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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 resultatstyrings-værktøj 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 
 
 

Vestre Skole er en åben og udviklingsorienteret skole med stor vægt på det tværfaglige samarbejde. 
Skole er beliggende i Sydbyen - et af Silkeborg kommunes mest eftertragtede områder med byen, 
skove og søer som nærmeste nabo. Sydbyen er en "landsby i byen" med spejdere, egen sportshal, 
egen fodboldklub, badmintonafdeling, daginstitutioner, aktivitetsråd o.m.a. Skolen har et tæt 
samarbejde med det brede foreningsliv og kirken, der er i området. Vestre Skole har stor opbakning 
fra børn, forældre og lokalsamfund. 
  
Den 1. august 2017 startede 510 elever i 0. – 9. klasse. Klasserne fordeler sig på to spor igennem 
skoleforløbet. Som noget nyt ved skoleårets start august 2017 modtog Vestre Skole elever fra Gjessø 
Skole. Elever der har gået i 0. - 6. klasse på Gjessø Skole fortsætter og afslutter deres skolegang på 
Vestre Skole i 7., 8. og 9. klasse. 
  
Det betyder, at der i skoleåret 2017/18 er tre klasser/spor på 7. årgang, og Vestre Skole vil hen over 
de kommende to år få en udskoling med tre klasser pr. årgang. 
Vestre Skole består af en undervisningsdel for 0. – 9. årgang og en fritidsdel for 0. – 6. årgang. 
  
Elever fra 0. - 3. klasse har muligheden for at blive tilmeldt SFO, og elever fra 4. - 6. klasse har 
mulighed for at blive tilmeldt Klubben. Der er en rigtig god søgning til fritidsdelen, så vi har ved 
starten af skoleåret 2017 ca. 180 tilmeldte i SFO'en, og ca. 125 tilmeldte i klubben. 
  
Der er 35 lærere, 2 børnehaveklasseledere og ca. 12 pædagogiske medarbejdere på skolen. Udover 
skolelederen består ledelsesteamet af to pædagogiske ledere samt en administrativ leder. Med 
ansættelsen af ny skoleleder pr. 1/8-2017 og to ny pædagogiske ledere pr. 1/11-2017 står skolen 
med et helt nyt ledelsesteam ved starten af skoleåret 2017/18. 
 
Det skal i denne sammenhæng nævnes, at det nye ledelsesteam ikke har været en del af skoleåret 
2016/17 på Vestre Skole. Det vil kommentarer til resultater m.m. i den kvalitetsrapport bære præg 
af. Det nye ledelsesteam har naturligvis kigget nysgerrigt og undersøgende på resultaterne, men 
kendskabet til, hvilke strategiske og praktiske indsatser, der har været iværksat for at nå de 
opstillede mål er begrænsede. Der er derfor størst fokus på de fremadrettede strategiske indsatser 
og behov for tiltag og særlige indsatser. 
  
Som folkeskole er Vestre Skole undergivet den nationale lovgivning, ligesom Silkeborg Kommune 
udstikker retningslinjerne for skolens virke. 
  
Skolens mission: 
Vestre skoles mission er i fællesskab at danne og uddanne børnene til livsduelighed. 
 
Skolens vision: 
Vi skaber miljøer, hvor børn ses, lærer, trives og deltager - og tør livet! 



Det er en vision, at Vestre Skoles værdier, fællesskab, anerkendelse, tryghed og tillid, vil danne 
grundlag for skolens virke. 
  
Det er en vision, at Vestre Skole er et sted, hvor undervisning og fritid udvikles i tæt samspil mellem 
børn, forældre, lærere og pædagoger. 
  
Det er en vision, at Vestre Skole er et sted, hvor alle børn og ansatte trives og udvikler sig. 
  
Det er en vision, at vi på Vestre Skole skaber rum for at udvikle erkendelser, fantasi, lyst til at lære, 
indsigt i egne muligheder og dermed evne til at tage stilling og handle. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 

 
 

Der foregår rigtig mange gode læringsaktiviteter på Vestre Skole, og vi har et meget engageret 
pædagogisk personale med stærke skolefaglige kompetencer.  
  
