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1. FORORD 

 

 

Kvalitetsrapporten i Silkeborg kommune er et centralt redskab, som tegner et billede af, hvordan 

det går med børnenes og de unges læring og trivsel på skolen lokalt og på skolerne kommunalt. 

Kvalitetsrapporten for skoleåret 2016/17 skal, i lighed med den seneste rapport for 2014/15, 

bruges som 

et fremadrettet mål- og resultatstyringsværktøj og som et aktivt dialogredskab mellem forvaltning 

og den enkelte 

skole og i dialogen mellem skoleledelsen og medarbejderne. Fokus i kvalitetsrapporten er derfor 

rettet mod progressionen, som er de fremskridt, der sker for det enkelte barn, klassen og dermed 

skolen år efter år. Kvalitetsrapporter skal udarbejdes hvert andet år. 

Kvalitetsrapporten tager udgangspunkt i: 

 

 

• Lærings- og Trivselspolitikken for skolerne i Silkeborg som udgør den overordnede ramme og 

udstikker retningen for udviklingen af skoleområdet som helhed og for de enkelte skoler. 

• Lærings-og udviklingsmålene som med afsæt i Lærings- og Trivselspolitikken og de nationale 

mål på skoleområdet opstiller tre overordnede lærings-og udviklingsmål: 

• Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at udfolde egne faglige, personlige og relationelle 

potentialer. 

• Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at indgå i fællesskaber. 

• Skolens læringsmiljøer sikrer praksis, der bygger på viden og udvikling af viden. 

• Et datagrundlag som består af en lang række forskellige data. En uddybning af datagrundlaget 

kan læses i den kommunale kvalitetsrapport. 

• Principper for kvalitetsudvikling i Silkeborg Kommunes skolevæsen, som har som ambition, at 

der arbejdes med kvalitetsudvikling i en sammenhængende værdikæde – fra barnets møde 

med den voksne over medarbejderens møde med nærmeste leder til den politiske styring af 

skolevæsenet. 

 

Når den kommunale kvalitetsrapport er godkendt af byrådet, vil skolens kvalitetsrapport danne 

udgangspunkt for en læringssamtale mellem skolens ledelse og forvaltningen – skolechef og 

områdeleder, som finder sted inden sommerferien 2018.  

Herefter udarbejdes en udviklingsplan for den enkelte skole. Udviklingsplanen følges op af et antal 

læringssamtaler mellem skolens ledelse og skoleafdelingen frem mod næste kvalitetsrapport. 

 

 

  



 

2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 
 

 

Bryrup Skole er beliggende i en mindre by i den sydlige del af Silkeborg Kommune. Skolen ligger i 

et naturskønt område tæt ved skov og sø. Skolen er en aktiv del af et velfungerende lokalsamfund 

og har et godt samarbejde med de lokale foreninger.  

Skolen er 1-2 sporet og har 291 elever fra 0. - 9. klasse fordelt i 15 klasser. Cirka en tredjedel af 

eleverne er tilmeldt skolens fritidsdel. På skolen er ansat 31 personaler.  

Bryrup Skole er bygningsmæssigt i fin stand. Stort set alle lokaler og gangarealer er indenfor de 

sidste par år blevet renoveret og vores indskolingsområde har i forbindelse med at SFO er 

blevet integreret i undervisningsdelens bygninger fået et udtryksmæssigt løft, således at området 

fremstår indbydende for de yngste elever og deres forældre. 

Bryrup skole har nysgerrige og lærevillige elever, interesserede og opbakkende forældre og en 

kompetent og engageret medarbejderstab. Den pædagogiske praksis på Bryrup Skole afspejles i 

høj grad i de tre grundlæggende værdier: faglighed, fællesskab og engagement, som også er 

grundpillerne i skolens værdigrundlag.  

Vi sætter en stor ære i og arbejder for, at alle føler sig som en del af et større fællesskab, både på 

årgangs-, afdelings- og skoleniveau.  

