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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 
 
 

Sølystskolen er en stor byskole placeret i Alderslyst. Skolen er sammenlagt mellem to skoler og der 
er i flere år arbejdet på, at den nu fremstår og virker som en nyrenoveret og samlet skole. Det har 
været et ønske, at skolen blev anvendt som samlingssted og det er i høj grad lykkedes. Skolen 
anvendes af rigtig mange lokale brugere hver dag.  
  
Sølystskolen har med afsæt i loven for folkeskolen, den kommunale lærings- og trivselspolitik 
følgende mission og vision. 
 

Mission: 
Sølystskolen skal være en skole for alle børn, hvor de får udviklet de nødvendige kompetencer, der 
skal til for at kunne mestre egen tilværelse og at kunne begå sig i en international og globaliseret 
verden. 
 

Vision: 
Sølystskolen skal være en skole for ALLE børn uanset social, kulturel eller etnisk baggrund. Skolen 
skal være en faglig og pædagogisk spydspids i forhold til sproglig, social og kulturel integration. En 
skole, hvor fagligheden er i top, hvor ambitionsniveauet er højt og hvor alle elever opnår de 
nødvendige kompetencer til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. 
 

Skolen skal være kendt for at gøre en forskel med synlige resultater. Skolen skal medvirke til at 
give eleverne det bedst mulige fundament for, at de kan skabe sig et godt liv. Sølystskolens elever 
skal have tilegnet sig færdigheder og kundskaber til at være aktive medborgere i fremtidens 
multikulturelle samfund. 
 

Det betyder, at vi har elever, der ud fra egne forudsætninger opnår: 
 

• høje faglige, sociale og interkulturelle kompetencer 

• kommunikative og empatiske evner   
• sund livsstil 
• brugbare resultater 

• handlekompetence 

• empowerment 
 

Sølystskolen er en folkeskole med mange forskellige undervisningstilbud og en mangfoldighed i 
elevsammensætningen både socialt og etnisk. Skolen er placeret i et tæt bebygget område med 
stor variation af parcelhuse og større almennyttige boligområder. Vi ønsker at være skole for alle 
børn i distriktet, og arbejder hele tiden på, at vi bliver valgt til som skole på et oplyst grundlag. Vi 
er løbende i dialog med børnehaverne og fortæller den gode historie om skolen i vores 
lokalområde. 
Elever med dansk som andetsprog udgør 42% af skolens elever som et gennemsnit med en 
variation årgangene i mellem. 
 



Skolens tilbud dækker: 
 

• Alment skoletilbud for 0. – 9. årgang (2 eller 3 spor i grundskolen og 4 i udskolingen) 
• Idrætstalentklasser for 7. – 9. årgang i samarbejde med EliteSilkeborg 

• Inklusionscenter for børn med generelle indlæringsvanskeligheder 0. – 10. årgang 

• 3 modtagelsesklasser for ny tilflyttede tosprogede elever 0. – 8. årgang 
   
 

Derudover har skolen tilknyttet et Videncenter for sproglig, social og kulturel integration, der både 
i samarbejde med skoleafdelingen løser kommunale myndighedsopgaver og i samarbejde med 
Sølystskolen udvikler undervisningen for tosprogede elever. Videncenteret er organiseret under 
Sølystskolen netop for at gøre Sølystskolen til en faglig spydspidsskole for netop dette område. 
Skolen har en samlet medarbejderstab på 126 ansatte fordelt på lærere, pædagoger, 
medhjælpere, kantine personale, administrativt personale og ledelse.  
Sølystskolen har i en årrække fokuseret på sprogbaseret undervisning. Skolen har uddannet 
spydspidser indenfor området i samarbejde med Videnscenteret. Der er generelt et højt fagligt 
ambitionsniveau, hvilket også give sig udtryk i, at skolen formår at løfte elevernes faglige niveau.  
 

Skolen tildeles en stor del af kommunens skævvridningspulje for at tilgodese behovet for en ekstra 
indsats over for særlige elevgrupper. Dette giver mulighed for flere holddelingstimer på flere 
årgange. Andelen har dog været faldende til skoleåret 2017/18. 
  
