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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 
 

Vi danner "Livsduelige Mennesker".  

Overskriften er det overordnede lokale værdigrundlag for Skægkærskolen. Forståelsen er, at 

livsduelighed i skolesammenhæng går på "to ben": fællesskab og faglighed, og bygger på tæt 

samarbejde mellem skole og hjem. Grundlaget er tillid, engagement og dialog. 
  

Vi er en to spors skole, med ca. 350 elever. Enkelte årgange (1.+2.+6. og 8. årg) er udfordret af et 

lavt elevtal (ml. 29 og 38 elever), og vi arbejder her med en forståelse af den samlede årgang som 

"klassen". Der undervises dog oftest delt og således altid med personale og lokaler svarende til to 

klasser. Endelig er der på tre årgange kun én klasse: 0.+3. og 9 årgang.  
 

Skægkærskolen er optaget af at arbejde med både fællesskaber og faglighed. Vi har skoleåret 

igennem har stort fokus på arbejdet med trivsel. Dels gennem øget fokus på undersøgelser af 

trivslen i alle klasser. I denne forbindelse arbejder vi med 3 ekstra trivselsundersøgelser (udover 

den obligatoriske). Resultaterne gennemarbejdes på fællesmøder med lærere og pædagoger. Og 

dels gennem en fælles indsats for at give eleverne lov til at "holde fri fra mobilen". Alle elever 

lægges således mobiltelefonen i aflåst skab skoledagen igennem. Det har haft tydelig effekt på 

flere fælles frikvarters aktiviteter, øget læringsfokus i lektioner og reduktion af konflikter med 

udspring i sociale medier. En fælles indsats med støtte fra hele personalet, bestyrelsen og 

ledelsen. Eleverne bemærker ligeledes forskellen positivt, og der bakkes op. Dette tiltag har også i 

16-17 medført en del bevågenhed, idet stadig flere skoler bliver interesseret i at gå denne vej. 

 

Et stort indsatsområde i skoleåret 16-17 har været arbejdet med indsatsen som modtageskole. Vi 

startede i januar 2016 op med to m-klasser, og ansatte i denne forbindelse to lærere og én 

pædagog med særligt fokus på denne opgave. Hele organisationen har arbejdet med denne nye 

store inklusionsindsats. I samme forbindelse udvikles der på arbejdet med "sprog i alle fag". Et 

element der er kommet ind i skolen med den seneste reform, men som tydeligt bliver et centralt 

fokus, når der skal inkluderes tosprogede på rigtig mange af skolens klassetrin. Det har været/er 

fortsat en stor og spændende udfordring, som har bibragt mange forstyrrelse og nye dialoger i 

hele organisationen. Udfordringer der bringer positive udviklingsmuligheder for såvel nye 

tosprogede elever, ”gamle elever”, personaler, ledelse og forældre. 

 

Skægkærskolen har i skoleåret 16-17 desuden fortsat arbejdet med:  

-En indsats i indskolingen med "konstruktiv konflikthåndtering".  

Denne undervisning varetages af pædagoger, som også er væsentlige aktører i det samlede 

trivselsarbejde.  

-Bevægelse i undervisningen er ligeledes et fokuspunkt, der løbende tages op- der udvikles og 

afprøves forskellige måder at gå til denne opgave på. 

-Fortsat udvikling/fastholdelse af den gode kvalitet i fritidsdelen har også været i fokus i 2016-2017. 

Vi glædes over, at det fortsat er lykkedes at fastholde en rigtig høj kvalitet i både sfo og klub 

tilbuddet. Dette kan også aflæses af fortsat stor opbakning blandt børn og forældre. En ny indsats i 

skoleåret 16-17 var genindførelse af sommerlejr. Sfo og klub havde i forlængelse af hinanden 2-3 



dage med "gammeldags sommerlejr samvær". Et tilløbsstykke- med utroligt mange tilmeldte- og 

en succesfuld afvikling. 

Den åbne skole er bl.a. præget af godt samarbejde med "Centrum-idrætsforening" omkring 

planlægning af fritidstilbud f.eks. Desuden er der i skoleåret 16-17 blevet etableret et 

juniororkester med blæserskole eleverne på skolen. Dette foregår i den understøttende 

undervisning.  
 