 

 

Der laves indgangsportal til "Skæv Skole"-dagen 

  



3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 

 

Arbejdet med kvalitetsrapporten er en god anledning til at give sig tid til at reflektere over nogle af 

de mange resultater og øvrige data som skoler genererer. Når jeg som skoleleder kigger på 

resultaterne for Bryrup Skole er jeg overordnet set tilfreds med den præstation, som resultaterne 

er et udtryk for og jeg synes også, at de stemmer meget godt overens med mit eget indtryk af 

Bryrup Skole som en velfungerende skole, der i det store hele lykkes med skabe læring og trivsel 

for alle skolens elever. 

 

Udviklingsmæssigt har vi i de forløbne to skoleår ledelsesmæssigt primært haft fokus på den 

fortsatte indfasning af skolereformen. I skoleåret 15/16 brugte vi meget energi på at arbejde med 

læringsmål og synlig læring og udviklingen af vores praksis på dette område, blandt andet gennem 

feedback/sparringssamtaler mellem ledelse og medarbejdere. I skoleåret 16/17 var fokus rettet 

mod bevægelse, hvor hele personalegruppen deltog i et "Krop og kompetence" -forløb. Det er min 

vurdering, at vi gennem begge disse fokusområder samlet set har løftet os som skole.  

Vi er derfor, i forhold til for to år siden, hvor der sidst blev udarbejdet kvalitetsrapport, kommet 

væsentligt længere med indfasningen af skolereformen, uden at vi dog kan sige, at vi er kommet 

helt i mål. Vi har fortsat et udviklingspotentiale i forhold til den del af reformen, der handler om 

den åbne skole, og vi vil også stadig være nysgerrige på vores praksis på de andre reformområder 

og justere og finpudse, der hvor det giver mening.  

 

I den forgangne periode har vi også taget hul på opgaven med at få etableret et velfungerende 

forpligtende samarbejde med vores naboskole mod nord. Foreløbigt er samarbejdet kommet godt 

i gang på bestyrelses- og ledelsesniveau og i indeværende skoleår, som denne kvalitetsrapport 

ikke dækker har vi også taget fat på at få udvidet samarbejdet på elev- og personaleniveau. Det er 

min forventning, at vi med den ånd og vilje begge skoler viser i samarbejdet, vil kunne få 

etableret nogle meningsgivende indsatser og aktiviteter, til gavn for både elever og personale på 

begge skoler.  

 

Men selv om den overordnede vurdering af tingenes tilstand på Bryrup Skole er, at det går ganske 

godt, er der også nogle områder, der springer negativt i øjnene. Vi har erfaret både ud fra de data, 

der fremgår af denne rapport, men også af supplerende data, at vi ikke tilstrækkelig grad lykkes 

med at få løftet de elever, der har læsevanskeligheder. Dette er ikke en ny problematik for os og vi 

har derfor iværksat nogle tiltag, der forhåbentligt kan skubbe udviklingen i den rigtige retning. 

Udover at vi er i gang med en gennemgribende revidering af skolens læsepolitik/-strategi har vi 

genindført dagligt læsebånd på alle årgange og vil øge vores fokus på arbejdet med og kendskabet 

til begrebet faglig læsning hos alle medarbejderne. Læseresultaterne for indskolingen kunne godt 

indikere, at vi allerede har fået lidt af skuden på ret køl, men det er for tidligt at drage den 

konklusion at vi er i mål allerede, da vi har kunnet konstatere, at eleverne generelt præsterer 

dårligere i den nationale test i læsning på 4. årgang i forhold til da samme elever blev testet på 2. 

årgang. Jeg vil dog også pointere, at selv om vi er bevidste om og har kendskab til elever med 

specifikke faglige udfordringer, så oplever vi også at det er svært at give den ideelle støtte til 

eleverne, da skolens ressourcer er svære at få til at strække til ret meget mere end det lovpligtige 

minimumstimetal. 