Der er stabilitet, mange erfaringer og stærke kræfter i personalegruppen, og det er helt afgørende 
i forhold til de resultater, som Vestre Skole præsterer i forhold til elevernes læring og trivsel. 
  
Der har i en årrække været lagt op til en stor grad af selvstændighed og mulighed for at organisere 
skolehverdagen på forskellige måder fra hus til hus (team) på Vestre Skole. Det betyder, at 
variationen i, hvordan der arbejdes med læring og trivsel er stor, og det kan ind i mellem være svært 
at sammenfatte et 'sådan gør vi på Vestre Skole' på de forskellige kerneområder i skolehverdagen.  
  
Der er ikke en tydelig systematik i, hvordan der arbejdes med en række skolefaglige områder fra 
indskoling til udskoling, og selvom det har givet plads til kreativitet og mangeartede løsninger, så 
rummer det også forskellige udfordringer i forhold til at opstille klare mål og arbejde systematisk på 
at nå disse mål. 
  
Fremadrettet vil vi have øget fokus på at organisere og planlægge skolehverdagen med nogle faste 
pejlemærker og systematiske måder at arbejde på, følge op på og udvikle på.  
  
Det betyder ikke, at medarbejdernes kreativitet skal begrænses, men skolens ledelse skal sætte 
retning og opstille rammer for arbejdet med elevernes læring og trivsel - samt den udvikling der skal 
fremme det, som vi ønsker i et fremadrettet perspektiv.  
  
Det er afgørende, at vi får skabt medejerskab hos alle medarbejdere, således at deres kreativitet, 
engagement og professionelle dømmekraft bringes i spil i forhold til, at de opstillede rammer fyldes 
ud med gode løsninger, hvor elevernes mærker, at de er i centrum i den skole, som vi sammen 
udvikler på. 
  
Det er de nationale og kommunale lærings- og udviklingsmål, som vi på Vestre Skole vil have fokus 
på i det fremadrettede arbejde. Vi skal styrke teamsamarbejdet og udvikle de professionelle 
læringsfællesskaber med henblik på at få flere værktøjer til at kunne lykkes med de ambitiøse 
målsætninger vedr. alle elevers læring og trivsel. 
 
 

 
 
 
 
 



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

Vi har fra start af skoleåret 2017/18 igangsat et udviklingsarbejde på Vestre Skole med overskriften 
'Skolens rum'.  
  
Formålet med dette forløb er, at vi på Vestre Skole kommer til at definere og skabe fælles 
forståelse og sprog for Vestre Skoles læringsgrundlag, læringssyn og beskrivelse af de 
læringsmiljøer, vi ønsker at udvikle med henblik på at fremme elevernes muligheder for at lære på 
forskellige måder og i forskellige tempi.  
  
Læring der foregår i fællesskaber og understøttet af pædagogiske aktiviteter, som giver det enkelte 
barn gode betingelser for at udvikle sig fagligt, personligt og trivselsmæssigt. 
  
Vi har fokus på at lave en organisering og en planlægning, der understøtter og fremmer de rigtige 
samarbejdsfora og tværgående aktiviteter, som kan øge det fælles fokus i eksempelvis lærernes og 
pædagogernes teamsamarbejde omkring de enkelte klasser og årgange. 
  
Med udgangspunkt i teamsamarbejdet vil vi fremme samarbejdet mellem elever, forældre og 
skolens pædagogiske medarbejdere, således at der med et helhedssyn skabes betingelser for, at alle 
omkring barnet bidrager og trækker i samme retning i forhold til den ønskede udvikling. 
  
Konkret vil vi fremme muligheden for, at de løbende individuelle elev-samtaler med alle elever 
systematiseres og anvendes til at skabe gode og stærke relationer mellem eleven og hans/hendes 
primære lærere og pædagoger - samt give eleven sparring på og hjælp til at kunne skabe gode 
relationer med de andre elever. 
  