Skægkærskolen har 28 lærere (inkl. bh.kl leder), 8 ansatte i sfo/klub og herudover administration 

og ledelse.    
 

3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 

 

Skoleåret 2016-2017 er overordnet set tilfredsstillende.  
Vi ser en tydelig positiv fremgang i de data, der er til rådighed omkring trivsel. Lige så vigtigt er 

det, at vi har opbygget en god systematik til at kunne følge- og udvikle på trivsel i klasserne og for 

den enkelte. 

Fagligt er der overordnet set OK resultater, - omend der særligt omkring afgangsprøverne 16-17 

ses plads til forbedring. Øvrige faglige resultater ses i forventet niveau i forhold kommunalt 

gennemsnit og socioøkonomiske parametre. 

Egen vurderingen af kommunale mål viser størst udviklingspotentiale omkring feedback til lærerne 

i forhold til den konkrete undervisning i klasserne. 
 

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

De data der er til rådighed fra de nationale test beskriver dels udviklingen af andelen af "gode" 

elever til læsning og matematik, samt andel af "dårlige" til samme. Desuden er blikket på de 

"allerdygtigste". 

Ud fra disse parametre ligger Skægkærskolen pænt. Vi kan være tilfredse med udviklingen ud fra 

de data som omhandler matematik. Her lykkes vi med at øge andelen af "gode", samt reducere 

andelen af "dårligt" præsterende elever. Vi lever således op til målsætningen om min 80% "gode" 

til matematik, og formår samtidigt her at undgå at tabe den svageste gruppe. 

  

I læsning er billedet mere broget. Samlet set ligger vi tæt på det kommunale niveau, men når 

heller ikke den fastsatte 80% målsætning. På 6. og 8. årgang lykkes vi med at reducere antallet af 

"dårlige læsere", mens det modsatte er tilfældet for 4 kl. Vi lykkes med at øge antallet af "de 

allerdygtigste" på alle tre testede årgange. Når der ses tæt på tallene, har vi en udfordring omkring 

fastholdelse af læseniveauet fra indskolingen til mellemtrinnet. 

Skolens egen analyser understreger billedet af udviklingspotentiale i forhold til feedback omkring 

elevernes læring. Der kan arbejdes yderligere med hvordan vi får mere fokus på den enkelte elevs 

nærmeste udviklingszone. 
 

 

 

 



3.2 Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at indgå i fællesskaber 

 

Trivselsarbejdet ser ud til at bære frugt. Vi har arbejdet meget med at systematisere og optimere 

tilgangen til trivsels arbejdet. De data der er til rådighed her, viser en ok udvikling på de målte 

parametre. Særligt tilfredse er vi med stigningen i antallet af børn, der trives med deres primære 

fællesskab: klassen/årgangen. Dog bemærkes det også at der fortsat er et arbejde at gøre her. Vi 

skal have alle med.  

Et markant udviklingspunkt er elevernes medbestemmelse. Her har der været en negativ udvikling 

i de svar der ligger til grund for data. Det er et klart udviklingspotentiale for vores praksis.  
 

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

 

Kompetence dækningen er fin, når der læses på de enkelte fag og på årgangene i skolen. Vi har (og 

har haft) flere medarbejdere på kompetence udvikling- to lærere afsluttede således i sommer 

2017 henholdsvis matematik (4-10kl. ) samt dansk 0-6 kl.). 

I vores egen survey, fremgår det at vi har et potentiale i udvikling af vores feedbacks-strukturer 

samt den systematiske videndeling. Det er et fortsat udviklingspunkt. Vi har igangsat 

"læringssamtaler" i dansk og matematik indenfor de tre afsnit. Denne systematiske videndeling og 

faglige sparring, er der mere potentiale i. 
  

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 Nej Ja Ja 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). 

 

  



 

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). 

 

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). 

 

  



 

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 Ja Ja 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). 

 

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). 

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). 

 

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 Ja Ja Ja 

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). 

 

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). 

 



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). 