 

Resultaterne fra den årlige trivselsmåling, der også indgår i denne rapport er ikke ny læsning for 

os. Trivselsmålingen er hvert år genstand for en samtale mellem ledelsen og årgangsteamene, 

hvori vi sætter fokus på hvordan vi kan hjælpe de heldigvis få børn, der ikke trives på Bryrup Skole. 



Det generelle billede af skolens elevers trivsel er ganske tilfredsstillende ud fra den betragtning, at 

det er naturligt at en skole som vores med et blandet elevklientel placerer sig omkring det 

kommunale gennemsnit. Udover de indsatser vi iværksætter omkring enkeltelever viser målingen 

dog også nogle tendenser som vi arbejder med på et mere generelt niveau. Vi har haft og har 

stadig nogle udfordringer i forbindelse med elevernes opfattelse af egen medbestemmelse (der er 

dog en gradvis ændring at spore) og særligt i indskolingen en udfordring med manglende 

toiletkultur blandt eleverne. Når vi kan konstatere sådanne generelle ting i trivselsmålingen tages 

disse op med personalet, således at vi sammen kan arbejde os frem mod en løsning.  

 

Afslutningsvis vil jeg runde af med, at jeg er af den opfattelse, at vi på trods af at vores 

økonomiske vilkår for at løse opgaven er noget stramme, lykkes med at løse den primære opgave 

med at tage vare på elevernes læring og trivsel.  

 

 

3.1 Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at udfolde egne faglige, personlige og 
relationelle potentialer  
 

 

Det er min opfattelse, at vi lykkes med at skabe en organisering der støtter op om målet med at 

sikre børns ret til at udfolde egne faglige, personlige og relationelle potentialer. Skolens praksis 

understøtter eksempelvis undervisning på tværs af klasser og årgange, således at man som elev 

har mulighed for at udvikle sig fagligt og personligt med andre elever end dem man går i klasse 

med. Eksempler herpå kan være aldersintegreret undervisning på fagdage eller opdeling i store og 

små hold efter fagligt niveau på tværs af en årgang. Skolens medarbejdere er dygtige til og støtter 

hinanden i at have øje for såvel gruppens som den enkelte elevs læring og trivsel og kan 

iværksætte og fastholde tiltag der støtter op om begge dele.  

 

 

3.2 Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at indgå i fællesskaber 

 

 

Da fællesskab er et af tre nøgleord i skolens værdigrundlag søger vi selvfølgelig også at udøve 

dette i praksis i hverdagen. Igen er det min opfattelse at vores praksis understøtter målet. Fælles 

aktivitetsdag for hele skolen, ugentlig morgensamling, venskabsklasser og aldersintegrerede 

aktiviteter og undervisning i både skole og SFO er alle eksempler på tiltag, der åbner dørene til 

forskellige former og muligheder for at søge fællesskab med andre. Jeg ser det som en styrke, at 

mange af skolens elever udover en tæt tilknytning til deres klassekammerater, også knytter sig til 

og leger med elever fra andre årgange. Jo flere man kender, jo nemmere er det også at finde en 

god ven man kan spejle sig i og dele interesser med.  

 

3.3 Skolens læringsmiljøer sikrer praksis, der bygger på viden og udvikling af viden 

 

 

Der er en kultur blandt skolens personale om at dele stort og småt og vi prioriterer at skabe rum 

og mulighed for videndeling personalet imellem, blandt andet igennem vores samarbejdsstruktur, 

som vi løbende arbejder med at tilpasse, så den bedst muligt understøtter dette formål. 

Derudover vil vi fra ledelsens side fortsat arbejde med observationer og feedback- og 

sparringssamtaler, gerne suppleret med kollegial supervision, der vil være et godt supplement til 

læringssamtaler med ledelsen.   