  

 
 
  



3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 

 
 

Overordnet set er resultaterne for skolen meget tilfredsstillende. Særligt i de første skoleår sker 
der en mærkbar udvikling med elevernes læsefærdigheder i forhold til, hvad man kan forvente at 
den elevsammensætning, vi modtager ved skolestart. Vi modtager en stadig stigende gruppe 
elever, som har brug for en særlig indsats. Denne udfordring er en særlig stor for vores elevgruppe 
sammenholdt med kommunens øvrige skoler.  
 

Skolens afgangselever er på det kommunale niveau eller over, hvilket vi har grund til at være glade 
for og stolte af. Sammenholdt med de socioøkonomiske forhold bliver det tydeligt, at Sølystskolen 
er i stand til at løfte eleverne mere end forventeligt.  Det er fortsat nødvendigt, at skolen 
modtager en stor del af skævvridningspuljen, hvis vi skal være i stand til at fortsætte dette billede.  
 

Det er glædeligt, at eleverne i højere grad end tidligere fastholdes i ungdomsuddannelserne efter 
15 måneder. Dette skyldes antageligt et grundigt oplysningsarbejde i forbindelse med de unges 
valg.  
 

Skolen har et elevfravær, der ligger over det kommunale, når det handler om ulovligt fravær. Vi 
ved, at det skyldes en mindre elevgruppe, som vi har et særligt fokus på, og som der er opsat 
særlige planer for, men det er alligevel et område som vi i samarbejde med forældregruppen skal 
have fokus på.   
 
 

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

Vi kan konstatere, at Sølystskolen formår at løfte eleverne fagligt. Ved skolestart modtager vi en 
stigende andel af elever, der har behov for en særlig eller fokuseret indsats. Vi ligger således langt 
over kommunens gennemsnit. Trods det lykkes det at støtte eleverne til at præstere  på niveau 
med det kommunale gennemsnit ved afgangsprøverne. 
I Trivselsmålingen kan vi se, at eleverne udtrykker, at de er glade for deres klasse og for deres 
lærere. Dette billede er tilmed blevet endnu mere positivt end ved sidste måling. 
Vi er på Sølystskolen i gang med en analyse af, hvorvidt vi har den mest hensigtsmæssige 
opbygning af skoledagen i forhold til at skabe den bedste ramme for eleverne trives og læring. Vi 
skal desuden løbende have fokus på anvendelsen af den tildelte ressource. Begge dele med 
henblik på at skabe de bedst mulige læringsmiljøer for vores elevgruppe.  
 
 

3.2 Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at indgå i fællesskaber 

 

Trivselsmålingen viser, at vores elever generelt er glade for deres klasse og for deres lærere. I 
tematiseringerne over det samlede billede af elevernes trivsel ligger vi på det kommunale niveau 
eller bedre.  



Vi skal naturligvis altid være opmærksomme på, at der er elever, der svarer, at de ikke er glade for 
klassen og at de føler sig alene. Eftersom vi gennemgår alle årgange systematisk, går vi nærmere i 
detaljen omkring de gruppedynamikker, der er på spil.  
Sølystskolen arbejder med forpligtende fællesskaber på mange områder. Vi forsøger at 
ansvarliggøre ældre elever overfor de yngre gennem fælles projekter og fælles arrangementer. Vi 
holder fællessamlinger på flere af de ældste årgange og i såvel indskoling som mellemtrin har vi 
morgensang, som uden tvivl giver eleverne en samhørighed på tværs af klasser.  
Sølystskolen er i gang med at opbygge traditioner, som også er med til at skabe følelsen af, at vi er 
en del af et større fællesskab.   
 