 

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 6,6 7,2 6,7 

Skolen, 15/16 7,7 8,2 7,8 

Skolen, 14/15 7,0 7,4 6,9 

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

 

 

Afgangsprøve resultaterne i 16/17 er vi ikke tilfredse med. Uanset hvad der ligger af mulige 

forklaringer, er det naturligvis ikke tilfredsstillende, at vi ligger så lavt. Dog kan vi konstatere, at vi 

rammer niveauet set i forhold til de socioøkonomiske faktorer. 

Vi skal være opmærksomme på at se tallene i et lidt større perspektiv end blot i forhold til det 

foregående år. Vi havde nemlig en ret usædvanlig højt præsterende årgang i 15/16, hvor rigtig 

mange af de "dygtige" skoleelever valgte ikke at tage på efterskole, men blev hos os. Tages dette 

med i betragtning er resultaterne fra 16/17 dog fortsat i den lave ende. 

Resultatet for 16/17 skal også ses i lyset af en årgang med en stor inklusionsopgave. Der var 

således på denne årgang elever, som i et tidligere skoleforløb, formentligt ville have haft deres -i 

hvert fald sidste års- skolegang i et specialtilbud. Her lykkedes det at fastholde både en fortsat 

faglig udvikling OG en fortsat trivsel. Men de gennemsnitlige resultater påvirkes naturligvis 

markant. 

Denne type af "kvalitative overvejelser/data", er nødvendige for at kunne handle relevant på de 

rene kvantitative afgangsprøve resultater.  
 

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. 

 

 

 



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 6,0 7,4 8,0 6,0 6,6 6,7 

Skolen, 15/16 6,3 9,0 8,1 8,4 6,8 8,7 

Skolen, 14/15 6,5 7,8 7,7 6,8 6,9 6,9 

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

 

Vi kan se en ekstra ordinær ( i forhold til kommunalt niveau) forskel i præstationer for drenge og 

piger på Skægkærskolen. Det er særligt i matematik, der er den store forskel. (igen tydeligt at 

årgang 15/16 var ekstraordinær, med en stor gruppe højtpræsterende pige i særlig grad). Det kan 

tyde på at vi har et udviklingspotentiale omkring pigers matematikforståelse, samt drengenes 

arbejde med dansk. Positivt set lykkes det med fin præstation hos drengene i matematik- en 

gruppe af drenge der ellers ikke præsterer særligt højt i øvrige bundne prøvefag. 
 

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. 

Socioøkonomiske referencer for 9. klasse  

 

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

 

  

  



 

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 

 

 
 

Trods en nedgang i vores gennemsnitlige præstationer, glædes vi over at 93% kommer over 02 

grænsen i matematik og dansk.  
 

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. 

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. 

 

 



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. 

 

4.6. Sprog  

 

Antal sprogvurderede børn i børnehaveklassen 

 

 Sprogvurderet gruppetest Sprogvurderet individuel test 

Samlet 34 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 

 

 
 

 
 



 

Det kan ses at udgangspunktet for bh.klassen i 16/17 ved sprogvurderingen var en større gruppe 

af elever i "særlig indsats" end normalfordelingen angiver. Det understreger at indsatsen i 

daginstitutionerne er helt rigtig,- der er behov for yderligere understøtning af børnenes sproglige 

udvikling. 
 

 
 

 
Kilde: Rambøll Sprog 

 

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 

Skægkærskolen 3 9,7% 7 22,6% 8 25,8% 13 41,9% 31 

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

Kilde: Kommunens egen indberetning. 

 

Sammenholdt med udgangspunktet for sprogvurderingerne ved start i bh. klassen, er resultatet 

klart tilfredsstillende.  
 

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

 

 Før + erkendelse Stabilisering Beherskelse Automatisering/elite  

 Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Elever i alt 

Skægkærskolen 3 10,0% 12 40,0% 7 23,3% 8 26,7% 30 

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

 

Et ok resultat.  
Kilde: Kommunens egen indberetning. 

 

 



 
En ”flyvende” opvarmning til årets motionsdag. 

 

5. TRIVSEL 

 

5.1. Trivsel i 0.-3. klasse  

 

Svarfordeling på udvalgte spørgsmål  
Er du glad for din klasse? 

 

 
Denne udvikling kan vi i høj grad være glade for.   
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). 

 

Føler du dig alene i skolen? 

 



 
 

 

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). 

Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det? 

 

 
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). 

 

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? 