Elevsamtalerne handler blandt andet om at øge kendskabet til, hvor den enkelte elev er i forhold til 
den faglige og trivselsmæssige udvikling - og der skal arbejdes med fokus på at inddrage eleven i sin 
egen læringsprogression.  
  
At den enkelte elev i større grad bliver i stand til at sætte ord på, hvad han/hun er ved at lære, hvad 
målet er, og hvad næste skridt i læringsudviklingen er.  
  
At vi arbejder på at gøre eleven mere bevidst om, hvor han/hun befinder sig i sin læringsprogression, 
således at det næste gode skridt - med den rigtige vejledning - bliver tydeligere for eleven.  
  
At det bliver tydeligt for den enkelte elev, at der er såvel en række faglige som 
adfærds/trivselsmæssige mål, der arbejdes med i en periode i forhold til elevens nærmeste 
udviklingszone. 
  
Dette arbejde skal understøttes af et øget fokus på at anvende data, viden, erfaringer af forskellig 
art til at kvalificere de næste udviklingsskridt for den enkelte elev og for de klasser/fællesskaber, 
som eleverne indgår i.  



  
Dette kalder også på en ledelsesmæssig organisering og planlægning, som fremmer det 
professionelle fællesskab omkring opgaven. Inddragelse af vejledere og ledelse skal medvirke til 
kvalificeringen af databearbejdelse og afklaring omkring de næste gode skridt.  
  
Dette kan for den trivselsmæssige del komme til udtryk i udarbejdelsen af en social årsplan for hver 
klasse/årgang på baggrund af de seneste trivselsmålinger. 
  
Af konkrete undervisningstiltag kan nævnes skolens Fablab, hvor IT, design og digital produktion 
tilsammen giver eleverne mulighed for at arbejde med kreative processer og udvikling af innovative 
kompetencer.  
  
Der har hen over de sidste år været gjort erfaringer med Fablab på Vestre Skole, og der vil 
fremadrettet være fokus på, at Fablab-tænkningen integreres i alle fag med arbejdsmetoder og 
processer, som giver eleverne nye vinkler på læring og udfoldelse af diverse kompetencer, der 
forventes at være nyttige i en fremtid, hvor elevernes evner til at lære og udvikle nye løsninger bliver 
afgørende kompetencer.  
  
At vi har fokus på, at eleverne skal udvikle strategier i forhold til at 'lære at lære', strategier til 
hvordan man kommer videre, når man kører fast i en problemstilling, og strategier til hvordan man 
i fællesskab kan generere nye idéer og løsninger på komplekse opgaver. 
 
 

3.2 Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at indgå i fællesskaber 

 
 

På Vestre Skole har vi en lang række aktiviteter, der fremmer fællesskaberne omkring elevernes 
læring. Eleverne indgår i klasse, årgangs- og husfællesskaber, og der er med denne organisering 
skabt betingelser for, at det enkelte barn oplever at tilhøre forskellige lærings- og 
trivselsfællesskaber. 
  
Hos de mindste elever er der organiseret en ugentlig husdag, hvor eleverne fra fire klasser (to 
årgange) har fælles dage, hvor der kan være forskellige lærings- og trivselsaktiviteter af varierende 
karaktér. 
  
Hos de ældste elever er der organiseret anderledes uger, hvor eleverne oplever lærings- og 
trivselsfællesskaber omkring forskellige temaer og emner. Der er mulighed for at sætte eleverne 
sammen på forskellige måder, således at læringsaktiviteten og samarbejdet på tværs kan prioriteres 
over den praktiske organisering.  
  
Valgfag for skolens ældste elever er i indeværende skoleår placeret tirsdag eftermiddag, og det 
foregår i et samarbejde med Virklund Skole og Silkeborg Ungdomsskole.  
  