  



4. RESULTATER  

 

 

4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 
 

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

Oversigt over om andelen af elever, som er 'gode' til dansk læsning og matematik er mindst 80% 
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 

Skolen Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej Ja 

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

Note: ’Andel elever med gode resultater i dansk, læsning / matematik’ beskriver hvor stor en andel af eleverne på et 

givet klassetrin, 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 indgår ikke i kommuneopgørelsen. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 

 

Det konstateres, at Bryrup skole langt hen ad vejen ligger op af det kommunale gennemsnit i 

forhold til andelen af elever med 'gode' resultater i de nationale test. 

 

Udviklingen, i andelen af de "gode" 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 ’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 på henholdsvis skolen og i 



kommunen som helhed, men anvendes til at sammenholde udviklingen for de enkelte årgange på skolen med 

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

 

Som det ses i de tre ovenstående diagrammer følger udviklingen i andelen af gode læsere de 

kommunale tendenser. Det er dog nødvendigt at være opmærksom på, at udvikling generelt ser 

ud til at falde fra 2. til 4. klasse.  

 

Udviklingen, i andelen af de "gode" elever 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 at regne, er steget med 5,5 procentpoint sammenlignet med for 

to år siden. Figuren kan ikke anvendes til at sammenligne andelen der er ’gode’ til at regne på henholdsvis skolen og i 

kommunen som helhed, men anvendes til at sammenholde udviklingen for de enkelte årgange på skolen med 

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

 

Da ovenstående kun er et dataudtræk for en enkelt årgang skal man være forsigtig med at drage 

generelle konklusioner, men vi vil være opmærksomme på årgangens udvikling og være nysgerrige 

på om diagrammet er et udtryk for en 'enlig svale' eller om det er en generel tendens, at der er en 

negativ udvikling i matematik mellem 3. og 6. klasse.  

 

Andel af de 'allerdygtigste' elever i de nationale test  
 

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 

Skolen Nej Nej Ja Ja 

Kommunen Nej Nej Ja Ja 

Note: ’Andel af de allerdygtigste elever i dansk, læsning/matematik’ beskriver, hvor stor en andel af eleverne på et 

givet klassetrin, der har opnået et resultat i de nationale test, der karakteriseres som ’fremragende’ på den 

kriteriebaserede skala. ’Ja’ angiver at andelen er steget, ’Nej’ angiver at andelen ikke er steget, ’-’ angiver, at der ikke 

er data for skolen. Specialskoler indgår ikke i kommuneopgørelsen. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 

 

Igen konstateres det, at Bryrup Skoles udvikling følger det kommunale gennemsnit.  

 

  



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 på henholdsvis skolen og i kommunen som helhed, men anvendes til at sammenholde 

udviklingen for de enkelte årgange på skolen med udviklingen for samme årgange i kommunen. Specialskoler er ikke 

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

 

Det konstateres, at udviklingen i de 'allerdygtigste' læsere går i den rigtige retning op gennem 

skoleforløbet.   

 

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 at regne, er steget med 5,5 

procentpoint sammenlignet med for to år siden. Figuren kan ikke anvendes til at sammenligne andelen af de 

'allerdygtigste' til at regne på henholdsvis skolen og i kommunen som helhed, men anvendes til at sammenholde 

udviklingen for de enkelte årgange på skolen med udviklingen for samme årgange i kommunen. Specialskoler er ikke 

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

 

Igen er det et smalt statistisk materiale at udtale sig på, men det konstateres med tilfredshed, at 

andelen af de 'allerdygtigste' elever i matematik er stigende.  

