen-
ligne skolens faktiske karakterer hermed kan der fås et billede af, hvorvidt skolens elever har klaret 
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prøverne bedre eller dårligere eller på niveau med elever på landsplan med samme baggrundsforhold. 

(Kilde: Undervisningsministeriet).  
 
Ovenstående tabel 5.1.2.1. indeholder altså oplysninger om kommunens skolers karaktergennemsnit i 
skoleåret 2016/17 sammenlignet med de karaktergennemsnit, andre skolers elever med samme 
socioøkonomiske baggrunde har opnået i 2016/17. Den socioøkonomiske reference angiver således det 

karaktergennemsnit, man - ud fra skolens elevsammensætning - kan forvente, at skolens elever vil opnå.  
 
Af tabellen fremgår,  
 

 at på de skoler, hvor forskellen mellem elevernes karaktergennemsnit og den socioøkonomiske 
reference er statistisk signifikant (angivet med *), præsterer eleverne bedre end vi kan forvente. 

Det gælder eleverne på Niels Ebbesen Skolen. Det er godt. 
 

 at skolernes elever generelt set opnår bedre karaktergennemsnit end hvad man - ud fra 
elevernes baggrundsforhold - vil kunne forvente. Det er godt, om end tallene er behæftet med 
statistisk usikkerhed (læs: tallene her er statistisk insignifikante). 

 
 

 

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

 
 

Indikatoren ’Andel elever med mindst 2 i gennemsnit i både dansk og matematik’ beskriver, hvor stor en 

andel af 9. klasses årgangen fra et givet skoleår, der fik mindst 2 i gennemsnit i både dansk og 
matematik ved Folkeskolens Prøver. Formålet med de følgende figurer er at følge op på folkeskole-
reformens målsætning om, at alle elever forlader skolen med et karaktergennemsnit på mindst 2 i både 
dansk og matematik. (Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS)).  

 
For at blive optaget på en erhvervsuddannelse, skal eleverne have mindst karakteren 02 i både dansk og 
matematik til Folkeskolens Prøver.  

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

 
 

Note: Specialskoler og –klasser er ikke indeholdt i tallene. Kun elever, der har aflagt alle prøver i både dansk og matematik, indgår i 

beregningen. Skoler, hvor der ikke er tilgængelige nøgletal i LIS, vises ikke og indgår ikke i kommunegennemsnittet. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolernes indberetning. 
 

 

 

Ovenstående figur 5.1.3.1. viser udviklingen i andelen af kommunens 9. klasseelever med karakteren 02 
eller derover i både dansk og matematik i skoleårene 2014/15, 2015/16 og 2016/17. Landstallet er for 

2016/17.  
 
Det fremgår af figuren, at andelen af kommunens 9. klasseelever med karakteren 02 eller derover i både 
dansk og matematik er faldet fra 97 pct. i 2015/16 til 95 pct. i 2016/17, men dog steget siden 2014/15, 

hvor andelen var 94 pct. Sammenligner man andelen af kommunens 9. klasseelever med karakteren 02 
eller derover i både dansk og matematik med landstallet for skoleåret 2016/17 ses, at kommunens andel 
er 95 pct., mens andelen på landsplan er 90 pct. 
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5.1.3.2. Andel af elever i 9. klasse med karakteren 02 eller derover i både dansk og matematik fordelt på 
køn 
 

 
 

Note: Specialskoler og –klasser er ikke indeholdt i tallene. Kun elever, der har aflagt alle prøver i både dansk og matematik, indgår i 

beregningen. Skoler, hvor der ikke er tilgængelige nøgletal i LIS, vises ikke og indgår ikke i kommunegennemsnittet. 

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolernes indberetning. 

 
 

 

Af ovenstående figur fremgår,  
 

 at Skanderborg Kommunes drenge og piger klarede sig bedre end deres jævnaldrende på 
landsplan i skoleåret 2016/17.  

 
 at udviklingen mellem kønnene er forskellig: Udsvinget i andelene er størst hos drengene 

sammenlignet med pigerne i perioden 2014/15 til 2016/17.  

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

 

 
 

Note: Specialskoler og –klasser er ikke indeholdt i tallene. Kun elever, der har aflagt alle prøver i både dansk og matematik, indgår i 
beregningen. Skoler, hvor der ikke er tilgængelige nøgletal i LIS, vises ikke og indgår ikke i kommunegennemsnittet. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 
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Figuren ovenfor indikerer kommunens elevers bundniveau i dansk og matematik.  

 
Det fremgår af figuren,  
 

 at der er forskelle på tværs af kommunens skoler. Den laveste andel af en skoles 9. klasseelever 
med karakteren 02 eller derover i både dansk og matematik er 87 pct., mens den højeste andel 

er på 100 pct.  

 

 
 

5.2. Alle elever skal blive så dygtige, som de kan 

 

 
Formålet med indikatorerne i dette afsnit er, at de giver os mulighed for at følge op på folkeskole-
reformens målsætning om, at folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.  
 

Folkeskolereformen indeholder tre ambitiøse resultatmål for landets skoleelever. Resultatmålene er:  
 

 Mindst 80 pct. af eleverne skal være 'gode' til at læse og regne, målt i de nationale test.  

 
 Andelen af de 'allerdygtigste' elever i dansk læsning og matematik skal stige år for år, målt i de 

nationale test.  
 

 Andelen af elever med 'dårlige' resultater i dansk læsning og matematik i de nationale test uanset 
social baggrund skal reduceres år for år.  

 

I det følgende analyseres elevernes resultater fra de nationale test, og vi ser på udviklingen over tid. 
 

 

5.2.1. Andel af elever med 'gode' resultater i de nationale test 

 

 
5.2.1.1. Oversigt over om andelen af elever, som er 'gode' til dansk læsning og matematik er mindst 80 
pct. for den samme årgang 
 

 Dansk, læsning  Matematik 

 8. klasse, 6. klasse, 4. klasse, 2. klasse, 6. klasse, 3. klasse, 

 16/17 16/17 16/17 16/17 16/17 16/17 

 16/17 14/15 12/13 16/17 14/15 12/13 16/17 14/15 16/17 16/17 13/14 16/17 

Bakkeskolen Ja Nej Ja Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Bjedstrup Skole - Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja 

Ejer Bavnehøjskolen - Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja 

Gl Rye Skole - Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej Nej 

Gyvelhøjskolen Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja 

Herskindskolen Nej Nej Ja Nej Ja Ja Nej Nej Nej Ja Nej Nej 

Højboskolen Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej 

Knudsøskolen - Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja 

Låsby Skole Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej 

Morten Børup Skolen Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja 

Mølleskolen Ja Nej Ja Nej Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej 
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 Dansk, læsning  Matematik 

Niels Ebbesen Skolen Nej Ja Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja 

Skovbyskolen Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej Ja Ja Nej Ja Ja 

Stilling Skole Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej Nej Nej Ja Nej Nej 

Stjærskolen Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja 

Veng Skole - Ja Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej Nej - Nej 

Virring Skole - Ja Ja Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Voerladegård Skole - Ja Ja Ja Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Kommunen Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Landstal Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 
Note: ’Andel elever med gode resultater i dansk, læsning og matematik’ 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. 

Specialskoler er ikke medregnet i kommuneopgørelsen og landsopgørelsen. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 

 

 

 

Ovenstående oversigt udgør en opfølgning på det første nationale resultatmål om, at mindst 80 pct. af 
eleverne skal være gode til at læse og regne, målt i de nationale test. 
 
Det fremgår af oversigten, at flere skoler har udfordringer med at opfylde resultatmålet. Det er imidlertid 
forventeligt, idet det nationalt fastsatte resultatmål er forholdsvist ambitiøst. Barren er sat højt for at 

skolerne har et mål at arbejde hen imod.  
 
Ud fra ovenstående oversigt er vi i stand til at identificere udviklingen for de samme årgange over de 
seneste skoleår. Det fremgår, at andelen af elever med 'gode' resultater på landsplan er under 80 pct. for 
alle nævnte skoleår, klassetrin og fag. I Skanderborg Kommune er andelene med 'gode' resultater også 
under 80 pct. for alle nævnte skoleår, klassetrin og fag – dog var 6. årgang på eller over 80 pct. i dansk 
læsning i deres 2. klassetest i 2012/13. Det fremgår endvidere, at der er forskelle i udviklingen på 

resultatmålet mellem årgangene på tværs af skolerne.  
 
Bemærk, at anonymitetsbestemmelser i forbindelse med offentliggørelsen af kvalitetsrapporten (jf. § 8 i 

bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014) gør, at eksakte tal ikke må offentliggøres i rapporten. Derfor 
anvendes dikotomien "Ja" og "Nej" ud fra tærskelværdien 80 pct. Ud fra oversigten kan vi således ikke 
aflæse, hvor langt skolerne eksakt er fra målsætningen om de 80 pct.   
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5.2.1.2. Udviklingen, i andelen af elever med 'gode' resultater i dansk læsning for den samme årgang over 
2 år, angivet i procentpoint 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Note: Ovenstående figur viser udviklingen for den samme årgang over tid. Er tallet for "4. kl. ift. 2. kl." fx 5,5, betyder det at andelen 

af elever på årgangen, der er ’gode’ til at læse, er steget med 5,5 procentpoint sammenlignet med for to år siden. Figuren kan ikke 

anvendes til at sammenligne andelen af ’gode’ læsere i henholdsvis kommunen og på landsniveau som helhed, men anvendes til at 

sammenholde udviklingen for de enkelte årgange i kommunen med udviklingen for samme årgange på landsniveau. Specialskoler er 

ikke indeholdt i tallene. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 

 

 

 

Ovenstående figur viser udviklingen i andelen af elever med 'gode' resultater i dansk læsning for den 
samme årgang, henholdsvis 4., 6. og 8. klasserne.  

 

Det fremgår af figuren, 
  

 at andelen af elever på 8. årgang i Skanderborg Kommune, der er 'gode' til at læse, er steget 
med 1,8 procentpoint sammenlignet med samme elevers testresultater, da de gik på 6. årgang i 
2014/15. Det er positivt. På landsplan er stigningen 5,9 procentpoint. Kommunens 8. 
klasseelever har altså haft en ringere udvikling i dansk læsning end deres jævnaldrende i resten 
af landet i samme periode. 

 
 at andelen af elever på 6. årgang i Skanderborg Kommune, der er 'gode' til at læse, er faldet 

med 1,2 procentpoint sammenlignet med samme elevers testresultater, da de gik på 4. årgang i 
2014/15. På landsplan er andelen steget 1,5 procentpoint. Kommunens 6. klasseelever har altså 
haft en negativ udvikling i dansk læsning sammenlignet med deres jævnaldrende i resten af 
landet i samme periode. Det er en dårlig udvikling, at andelen af 'gode' læsere på 6. årgang er 

faldende i Skanderborg Kommune. 
 

 at andelen af elever på 4. årgang i Skanderborg Kommune, der er 'gode' til at læse, er faldet 

med 8,0 procentpoint sammenlignet med samme elevers testresultater, da de gik på 2. årgang i 
2014/15. På landsplan er faldet 8,4 procentpoint. Kommunens 4. klasseelever har altså haft en 
marginalt bedre udvikling i dansk læsning end deres jævnaldrende i resten af landet i samme 
periode. Det er imidlertid en dårlig udvikling, at andelen af 'gode' læsere på 4. årgang er 

faldende.  
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5.2.1.3. Udviklingen, i andelen af elever med 'gode' resultater i matematik for den samme årgang over 3 
år, angivet i procentpoint 
 

 
 

Note: Ovenstående figur viser udviklingen for den samme årgang over tid. Er tallet for "6. kl. ift. 3. kl." fx 5,5, betyder det at andelen 

af elever på årgangen, der er ’gode’ til matematik, er steget med 5,5 procentpoint sammenlignet med for to år siden. Figuren kan ikke 

anvendes til at sammenligne andelen af ’gode’ til matematik i henholdsvis kommunen og på landsniveau som helhed, men anvendes til 

at sammenholde udviklingen for de enkelte årgange i kommunen med udviklingen for samme årgange på landsniveau. Specialskoler er 

ikke indeholdt i tallene. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 

 

 

 

Ovenstående figur viser udviklingen i andelen af elever med 'gode' resultater i matematik for den samme 
årgang over tre år – fra skoleåret 2013/14 til 2016/17. 
 

Det fremgår af figuren, 
 

 at andelen af elever på 6. årgang i Skanderborg Kommune, der er 'gode' til matematik, er steget 

med 1,3 procentpoint sammenlignet med samme elevers testresultater, da de gik på 3. årgang i 
2013/14. Det er positivt. På landsplan er stigningen imidlertid på 10,6 procentpoint. Kommunens 
6. klasseelever har altså haft en ringere udvikling i matematik sammenlignet med deres 
jævnaldrende i resten af landet i samme periode. Men resultatet skal fortolkes med forsigtighed.1  

                                    
1 Det bør i denne forbindelse nævnes, at Undervisningsministeriet har meldt følgende ud: 

 

”Bemærkning til testresultaterne for skoleåret 2015/2016 

Det fremgik af statusredegørelsen for skoleåret 2014/2015, at sammenligning af måltallene fra 2013/2014 til 2014/2015 skulle 

foretages med forsigtighed. I tre ud af i alt 18 måltal var der udsving, som ikke alene kunne tilføres faglig udvikling. Det drejede sig 

om: 

 

- matematik i 3. og 6. klasse, hvor der var sket en markant fremgang i andelen af gode elever 

- dansk, læsning i 2. klasse, hvor der var sket en markant tilbagegang i andelen af de allerdygtigste elever. 
 