Eleverne har dermed mulighed for at vælge valgfagstilbud på de forskellige matrikler, og det forgår 
på den måde, at elever fra de to skoler (eller flere andre skoler hvis det drejer sig om tilbud i 



samarbejde med Ungdomsskolen) kan vælge de valgfagstilbud, som de har lyst til og er motiveret 
af på tværs af skolerne.  
  
Dette fremmer muligheden for, at vi kan tilbyde eleverne flere forskellige tilbud, og det vil sige større 
variation, end vi selv ville kunne iværksætte på den enkelte skole.  
  
I det fremadrettede perspektiv har vi igangsat et udviklingsarbejde, hvor vi vil tilstræbe at skabe 
flere valgfagsmuligheder, og der arbejdes konkret med at udvikle valgfagstilbud på et antal hele 
dage hen over et skoleår.  
  
Dette vil give eleverne mulighed for at fordybe sig i emner og fag, som de selv tilvælger og er 
motiveret for. De får mulighed for - på tværs af skolerne - at mødes med andre elever/unge med 
samme interesser. 
  
På Vestre Skole vil vi på de enkelte årgange inspirere til forsøg med makkerlæring, læringsgrupper 
af forskellige slags, forskellige former for organisering af læringsaktiviteter, der fremmer børne- og 
læringsfællesskaber af forskellig art.  
  
Udviklingen af dette vil tage udgangspunkt i pædagogiske læringsudviklingsmøder i indskolingen, på 
mellemtrinnet og i udskolingen, således at der kan iværksættes variationer, som giver størst mulig 
mening i den 'lokale' kontekst. 
  
 
 

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

 

I skoleåret 2017/18 har Vestre Skole valgt at kompetenceløfte et antal medarbejdere på nogle 
specifikke faglige områder. 
  
Der er derudover et antal lærere og pædagoger, som indgår i et kompetenceudviklingsforløb 
omkring PLF - Pædagogiske Læringsfællesskaber - med henblik på at prøve nye vinkler på 
eksempelvis lærer-pædagogsamarbejdet af i en udviklingsorienteret kontekst.  
  
Der uddannes endnu en Fablab-pionér - denne gang en pædagog - med henblik på at udbrede 
arbejdet med innovation og inddragelse af IT/elektroniske kompetencer i undervisningen allerede i 
indskolingen og i fritidsdelen. 
  
PLF - Professionelle Læringsfællesskaber og arbejdet med Professionel Kapital skal fremmes på alle 
skoler i Silkeborg Kommune, og det er også et indsatsområde på Vestre Skole.  
  
Det professionelle samarbejde omkring elevens læring og trivsel skal styrkes, og midtvejs i 
indeværende skoleår ændres den planlagte mødeplan, for at skabe mulighed for de rette 
samarbejdsfora og -fællesskaber. Fra nytår og med overgangen til 2018 ændres mødestrukturen for 
det pædagogiske personale, så der skabes flere muligheder for at de relevante 'fællesskaber' kan 



mødes og arbejde sammen omkring de forskellige parametre, der gør sig gældende i forhold til 
kerneopgaven omkring elevernes læring og trivsel. 
  
Målet er en styrkelse af teamsamarbejdet og udvikling af stærke professionelle fællesskaber, hvor 
lærere, pædagoger og ledere i samarbejde kan arbejde med at kvalificere de gode løsninger omkring 
elevernes læring og trivsel, fremme de inklusionsfremmende tiltag, anvende data, viden, erfaringer 
af forskellig art - og herunder inddragelse af eleverne - i forhold til at kvalificere de næste gode skridt 
i den retning, som vi ønsker.  
  
Det drejer sig om klasseteam- og årgangsteammøder samt fagteammøder, hvor der er mulighed for 
at skabe fælles udvikling og refleksion i de relevante sammenhænge. 
  
Målet er også, at styrke en kultur, hvor vi alle løbende reflekterer over vores praksis - med henblik 
på at forsætte med det, der virker og ændre på det, der ikke har en effekt i den ønskede udvikling.  
  