 

 

  



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

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 

Skolen Nej Nej Nej Nej 

Kommunen Nej Ja Ja Ja 

Note: ’Andel elever med dårlige resultater i dansk, læsning/matematik’ beskriver, hvor stor en andel af eleverne på et 

givet klassetrin, der har opnået et resultat i de nationale test, der karakteriseres som ’mangelfuld’ eller ’ikke 

tilstrækkelig’ på den kriteriebaserede skala. ’Ja’ angiver at andelen er faldet, ’Nej’ angiver at andelen ikke er faldet, ’-’ 

angiver, at der ikke er data for skolen. Specialskoler indgår ikke i kommuneopgørelsen. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 

 

Det konstateres, at vi generelt ikke i tilstrækkelig grad er lykkedes med at løfte eleverne med 

'dårlige' resultater i læsning og matematik. 

 

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 "4. kl. ift. 2. 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 på 

henholdsvis skolen og i kommunen som helhed, men anvendes til at sammenholde udviklingen for de enkelte årgange 

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

 

De tre diagrammer viser, at Bryrup Skole i forhold til det kommunale gennemsnit i mindre grad 

lykkes med at løfte eleverne med 'dårlige' resultater i de nationale test. Der spores dog en vis 

fremgang op gennem skoleforløbet. 

 

 



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 at regne, er steget med 5,5 procentpoint 

sammenlignet med for to år siden. Figuren kan ikke anvendes til at sammenligne andelen af ’dårlige’ til at regne på 

henholdsvis skolen og i kommunen som helhed, men anvendes til at sammenholde udviklingen for de enkelte årgange 

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

 

Det konstateres at der er indikationer på, at skolen har udfordringer med at løfte eleverne med 

'dårlige' resultater i matematik.  

 

4.2. Elevernes faglige niveau når de forlader skolen 
 

Karaktergennemsnit ved afslutningen af 9. klasse  
 

Karaktergennemsnit ved Folkeskolens Afgangsprøve i dansk, matematik og bundne prøvefag 

 

 Dansk Matematik Bundne prøvefag (i alt) 

Skolen, 16/17 7,9 7,2 7,8 

Skolen, 15/16 7,0 6,1 6,7 

Skolen, 14/15 6,7 7,7 6,9 

Kommunen, 16/17 7,1 7,1 7,1 

Note: Specialklasser er ikke indeholdt i grafen. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen. 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. 

 

Det konstateres at skolens karaktergennemsnit for skoleåret 2016/2017 ligger pænt over det 

kommunale gennemsnit.   

 

Karaktergennemsnit ved Folkeskolens Afgangsprøve i dansk, matematik og bundne prøvefag, 
opdelt på køn 

 

 Dansk Matematik Bundne prøvefag (i alt) 

 Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger 

Skolen, 16/17 7,1 9,1 7,8 6,3 7,3 8,4 

Skolen, 15/16 6,4 7,2 5,3 6,5 5,9 7,0 

Skolen, 14/15 7,2 6,3 8,1 7,3 7,5 6,4 

Kommunen, 16/17 6,6 7,8 7,6 6,9 7,0 7,5 

Note: Specialklasser er ikke indeholdt i grafen. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen. 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. 

 

Det konstateres at der i prøveresultaterne for skoleåret 2016/2017 er samme forskel mellem 

pigers og drenges præstationer i Bryrup, såvel som generelt i kommunen.  

  



Socioøkonomiske referencer for 9. klasse  
 

 

Socioøkonomiske referencer for 9. klasse, bundne prøver i alt ved FP9 

 

 Karaktergennemsnit Socioøk. reference 

Skolen, 16/17 7,8 7,2 

Skolen, 15/16 6,7 6,6 

Skolen, 14/15 6,9 6,6 

Note: Den socioøkonomiske reference er et statistisk beregnet udtryk, som viser, hvordan elever på landsplan med 

samme baggrundsforhold som skolens elever har klaret afgangsprøverne. Specialklasser er ikke indeholdt i tabellen. 