Ministeriet foretog en analyse af årsagerne til udsvingene. Analysen viste, at de markante udsving ikke alene skyldtes faktiske 

ændringer i elevernes faglige niveau. Den omfattende kvalitetssikring af opgavebanken i perioden 2014 - 2015, herunder genberegning 

af resultaterne i 2012 – 2014, havde med stor sandsynlighed påvirket testresultaterne. Resultaterne for 2014/2015 vurderes generelt 

at være mere retvisende end resultaterne for 2013/2014. For dansk læsning i 2. klasse vurderes dog, at niveauet for vurderingen 

’fremragende’ var sat for højt. Det fremgår dog af statusredegørelse for skoleåret 2014/2015, at der ingen ændringer ville blive 

foretaget, før data fra 2015/2016 kunne bekræfte vurderingerne. 

 

Testresultaterne fra 2015/2016 bekræfter ministeriets vurderinger fra sidste år, idet der ikke er tilsvarende nye udsving i 
testresultaterne. På den baggrund ændres kriteriet (cutscore) for, hvornår et resultat er fremragende i dansk, læsning, i 2. klasse. Det 

betyder, at nogle ’rigtig gode’ elever fremover vurderes som ’fremragende’. Ændringen får virkning for fremtidige test, og samtidig 

genberegnes de berørte elevers resultater for 2014/2015 og 2015/2016 i testsystemet, så det retvisende resultat kan findes der. 

 

Resultaterne for 2014/2015 og 2015/2016 er beregnet på baggrund af de ændrede kriterier (cutscores) for dansk, læsning, i 2. klasse. 

Sammenligning med måltal før 2014/2015 skal ske med en vis forsigtighed, både grundet ændring af kriterier i dansk, læsning, i 2. 

klasse og udsvingene i matematik mellem 2013/2014 og 2014/2015. Da det fortsat er vurderingen, at matematikresultaterne for 

2014/2015 og frem er de mest retvisende, er der ikke ændret ved de faglige kriterier (cutscores) i matematiktestene. 

 

Det skal desuden bemærkes, at der i matematiktesten i 3. klasse har været en udskiftning af profilområdet ’matematik i anvendelse’ 
med ’statistik og sandsynlighed’ i testene i skoleåret 2015/2016. Det skyldes, at det tidligere profilområde ikke længere stemte overens 

med Fælles Mål. De samlede testresultater i matematik 3. klasse fra 2014/2015 og 2015/2016 kan derfor ikke direkte sammenlignes.”  

 

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 
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5.2.2. Andel af de 'allerdygtigste' elever i de nationale test 

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

 Dansk, læsning  Matematik 

 4. kl. 16/17 ift. 6. kl. 16/17 ift. 8. kl. 16/17 ift. 6. kl. 16/17 ift. 

  2kl. 14/15  4kl. 14/15  6kl. 14/15  3kl. 13/14 

Bakkeskolen Ja Nej Ja Ja 

Bjedstrup Skole Ja Nej - Nej 

Ejer Bavnehøjskolen Nej Nej - Nej 

Gl Rye Skole Nej Nej - Ja 

Gyvelhøjskolen Ja Nej Ja Ja 

Herskindskolen Nej Nej Nej Ja 

Højboskolen Ja Nej Nej Nej 

Knudsøskolen Nej Nej - Ja 

Låsby Skole Nej Nej Ja Nej 

Morten Børup Skolen Ja Nej Ja Ja 

Mølleskolen Ja Nej Ja Ja 

Niels Ebbesen Skolen Ja Nej Ja Ja 

Skovbyskolen Ja Ja Ja Nej 

Stilling Skole Nej Nej Ja Nej 

Stjærskolen Ja Nej Ja Nej 

Veng Skole Nej Nej - - 

Virring Skole Ja Nej Ja Nej 

Voerladegård Skole Nej Nej - Ja 

Kommunen Ja Nej Ja Ja 

Landstal Ja Nej Ja Ja 
Note: ’Andel af de allerdygtigste elever i dansk, læsning og matematik’ 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. Specialskoler er ikke medregnet i 

kommune- og landsopgørelsen. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 

 

 

 

Ovenstående oversigt udgør en opfølgning på det andet nationale resultatmål om, at andelen af de 
'allerdygtigste' elever i dansk læsning og matematik skal stige år for år, målt i de nationale test. 
 

Ud fra ovenstående oversigt er vi i stand til at identificere udviklingen for de samme årgange over de 
seneste skoleår. Det fremgår af oversigten, at andelen af de 'allerdygtigste' elever på landsplan er steget 
på 4. og 8. årgang i dansk læsning og på 6. årgang i matematik i skoleåret 2016/17 sammenlignet med 
tidligere. Omvendt er andelen ikke steget på landets 6. årgang i dansk læsning sammenlignet med 
tidligere.  

 

Når man sammenligner Skanderborg Kommunes udvikling i andelen af de 'allerdygtigste' elever med 
landstallene, fremgår det, at kommunens udvikling følger udviklingen på landsplan. Det fremgår 
endvidere, at der er forskelle i udviklingen mellem årgangene på tværs af skolerne.  
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5.2.2.2. Udviklingen, i andelen af de 'allerdygtigste' elever i dansk læsning for den samme årgang over 2 
år, angivet i procentpoint 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Note: Ovenstående figur viser udviklingen for den samme årgang over tid. Er tallet for "4. kl. ift. 2. kl." fx 5,5, betyder det at andelen 

af elever på årgangen, der er karakteriseret som de ‘allerdygtigste’ til at læse, er steget med 5,5 procentpoint sammenlignet med for to 

år siden. Figuren kan ikke anvendes til at sammenligne andelen af de 'allerdygtigste' læsere i henholdsvis kommunen og på 

landsniveau som helhed, men anvendes til at sammenholde udviklingen for de enkelte årgange i kommunen med udviklingen for 

samme årgange på landsniveau. Specialskoler er ikke indeholdt i tallene. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 

 

 

 

Ovenstående figur viser udviklingen i andelen af de 'allerdygtigste' elever i dansk læsning for den samme 
årgang, henholdsvis 4., 6. og 8. klasserne.  

 

Det fremgår af figuren,  
 

 at andelen af de 'allerdygtigste' elever i dansk læsning på 8. årgang i Skanderborg Kommune er 
steget med 9,5 procentpoint sammenlignet med samme elevers testresultater, da de gik på 6. 
årgang i 2014/15. På landsplan er stigningen 8,5 procentpoint. Kommunens 8. klasseelever har 
altså haft en bedre udvikling i dansk læsning end deres jævnaldrende i resten af landet i samme 
periode. Det er en god udvikling.  

 
 at andelen af de 'allerdygtigste' elever i dansk læsning på 6. årgang i Skanderborg Kommune er 

faldet med 6,5 procentpoint sammenlignet med samme elevers testresultater, da de gik på 4. 
årgang i 2014/15. På landsplan er faldet 4,1 procentpoint. Kommunens 6. klasseelever har altså 
haft en dårligere udvikling i dansk læsning sammenlignet med deres jævnaldrende i resten af 
landet i samme periode. Det er en dårlig udvikling. 

 
 at andelen af de 'allerdygtigste' elever i dansk læsning på 4. årgang i Skanderborg Kommune er 

steget med 3,3 procentpoint sammenlignet med samme elevers testresultater, da de gik på 2. 

årgang i 2014/15. På landsplan er stigningen 1,8 procentpoint. Kommunens 4. klasseelever har 
altså haft en bedre udvikling i dansk læsning end deres jævnaldrende i resten af landet i samme 
periode. Det er en god udvikling.  
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5.2.2.3. Udviklingen, i andelen af de 'allerdygtigste' elever til matematik for den samme årgang over 3 år, 
angivet i procentpoint 
 

 
 

Note: Ovenstående figur viser udviklingen for den samme årgang over tid. Er tallet for "6. kl. ift. 3. kl." fx 5,5, betyder det at andelen 

af elever på årgangen, der er karakteriseret som de ‘allerdygtigste’ til matematik, er steget med 5,5 procentpoint sammenlignet med 

for to år siden. Figuren kan ikke anvendes til at sammenligne andelen af 'allerdygtigste' til matematik i henholdsvis kommunen og på 

landsniveau som helhed, men anvendes til at sammenholde udviklingen for de enkelte årgange i kommunen med udviklingen for 

samme årgange på landsniveau. Specialskoler er ikke indeholdt i tallene. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 

 

 

 

Ovenstående figur viser udviklingen i andelen af de 'allerdygtigste' elever i matematik for den samme 
årgang over tre år – fra skoleåret 2013/14 til 2016/17. 
 

Det fremgår af figuren, 
 

 at andelen af de 'allerdygtigste' elever i matematik på 6. årgang i Skanderborg Kommune er 

steget med 1,4 procentpoint sammenlignet med samme elevers testresultater, da de gik på 3. 
årgang i 2013/14. Det er positivt. På landsplan er stigningen imidlertid på 4,5 procentpoint. 
Kommunens 6. klasseelever har altså haft en ringere udvikling i matematik sammenlignet med 
deres jævnaldrende i resten af landet i samme periode. 

 
 

 

5.2.3. Andel af elever med 'dårlige' resultater i de nationale test 

 

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

 Dansk, læsning  Matematik 

 4. kl. 16/17 ift. 6. kl. 16/17 ift. 8. kl. 16/17 ift. 6. kl. 16/17 ift. 

  2kl. 14/15  4kl. 14/15  6kl. 14/15  3kl. 13/14 

Bakkeskolen Nej Ja Ja Nej 

Bjedstrup Skole Nej Ja - Ja 

Ejer Bavnehøjskolen Ja Ja - Nej 

Gl Rye Skole Nej Ja - Ja 

Gyvelhøjskolen Ja Ja Ja Nej 

Herskindskolen Nej Nej Nej Nej 

Højboskolen Nej Nej Ja Ja 

Knudsøskolen Nej Nej - Ja 

Låsby Skole Nej Nej Nej Nej 

Morten Børup Skolen Ja Ja Ja Nej 

Mølleskolen Ja Nej Ja Nej 

Niels Ebbesen Skolen Nej Nej Nej Nej 

Skovbyskolen Nej Nej Ja Nej 

Stilling Skole Nej Ja Ja Nej 

Stjærskolen Nej Ja Ja Nej 
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 Dansk, læsning  Matematik 

Veng Skole Nej Ja - - 

Virring Skole Nej Nej - Ja 

Voerladegård Skole Nej Ja - Ja 

Kommunen Nej Ja Nej Nej 

Landstal Nej Ja Ja Ja 
Note: ’Andel elever med dårlige resultater i dansk, læsning og matematik’ 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. 
Specialskoler er ikke medregnet i kommune- og landsopgørelsen. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 

 

 

 

Ovenstående oversigt udgør en opfølgning på det tredje nationale resultatmål om, at andelen af elever 
med 'dårlige' resultater i dansk læsning og matematik i de nationale test skal reduceres år for år.  
 

Ud fra ovenstående oversigt er vi i stand til at identificere udviklingen for de samme årgange over de 

seneste skoleår. Det fremgår af oversigten, at andelen af elever med 'dårlige' resultater på landsplan er 
faldet på 6. og 8. årgang i dansk læsning og på 6. årgang i matematik i skoleåret 2016/17 sammenlignet 
med tidligere. Omvendt er andelen ikke faldet på landets 4. årgang i dansk læsning.  
 
Når man sammenligner Skanderborg Kommunes udvikling i andelen af elever med 'dårlige' resultater 
med landstallene for 2016/17, fremgår det, at kommunens udvikling følger udviklingen på landsplan på 

4. og 6. årgang i dansk læsning. På 8. årgang i dansk læsning er andelen i kommunen ikke faldet, men 
det er den på landsplan. På 6. årgang i matematik er andelen i kommunen ikke faldet, men det er den på 
landsplan. Det fremgår endvidere, at der er forskelle i udviklingen mellem årgangene på tværs af 
skolerne.  
 

 
5.2.3.2. Udviklingen, i andelen af elever med 'dårlige' resultater i dansk læsning for den samme årgang 
over 2 år, angivet i procentpoint 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Note: Ovenstående figur viser udviklingen for den samme årgang over tid. Er tallet for "6. kl. ift. 4. kl." fx 5,5, betyder det at andelen 

af elever på årgangen, der er karakteriseret som ’dårlige’ til at læse, er steget med 5,5 procentpoint sammenlignet med for to år siden. 

Figuren kan ikke anvendes til at sammenligne andelen af ’dårlige’ til at læse i henholdsvis kommunen og på landsniveau som helhed, 

men anvendes til at sammenholde udviklingen for de enkelte årgange i kommunen med udviklingen for samme årgange på 

landsniveau. Specialskoler er ikke indeholdt i tallene. Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 
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Ovenstående figur viser udviklingen i andelen af elever med 'dårlige' resultater i dansk læsning for den 

samme årgang, henholdsvis 4., 6. og 8. klasserne.  
 