 

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

 

Sølystskolen har en praksis, som bygger på viden og udvikling af viden. Vi har et velfungerende 
Pædagogisk Læringscenter, som består af et veluddannet vejlederkorps, som i samarbejde med 
ledelsen sikrer videndeling og faglig udvikling på skolen. Skolens fokusering på sprogbaseret 
undervisning betyder, at vi har en fælles metodisk didaktisk retning. Dette er faciliteret ved at 
uddanne spydspidser inden for området, som har kunnet understøtte aktionslæring og 
uddannelsesforløb lokalt. Dette arbejde er underbygget i tæt samarbejde med Videncentret.  
Vi skal hele tiden have fokus på, hvordan vi klæder nyansatte på til opgaven og klæder dem på til 
at være en del af den løbende opkvalificering, som vi vægter højt.  
  
Skolen har en systematik omkring årlige læsekonferencer gennemført af klasseteam, 
læsevejledere og ledelse. Konferencerne tager afsæt i data og følges op af indsatser underbygget 
af skolens vejledere. Elevernes trivselsmåling gennemgås ligeledes systematisk af ledelsen og 
gøres til genstand for en drøftelse med efterfølgende handlinger i årgangsteamene.  
 

Vi har velfungerende fagteams, som løbende har deres faglige praksis i fokus for fælles refleksion 
og udvikling. Erfaringen med udvikling af faglige fællesskaber vil vi tage med i vores arbejde med 
at kvalificere teamarbejdet omkring årgangene i arbejdet med videreudvikling af PLF.  
 

Skolen har uddannet lærere indenfor håndværk/design, dansk, matematik og har fortsat en lærer 
på læsevejlederuddannelsen. Vi har i vores ansættelser haft fokus på at få dækket de humanistiske 
fag i udskolingen, men har desværre ikke været opmærksomme på at få deres 
linjefagskompetencer registreret rigtigt, hvilket giver et misvisende billede af vores 
kompetencedækning på nogle områder.  
  
  
 
 
  



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

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 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



Når man ser på, hvilket udgangspunkt elevgruppen havde ved skolestart, er det ekstraordinært 
flot, at eleverne i 2. klasse ligger relativt højt og at andelen af de allerdygtigste elever ligger over 
det kommunale gennemsnit.  
Vi arbejder i indeværende skoleår med en mere systematisk læseindsats. Skolen har i flere år haft 
meget fokus på læsning, men vi fokuserer i endnu højere grad nu, eftersom vi kan se, at vi ikke 
helt kan fastholde den positiv læsekurve op i skoleforløbet. Forventningen er, at vi vil se, at 
læseudviklingen og motivationen følger eleverne på mellemtrinnet og i udskolingen.  
  
 
 
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 Nej Ja Nej 

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 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Når man ser på, hvilket udgangspunkt elevgruppen havde ved skolestart, er det ekstraordinært 
flot, at eleverne i 2. klasse ligger relativt højt og at andelen af de allerdygtigste elever ligger over 
det kommunale gennemsnit.  
Vi arbejder i indeværende skoleår med en mere systematisk læseindsats. Skolen har i flere år haft 
meget fokus på læsning, men vi fokuserer i endnu højere grad nu, eftersom vi kan se, at vi ikke 
helt kan fastholde den positiv læsekurve op i skoleforløbet. Håbet er, at vi vil se, at 
læseudviklingen og motivationen følger eleverne på mellemtrinnet og i udskolingen.  
  
 
 
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 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). 
 
  



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 7,0 6,9 7,1 

Skolen, 15/16 6,9 6,8 7,0 

Skolen, 14/15 7,2 7,1 7,0 

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. 
 

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

Skolen, 15/16 6,8 7,0 7,3 5,9 7,1 6,8 

Skolen, 14/15 7,0 7,5 7,7 6,6 7,0 7,0 

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 haraflagt 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 FP9 

 

 Karaktergennemsnit Socioøk. reference 

Skolen, 16/17 7,1 7,0 

Skolen, 15/16 7,0 6,8 

Skolen, 14/15 7,0 6,8 

 
 
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). 
 
 
 
 
 
 

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 
 

 
 
 

Det er glædeligt, at vi ligger over det kommunale gennemsnit, når vi ser på andelen af elever, som 
afslutter med 02 eller derover i dansk og matematik ved afgangsprøverne i 9. klasse. Dog er det 
fortsat et mål, at denne andel er stigende.   
 
 
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. 
 