’Dansk Orden’ er ikke medregnet. En stjernemarkering angiver, at skolens karaktergennemsnit er statistisk signifikant 

forskelligt fra dens socioøkonomiske reference. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 

 

Det konstateres, at Bryrup Skole over en treårig periode klarer sig bedre end forventet i forhold til 

socioøkonomiske referenceramme. Vi er tilfredse med at vi samlet set, målt på 

karaktergennemsnit, præsterer over det forventede.  

 

Andel af elever i 9. klasse med 02 eller derover i både dansk og matematik  
 

Andel elever i 9. klasse med 02 eller derover i både dansk og matematik 

 

 
Note: Specialklasser er ikke indeholdt i grafen. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen. Kun elever, der 

har aflagt alle prøver i både dansk og matematik, indgår i beregningen. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 

 

Det konstateres, at skolens andel af elever med karakteren 02 eller derover i dansk og matematik 

for skoleåret 2016/2017 svarer nogenlunde til det kommunale gennemsnit.  

 

 

Andel elever i 9. klasse med 02 eller derover i både dansk og matematik, opdelt på køn 

 

 
Note: Specialklasser er ikke indeholdt i grafen. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen. Kun elever, der 

har aflagt alle prøver i både dansk og matematik, indgår i beregningen. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 

 

  



4.4. Uddannelsesparathed 9. og 10. klasse 
 

Andel elever i 9. klasse, der vurderes uddannelsesparate, opdelt på køn 

 

 
Note: Andelen af elever, der vurderes uddannelsesparat pr. 1. marts til deres 1. prioritetsvalg i forhold til antal elever, 

som har søgt en ungdomsuddannelse. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 

 

Det konstateres at eleverne i 9. klasse erklæres uddannelsesparate. 

 

Andel elever i 10. klasse, der vurderes uddannelsesparate, opdelt på køn 

 

 

 
Note: Andelen af elever, der vurderes uddannelsesparat pr. 1. marts til deres 1. prioritetsvalg  i forhold til antal elever, 

som har søgt en ungdomsuddannelse. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 

 

4.5. Overgang til ungdomsuddannelse 
 

Uddannelsesstatus  
 

Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse, hhv. 3 måneder og 15 måneder efter 
afsluttet 9. klasse 

 

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

 

Af diagrammet ses at ca. en tredjedel af en årgang starter på ungdomsuddannelse efter 9. klasse. 

Dette hænger sammen med, at der i skoledistriktet er en udbredt tradition for et 10. skoleår på en 

efterskole.  



Det konstateres med tilfredshed, at stort set alle er i gang med en ungdomsuddannelse 15 

måneder efter, at de har forladt Bryrup Skole. 

 

 

4.6. Sprog  
 

Antal sprogvurderede børn i børnehaveklassen 

 

 Sprogvurderet gruppetest Sprogvurderet individuel test 

Samlet 38 0 

Figuren viser resultater for alle  klasser i skoleåret 2016-17. Der inkluderes kun data for elever med Organisering 

Kommunal eller Ikke oplyst. 
Kilde: Rambøll Sprog 

 

Sprogvurderingsscore fordelt på indsatsgrupper 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Kilde: Rambøll Sprog 

 

Af diagrammet fremgår, at stort set alle eleverne i børnehaveklassen i skoleåret 2016/2017er 

startet i skole med tilstrækkelige sprogforudsætninger og at der kun kræves en særlig indsats for 

ganske få. Dette adskiller sig positivt fra tidligere år og også fra den normfordeling, der er 

udgangspunkt for vurderingen. Det bliver interessant at se om de gode sproglige forudsætninger 

ved skolestart slår igennem i den tidlige læseindlæring. 

  



4.7. Læseresultater for 1. og 2. årgang 
 

Læseresultater - "ordlæseprøve 1" - 1. årgang 2016/17 

 

 Før + erkendelse Stabilisering Beherskelse Automatisering/elite  

 Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Elever i alt 

Bryrup Skole 1 4,2% 4 16,7% 6 25,0% 13 54,2% 24 

Total 94 9,1% 207 20,0% 307 29,6% 428 41,3% 1036 

Kilde: Kommunens egen indberetning. 