Det vil ske på møder, hvor de personer som deler opgaven omkring eksempelvis en klasse, får 
mulighed for at udvikle sammen, dele viden og skabe fælles forståelse for at tilgange til, hvad der 
skal til for at lykkes med opgaven. 
  
Anvendelse af data skal systematiseres, således at der skal være en tydelig evalueringskultur, og en 
plan for, hvordan vi arbejder med at trække nyttig viden ud af diverse data, og hvordan vi - med 
skolens faglige vejlederes medvirken - giver lærere/pædagoger/teams sparring på og vejledning i 
forhold til, hvordan de kan gribe opgaven an.  
  
Der tilstræbes en kultur, hvor professionel nysgerrighed og en ressourceorienteret tilgang skal 
medvirke til et positivt og givende læringsmiljø for såvel elever som hele skolens pædagogiske 
medarbejderstab.  
  
Konkrete tiltag vil i en fremadrettet kontekst være en organisering af lærings- og 
trivselskonferencer, hvor der skabes et forum for bearbejdelse af test- og evalueringsresultater, 
sparring og vejledning på de næste relevante skridt i forhold til, hvad data giver os af viden om 
elevernes aktuelle lærings- og trivselsmæssige positioner. 
  
I forhold til den fremtidige kompetenceudvikling af skolens pædagogiske personale, så vil der i første 
halvår af 2018 være tale om intern kompetenceudvikling, hvor vi lægger op til, at nye måder at 
arbejde på prøves af og evalueres med henblik på at skabe blivende ændringer i organisationen. 
  
Vedr. planer og overvejelser for kompetenceudviklingen af skolens personale i skoleåret 2018/19, 
så søger skolens ledelse om kommunale midler til at kunne iværksætte et fælles 
kompetenceudviklingsforløb frem for en forsættelse af de individuelle kompetenceløft. 
  
Det er ledelsens ønske og ambition, at vi kan styrke fællesskabsfølelsen med et fælles 
kompetenceudviklingsforløb, hvor vi alle oplever at være en aktiv del af den ønskede udvikling. Det 
er i den sammenhæng også vigtigt, at der kan skabes et medejerskab hos hele skolens personale 
iden videreudvikling af Vestre Skole, som kerneopgavens kompleksitet kalder på. 



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 Ja Nej Nej 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). 
 

Resultaterne i denne opgørelse giver anledning til, at vi sætter fokus på, hvordan vi kan udvikle vores 
undervisningsdifferentiering i forhold til at kunne løfte den fagligt stærkeste gruppe af elever. 
 
Udviklingen, i andelen af de "gode" elever i dansk læsning for den samme årgang over 2 år, 
angivet i procentpoint 
 
 

 
 
 
Tallene giver anledning til, at vi er nysgerrige på, hvilke parametre der har været medvirkende til, at vi har haft en god 
og tilfredsstillende udvikling fra 6. til 8. klasse. Hvad er vi lykkedes med, og hvordan kan vi bruge disse erfaringer i andre 
sammenhænge?  
 



 

 
 
 

 
 
 
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 
medudviklingen 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 Nej 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). 
 

Resultaterne i denne opgørelse giver anledning til, at vi sætter fokus på, hvordan vi kan udvikle vores 
undervisningsdifferentiering i forhold til at kunne løfte den fagligt stærkeste gruppe af elever. 
 

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). 
 

Der er grund til at være undersøgende på, hvad vi gjort i forhold til at understøtte den dygtigste 
andel af eleverne i deres læseudvikling fra 6. til 8. klasse. Der er en meget flot udvikling, og hvis vi 
kan blive skarpe på, hvilke indsatser, der har bidraget til denne gode udvikling, så kan vi evt. overføre 
dette til andre områder. 
 

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). 
 