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 
 

 
 
 

Det er meget tilfredsstillende at vi kan se, at 90% af vores elever fastholdes i en 
ungdomsuddannelse efter 15 måneder - lige i overkanten af, hvordan gennemsnittet er 
kommunalt. Dette antages at stamme fra en god vejledning af de unge mennesker.   
 
 
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 47 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 
 
 
 

 
 
 
 



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 

Sølystskolen 13 21,7% 10 16,7% 17 28,3% 20 33,3% 60 

Total 94 9,1% 207 20,0% 307 29,6% 428 41,3% 1.036 

 
 
Kilde: Kommunens egen indberetning. 
 
 

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

 Før + erkendelse Stabilisering Beherskelse Automatisering/elite  

 Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Elever i alt 

Sølystskolen 12 25,5% 13 27,7% 13 27,7% 9 19,1% 47 

Total 72 7,1% 387 38,0% 320 31,4% 239 23,5% 1.018 

 
 
Kilde: Kommunens egen indberetning. 
 
 
  



 

5. TRIVSEL 

 

5.1. Trivsel i 0.-3. klasse  

 

 
Svarfordeling på udvalgte spørgsmål  
 

Er du glad for din klasse? 
 

 
 
 
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? 
 

 
 
 
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  
 

Samlet resultat på tværs af temaer  

 

Indikatorer for trivsel opdelt på temaer i 16/17 
 

 
 
 

Vi kan konstatere, at vi på de fire indikatorer for trivsel ligger over eller på niveau med det 
kommunale gennemsnit. Det er en meget vigtig indikator for os, og vi oplever da også, at vi til 
dagligt har et billede af en elevgruppe i trivsel, og ikke mindst at vi tager hånd om de elever, der 
ikke føler sig som en del af et fællesskab.  
 
 
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 fraværstype 
 
 

 
 
 

Vi har et bekymrende højt ulovligt elevfravær. Vi ved, at det i høj grad skyldes enkelte elever med 
store udfordringer omkring deres skolegang generelt, og de elever ligger der planer for. Det er dog 
et område, som vi hele tiden har bevågenhed omkring.   
 
 
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 
 

 
 
 



Kompetencedækningen vil kommende år forbedre sig, eftersom vi allerede nu har lærere på 
kompetenceudvikling. Vi har desuden via ansættelser og gennem nogle ændringer i fagfordelingen 
allerede i skoleåret 2017/2018 en bedre kompetencedækning.  
Det er ikke målet, at vi når 100% dækning, da vi særligt i vores indskoling vægter, at klasserne har 
få lærere at forholde sig til.   
 
 
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, 16/17 727 93,7% 94,3% 

Skolen, 15/16 714 93,8% 93,0% 

Skolen, 14/15 691 93,8% 92,2% 

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, 16/17 727 8,4% 12,9% 

Skolen, 15/16 714 18,4% 22,2% 

Skolen, 14/15 691 - - 

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. 
 



  



 

8. KOMMUNALE MÅL OG 
INDSATSOMRÅDER  

 

8.1. Samlet status på skoleniveau  

 

Samlet status på kommunale mål og indsatsområder 

 
 
 
Sammenligningen med 2014/15 er vanskeliggjort ved at surveyen er besvaret af en anden gruppe medarbejdere nu ift til tidligere. Svarene er dog 
stadig interessante set i forhold til de inidsatser, som vi påtænker.   
 
 
 
 
 

8.2. Faglige, personlige og relationelle potentialer  

 

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

 
 
 
 

I forhold til Delmål 1 tegnes et billede af, at der ikke er tilvejebragt optimale betingelser for 
arbejdet med feedback. Det er et billede, vi godt kan genkende i ledelsen, og det er genstand for 
en fortsat drøftelse i ledelsen og i vores PLC. Der arbejdes med systematisk feedback, men det 
pædagogiske personale oplever, at det grundet tidspres i dagligdagen kan være svært at 
gennemføre.  
  