 

Det konstateres, at 1. årgang i skoleåret 2016/2017 har fået godt fat i læsningen - også når der 

sammenlignes med kommunen som helhed. Resultaterne er drøftet på læsekonference i foråret 

2017. 

 

Læseresultater - "ordlæseprøve 2" - 2. årgang 2016/17 

 

 Før + erkendelse Stabilisering Beherskelse Automatisering/elite  

 Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Elever i alt 

Bryrup Skole 1 4,5% 10 45,5% 7 31,8% 4 18,2% 22 

Total 72 7,1% 387 38,0% 320 31,4% 239 23,5% 1018 

Kilde: Kommunens egen indberetning. 

 

Det konstateres, at det på 2. årgang 2016/2017 er nødvendigt at have et generelt fokus på 

læseudviklingen på årgangen, da der er en forholdsvis stor del af eleverne, der befinder sig i 

stabiliseringsområdet. Disse udfordringer er drøftet på læsekonference i foråret 2017 og diverse 

tiltag er blevet sat i værk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opvarmning til Skolernes motionsdag  



5. TRIVSEL 
 

5.1. Trivsel i 0.-3. klasse  
 

Svarfordeling på udvalgte spørgsmål  
 

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 spændende i skolen? 

 
 

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

 
 

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). 

 

De ovenstående diagrammer, som er udpluk fra trivselsmålingen for 0. - 3. klasse, er overordnet 

set tilfredsstillende. Skolen har flyttet sig i en positiv retning på de fleste af områderne, særligt skal 

det bemærkes at det over 2 år er lykkedes at ændre på elevernes opfattelse af medbestemmelse. 

Vi skal dog også være opmærksomme på at hver tiende indskolingselev føler sig ensom.    

 

 

  



5.2. Trivsel i 4.-9. klasse  
 

Samlet resultat på tværs af temaer  

 

Indikatorer for trivsel opdelt på temaer i 16/17 

 
 

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). 

 

Svarfordeling for gennemsnittet på forskellige temaer  

 

Social trivsel 

 
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). 

 

  



 

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). 

 

De ovenstående diagrammer, som er udpluk fra trivselsmålingen for 4. - 9. klasse, er overordnet 

set tilfredsstillende. Skolen har flyttet sig i en positiv retning på alle de viste områder.  

 

 

  



5.3. Fravær  
 

 

Det gennemsnitlige elevfravær i procent, opdelt på fraværtype 

 

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

 

Det konstateres, at det samlede elevfravær på Bryrup Skole er stigende. (Desværre mangler der tal 

fra 16/17). Stigningen er primært i det lovlige fravær, hvilket stemmer meget godt overens med 

det billede vi på skolen har af, at en del forældre vælger at tage deres børn med på ferie udenfor 

skoletiden. 

 

0. klasse på cykeltur  



6. KVALITETSOPLYSNINGER  
 

6.1. Kompetencedækning   
 

Samlet kompetencedækning 

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

 

Af diagrammet fremgår, at det går den rigtige vej med den samlede kompetencedækning. 

Kommunens efteruddannelsesindsats har været en medvirkende faktor hertil.  

 

Kompetencedækning opdelt på fag i 16/17 

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

 

Det overordnede billede af kompetencedækningen på de enkelte fag er tilfredsstillende.  



I forhold til historie skal knyttes den kommentar, at vores primære lærere i dette fag forlod skolen 

forud for skoleåret 16/17. Vi forventer at rekruttere og efteruddanne os ud af denne 

problemstilling.  

I forhold til geografi er forklaringen, at skolens eneste geografilærer var på barsel i skoleåret 

16/17. Fremadrettet vil dette tal blive pænere.  

I forhold til kristendomskundskab vægtes det ud fra en pædagogisk betragtning højere i 1. - 6. 

klasse, at faget læses af en lærer med en relation til klassen fremfor, en 'ugens gæst' -faglærer. 