Bemærk, at en negativ udvikling i procentpoint er godt, da det betyder, at en mindre andel af eleverne 
opnår 'dårlige' resultater i matematik ved de nationale test.  
 

Det fremgår af figuren, 
  

 at andelen af elever med 'dårlige' resultater i dansk læsning på 8. årgang i Skanderborg 
Kommune er steget med 0,7 procentpoint sammenlignet med samme elevers testresultater, da 
de gik på 6. årgang i 2014/15. På landsplan er andelen faldet 1,7 procentpoint. Kommunens 8. 
klasseelever har altså haft en ringere udvikling i dansk læsning end deres jævnaldrende i resten 

af landet i samme periode. Det er en dårlig udvikling, at andelen af elever med 'dårlige' resultater 
i dansk læsning på 8. årgang er stigende i Skanderborg Kommune.  

 
 at andelen af elever med 'dårlige' resultater i dansk læsning på 6. årgang i Skanderborg 

Kommune er faldet med 1,2 procentpoint sammenlignet med samme elevers testresultater, da de 
gik på 4. årgang i 2014/15. Det er en god udvikling. På landsplan er andelen faldet 2,4 

procentpoint. Kommunens 6. klasseelever har altså haft en ringere udvikling i dansk læsning 

sammenlignet med deres jævnaldrende i resten af landet i samme periode. 
 

 at andelen af elever med 'dårlige' resultater i dansk læsning på 4. årgang i Skanderborg 
Kommune er steget med 4,6 procentpoint sammenlignet med samme elevers testresultater, da 
de gik på 2. årgang i 2014/15. Det er en dårlig udvikling. På landsplan er andelen steget 3,7 
procentpoint. Kommunens 4. klasseelever har altså haft en dårligere udvikling i dansk læsning 

end deres jævnaldrende i resten af landet i samme periode. 
 

 
 
5.2.3.3. Udviklingen, i andelen af elever med 'dårlige' resultater i matematik for den samme årgang over 3 
år, angivet i procentpoint 
 

 
 

Note: Ovenstående figur viser udviklingen for den samme årgang over tid. Er tallet for "6. kl. ift. 3. kl." fx 5,5, betyder det at andelen 

af elever på årgangen, der er karakteriseret som ’dårlige’ til matematik, er steget med 5,5 procentpoint sammenlignet med for to år 

siden. Figuren kan ikke anvendes til at sammenligne andelen af ’dårlige’ til matematik i henholdsvis kommunen og på landsniveau som 

helhed, men anvendes til at sammenholde udviklingen for de enkelte årgange i kommunen med udviklingen for samme årgange på 

landsniveau. Specialskoler er ikke indeholdt i tallene. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 

 
Ovenstående figur viser udviklingen i andelen af elever med 'dårlige' resultater i matematik for den 
samme årgang over tre år – fra skoleåret 2013/14 til 2016/17. 
 
Bemærk, at en negativ udvikling i procentpoint er godt, da det betyder, at en mindre andel af eleverne 

opnår 'dårlige' resultater i matematik ved de nationale test.  
 
Det fremgår af figuren, 
 

 at andelen af elever med 'dårlige' resultater i matematik på 6. årgang i Skanderborg Kommune er 
steget med 4,6 procentpoint sammenlignet med samme elevers testresultater, da de gik på 3. 

årgang i 2013/14. På landsplan er andelen faldet med 1,8 procentpoint. Kommunens 6. 
klasseelever har altså haft en ringere udvikling i matematik sammenlignet med deres 
jævnaldrende i resten af landet i samme periode. Det er en dårlig udvikling, at andelen af elever 
med 'dårlige' resultater i matematik på 6. årgang er stigende i Skanderborg Kommune. 
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Opsamling på elevernes resultater ved de nationale test  

 
Sammenfattende viser testresultaterne,  
 

 at andelen af Skanderborg Kommunes 8. klasseelever, der karakteriseres som 'gode' og 
'allerdygtigst' i dansk læsning er steget. Det er en god udvikling. Dog er andelen af 8. 

klasseelever med 'dårlige' resultater i dansk læsning også steget. Der er med andre ord sket en 
polarisering mellem de dygtige og mindre dygtige elever i dansk læsning i 8. klasse i perioden 
2014/15 til 2016/17. Udviklingen er den samme på landsplan, om end andelen af 8. klasseelever 
med 'dårlige' resultater i dansk læsning er faldet på landsplan. 
 

 at andelen af Skanderborg Kommunes 6. klasseelever, der karakteriseres som 'gode' og 

'allerdygtigst' i dansk læsning er faldet. Det er en dårlig udvikling. Dog er andelen af 6. 
klasseelever med 'dårlige' resultater i dansk læsning også faldet, hvilket er glædeligt. Udviklingen 
er den samme på landsplan, om end andelen af 'gode' læsere er steget på landsplan.   
 

 at andelen af Skanderborg Kommunes 6. klasseelever, der karakteriseres som 'gode' og 
'allerdygtigst' i matematik er steget. Det er en god udvikling. Dog er andelen af 6. klasseelever 

med 'dårlige' resultater i matematik også steget. Der er med andre ord sket en polarisering 

mellem de dygtige og mindre dygtige elever i matematik i 6. klasse i perioden 2013/14 til 
2016/17. Udviklingen er den samme på landsplan, om end andelen af 6. klasseelever med 
'dårlige' resultater i matematik er faldet på landsplan. 
 

 at andelen af Skanderborg Kommunes 4. klasseelever, der karakteriseres som 'gode' i dansk 
læsning er faldet markant, og at andelen af 4. klasseelever med 'dårlige' resultater i dansk 
læsning er steget. Det er en dårlig udvikling. Omvendt er andelen af 4. klasseelever, der er 

'allerdygtigst' i dansk læsning steget. Der er med andre ord sket en polarisering mellem de 
dygtigste og mindre dygtige elever i dansk læsning i 4. klasse i perioden 2014/15 til 2016/17. 
Udviklingen er den samme på landsplan. 
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6. OVERGANG TIL UNGDOMSUDDANNELSER  

 

 
Dette afsnit indeholder en gennemgang af elevernes overgange til diverse ungdomsuddannelser. 
 

 

6.1. Ny uddannelsespolitisk målsætning 

 
Med aftalen fra oktober 2017 om den Forberedende Grunduddannelse blev partierne bag også enige om 
en ny uddannelsespolitisk målsætning med afsæt i en fælles politisk ambition om, at alle unge skal have 
en ungdomsuddannelse eller tilknytning til arbejdsmarkedet. Alle 25-årige skal have gennemført en 
uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse.  
 
Det betyder, at:  
 

 i 2030 skal mindst 90 pct. af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.  

 i 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller 
arbejdsmarkedet, være halveret.  

 alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdoms-
uddannelse, har ret til at få en uddannelsesplan og skal gennem en opsøgende og opfølgende 

indsats tilbydes vejledning om mulighederne for at øge deres formelle kompetencer på kort og på 
længere sigt. 

 
Førstnævnte målsætning indgår som en del af kvalitetsrapporten på skoleområdet fremadrettet. I 2016 
var resultatet i Skanderborg Kommune, at 87 pct. af de unge – som gik i 9. klasse i 2016 – forventes at 
opnå mindst en ungdomsuddannelse inden de bliver 25 år. På landsplan var tallet 84 pct.  
(Kilder: Undervisningsministeriet og Ungdommens Uddannelsesvejledning Skanderborg-Odder). 

 

 

6.2. Ungdomsuddannelsesstatus 
 
Indikatoren ”Ungdomsuddannelsesstatus 9 måneder” angiver andelen af elever, der er i gang med en 

ungdomsuddannelse 9 måneder efter 9. eller 10. klasse, andelen der har afbrudt en ungdomsuddannelse 
i løbet af 9 måneder og andelen, der ikke har været i gang med en ungdomsuddannelse i perioden.  
Med ungdomsuddannelse menes fuldtidsungdomsuddannelse: Gymnasial og erhvervsfaglige uddannelser 
og særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Enkelte er i gang med en videregående uddannelse, de 
tælles her med under ungdomsuddannelse. Forberedende aktiviteter eller hf-enkeltfag tælles ikke med 
som en ungdomsuddannelse. (Kilde: Styrelsen for It og Læring).  
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6.2.1.1. Uddannelsesstatus 9 måneder efter afsluttet 9. klasse 
 

 
 

Note: 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 LIS, 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. k lasse. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på tal fra Danmarks Statistik. 

 

 

 

Af figuren fremgår,  
 

 at udviklingen i ungdomsuddannelsesstatus varierer fra år til år i kommunen i perioden 2011/12 

til 2014/15.  
 

 at andelen af kommunens 9. klasses afgangselever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 
efter 9 måneder, er faldende fra 2012/13 til 2014/15.  

 
 at andelen af 'igangværende' elever i kommunen er lavere end på landsplan for skoleåret 

2013/14. Den primære årsag hertil er, at det er populært blandt kommunens elever at gå i 10. 

klasse efter afsluttet 9. klasse – enten på en efterskole eller på kommunens 10. klassecenter.  
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6.2.1.2. Uddannelsesstatus 9 måneder efter afsluttet 10. klasse 
 

 
 

Note: 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 LIS, kan der forekomme enkelte barer i grafen, som ikke summerer til 

'100%'. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på tal fra Danmarks Statistik. 

 
 

 

Af figuren fremgår,  
 

 at andelen af kommunens 10. klasses afgangselever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 
efter 9 måneder, er gradvist faldende fra 2012/13 til 2014/15.  
 

 at andelen af kommunens 10. klasses afgangselever, der har afbrudt deres ungdomsuddannelse 

er steget fra 2012/13 til 2014/15. 
 

 at andelen af kommunens 10. klasses afgangselever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 
efter 9 måneder, er højere end på landsplan for skoleåret 2013/14. Kommunens andel af elever, 
der har afbrudt eller ikke påbegyndt en ungdomsuddannelse efter 9 måneder, er lavere end på 
landsplan for skoleåret 2013/14.  
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6.2.1.3. Fastholdelse i ungdomsuddannelse 9 mdr. efter afsluttet 9. klasse 
 

 
 

Note: Andel, der fastholdes i ungdomsuddannelse er andelen af elever, som er i gang med en ungdomsuddannelse ni måneder efter at 

have forladt grundskolen. Elever tæller som værende i gang uanset om de har afbrudt en eller flere ungdomsuddannelser i perioden 0-

9 måneder. Året angiver det år, hvor eleven har afsluttet 9. klasse. 

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på tal fra Danmarks Statistik. 

 

 
 

Af ovenstående figur fremgår,  

 
 at fastholdelsen hos Skanderborg Kommunes 9. klasses afgangselever samlet set varierer fra år 

til år i perioden fra 2011/12 til 2014/15. 
 

 at forskellen i fastholdelsen af kommunens drenge og piger varierer fra år til år i perioden 
2011/12 til 2014/15. 

 

 at kommunes 9. klasses afgangselever samlet set har en marginalt lavere andel fastholdt på 
ungdomsuddannelserne i sammenligning med resten af landet i skoleåret 2013/14.  
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6.2.1.4. Fastholdelse i ungdomsuddannelse 9 mdr. efter afsluttet 10. klasse 
 

 
 

Note: Andel, der fastholdes i ungdomsuddannelse er andelen af elever, som er i gang med en ungdomsuddannelse ni måneder efter at 

have forladt grundskolen. Elever tæller som værende i gang uanset om de har afbrudt en eller flere ungdomsuddannelser i perioden 0-

9 måneder. Året angiver det år, hvor eleven har afsluttet 10. klasse. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på tal fra Danmarks Statistik. 

 

 
 

Det fremgår af figuren, 

 
 at fastholdelsen på ungdomsuddannelser hos Skanderborg Kommunes 10. klasses afgangselever 

samlet set er faldende i perioden fra 2012/13 til 2014/15. 
 

 at forskellen i fastholdelsen af kommunens drenge og piger er udlignet fra at have været 1 
procentpoint i 2011/12, 3 procentpoint i 2012/13 og 1 procentpoint i 2013/14 til at være nul 

procentpoint (93 pct. for begge køn) i 2014/15. 

 
 at kommunes 10. klasses afgangselever samlet set har en højere andel fastholdt på ungdoms-

uddannelserne i sammenligning med resten af landet i skoleåret 2013/14.  
 
Når vi sammenligner figur 6.2.1.3. med 6.2.1.4. fremgår, at niveauet for fastholdelse på ungdoms-
uddannelserne generelt set er lidt lavere for elever, der er startet på en ungdomsuddannelse efter 10. 

klasse sammenlignet med elever, der er startet på en ungdomsuddannelse efter 9. klasse.  
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6.3. Andel, der er i gang med en ungdomsuddannelse 

 
 
6.3.1.1. 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: 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. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på tal fra Danmarks Statistik. 