Resultaterne giver et billede af, at vi lykkes med at løfte den fagligt svageste del af eleverne - med 
undtagelse af en enkelt årgang. Der er noget, som vi skal blive ved med at gøre, for det giver 
resultater. Vi skal blive skarpe på, hvad det er vi gør, som virker, så vi kan overføre dette andre 
steder, hvor vi ikke løfter opgaven i samme grad. 
 
 

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 7,1 6,7 

Skolen, 15/16 7,4 8,1 7,6 

Skolen, 14/15 7,2 8,4 7,6 

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. 
 

Med en tilbagegang i karaktergennemsnittet i de bundne prøver ved afslutningen af 9. klasse giver 
det naturligvis anledning til at analysere på, hvilke forhold der har været til stede og hvilke 
parametre, som har været i spil i forhold til afslutningen af 9. klasse ved afslutningen af skoleåret 
2016/17.  
Lærerne omkring den pågældende årgang beskriver, at det var en årgang med ekstraordinær mange 
særligt udfordrede elever, og at det resulterede i, at lærerne på årgangen havde en stor opgave med 
at støtte og løfte denne gruppe af elever.  
Med store klasser og mange elever kan opgaven med en stor gruppe særligt udfordrede elever have 
været en vanskelig opgave, hvor de mange støtteindsatser ikke nødvendigvis afspejles i 
resultaterne. 
Tilbagegangen i karaktergennemsnit fremkommer efter en ens tilbagegang i såvel dansk som 
matematik. Det bestyrker billedet af, at der har været tale om en generel tilbagegang på tværs af 
hovedfagene. 
 

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 6,1 6,9 8,1 6,4 6,8 6,6 

Skolen, 15/16 6,7 7,8 7,8 8,2 7,1 7,9 

Skolen, 14/15 6,7 7,9 8,3 8,5 7,4 8,0 

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 har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 
 

Tallene viser at faldet i karaktergennemsnittet fra 15/16 til 16/17 er mest markant for pigerne. På 
et enkelt område - drengenes resultater i matematik - går tendensen den modsatte vej, og netop 
på dette ene resultat er der faktisk en forbedring af karaktergennemsnittet fra 15/16 til 16/17. 
Hvor Vestre Skole i de foregående år har ligget på niveau med det kommunale karaktergennemsnit, 
så måtte Vestre Skole i 16/17 notere sig, at resultaterne ligger under det kommunale gennemsnit - 
med undtagelse af drengenes resultater i matematik.  
 

Socioøkonomiske referencer for 9. klasse  

 

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

 

 Karaktergennemsnit Socioøk. reference 

Skolen, 16/17 6,7 7,2 

Skolen, 15/16 7,6 7,7 

Skolen, 14/15 7,6 7,4 

 
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). 
 

Vi kan på Vestre Skole ikke være tilfredse med at præstere under de resultater, der kan forventes af 
en skole med den socioøkonomiske reference, som svarer til ressourcerne i området/skoledistriktet. 
Der derfor et mål, at Vestre Skole fremover præsterer som forventet eller over det forventede i 
forhold til de socioøkonomiske referencer. 
 
Forskellige indsatser som beskrevet andetsteds i denne kvalitetsrapport skal medvirke til, at vi på 
Vestre Skole opnår de forventede resultater. 

 
 
 
 
 
 
 



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 skal til stadighed være et opmærksomhedsområde på Vestre Skole, at vi arbejder målrettet på, 
at andelen af elever med 02 eller derover i både dansk og matematik bliver så høj som mulig.  
Det er vigtigt, at alle elever får mulighed for at forsætte skolegangen på en ungdomsuddannelse 
efter 9. eller 10. klasse, og i den sammenhæng er minimumskarakteren på 02 en vigtig målsætning 
for alle elever.   
 

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. 
 

Vi skal i arbejdet med at gøre eleverne uddannelsesparate være opmærksomme på de forskelle, der 
er i vores måde at arbejde med piger og drenge. Der ser ud til at være flest udfordringer i forhold 
til, hvordan vi løfter den svageste gruppe af pigerne. Det må indgå i vores målrettede arbejde, at vi 
laver nogle gode handleplaner for pigernes udvikling i forhold til at blive uddannelsesparate - og 
herunder løfter det faglige niveau, så gruppen af piger, der ikke får 02 i dansk og matematik bliver 
mindre.  