 

Kompetencedækning opdelt på klassetrin i 16/17 

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

 

Det er vores overordnede planlægningsmæssige mål i forhold til kompetencedækning op gennem 

skoleforløbet, at jo ældre eleverne er, i jo højere grad er deres lærere linjefagsuddannede i de fag, 

de underviser i. 

 

 

6.2. Elevtal  
 

Elevtal og andel elever med bopæl i kommunen 

 Elevtal Andel af elever med bopæl i kommunen 

  Drenge Piger 

Skolen, 16/17 309 94,3% 96,0% 

Skolen, 15/16 303 93,3% 96,1% 

Skolen, 14/15 309 94,1% 94,9% 

Kommunen, 16/17 11.048  

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. 

 

Da det ikke fremgår af tabellen skal det pointeres, at skolens elevtal pt. er faldende.  

 

 

  



Andel, der modtager undervisning i dansk som andetsprog 

 Elevtal Undervisning i dansk som andetsprog, andel elever 

  Drenge Piger 

Skolen, 16/17 309 - - 

Skolen, 15/16 303 - - 

Skolen, 14/15 309 - - 

Kommunen, 16/17 11.048 2,3% 

Note: Elevtallet er opgjort den 5. september i starten af skoleåret. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på tal fra Danmarks Statistik. 

 

Da det ikke fremgår af tabellen skal det pointeres, at der på skolen er to piger, der modtager 

undervisning i dansk som andetsprog.  

 

 

 

 

Der bygges tømmerflåde på en fagdag. 

 
 
 
 



7. KOMMUNALE MÅL OG INDSATSOMRÅDER 
  

7.1. Samlet status på skoleniveau  
 

Samlet status på kommunale mål og indsatsområder 

 
Figuren viser resultater for alle klasser i skoleåret 2016-17. 

 

Det konstateres at skolens samlede status på kommunale mål og indsatsområder er meget lig det 

kommunale gennemsnit, dog med en lidt højere score på fællesskaber, hvilket selvfølgelig er 

meget tilfredsstillende, da fællesskaber er noget vi prioriterer højt i vores daglige praksis. 

 

 

7.2. Faglige, personlige og relationelle potentialer  
 

Resultater for 'Faglige, personlige og relationelle potentialer' opdelt på delmål

 
Figuren viser resultater for alle klasser i skoleåret 2016-17. 

 

 

7.3. Fællesskaber 
 

Resultater for 'Fællesskaber' opdelt på delmål 

 
Figuren viser resultater for alle klasser i skoleåret 2016-17. 

 

 

  



7.4. Viden 
 

Resultater for 'Viden' opdelt på delmål 

 
Figuren viser resultater for alle klasser i skoleåret 2016-17. 

 

 

 

8. SKOLEBESTYRELSENS UDTALELSE  

 

 

På Bryrup skole går det godt, vi har engagerede elever, lærere og forældre -og masser af mod på 

nye eksperimenter. Så det glæder os, at det nye byråd vil investere mere i folkeskolen.  

Menneskeligt overskud og engagement er en god start, men ofte kan meget løftes endnu mere 

med ekstra midler. Så mange tak for det, det vil vi se frem til. Vi har masser af områder der kunne 

løftes endnu mere, både på vores skole og i vores forpligtende samarbejde. 

 

 

• Flere penge til støtte til fagligt svage elever. 

• Mere fokus på fællesskabs skabende aktiviteter. 

• Opprioritering af materiale indkøb (de sidste mange år har vi sparet meget på fx 

skolebibliotek og bemandingen på det). 

• Svømmeundervisning i det forpligtende samarbejde. 

 

 Vi har masser af ideer og glæder os til at få en økonomi, hvor vi i praksis kan prioritere, i stedet for 

blot at dække minimumstimetal. 

  

 

 