 

 
Af ovenstående figur fremgår,  
 

 at Skanderborg Kommune i 2016 havde en lavere andel af elever, der er i gang med en 
ungdomsuddannelse 3 måneder efter afsluttet 9. klasse sammenlignet med landstallet. I 
perioden fra 2013 til 2016 er andelen af kommunens elever, der er i gang med en 

ungdomsuddannelse efter 3 måneder faldende. 
 

 at Skanderborg Kommune i 2015 havde en højere andel af elever, der er i gang med en 
ungdomsuddannelse 15 måneder efter afsluttet 9. klasse sammenlignet med landstallet. Andelen 
er stigende siden 2014. 

 
 at udviklingen i andelen af kommunens elever, der forventes at fuldføre mindst en ungdoms-

uddannelse inden for 6 år efter 9. klasse, er stigende i perioden 2014 til 2016. Det er en god 
udvikling.  
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6.3.1.2. Andel elever, der 3 måneder efter afsluttet 9. klasse er i gang med en ungdomsuddannelse, opdelt 
på type 
 

 
 

Note: Året angiver det år, hvor eleven har afsluttet 9. klasse. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på tal fra Danmarks Statistik. 

 

 

 

Det fremgår af figuren,  
 

 at andelen af kommunens elever, der 3 måneder efter afsluttet 9. klasse er i gang med en 
gymnasial uddannelse, er faldet gradvist fra 27,9 pct. til 24,3 pct. i perioden 2014 til 2016. 
Denne andel for kommunen er betydelig lavere end på landsplan i 2016.  

 

 at andelen af kommunens elever, der 3 måneder efter afsluttet 9. klasse er i gang med en 
erhvervsfaglig uddannelse, er faldet fra 4,4 pct. til 2,8 pct. i perioden 2014 til 2016. Andelen for 
kommunen er lavere end på landsplan i 2016.  

 
De lavere andele i Skanderborg Kommune sammenlignet med landsgennemsnittene skyldes det 
populære 10. klassetrin - enten på en efterskole eller på kommunens 10. klassecenter.  
 

 
6.3.1.3. Andel elever, der 15 måneder efter afsluttet 9. klasse er i gang med en ungdomsuddannelse, 
opdelt på type 
 

 
 

Note: Året angiver det år, hvor eleven har afsluttet 9. klasse. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på tal fra Danmarks Statistik. 

 

 
 

Det fremgår af ovenstående figur,  

 
 at andelen af kommunens elever, der 15 måneder efter afsluttet 9. klasse er i gang med en 

gymnasial uddannelse, er steget gradvist fra 70 pct. til 76 pct. i perioden 2013 til 2015. Andelen 
for kommunen er højere end på landsplan i 2015. 
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 at andelen af kommunens elever, der 15 måneder efter afsluttet 9. klasse er i gang med en 

erhvervsfaglig uddannelse, er faldet gradvist fra 18 pct. til 14 pct. i perioden 2013 til 2015. 
Andelen for kommunen er lavere end på landsplan i 2015.  

 
 
6.3.1.4. Andel elever, der forventes at fuldføre mindst en ungdomsuddannelse inden 6 år efter afsluttet 9. 
klasse, opdelt på uddannelsestype 
 

 
 

Note: Året angiver det år, hvor eleven har afsluttet 9. klasse. At forventes at fuldføre ’mindst en ungdomsuddannelse’ efter 6 år v il 

sige, at man forventes enten at have gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på tal fra Danmarks Statistik. 

 

 

 

Af ovenstående figur fremgår,  
 

 at andelen af kommunens elever, der forventes at fuldføre mindst en gymnasial uddannelse inden 
for 6 år efter afsluttet 9. klasse, er steget i perioden 2014 til 2016. Andelen i kommunen er 
højere end på landsplan for årgang 2016.  
 

 at andelen af kommunens elever, der forventes at fuldføre mindst en erhvervsfaglig uddannelse 

inden for 6 år efter afsluttet 9. klasse, er faldet i perioden 2014 til 2016. Andelen i kommunen er 
lavere end på landsplan for årgang 2016. 
 

 at andelen af kommunens elever, der forventes at fuldføre mindst en STU/KUU inden for 6 år 
efter afsluttet 9. klasse, er faldet en smule i perioden 2014 til 2016.2  Andelen i kommunen er 
lavere end på landsplan for årgang 2016. 

 
 at andelen af kommunens elever, der forventes at fuldføre en videregående uddannelse uden en 

fuld ungdomsuddannelse inden for 6 år efter afsluttet 9. klasse, er faldet en smule i perioden 
2014 til 2016. Andelen i kommunen er lavere end på landsplan for årgang 2016. 

 
 

                                    
2 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) er en treårig ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med 

særlige behov, som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse.  

 
Kombineret ungdomsuddannelse (KUU) henvender sig til unge, der er færdig med 9. eller 10. klasse, men som ikke har forudsætninger 

for at begynde på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. 

 

Kilder: Undervisningsministeriet og UddannelsesGuiden. 
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6.3.1.5. Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse, hhv. 3 og 15 måneder efter afsluttet 9. 
eller 10. klasse 
 

 3 måneder 15 måneder 

 2016 2015 

 9. klasse 10. klasse 9. klasse 10. klasse 

Bakkeskolen 18,6%  96,4%  

Gyvelhøjskolen 27,8%  96,2%  

Herskindskolen 33,3%  84,0%  

Højboskolen 66,7%  90,3%  

Låsby Skole 23,1%  91,7%  

Morten Børup Skolen 13,2%  91,4%  

Mølleskolen 20,3%  90,3%  

Niels Ebbesen Skolen 37,8%  90,7%  

Skovbyskolen 33,3%  86,0%  

Stilling Skole 20,6%  88,0%  

Stjærskolen   90,9%  

Virring Skole             19,0%  90,3%  

Kommunen 27,1%  90,6%  
Note: 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: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på tal fra Danmarks Statistik. 

 

 

 

Det fremgår af ovenstående tabel,  
 

 at der er store forskelle i andelen af kommunens elever, der er i gang med en ungdoms-
uddannelse hhv. 3 måneder og 15 måneder efter afsluttet 9. klasse. Forskellen skyldes primært 
det populære 10. klassetrin på enten efterskole eller kommunens 10. klassecenter.  

 
 at der er forskelle mellem kommunens skoler målt på andelene af elever, der er i gang med en 

ungdomsuddannelse hhv. 3 måneder og 15 måneder efter afsluttet 9. klasse.  
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6.3.1.6. Andel elever, der har gennemført mindst en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter afsluttet 9. 
klasse 
 

 
 

Note: At have gennemført ’mindst en ungdomsuddannelse’ vil sige, at man enten har gennemført en ungdomsuddannelse eller en 

videregående uddannelse. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på tal fra Danmarks Statistik. 

 
 

 

Af ovenstående figur fremgår,  
 

 at andelen af kommunens elever, der har gennemført mindst en ungdomsuddannelse inden for 6 

år efter afsluttet 9. klasse, er først steget og derefter faldet fra årgang 2008 til 2010. 
 

 at andelen af kommunens elever fra årgang 2010, der har gennemført mindst en ungdoms-
uddannelse inden for 6 år efter afsluttet 9. klasse, er lavere end andelen for årgang 2010 på 
landsplan.  

 

 
 
6.3.1.7. Andel elever, der har gennemført mindst en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter afsluttet 9. 
klasse, opdelt på uddannelsestype 
 

 
 

Note: At have gennemført ’mindst en ungdomsuddannelse’ vil sige, at man enten har gennemført en ungdomsuddannelse eller en 

videregående uddannelse. Elever, der har gennemført både en gymnasial og erhvervsfaglig uddannelse er ikke skilt ud. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på tal fra Danmarks Statistik. 

 

 

 

Af ovenstående figur fremgår,  
 

 at andelen af kommunens elever, der har gennemført mindst en gymnasial uddannelse inden for 
6 år efter afsluttet 9. klasse, er først steget og derefter faldet fra årgang 2008 til 2010. Andelen i 
kommunen er højere end på landsplan for årgang 2010.  
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 at andelen af kommunens elever, der har gennemført mindst en erhvervsfaglig uddannelse inden 

for 6 år efter afsluttet 9. klasse, er først faldet og derefter steget fra årgang 2008 til 2010. 
Andelen i kommunen er på samme niveau som på landsplan for årgang 2010.  

 
 at andelen af kommunens elever, der har gennemført mindst en særlig tilrettelagt 

ungdomsuddannelse (STU) inden for 6 år efter afsluttet 9. klasse, er på samme niveau fra årgang 

2008 til 2010. Andelen i kommunen er på samme niveau som på landsplan for årgang 2010.  
 

 at andelen af kommunens elever, der ikke har gennemført en ungdoms- eller videregående 
uddannelse inden for 6 år efter afsluttet 9. klasse, er først faldet og derefter steget fra årgang 
2008 til 2010. Andelen i kommunen er lavere end på landsplan for årgang 2010. 
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7. TRIVSEL  

 

 
Danske skoleelevers trivsel måles årligt. Det sker som led i folkeskolereformen og skal give mulighed for 
at følge op på det nationale mål om, at elevernes trivsel skal øges. Alle folkeskoler skal hvert år 
gennemføre en trivselsmåling blandt eleverne i børnehaveklassen til og med 9. klasse. Det gælder også 
for specialskoler. Trivselsmålingen består af et elektronisk spørgeskema, som indeholder 40 spørgsmål til 
eleverne på mellemtrinnet og i udskolingen (4. - 9. klasse) og 20 mere enkle spørgsmål til eleverne i 
indskolingen (0. - 3. klasse). Trivselsmålingen er udviklet på baggrund af anbefalinger fra en 

ekspertgruppe.  
 
Den første trivselsmåling fra foråret 2015 var en baselineundersøgelse, som skulle danne grundlag for 
beregning af måltal for trivsel blandt landets skoleelever. Svarene på de samme spørgsmål i de 
efterfølgende trivselsmålinger kan således bruges til at følge op på udviklingen i elevernes trivsel år for 
år.  
 

Resultaterne fra trivselsmålingen er et redskab for forskere, centraladministrationen, kommuner, skoler 

og det undervisende personale til deres systematiske arbejde med trivsel og undervisningsmiljø på 
skolerne. (Kilde: Undervisningsministeriet).  

 
 

7.1. Trivsel i 0. - 3. klasse 

 
 
7.1.1. Svarfordeling på udvalgte spørgsmål  

 
Er du glad for din klasse? 

 
 
Føler du dig alene i skolen? 
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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 spændende i skolen? 

 
 
Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne? 

 



40 

 

Note: Den nationale trivselsmåling består af 20 spørgsmål for elever i indskolingen. Ovenstående spørgsmål er udvalgt som 

pejlemærke for trivslen efter anbefaling fra Dansk Center for Undervisningsmiljø. 
Kilde: Den årlige nationale trivselsmåling. Styrelsen for It og Læring (LIS). 

 

 

 

Af ovenstående figur fremgår,  
 

 at Skanderborg Kommunes 0. - 3. klasseelever overvejende er glade for deres klasse, glade for 

deres lærere og modtager god hjælp fra dem. Derudover føler eleverne også, at de lærer noget 
spændende i skolen. Det er et godt tegn.  

 
 at Skanderborg Kommunes 0. - 3. klasseelever har delte meninger om spørgsmålet, hvorvidt de 

er med til at bestemme, hvad de skal lave i timerne eller ej.  
 

 at en stor del af Skanderborg Kommunes 0. - 3. klasseelever svarer, at de nogle gange eller tit 

føler sig alene i skolen. Det er et dårligt tegn.  
 

 at en stor del af Skanderborg Kommunes 0. - 3. klasseelever svarer, at de nogle gange eller tit 

bliver kede af det pga. drilleri i skolen. Det er et dårligt tegn.  
 

 at Skanderborg Kommunes 0. - 3. klasseelever i perioden 2014/15 til 2016/17…:  

 
o … er gladere for deres klasse 
o … føler sig mindre alene i skolen 
o … bliver mindre kede af det pga. drilleri 
o … er gladere for deres lærere 
o … oplever mere hjælp fra deres lærere  
o … oplever større medbestemmelse i timerne 

 
Ovenstående er en god udvikling. På spørgsmålet om, hvorvidt eleverne lærer noget spændende i 
skolen er udviklingen omtrent status quo.  

 
 at Skanderborg Kommunes 0. - 3. klasseelevers svar overordnet set ligner svarfordelingen på 

landsplan i skoleåret 2016/17, men der er nævneværdige forskelle: 
 

o Kommunens elever svarer, at de føler sig gladere for deres klasse, mindre alene og 
mindre kede af det pga. drilleri sammenlignet med deres jævnaldrende på landsplan. 

o En mindre andel af kommunens elever svarer "ja, meget" til, at de lærer noget 
spændende i skolen sammenlignet med landstallet. Ydermere svarer kommunens elever, 
at de i mindre grad er med til at bestemme, hvad de skal lave i timerne sammenlignet 
med tallene på landsplan.  
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7.1.2. Andel elever, der på udvalgte spørgsmål har angivet den ‘ringest mulige trivsel’ i 2016/17 
 

 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? 