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 
 
 

 
 
 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på tal fra Danmarks Statistik. 
 
Det er tilfredsstillende at se, at stort set alle elever fra Vestre Skole er gået i gang med en ungdomsuddannelse 15 
måneder efter at de har afsluttet 9. klasse.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



4.6. Sprog  

 
 

Antal sprogvurderede børn i børnehaveklassen 
 
 

 Sprogvurderet gruppetest Sprogvurderet individuel test 

Samlet 43 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 

Vestre Skole 6 11,5% 26 50,0% 8 15,4% 12 23,1% 52 

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

 
 
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 

Vestre Skole 0 0,0% 26 57,8% 15 33,3% 4 8,9% 45 

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

 
 
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). 
 

Det er meget tilfredsstillende, at så stor en andel af eleverne svarer, at de er glade for den klasse, 
som de går i.  
 
 

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). 



Disse tal giver anledning til at være undersøgende på, hvorfor knap halvdelen af eleverne svarer, at 
de nogle gange føler sig alene i skolen.  
Det skal være en målsætning, at dette tal bliver mindre ved næste trivselsmåling. Ved at arbejde 
med eksempelvis en social årsplan vil vi i teamene omkring indskolingsklasserne sætte fokus på 
elevfællesskaber af forskellig art - og dermed forhåbentlig ændre på tallene i positiv retning.  
 
 

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). 
 

Det skal naturligvis altid være et fokusområde, at elever trives og fungerer godt i fællesskabet med 
de andre elever.  
Skolens trivselspolitik og udarbejdelse af en antimobbe-strategi vil være retningsgivende og 
handlingsorienteret vedr. dette. 
 
 

Er du glad for dine lærere? 
 
 

 
 
 
Dejligt at så stor en andel af eleverne svarer, at de er glade for deres lærere. Det vidner om engagerede lærere, som har 
fokus på det relationelle arbejde med eleverne, og det skal naturlig altid være et fokusområde i skolen.  
 
 

 



Er lærerne gode til at hjælpe dig? 
 
 

 
 
 

Der kan konstateres en mindre tilbagegang i forhold til elevernes tilbagemeldinger på, om de 
oplever at få hjælp fra deres lærere.  
Det giver naturligvis anledning til refleksion, men det kan også være udsving, som det kan være 
vanskeligt at finde præcise forklaringer på.  
 
 

Lærer du noget spændende i skolen? 
 
 

 
 
 

Tallene for om eleverne synes, at de lærer noget spændende i skolen giver anledning til at drøfte 
interesse og motivation med eleverne.  
Set fra skolens perspektiv så er det interessant at finde veje til at motivere og engagere eleverne i 
deres egen læringsprogression.  
 

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). 
 

Elevinddragelse og elevmedbestemmelse skal altid være parametre, som vi fra skolens side 
medtænker i en skolehverdag med et fokus på eleverne læring og trivsel.  
Eleverne skal inddrages i egen læring og lære at være medspillere i en skolehverdag, hvor de skal 
udvikle faglige, sociale og personlige kompetencer. 
 
 

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). 
 

Vi vil fremadrettet (fra skoleåret 2018/19) arbejde med en social årsplan for hver årgang/klasse, så 
vi kommer til at kunne arbejde med og sætte handlinger i gang vedr. de enkelte dele og parametre 
i trivselsundersøgelsen. 
Vi skal også arbejde på at inddrage eleverne mere aktivt i trivsel og det gode læringsmiljø. Vi skal 
have eleverne til at forholde sig aktivt til deres egen rolle i de forskellige læringsmiljøer og 
fællesskaber, som de indgår i. Ved at aktivere eleverne og få dem til at sætte ord på, hvordan de 
oplever det, så får vi forhåbentlig flere muligheder for at igangsætte de rigtige initiativer 
fremadrettet. 