 

 

 
 

Her er der en markant udvikling i retning af mindre oplevelse af medindflydelse. Det er et område 

vi skal udvikle på. Det er ikke tilfredsstillende at vores elever i så stor udstrækning ikke oplever sig 

inddraget.  
 

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). 

 

5.2. Trivsel i 4.-9. klasse  

 

 
Glade børn til ”gårdfesten”2016 

 



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). 

 

 
 
 
 
 
 



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. 

 

 

7. KVALITETSOPLYSNINGER  

 
7.1. 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kompetencedækning opdelt på fag i 16/17 
 

 
 

 

Vi har igangsat kompetenceudvikling indenfor bl.a. Madkundskab og kristendomskundskab. 

Samtidigt kan der i dette data-sæt ses en konflikt med vores satsning på den tætte lærer-elev-

relation særligt i indskolingen. Vi ser det ikke som hensigtsmæssigt med f.eks. en ukendt lærer i én 

timers kristendomskundskab i indskolingen. Dermed udfordres den faglige kompetencedækning 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 



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. 

 

7.3. Elevtal  

 

Elevtal og andel elever med bopæl i kommunen 

 

 Elevtal Andel af elever med bopæl i kommunen 

  Drenge Piger 

Skolen, 16/17 356 97,2% 97,2% 

Skolen, 15/16 363 98,9% 98,4% 

Skolen, 14/15 359 99,4% 97,8% 

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. 

 
 
Andel, der modtager undervisning i dansk som andetsprog 

 

 Elevtal Undervisning i dansk som andetsprog, andel elever 

  Drenge Piger 

Skolen, 16/17 356 1,7% 0,6% 

Skolen, 15/16 363 - - 

Skolen, 14/15 359 - - 

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. 



I denne tabel fremgår ikke skolens to-sprogede, men fra kommunens egne tal 
har vi samlet set en to-sprogsprocent på 5,9%. Heri er medregnet eleverne i 
modtagelsesklasserne pr. 5/9 2016. (17 elever). 

Hvis der ses bort fra m-klasse eleverne var skolens to-sprogs andel på 
henholdsvis 1,7% for drengene og 0.6 % for pigerne. 

 

8. KOMMUNALE MÅL OG 
INDSATSOMRÅDER 

 

 8.1. Samlet status på skoleniveau  

Vores selvevaluering er lavet på baggrund af ledelsens vurderinger. Der har i år ikke været 

inddraget medarbejdere i denne indledende proces. 

Overordnet kan vi konstatere at vores målopfyldelse ser bedst ud indenfor området 

"fællesskaber". Både i forhold til egne tidligere vurderinger og i forhold til det kommunale 

gennemsnit. 

Området med størst potentiale for udvikling er omkring "Skolens praksis genererer ny viden". Her 

ligger der primært udviklingsområdet omkring feedback strukturer for medarbejderne. Både i 

forhold til kollegial feedback, og i forhold til ledelsens deltagelse i -og sparring på- undervisningen i 

klasserne. 
 

Samlet status på kommunale mål og indsatsområder 

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

 
 
 
 
 
 
 



8.2. 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. 
8.3. Fællesskaber 

 

Resultater for 'Fællesskaber' opdelt på delmål 

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

 

8.4. Viden 

Resultater for 'Viden' opdelt på delmål 

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

 

 

 

 

 
 



9. SKOLEBESTYRELSENS UDTALELSE  

 

Skolebestyrelsen har på+ bestyrelsesmøde i december 2017 gennemgået kvalitetsrapporten og: 

 

-glæder sig over stigende trivsel og god systematik omkring trivselsarbejdet. 

 

-er enig i en overordnet positiv faglig udvikling, men noterer sig også et mindre godt afgangsprøveresultat i 

2016-2017. Hvordan måles vellykket inklusion? 

 

-anerkender skolens egen analyse der peger på mulighed for mere sparring og feedback omkring 

undervisningen. 

 

-Skolebestyrelsen ser et klart udviklingspotentiale i mere oplevet medbestemmelse for eleverne. 

 

-bekymrer sig generelt over et lavt økonomisk grundniveau for skolen. Det udfordrer i høj grad den daglige 

praksis, og specielt mulighederne for at understøtte særligt udfordrede elever. 

 