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

Bakkeskolen 0,7% 4,6% 9,4% 0,0% 1,7% 5,0% 45,4% 

Bjedstrup Skole 0,0% 6,5% 10,0% 0,0% 0,0% 6,3% 50,0% 

Ejer Bavnehøjskolen 0,0% 6,6% 8,1% 6,5% 1,6% 8,2% 75,0% 

Gl Rye Skole 3,8% 3,8% 5,6% 1,9% 4,7% 6,7% 24,5% 

Gyvelhøjskolen 1,0% 4,0% 7,4% 0,0% 2,9% 3,4% 45,0% 

Herskindskolen 1,2% 8,8% 10,8% 7,1% 7,4% 10,8% 70,4% 

Højboskolen 1,7% 5,1% 5,8% 0,4% 2,5% 4,1% 52,5% 

Knudsøskolen 1,2% 3,7% 8,5% 1,2% 1,2% 1,2% 52,5% 

Låsby Skole 6,1% 7,1% 14,5% 4,8% 6,8% 14,4% 65,8% 

Morten Børup Skolen 2,0% 2,3% 7,8% 1,1% 2,0% 3,4% 46,0% 

Mølleskolen 1,7% 8,2% 8,2% 1,4% 0,7% 3,1% 52,5% 

Niels Ebbesen Skolen 2,3% 6,0% 9,9% 0,9% 2,8% 4,1% 49,3% 

Skovbyskolen 2,8% 2,8% 7,5% 0,8% 1,6% 5,1% 22,8% 

Stilling Skole 2,4% 7,9% 7,4% 1,0% 2,5% 7,1% 43,8% 

Stjærskolen 0,0% 8,4% 7,3% 0,0% 1,1% 5,7% 23,0% 

Veng Skole 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 4,2% 60,6% 

Virring Skole 3,0% 5,4% 7,5% 1,8% 0,6% 6,0% 51,8% 

Voerladegård Skole 1,4% 1,4% 10,8% 1,4% 1,4% 1,4% 43,8% 

Kommunen 1,9% 5,1% 8,2% 1,3% 2,3% 5,2% 46,8% 
Note: 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: Den årlige nationale trivselsmåling. Styrelsen for It og Læring (LIS). 

 

 

 

Af ovenstående tabel fremgår andelen af 0. - 3. klasselever, der på udvalgte spørgsmål har angivet den 
'ringest mulige trivsel' fordelt på kommunens skoler.  
 
Det fremgår af tabellen,  
 

 at der er forskelle mellem indskolingselevernes oplevede trivsel på tværs af kommunens skoler. 
Nogle elever trives dårligere end andre.  

 
 at 8,2 pct. af kommunens indskolingselever i gennemsnit svarer 'ja, tit' til, at de bliver kede af 

det pga. drilleri.  
 

 at 46,8 pct. af kommunens indskolingselever i gennemsnit oplever, at de ikke er med til at 
bestemme, hvad der skal laves i timerne.  
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7.2. Trivsel i 4. - 9. klasse 

 
 
7.2.1. Samlet indikator for trivsel og indikatorer opdelt på temaer i 2016/17 

 

 
 
Note: 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: Den årlige nationale trivselsmåling. Styrelsen for It og Læring (LIS). 

 

 

 

Ovenstående figur angiver udviklingen i gennemsnittet på forskellige trivselsindikatorer for kommunens 
mellemtrins- og udskolingselever (4. - 9. klasse) i perioden 2014/15 til 2016/17. Gennemsnittene på 
landsniveau er fra skoleåret 2016/17. 
 
Det fremgår af figuren,  
 

 at Skanderborg Kommunes 4. - 9. klasseelever i gennemsnit scorer højest på 'social trivsel' og 
lavest på 'støtte og inspiration' – præcis som på landsplan. 
 

 at Skanderborg Kommunes 4. - 9. klasseelever har oplevet en lille tilbagegang siden skoleåret 
2015/16 på indikatorerne 'social trivsel', 'faglig trivsel' og 'støtte og inspiration'. På disse tre 
indikatorer er gennemsnittet igen det samme som i skoleåret 2014/15. På indikatoren 'ro og 
orden' er udviklingen status quo siden 2015/16. 

 
 at Skanderborg Kommunes 4. - 9. klasseelever på den samlede trivselsindikator oplever et 

marginalt lavere niveau sammenlignet med mellemtrins- og udskolingseleverne i resten af landet.  
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7.2.2. Svarfordeling for gennemsnittet på forskellige temaer 

 
Social trivsel 

 
 
Faglig trivsel 

 
 
Støtte og inspiration 

 
 
Ro og orden 

 
 

Note: 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. Ovenstående figur 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. 
Kilde: Den årlige nationale trivselsmåling. Styrelsen for It og Læring (LIS). 

 

 

 

Figuren ovenfor viser fordelingen af mellemtrins- og udskolingselevernes gennemsnit på svarene på en 
skala fra 1 til 5 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 
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gennemsnit fra 4,1 til 5,0. Udviklingen fremgår fra 2014/15 til 2016/17. Landstallene er for skoleåret 

2016/17. 
 
Det fremgår af figuren,  
 

 at Skanderborg Kommunes 4. - 9. klasseelever i gennemsnit oplever bedre 'social trivsel' og 

mere 'ro og orden' i perioden fra 2014/15 til 2016/17. 
 

 at Skanderborg Kommunes 4. - 9. klasseelever i gennemsnit oplever ringere 'støtte og 
inspiration' og 'faglig trivsel' i perioden fra 2014/15 til 2016/17. 
 

 at Skanderborg Kommunes 4. - 9. klasseelever i gennemsnit oplever mindre 'støtte og 

inspiration' og 'faglig trivsel', men bedre 'social trivsel' sammenlignet med resten af landets 
mellemtrins- og udskolingselever i 2016/17.  

 

 
7.2.3. Indikatorer for trivsel opdelt på temaer i 2016/17 
 

 Social trivsel Faglig trivsel Støtte og inspiration Ro og orden 

Bakkeskolen 4,0 3,7 3,0 3,6 

Bjedstrup Skole 4,2 3,7 3,3 3,7 

Ejer Bavnehøjskolen 3,8 3,6 3,2 3,6 

Gl Rye Skole 4,4 4,0 3,6 4,1 

Gyvelhøjskolen 4,1 3,7 3,2 3,7 

Herskindskolen 4,0 3,7 3,0 3,4 

Højboskolen 4,2 3,7 3,3 3,8 

Knudsøskolen 4,4 3,9 3,6 4,0 

Låsby Skole 3,9 3,5 3,0 3,6 

Morten Børup Skolen 4,1 3,7 3,1 3,7 

Mølleskolen 4,2 3,9 3,2 4,0 

Niels Ebbesen Skolen 4,1 3,7 3,1 3,7 

Skovbyskolen 4,2 3,7 3,3 3,8 

Stilling Skole 4,1 3,7 3,2 3,7 

Stjærskolen 4,3 3,9 3,3 3,8 

Veng Skole 4,3 3,7 3,3 3,8 

Virring Skole 4,1 3,6 3,1 3,7 

Voerladegård Skole 3,8 3,6 3,2 3,7 

Kommunen 4,1 3,7 3,2 3,8 
Note: 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: Den årlige nationale trivselsmåling. Styrelsen for It og Læring (LIS). 

 

 

 

Tabellen ovenfor viser kommunens 4. - 9. klasseelevers gennemsnitlige svar opdelt på de fire trivsels-

indikatorer: 'social trivsel', 'faglig trivsel', 'støtte og inspiration' samt 'ro og orden'.  
 
Det fremgår af tabellen,  

 
 at der er forskelle blandt mellemtrins- og udskolingselevernes oplevede trivsel på tværs af 

kommunens skoler. Nogle skolers elever oplever bedre trivsel end andre.  
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 at kommunens samlede gennemsnit for mellemtrins- og udskolingseleverne er højest inden for 

trivselsindikatoren 'social trivsel' (4,1) og lavest inden for indikatoren 'støtte og inspiration' (3,2). 
Dette resultat fremgik også af figur 7.2.1.  
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8. INKLUSION 
 

 
Dette afsnit indeholder en oversigt over udviklingen i inklusionsgraden, antallet af elever der modtager 
specialundervisning og antallet af klager til Klagenævnet for Specialundervisning.  

 

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

 
 

Note: 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: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på tal fra Danmarks Statistik. 

 
 

 

Ovenstående figur har det formål at følge op på, om folkeskolen er indrettet, så der er plads til alle børn i 
fællesskabet. Mere konkret anvendes indikatoren vedrørende inklusionsgrad til at følge op på 

målsætningen om, at andelen af elever i den almindelige folkeskole skal øges til 96 pct. af eleverne. 
(Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS)). 
 
Det fremgår af ovenstående figur,  
 

 at Skanderborg Kommune opfylder Undervisningsministeriets målsætning (96 pct.) i hele 

perioden 2014/15 til 2016/17. Landsgennemsnittet for skoleåret 2016/17 er lidt lavere, nemlig 
95 pct. 

 

 
8.1.1.2. Antal elever der modtager specialundervisning 
 

 Antal elever Procent 

Kommunen, 16/17 297 3,6% 

Kommunen, 15/16 275 3,4% 

Kommunen, 14/15 280 3,4% 
Note: 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: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på tal fra Danmarks Statistik. 

 

 

 

Det fremgår af ovenstående tabel,  
 

 at antallet af elever, der modtager specialundervisning i Skanderborg Kommune først er faldet og 

derefter steget i perioden 2014/15 til 2016/17. 
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8.1.1.3. Antal elever der modtager specialundervisning i 2016/17 
 

 Antal elever Procent 

Bakkeskolen - - 

Bjedstrup Skole - - 

Ejer Bavnehøjskolen - - 

Gl Rye Skole - - 

Gyvelhøjskolen - - 

Herskindskolen - - 

Højboskolen - - 

Knudsøskolen - - 

Låsby Skole 72 18,6% 

Morten Børup Skolen - - 

Mølleskolen 32 3,2% 

Niels Ebbesen Skolen 14 1,8% 

Skanderborg Ungdomsskole 42 15,7% 

Skovbyskolen 49 7,5% 

Stilling Skole 48 7,3% 

Stjærskolen - - 

Veng Skole - - 

Virring Skole - - 

Voerladegård Skole - - 

Kommunen 297 3,6% 
Note: 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. For skoler indgår elever der 

modtager specialundervisning i folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Specialskoler er således ikke vist. For kommunen indgår alle 

elever i specialskoler, specialklasser, dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på tal fra Danmarks Statistik. 

 
 

 

Ovenstående tabel viser fordelingen af elever, der modtager specialundervisning i Skanderborg Kommune 
i skoleåret 2016/17.  

 

 
8.1.1.4. Antal klager til Klagenævnet for Specialundervisning 
 

 Antal klager 

16/17 0 

15/16 0 

14/15 0 
Kilde: Skanderborg Kommunes egen indberetning. 

 

 

 

Det fremgår af ovenstående oversigt, at antallet af klager til Klagenævnet for Specialundervisning er nul i 
hele perioden 2014/15 til 2016/17.  
 
At der ingen klager har været, skyldes Skanderborg Kommunes visitationsprocedure. Kommunen gør en 

særlig indsats for at inddrage forældre i visitationsprocessen, hvorved de får indflydelse på beslutningen 
om et særligt tilrettelagt undervisningstilbud til deres børn.   
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9. KVALITETSOPLYSNINGER  
 

 

9.1. Undervisning og kompetencedækning 
 
Dette afsnit indeholder informationer om skolernes faglige kvalitet, målt på undervisning og 
kompetencedækning. 

 
'Kompetencedækning' er et udtryk for, hvor stor en andel af elevernes undervisningstimer, der varetages 
af undervisere med ’undervisningskompetence’ eller ’tilsvarende kompetencer’.  

 
 
9.1.1.1. Samlet kompetencedækning 
 

 
 

Note: 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. 

Specialskoler, 10. klassecentre og kommunale ungdomsskoler er ikke indeholdt i tallene. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 

 

 

 

Ifølge Undervisningsministeriet indbefatter målet om fuld kompetencedækning (dvs. 95 pct.), at 
folkeskolens elever i 2020 skal undervises af lærere, som enten har undervisningskompetencer eller har 
kompetencer svarende til undervisningskompetence.3  

 
Målsætningen om fuld kompetencedækning indeholder alle fag og alle klassetrin og skal gælde på 
kommuneniveau. (Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS)). 

  
Af ovenstående figur fremgår,  
 

 at kommunens samlede andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning er status 

quo (83 pct.) i perioden 2014/15 til 2016/17.  
 

 at kommunens andel af undervisningstimer med kompetencedækning er lavere end på landsplan 
i skoleåret 2016/17. 

  

                                    
3 At have undervisningskompetence i et fag betyder, at underviseren har haft det pågældende fag som linjefag på læreruddannelsen. 

 

At have kompetencer svarende til undervisningskompetence betyder, at underviseren fx har en efteruddannelse, videreuddannelse, 

kompetencegivende uddannelse eller et længerevarende kursusforløb, der vurderes at give kompetencer svarende til undervisnings-

kompetence. Skolens leder må foretage et skøn i denne forbindelse.  

 

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 

 



49 

 

9.1.1.2. Kompetencedækning opdelt på fag, 2016/17 
 

 
 

Note: Specialskoler, 10. klassecentre og kommunale ungdomsskoler er ikke indeholdt i tallene. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 

 

 

 

Det fremgår af ovenstående figur,  
 

 at der er store forskelle på kompetencedækningen på tværs af fagene i kommunen i 2016/17.  
 

 at kommunens kompetencedækning er på et lavere niveau end landsgennemsnittene i 
hovedparten af fagene i 2016/17.  
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9.1.1.3. Kompetencedækning opdelt på klassetrin, 2016/17 
 

 
 

Note: Specialskoler, 10. klassecentre og kommunale ungdomsskoler er ikke indeholdt i tallene. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 

 

 

 

Af ovenstående figur fremgår,  
 

 at kommunens kompetencedækning varierer fra årgang til årgang i skoleåret 2016/17.  
 

 at kommunens kompetencedækning er gradvist stigende fra 6. årgang og op til 9. årgang i 
2016/17.  