Det er tydeligt, at der på Sølystskolen er en god læringskultur med klart formulerede 
forventninger, at der arbejdes med synlige målsætninger for eleverne, og at skolen arbejder 
strategisk med læseresultater på 1. og 2. årgang. Dette arbejde sker gennem årlige 
klassekonferencer sammen med en fokuseret læseindsats understøttet af ressourcelærere.  
I forhold til Delmål 2 oplever personalet, at skolen har fokus på betydningen af forskellige tilgange 
til læring - herunder anvendelsen af undersøgelses- og praksisorienteret undervisning.  
Vi har valgt at igangsætte et samarbejde med PPR omkring selvkontrol i foråret 2018, da vi 
oplever, at vores elevgruppe i stigende grad er udfordret i forhold til behovsudsættelse.  
 
 
 
 
 

8.3. Fællesskaber 

 

Resultater for 'Fællesskaber' opdelt på delmål 

 
 

 
Vi arbejder i indeværende skoleår med en proces benævnt "Respektfuldt samvær", som blandt 
andet handler om trivsel og acceptabel adfærd. Vi mangler at involvere forældrene i arbejdet og er 
nysgerrige på, om der er en uudnyttet ressource i vores syn på skole/hjem samarbejdet.  
Skolen har ikke en tydelig strategi for arbejdet med inklusion, men refererer til Silkeborg 
Kommunes Mindset for inklusion. Personalet oplever i høj grad, at ledelse og medarbejdere 
løbende har fælles drøftelser af, hvad det i praksis betyder at arbejde med inkluderende 
læringsmiljøer.  
 
I forhold til arbejdet med Fællesskaber, er der blandt såvel ledelse som personale ønske om at 
udnytte fællesskaber på tværs af årgange. Vi er i gang og der er mange initiativer i gang, som 
understøtte følelsen af et større fællesskab. 
 
 
 

 
 
 



8.4. Viden 

 

Resultater for 'Viden' opdelt på delmål 

 
 

 
I det samlede billede er det meget positivt, at skolens lærere/pædagoger har den nødvendige 
adgang til faglig sparring og inspiration hos ressourcepersoner. Det skyldes arbejdet med 
vejlederkulturen på stedet sammenholdt med en understøttelse af en systematisk videndeling 
blandt det pædagogiske personale.  
 
I førnævnte arbejde med ”Respektfuldt Samvær” har vi involveret PLC i udarbejdelsen af en 
læringscirkel, der kan opkvalificere samtalerne omkring elever med særlige behov.  
 
 
 
 

9. SKOLEBESTYRELSENS UDTALELSE 

 

Skolebestyrelsen kan endnu engang konstatere, at Sølystskolen har en evne til at løfte eleverne 
fagligt og socialt. Det er glædeligt at både faglige og trivselsmæssige resultater i stor stil matcher 
det kommunale trods det, at vi ved, at en del af vores elevgruppe er udfordrede. 
Skolebestyrelsen er i særdeleshed optaget af, at eleverne er i trivsel og føler sig som en del af et 
forpligtende fællesskab. Vi er således også rigtig glade for at se, at eleverne klarer sig godt på den 
lange bane, set ud fra at de fastholdes i de valg, som de træffer efter tiden på Sølystskolen.  
Vi har et bekymrende højt fravær blandt eleverne, men ved at det er et område som også har 
ledelsens og personalets bevågenhed, og at der arbejdes med de elever, som det handler om i 
samarbejde med forældrene.  
 

Vi oplever, at udviklingen på Sølystskolen bygger på en tradition for at udvikle viden og holde et 
højt ambitionsniveau på elevernes vegne. Det anser vi som en stor styrke for den samlede 
organisation.  
 



Vi ved, at skolen vil arbejde med at optimere strukturer, som kan gøre skoledagen mere 
overskuelig for eleverne, og vi ved at skolen har et ønske om at arbejde med os forældre som en 
ressource. Vi vil med interesse følge dette arbejde.  
 

Vi er bekymrede for at se, at den elevgruppe, som vi modtager i stigende grad er udfordrede. Vi 
ved, at skolen er afhængig af at få tildelt den nødvendige ressource for fortsat at kunne støtte 
området elever optimalt.   
 
 
 
 
 
 