 

 at kommunens kompetencedækning er på et lavere niveau end landsgennemsnittene på 
hovedparten af klassetrinene i 2016/17.  
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9.1.1.4. Samlet kompetencedækning opdelt på skoler, 2016/17 
 

 
 

Note: Specialskoler, 10. klassecentre og kommunale ungdomsskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning samt kommunens indberetning. 

 

 

 

Ovenstående figur viser, at der er store forskelle i kompetencedækning på tværs af kommunens skoler i 
skoleåret 2016/17.  
 
For at højne kompetencedækningen på kommunens skoler, har kommunen udarbejdet en kompetence-
udviklingsstrategi frem mod år 2020. Siden august 2015 har kommunen i samarbejde med VIA UC tilbudt 
skolelærere efteruddannelse i folkeskolens fag med henblik på at opnå undervisningskompetence eller 

kompetencer svarende hertil.  

 
 

 

9.2. Øvrige kvalitetsoplysninger 

 
 

I dette afsnit indgår oplysninger om elevtallet på kommune- og skoleniveau samt oplysninger om folke-
skolernes udgifter (netto) pr. elev.  
 

9.2.1. Elevtal mm.  

 
 

9.2.1.1. Elevtal, andel med bopæl i kommunen og andel, der modtager undervisning i dansk som 
andetsprog 
 

 Elevtal Andel af elever med 
bopæl i kommunen 

Undervisning i dansk 
som andetsprog, andel 

elever 

Kommunen, 16/17 8.145 - 3,0% 

Kommunen, 15/16 8.137 96,0% 2,6% 

Kommunen, 14/15 8.144 96,0% 2,1% 

Landstal, 16/17 - 95,3% 4,7% 
Note: Elevtallet er opgjort den 5. september i starten af skoleåret. Elevernes bopælskommune er opgjort den 1. januar.  
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på tal fra Danmarks Statistik. 
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Det fremgår af tabellen ovenfor, at kommunens samlede elevtal er stabilt i perioden 2014/15 til 2016/17.  
 

 
9.2.1.2. Elevtal, andel med bopæl i kommunen og andel, der modtager undervisning i dansk som 
andetsprog i 2016/17 
 

 Elevtal Andel af elever med bopæl i 
kommunen 

Undervisning i dansk som 
andetsprog, andel elever 

  Drenge Piger Drenge Piger 

Bakkeskolen 709 98,1% 97,9% - - 

Bjedstrup Skole 73 100,0% 97,0% - - 

Ejer Bavnehøjskolen 133 95,4% 94,1% - - 

Gl Rye Skole 218 96,5% 97,1% - - 

Gyvelhøjskolen 576 98,1% 99,2% 2,3% - 

Herskindskolen 224 97,6% 87,1% - - 

Højboskolen 550 98,3% 96,9% 11,4% 10,8% 

Knudsøskolen 156 98,7% 98,7% - - 

Låsby Skole 388 95,8% 97,4% - - 

Morten Børup Skolen 840 96,4% 96,7% 1,2% - 

Mølleskolen 1.007 96,5% 96,1% 8,1% 6,4% 

Niels Ebbesen Skolen 772 96,8% 97,5% 5,4% 4,9% 

Skanderborg 
Ungdomsskole 

267 82,6% 86,0% 15,6% 5,0% 

Skovbyskolen 651 95,0% 97,3% - - 

Stilling Skole 655 97,5% 97,0% 1,9% 1,8% 

Stjærskolen 209 98,4% 97,6% - - 

Veng Skole 149 94,3% 98,4% - - 

Virring Skole 442 96,9% 97,2% - - 

Voerladegård Skole 126 72,1% 58,6% - - 

Kommunen 8.145  3,0% 

Note: Elevtallet er opgjort den 5. september i starten af skoleåret. Elevernes bopælskommune er opgjort den 1. januar. Skoler, hvor 

der ikke er tilgængelige nøgletal i LIS, vises ikke og indgår ikke i kommunegennemsnittet. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på tal fra Danmarks Statistik. 

 

 

 

Af tabellen ovenfor fremgår elevtallene på kommunens skoler i skoleåret 2016/17.  
 
Desuden fremgår en opgørelse over andelen af skolernes elever, der har bopæl i Skanderborg Kommune 

fordelt på drenge og piger samt andelen af skolernes elever, der modtager undervisning i dansk som 
andetsprog fordelt på drenge og piger.  
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9.2.2. Økonomi  

 

9.2.2.1. Udviklingen i udgifter til folkeskolen (netto) pr. elev, 2014/15, 2015/16 og 2016/17 

 
Skole Udgifter pr. elev (kr.) 

2016/17 

Udgifter pr. elev (kr.) 

2015/16 

Udgifter pr. elev (kr.) 

2014/15 

Bakkeskolen 46.016 44.530 44.087 

Bjedstrup Skole 93.716 87.949  71.403  

Ejer Bavnehøjskolen 65.092 65.282  61.850  

Gl. Rye Skole 59.863 56.087  54.226  

Gyvelhøjskolen 51.890 47.120  46.613  

Herskindskolen 55.764 54.579  55.137  

Højboskolen 48.566 49.563  50.446  

Knudsøskolen 59.076 56.184  54.130  

Låsby Skole 54.903 55.078  55.807  

Morten Børup Skolen 48.416 46.527  44.671  

Mølleskolen 45.987 45.039  43.789  

Niels Ebbesen Skolen 47.132 44.710  43.401  

Skovbyskolen 53.348 53.186  48.852  

Stilling Skole 47.792 47.703  47.871  

Stjærskolen 59.174 55.729  53.259  

Veng Skole 62.890 64.160  62.108  

Virring Skole 55.551 56.274  53.767  

Voerladegård Skole 61.782 59.564  60.356  

Vægtet gennemsnitlig udgift pr. elev 50.728 50.052  48.760  

Note: Tallene er beregnet ud fra regnskabstal på funktion 3.22.01. Specialskoler, specialklasser, DSA-midler og SFO er ikke indregnet i 

nettoudgifterne. Udgiften for skoleåret 2016/17 er beregnet på grundlag af regnskabstallene for 2016 og 2017 og elevtallene i 

skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18. Udgifterne vedrørende skoleåret 2016/17 i 2016 er beregnet på grundlag af en vægtning af 

elevtallene pr. 5.9.2015 (7/12) og elevtallene pr. 5.9.2016 (5/12). Udgifterne vedrørende skoleåret 2016/17 i 2017 er beregnet på 
grundlag af en vægtning af elevtallene pr. 5.9.2016 (7/12) og elevtallene pr. 5.9.2017 (5/12). Udgifterne for skoleårene 2015/16 og 

2014/15 er beregnet på samme måde som for skoleåret 2016/17.       

Kilde: Skanderborg Kommunes egne beregninger. 

 

 

 

Af tabellen ovenfor fremgår, at der er forskelle på udgifterne til kommunens folkeskoler (netto) pr. elev i 
perioden 2014/15 til 2016/17.   
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10. SKOLEBESTYRELSERNES UDTALELSER 

 

 
Bakkeskolen 

 
Skolebestyrelsen har på møde 8. februar behandlet den udsendte kvalitetsrapport. 
 
På baggrund af drøftelse bemærker bestyrelsen, at man gerne havde haft mulighed for at se de 
opsamlende formuleringer i kvalitetsrapporten og ikke alene faktadelen. 
 
I forhold til faktadelen er bestyrelsen tilfreds med den udvikling, skolen er i. Der er et godt afsæt for det 

fortsatte arbejde. 
 
Fristen for at komme med høringssvar har været kort. 

 
 

Bjedstrup Skole 
 
Bestyrelsen for Bjedstrup Skole og Børnehus har følgende kommentarer til kvalitetsrapporten for 
skoleområdet 2016/17: 
 

 I forhold til trivselsmålingerne udtrykker bestyrelsen tilfredshed med, at alle børn i indskolingen 
er glade for deres klasse og deres lærere. Bestyrelsen konstaterer, at der er områder, hvor der er 
plads til forbedring. Målingen for elever i 4. – 6. klasse viser, at Bjedstrup skole ligger på niveau 
med kommunens gennemsnit. Det er et mål, at skolens fokus på trivsel i skoleåret 2017/18 vil 
vise sig i kommende måling – og i virkeligheden. 
 

 Bestyrelsen konstaterer, at Bjedstrup Skole ligger lavt i forhold til kompetencedækning. Det er 
forventeligt på en lille skole med 9 lærere. 
 

 Bestyrelsen konstaterer, at udgifter pr. elev har været stigende på Bjedstrup Skole, og at dette 
har sin grund i et faldende elevtal. Bestyrelsen bemærker i denne sammenhæng, at udgifterne 

pr. elev igen forventes at falde med det faktuelt stigende børnetal. 

 
 

Ejer Bavnehøj Skolen 

 
Bestyrelsen er glad for den store daglige indsats, personale og ledelse udfører. I en tid med faldende 
elevtal er det lykkedes at starte en kostordning og en vuggestuegruppe op, så stedet også på den måde, 
er et attraktivt valg for borgerne. Sygefraværet er faldet og der er blevet lavet tilpasninger hos både 
medarbejdere og ledelse, så udgifterne passer til indtægterne. 
 
Faglighed 
De dygtige elever: Andelen af elever med gode resultater i matematik er over 80 pct., og det er flot. Vi 

skal i årene fremover også have fokus på at arbejde med læsningen for de elever med gode resultater i 
test her på skolen, så vi når på samme niveau som i matematik. 
Elever med udfordringer: Andelen af elever med dårlige resultater i nationale test, når det gælder dansk 
og læsning er faldende og det er godt, vi skal have udvirket så endnu færre elever får dårlige resultater i 

matematik. 
 
Trivsel 

Vi skal sikre, at eleverne kommer til at opleve en højere trivsel. Vi skal have særligt fokus på 
medbestemmelse, den sociale trivsel og ro og orden i årene fremover, herunder en fokuseret indsats mod 
mobning. 
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Gl. Rye Skole 

 
Bestyrelsen for Samdriften Gl. Rye Skole noterer sig Kvalitetsrapporten og har følgende kommentarer: 
 
Ift. tabel 9.2.2.1 er det meget uklart, hvad formålet og vurderingen af data er i denne sammenhæng. Det 
kan efter bestyrelsens vurdering give en uhensigtsmæssig tolkning, når alle skoler er listet op, uden en 
inddeling efter skolestørrelse, bygningers alder/vedligeholdelsesbehov, socioøkonomiske forhold, 

budgettal inden for de seneste år, etc. Dette afhænger helt af de mål og hensigter, der er med data. 
 

 
Gyvelhøjskolen 

 
Gyvelhøjskolens bestyrelse har med interesse læst kvalitetsrapporten for skoleområdet 2016/17. 
 
Kvalitetsrapporten understøtter helt overordnet skolebestyrelsens billede af en velfungerende kommunal 
folkeskole, hvor der arbejdes målrettet med den fortsatte udvikling af de bedste vilkår for læring og 

trivsel i fællesskabets rammer. 

 
 Det er glædeligt, at der generelt er et højt fagligt niveau på resultaterne ved afgangsprøven og 

ved de nationale test. Gyvelhøjskolen har som et led i at styrke indsatsen omkring såvel de 
”allerdygtigste elever” og for elever med ”dårlige” resultater, gennem et særligt tilrettelagt 
læseforløb, hvor eleverne i indskolingen i en periode på tre måneder modtager særlig tilrettelagt 
læseundervisning på hold inddelt efter fagligt niveau. Forløbet varetages af læsevejlederne i 
samarbejde med klassernes faste ’voksne’. 

 
 Vi er særdeles glade for at 96,2 pct. af afgangseleverne i gang med en ungdomsuddannelse 15 

måneder efter afsluttet 9. klasse, hvilket for os er et særdeles relevant parameter. 
 

 Det er særdeles glædeligt, at vi kan læse, at trivslen er steget i perioden 2014/15 til 2016/17. 
Det er et centralt omdrejningspunkt for børn og unge deltagelsesbetingelser, at de oplever sig 

som en værdifuld og aktiv del af fællesskabet, hvor de også inddrages som værdifuld part i 
udviklingen af skole. Vi er derfor optaget af at øge trivslen blandt eleverne til et endnu højere 
niveau. 

 
 Vi er som bestyrelse meget optaget af, at oversigten over skolernes udgifter pr. elev, viser en så 

bemærkelsesværdig forskel på, hvad en elev koster på de forskellige skoler. De skoler der er 
dyrest pr. elev er samtidig de skoler med det laveste elevantal. 

 
 Linjefagsdækningen for Gyvelhøjskolen er ikke tilfredsstillende iht. de nationale mål. Det har vi 

sat eksplicit fokus på, hvilket forventes at afspejle sig i næstkommende kvalitetsrapport. Dette 
fokus udmønter sig i opkvalificering af lærere ligesom der ved nyansættelser altid er fokus på 
linjefagsdækning.   
 

Det er med tilfredshed, at bestyrelsen kan læse, at skolerne i Skanderborg Kommune placerer sig over 

landsgennemsnittet på de områder, der er udpeget som indikatorer for kvalitet i skolen.  
 
Gyvelhøjskolen lever således op til bestyrelsens forventninger og fortsætter den stabile udvikling, som 
også er grundlaget for de indsatsområder, som også anføres i skolens kontraktmål. 
 
 

Herskind Skole 
 
Fællesbestyrelsen på Herskind Skole og Børnehus har på bestyrelsesmøde den 5. februar 2018 

gennemgået kvalitetsrapporten og diskuteret dennes indhold.  
 
Vi bemærker positivt, at karaktergennemsnittet for Herskind Skoles afgangsklasse ligger over 
landsgennemsnittet og endvidere ligger vi fint i forhold til socioøkonomisk reference. Samtidig er det 
positivt, at afgangskarakteren for alle elever på Herskind Skole er mindst 02 i dansk og matematik. Dog 
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bemærker vi, at andelen af elever der er gode til dansk læsning og matematik generelt ikke ser ud til at 

stige gennem årene, hvilket vi vil holde fokus på i det videre arbejde med elevernes faglighed, og vi 
mener blandt andet, det handler om at styrke især de elever, der har læsevanskeligheder. 
 
Et meget vigtigt fokuspunkt for Herskind Skole og Børnehus’ fællesbestyrelse i de kommende år bliver 
trivselsarbejdet. Vi mener, det bør tages alvorligt, at næsten 11 pct. af indskolingens elever føler sig 

drillet og 9 pct. føler sig alene. Samtidig svarer 70 pct., at de ikke er med til at bestemme, hvad der sker 
i timerne. I mellemtrin og udskoling ses på samme måde, at der er rum for forbedring i forhold til både 
social og faglig trivsel, støtte og inspiration samt ro og orden. Vi ønsker at arbejde målrettet mod at 
bedre trivslen på hele skolen. Vi vil medvirke til at sikre, at relationsarbejdet styrkes både mellem 
eleverne og mellem elev/lærer. Her ser vi bl.a. arbejdet med trivselsråd som en vej, da vi mener, 
forældre spiller en stor rolle i at være medskabere i forhold til ro og tryghed i klasserummet. 

 
Der er allerede tiltag i gang på skolen for at styrke trivsel på tværs af klassetrin og lærerteams, som vi 
følger nøje. Endelig har vi en klar forventning om, at en styrkelse af trivslen på alle klassetrin samt større 
medinddragelse af eleverne i undervisningsplanlægningen vil have en positiv effekt også på 
læringskurven og dermed det faglige niveau generelt. Vi ser således frem til, at dette arbejde vil kunne 
spores i næste trivselsmåling. 

 

 
Højboskolen 

 
Bestyrelsens kommentarer til kvalitetsrapporten: 
 
Vi arbejder på at komme i mål med kompetencedækningen. Der er dog en naturlig udfordring i forhold 
til, at vi også bruger pædagoger i undervisningen. 
 
Vores elever har fået dårlige afgangskarakterer. Tallene er også udtryk for, at vi har afgangsklasser som 
er meget belastede. Vi arbejdede sidste forår meget med at støtte eleverne i deres udvikling og arbejde 

med det faglige stof. Det er et arbejde, vi fortsætter og intensiverer. 
 
Vi har også alt for mange elever, der ikke opnår karakteren 02. Det er vores opfattelse, at det især 
skyldes manglende sprogkundskaber. Derfor vil vi i de kommende år have fokus på at støtte de elever, 
som har svage sproglige forudsætninger. 

 

Trivselsmålingen er som udgangspunkt tilfredsstillende på Højboskolen, men vi skal fortsat have fokus 
på, at eleverne oplever at de er med til at bestemme hvad de skal lave i timerne. 

 

 
Knudsøskolen 

 
Knudsøskolens bestyrelse har valgt ikke at udtale sig til denne kvalitetsrapport. 

 
 

Låsby Skole 
 
Det glæder bestyrelsen at se: 
  

 At Låsby Skoles løfteevne er høj ift. socioøkonomisk reference 
 Det faglige niveau fortsat er højt på Låsby Skole 
 At samtlige elever på Låsby Skole har opnået min. 02 i bundne prøver 
 At Låsby Skoles samlede kompetencedækning er meget høj 
 At Låsby Skole sender 92 pct. af årgangen til ungdomsuddannelser 

 
Skolebestyrelsen noterer, at: 

  
 Kommunens skoler generelt ikke er nået i mål med at opnå ”gode resultater” i de nationale tests.   



57 

 

 

Det bekymrer bestyrelsen at se:  
 

 At Låsby Skole placerer sig markant dårligere end de andre skole i trivselsmålingen i 
indskolingen. Bestyrelsen noterer dog, at en gruppe gav stor modstand på testen og svarede 
kollektivt negativt på testen.  

 At Låsby Skole fortsat kun får tildelt min. inklusionspulje.  
 
Bestyrelsen afventer resultater af igangværende trivselsindsats.  
 
 

Morten Børup Skolen 
 
Grundlæggende viser kvalitetsrapporten for 2016-2017, at der er meget godt at glæde sig over – både i 
Skanderborg Kommune generelt, men også på Morten Børup Skolen. 

  

Når man sammenligner Skanderborg Kommune med landstallene (tabel 5.1.1.1) ses væsentlig bedre 
resultater i Skanderborg og også helt lokalt på Morten Børup Skolen (tabel 5.1.1.4).  
Vi kan endvidere glæde os over, at karaktererne er højere, end vores elevers socioøkonomiske reference 
(tabel 5.1.2.1). Denne forskel er dog ikke statistisk signifikant – men trækker i den rigtige retning. 
  
Vedr. karaktergennemsnittet i de bundne prøvefag (side 11 nederst) er vi ikke enige i, at man kan 

konstatere, at det er en god udvikling for kommunens elever. Niveauet er som for to år siden, så måske 
man skulle nøjes med at glæde sig over, at vi ligger godt. 
  
I forhold til de faglige resultater, er der et særligt et sted, hvor vi har behov for mere fokus. 5 pct. af 
Morten Børup Skolens elever har ikke 02 eller derover i matematik og dansk (tabel 5.1.3.3). Det svarer 
til det kommunale gennemsnit – og det er bedre end på landsplan – men vi ønsker at være mere 
ambitiøse og sammenligne os med nogle af de skoler, der klarer opgaven endnu bedre end os.  

Vi mener, at det kan hænge sammen med skolens fokus på overgangen til ungdomsuddannelserne! 
måske kan et øget arbejde med og fokus på bedre overgange til ungdomsuddannelserne være 
medvirkende til at øge motivationen hos de svageste unge. 
 
Fastholdes blikket på enkelte elevgrupper, så ser det til gengæld ud til, at vi kan glæde os over at vi er 

blevet dygtigere til at løfte de allerdygtigste (5.2.2.1)– men samtidig skal nævnes, at vi (som hele landet 

i øvrigt), skal blive bedre til at løfte flere op til at klare sig godt (5.2.2.1). 
  
Under ungdomsuddannelserne nævnes det, at der i 2030 på landsplan skal være mindst 90 pct. af de 25-
årige, der skal have gennemført en ungdomsuddannelse. Med den befolkningssammensætning vi har i 
Skanderborg Kommune, bør vi blive en af de kommuner, der er med til at hive dette tal op.  
Det betyder, at der er et godt stykke at gå fra de 87 pct. vi ligger på i dag (side 27). Hertil kommer, at 
der er mange af vores unge, som hænger mange år i systemet. Det fremgår således, at forventningen er, 

at 81,5 pct. af de unge, der lige har afsluttet folkeskolen, vil have en ungdomsuddannelse om 6 år (tabel 
6.3.1.1). Der er dog også en tabel, der viser, at denne forventning lægger pænt over de mål, vi opnår 
lige nu (6.3.1.6). 
  
Vi har på MBS besluttet at sætte fokus på vores børns overgange til ungdomsuddannelse – for vi har en 
opgave her, der ikke løftes tilfredsstillende, men vi har også en forventning om, at man fra kommunens 
side øger sit fokus på dette punkt, og sætter de fornødne ressourcer af.  

Det kan man gøre ved at prioritere folkeskolen højere samt ved at bruge FGU-reformen, som anledning 
til at se sine tilbud og indsatser over for de unge igennem. 

 
På trivsel siden kan vi konstatere, at vi er på vej i den rigtige retning særligt med de yngstes udvikling, 
og vi skal fastholde denne udvikling (tabel 7.1.1). 
  

Det gælder også den gode placering MBS har i forhold til at have færre børn end kommune-
gennemsnittet, der markerer sig ved at have en lav grad af trivsel (tabel 7.1.2). En udvikling vi også 
meget gerne skal have til at gælde vores store børn, hvor billedet i højere grad er præget af status 
quo/begrænset tilbagegang (tabel 7.2.1). Dette gælder også på MBS, hvor vi på to af fire indikatorer for 
trivsel ligger under kommunegennemsnittet (tabel 7.2.3). 
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Endeligt er det værd at bemærke forskellen i udgift pr. elev. Det er en bemærkelsesværdig forskel, og vi 
håber som stor skole, at man vil se på den store forskel på udgifter pr. elev på de forskellige skoler, 
hvilket alt andet lige må betyde, at der er et forskelligt serviceniveau.  

 
 

Mølleskolen 
 
Mølleskolens skolebestyrelse har arbejdet med kvalitetsrapporten, og vi finder mange positive ting. 

 
Det er eksempelvis positivt, at andelen af de allerdygtigste elever er steget på næsten alle områder, og vi 
kan konstatere, at Mølleskolen forsat ligger over landets og kommunens karaktergennemsnit i dansk, 
matematik og bundne prøvefag.  
 
Ift. De nationale test er der foruroligende mange nej’er for Mølleskolen og kommunen generelt. Set på 

baggrund af den nationale debat om kvaliteten af de nationale test, beder vi Skanderborg Kommune 

forholde sig til dette. 
 
Ift. Trivselsundersøgelsen ligger antallet, der føler sig drillet på niveau med kommunen. Men til gengæld 
lægger vi mærke til, at de to øvrige "Føler du dig alene i skolen?" og "Er du med til at bestemme hvad I 
skal lave i timerne" er kedelige procentsatser for Mølleskolen. Dette vil være et fokuspunkt for 
skolebestyrelsen. 

 
Vi har som skolebestyrelse et stort ønske om at målrette særlige indsatser og udvikle skolen til en 
tidsvarende institution i det 21. århundrede, men oplever at økonomien bliver en begrænsende faktor. Vi 
har i kvalitetsrapporten fået tydeliggjort, hvor store forskelle der er på nettoudgiften pr. elev på skolerne 
i Skanderborg Kommune, Mølleskolen ligger allernederst. Det er helt uacceptabelt, at Mølleskolen ligger 
med et udgiftsniveau per elev på DKK 45.987, når kommunens gennemsnit er DKK 50.728 og når 
landsgennemsnittet er DKK 69.000. 

 
Vi har en høj klassekvotient på stort set alle årgange, og med en tildelingsmodel, der ikke efterlader 
tilstrækkelige muligheder for at arbejde med holddelinger m.m., er vi meget udfordrede omkring 
muligheden for at lave særlige indsatser. Herudover, at tildelingen af ledelsestid heller ikke tilpasset 
skolens kompleksitet og størrelse. 
 
 

Niels Ebbesen Skolen 

 
Skolebestyrelsen ved Niels Ebbesen Skolen noterer sig med tilfredshed, at NES på de fleste af 
kvalitetsrapportens parametre klarer sig godt i benchmarking med de øvrige folkeskoler i Skanderborg 
Kommune. 
 
Elevernes faglige niveau, når de forlader folkeskolen 
5.1.2 (s. 14) 
Vi glæder os over, at der efterhånden synes at være et mønster i, at eleverne ved afgangsprøverne 

klarer sig signifikant bedre, end man kunne forvente set i forhold til skolens socioøkonomiske reference. 
Således klarer eleverne ved NES sig også bedre ved afgangsprøverne i dansk, matematik og i de bundne 
prøvefag, end på landsplan. Det er vi stolte af. 
 
Alle elever skal blive så dygtige, de kan 

5.2. – 5.2.3 (s. 17 - 23) 
Vi noterer os udvikling i resultat af nationale tests mellem årene på NES. Kvalitetsmålet er, at andelen af 

elever, der er gode til dansk, læsning og matematik er mindst 80 pct. for den samme årgang. 
NES har tilsyneladende en udfordring, når det handler om andel af elever med gode resultater i de 
nationale test i læsning. Her er der sket tilbagegang. Trods den læseindsats, der bliver praktiseret på 
NES, ser det ud til, at det vil være relevant at arbejde med en indsats til forbedring af resultaterne.  



59 

 

Vi glæder os dog over de positive testresultater i matematik på 6. og 3. årgang, ligesom vi glæder os 

over, at andelen af de allerdygtigste elever for den samme årgang er steget inden for dansk, læsning på 
4. og 8. klassetrin og matematik på 6. klassetrin. 
Vi noterer os dertil, at andelen af elever med dårlige resultater på samme årgang på NES desværre ikke 
er faldet. Det harmonerer ikke med det nationale kvalitetsmål om, at antallet af elever med dårlige 
præstationer skal reduceres år for år.  

 
Overgang til ungdomsuddannelse 
6.3.1.5 (s. 35) 
I forhold til det nationale resultatmål, at 90 pct. af en årgang skal være i gang med en 
ungdomsuddannelse 15 mdr. efter 9. klasse, noterer vi os med tilfredshed, at andelen af unge, der 15 
mdr. efter 9. klasse på NES er i gang med en ungdomsuddannelse er på 90,7 pct. 

 
Trivsel 
7.1.2 (S. 38 – 42) 
Vi noterer os, at der vil være behov for en øget opmærksomhed i forhold til antal elever, der på udvalgte 
spørgsmål har angivet den ”ringest mulige trivsel” i 2016/17. 
F.eks. synes svarene på de 3 første spørgsmål omkring trivsel 0. – 3. klassetrin bekymrende. Der vil 

formentligt være potentiale i at kigge nærmere på, at 9,9 pct. af eleverne svarer, at de tit bliver drillet, 

så de bliver kede af det. 
Vi noterer os dog med tilfredshed, at indikatorer på god trivsel for NES vedkommende generelt ligger på 
det kommunale gennemsnit, hvad social og faglig trivsel angår. Dog marginalt under (-0,1 procentpoint) 
på støtte og inspiration samt på ro og orden.  
Samlet set noterer vi os, at vi må vi have en generel opmærksomhed i forhold til skolens trivselsindsats. 
 
Kompetencedækning og undervisning  

9.1.1.4 (s. 51) 
Med 87 pct. kompetencedækning i 2016 – 2017 noterer vi os, at NES fortsat har en opgave i at opfylde 
resultatmålet om 95 pct. kompetencedækning. Benchmarking viser dog, at NES er forholdsvist tæt på 
resultatmålet sammenlignet med de øvrige folkeskoler i Skanderborg. 
 
Økonomi 

9.2.2. (s. 53) 
Vi bemærker, at udviklingen i udgiften pr. elev ved NES har været stigende henover årene, men vi 
noterer os med tilfredshed, at NES fortsat ligger i den gunstige ende i forhold til udgiften pr. elev. 

 
 

Skovbyskolen 
 
Skovbyskolens skolebestyrelse har med interesse på sit møde tirsdag den 30.1.2018 gennemgået og 
drøftet kvalitetsrapporten for Skovbyskolen 2016-2017. Overordnet set understøtter kvalitetsrapporten 
skolebestyrelsens billede af en velfungerende folkeskole, som arbejder målrettet med at bibringe 

eleverne den bedst mulige læring, samtidig med at det skal være både udviklende og godt at gå i skole, 
og rart at indgå som en naturlig del af fællesskabet på skolen. 
 
På den baggrund har vi flg. bemærkninger: 
 

 Det er positivt, at der generelt er et højt fagligt niveau på resultaterne ved afgangsprøven og ved 
de nationale test. Skolebestyrelsen ønsker at fremhæve tabel 5.2.2.1. som viser hvorvidt andelen 

af de ”allerdygtigste elever” for den samme årgang er steget. Det er den i alle tre nationale test i 
Dansk læsning. 

 
 Fra elevtrivselsmålingen har vi meget fine tal igen i år og ligger enten på gennemsnittet eller over 

gennemsnittet på de fire trivselsindikatorer ”social trivsel”, ”faglig trivsel”, ”støtte og inspiration” 
samt ”ro og orden”. 

 
 I tabellen 9.2.2.1. er der en oversigt over skolernes udgifter pr. elev. Det er interessante tal, der 

viser en bemærkelsesværdig forskel på, hvad en elev koster på de forskellige skoler. De dyreste 
skoler pr. elev er samtidig de skoler med det laveste elevantal. 
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 Vi er klar over, at vi har en opgave omkring linjefagsdækning, som vi arbejder på både via efter-

uddannelse og nyansættelser. Skovbyskolens bestyrelse finder det tilfredsstillende med den høje 
linjefagsdækning fra 3. klassetrin og frem. Hermed også sagt at Skovbyskolens indskolingsmodel, 
med den bevidste valgte strategi om et få-lærerprincip kan komme under gevaldigt pres med de 
mange forskellige lærere der skal ind over klasserne såfremt der også her skal være 
linjefagsdækning. Dette kan få den konsekvens at skolen må gå tilbage til traditionel skoleform i 

stedet for den aldersintegrerede undervisning som skolen gennem mange år med succes har 
haft. 
  

Grundlæggende ser Skolebestyrelsen med tilfredshed, at skolerne i Skanderborg Kommune – og 
herunder selvfølgelig også Skovbyskolen – lever fint op til eller ligger over landsgennemsnittet på de 
valgte målepunkter, der er udpeget som indikatorer for kvalitet i skolen. Skovbyskolen lever således op 

til bestyrelsens forventninger og fortsætter den stabile udvikling, som har været gennem en lang 
årrække, hvorfor vi med fortrøstning ser frem til de kommende år, hvor de igangværende 
indsatsområder forventes at styrke den positive udvikling endnu mere. Skovbyskolens bestyrelse 
komplimenterer kvalitetsrapporten for at være et overskueligt og læseværdigt format, der fremtræder 
som en fin indføring i og et godt overblik over kommunens skoler og skolernes nøgletal. 

 
 

Stilling Skole 
 
Skolebestyrelsen på Stilling Skole har på møde den 1. februar 2018 behandlet Kvalitetsrapporten 

2016/2017. 
 
Skolebestyrelsen tager Kvalitetsrapporten til efterretning. 
 
Skolebestyrelsen bemærker, at Stilling Skole har haft fremgang i karaktergennemsnittet i dansk og 
matematik til afgangsprøverne. 
 

Skolebestyrelsen undrer sig over Stilling Skoles fastholdelsesprocent på ungdomsuddannelserne ligger 
forholdsvis lavt. Dette vil vi i samarbejde med UU være undersøgende på. 
 
Skolebestyrelsen konstaterer med tilfredshed, at kompetencedækningen på Stilling Skole er steget siden 
sidste Kvalitetsrapport. 

 

Skolebestyrelsen konstaterer, at vore trivselsresultater ligger på det kommunale niveau. 
Skolebestyrelsen har dog et opmærksomhedspunkt på 1.-3. klasse, hvor flere giver udtryk for, at de føler 
sig ensomme i løbet af skoledagen. 

 
 

Stjærskolen 
 
Stjærskolens skolebestyrelse har behandlet kvalitetsrapporten på møde den 22. januar 2018 og ønsker at 
udtale følgende:  
 

Vi hæfter os ved at Stjærskolen scorer højt på mange parametre.  
Karaktererne er de bedste blandt kommunens skoler og eleverne bliver løftet 0.7 karakterer mere end 
forventet ud fra de socioøkonomiske beregninger.  
Lærerenes kompetencedækning er høj og eleverne føler sig i markant højere grad medbestemmende ift. 
undervisningen. 

   
Kvalitetsrapporten giver dog også anledning til, at vi skærper opmærksomheden ift. elevernes lidt høje 

besvarelse om at ”føle sig alene”, da dette ikke flugter med skolebestyrelsens umiddelbare oplevelse.  
Dette vil vi følge tæt i skolebestyrelsen. 
 
Ift. det samlede skolevæsen hæfter vi os ved, at den faglige udvikling i Skanderborg Kommune indikere 
et generelt højt niveau og at trivselsområdet grundlæggende er status quo. 
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Men vi hæfter os i endnu højere grad ved, at rapporten har ”toner” såsom ”polarisering”, ”mindre positiv 

udvikling end landsplan”, ”lavere niveau end landsplan”, eller ”negativ udvikling” og finder at dette 
umiddelbart er nye ”toner” i kvalitetsrapporten end tidligere og bør kalder på politisk bevågenhed. 
  
I skolebestyrelsen efterlyser vi en række kvalitetsmarkører i kvalitetsrapporten: 
 

Ift. økonomi undrer det os, at der kun sammenlignes udgifter pr. elev mellem skolerne og ikke gives 
mulighed for at sammenligne med kommune- og landstal såsom det er praksis ved alle andre spørgsmål i 
kvalitetsrapporten.  
At der er økonomisk forskel på at drive en lille, mellem eller stor skole er indlysende, og 
sammenligningen derfor ikke brugbar. 
 

Vi ønsker derfor at kommende kvalitetsrapporter indeholder en sammenligning mellem kommunes-, 
regionens- og landsgennemsnittet for udgifter til skolevæsen samt markører for skolernes bygningsstand 
og udgifter til anlæg og renovering. 

 
 

Veng Skole 
 
Ad 5.2.1 Andel af elever med ”gode” resultater i de nationale test: 
 
Teknisk bemærkning: Veng skole og børnehus benytter rullende skolestart og rullende overgange op til 

5. klasse for bedst muligt at tilgodese den enkelte elevs modning og læringsmæssige udvikling. Det 
betyder i praksis, at når tiden for test-tidspunktet ikke er fleksibelt, kan det forekomme, at en elev ikke 
har modtaget en sammenlignelig mængde undervisning på samme niveau, som de elever der 
sammenlignes med. Det betyder ikke, at vi ikke fokuserer på fremgangen for de enkelte elever. Vi 
oplever derimod at læring på rette tidspunkt resulterer i en mere effektiv læring – og heldigvis viser test 
også at eleverne fra Veng generelt opnår et tilfredsstillende niveau undervejs i skoleforløbet – 
eksempelvis sammenlignet med de elever de møder på overbygningsskolen (NES). 

Endelig vil vi endnu engang gerne gøre indvendinger mod nogle af de færdigheder der måles i de 
nationale test – i særlig grad finder vi testindholdet for dansk i 2. klasse som en måling af isolerede 
færdigheder og uden for sammenhæng for alderen.   
 
Ad 5.2.2 og 5.2.3: Andel af de ’allerdygtigste’ elever i de nationale test og Andelen af elever med ’dårlige’ 

resultater i de nationale test: 

 
På en lille skole bliver resultater meget personafhængige – helt ned på elevplan. Vi kan tydeligt se, at 
resultaterne for enkelte elever (1-2 på en årgang) kan have betydning for vores samlede præstation, og 
at fuldt inkluderede elever også spiller en rolle her. Der skal helt særlige tilfælde til for at selv vores 
enkelt inkluderede elever bliver fritaget for test – på det grundlag, kan det godt være, at de præsterer 
godt for deres eget niveau, men falder under for gennemsnittet. Det er en pris vi ”betaler” for inklusion, 
men da det er yderst givtigt i forhold den brede forståelse af menneskers forskellighed, er det en pris vi 

gerne betaler – også selv om det ikke giver de bedste tal. 
 
Ad 7.1.2: Trivsel: 
 
Vi kan med glæde konstatere, at vi ligge godt i forhold de negative besvarelser på spørgsmålene omkring 
trivsel – vi har et minimum af elever der falder helt igennem – det stemmer fint overens med vores egen 
opfattelse over tid – målingen er jo et øjebliksbillede. 

Vi har efter målingen haft øget fokus på elevinddragelse og medbestemmelse. 
 

Ad 9.1.1.4: Undervisning og kompetencedækning: 
 
Dette er heldigvis ikke et retvisende billede. Dataindsamlingen er forgået via Educa og da der under 
implementeringen af dette program ikke har været indtastet linjefagskompetencer for lærerne, er det 

tydeligt hvor fejlen er opstået.   
Der er blevet rettet op på registreringen i Educa nu – men vi er da rigtig ærgerlige over, hvordan vores 
fejlbehæftede data har smittet af på kommunens samlede resultat. 
 
Bestyrelsen synes generelt, at vi ligger pænt både i resultater, trivsel og omkostninger (for en lille skole). 
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Virring Skole 

 
Skolebestyrelsen ved Virring Skole er generelt positiv over for resultaterne for Skanderborg Kommunes 
skoler. På møde den 7. februar har skolebestyrelsen drøftet indholdet i rapporten og sender følgende 
udtalelse til Skanderborg Kommunes Byråd. 
 

 Virring Skoles skolebestyrelse foreslår på baggrund af tallene i kvalitetsrapporten, at de ældste 

elevers trivsel prioriteres politisk og budgetmæssigt.  
 

 Bestyrelsen glæder sig over, at der prioriteres forskellige skolestørrelser, selvom det har 
betydelige økonomiske konsekvenser. 

 
 Skolebestyrelsen ønsker et højere ambitionsniveau på især læsning og matematik, og synes 

også, at der fortsat skal være fokus på den svageste præsterende gruppe elever. 

 

 
Voerladegård Skole 

 
Skolebestyrelsen for Voerladegård Skole har set og gennemlæst kvalitetsrapporten. 
På baggrund af de enkelte medlemmers læsning og efterfølgende mailkorrespondance har vi følgende 
korte udtalelse: 
 
Vi glæder os generelt over, at skoleleverne i Skanderborg Kommune ser ud til at klare sig over 
landsgennemsnittet på rigtig mange udvalgte parametre.  

 
Rapporten giver anledning til en yderligere drøftelse af udvalgte elementer gældende specifikt for 
Voerladegård Skole på det førstkommende Skolebestyrelsesmøde.  
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11. BYRÅDETS UDTALELSE 

 

 
Skanderborg Kommunes kvalitetsrapport på skoleområdet 2016/17 blev godkendt af Byrådet på 
byrådsmødet 21. marts 2018.  
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