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. 
 

Fravær skal altid være et fokusområde. Vi ligger på dette område meget gennemsnitligt i forhold til 
det kommunale niveau. Det er imidlertid et område, hvor et øget fokus på at eleverne har så lidt 
fravær som muligt, vil kunne give nogle positive følgevirkninger på elevernes læring og trivsel. 

 
 
 
 



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. 
 

Vestre Skole har i indeværende skoleår sendt lærere på efteruddannelse for at medvirke til, at 
kompetencedækningen øges i udvalgte fag. Der vil fremadrettet også være fokus på dette, således 
at vi følger planen og målsætningen for kompetencedækning. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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, 16/17 505 98,8% 98,8% 

Skolen, 15/16 506 100,0% 99,2% 

Skolen, 14/15 517 98,4% 98,1% 

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, 16/17 505 - - 

Skolen, 15/16 506 - - 

Skolen, 14/15 517 - - 

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 
 

 
 
 
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. 
 

I forhold til arbejdet med at give eleverne gode betingelser for at udfolde deres faglige, personlige 
og relationelle potentialer, så viser resultaterne, at der gøres rigtig meget godt på Vestre Skole, men 
at der er behov for at systematisere mere, således at en fælles forståelse af god praksis bliver 
stærkere.   
Der er relativt mange ’synsninger’ i spil, og målet er, at der skal arbejdes mere systematisk med 
tydelige mål og forventninger, et fælles sprog, og fælles tilgange. 
 
Skolens ledelse skal fremadrettet formulere tydeligere mål for skolens faglige resultater, og der skal 
arbejdes med en fælles forståelse af god læringskultur med klare mål og forventninger til det 
pædagogiske personale. 



Der er ligeledes behov for en fælles tilgang til arbejdet med evaluering - og herunder inddragelse af 
eleverne i forhold til at evaluering og feedback bliver en integreret del af undervisningen. 
(principper, systematikker, forventninger og målsætninger) 
  
  
 

 
8.3. Fællesskaber 

 

Resultater for 'Fællesskaber' opdelt på delmål 
 

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

 
 
I forhold til at arbejde med at øge elevernes trivsel, så viser resultaterne, at der på Vestre Skole er 
udviklingspotentiale i forhold til:  
- at opstille klare mål for skolens indsats med at fremme trivsel blandt eleverne  
- at formulere tydelige forventninger til forældrene i arbejdet med at fremme trivsel 
- at skolen har en fælles tilgang til arbejdet med klasseledelse 
- at vi på skolen har fokus på kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i forhold til 
klasserumsledelse. 
I forhold til om skolen danner rammen for inkluderende læringsmiljøer, så viser resultaterne, at der 
foregår et godt arbejde vedr. dette, men at der vil være behov for at systematisere det, så det bliver 
alment kendt og anvendt på hele skolen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



8.4. Viden 

 

Resultater for 'Viden' opdelt på delmål 
 

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

I forhold til om skolens praksis er baseret på viden, så viser resultaterne, at skolens lærere har 
stærke faglige kompetencer, og at der er adgang til vejledning hos skolens vejledere og 
ressourcepersoner. 
 

Hvad angår kompetencer i forhold til at arbejde med interventionstiltag over for elever med særlige 
behov, ser der ud til at være et udviklingspotentiale. I forhold til at lede arbejdet med elevernes 
trivsel gives der udtryk for, at man kun i nogen grad føler sig klædt på til opgaven.  
  
Det skal naturligvis være et fokus at der arbejdes med kompetenceudvikling af skolens pædagogiske 
personale på dette område. 
  
I forhold til om ledelsen har involveret sig aktivt i udviklingen af de inkluderende læringsmiljøer, om 
ledelsen har lavet observationer i klasserne og om den enkelte lærer har fået feedback på sin 
undervisning, så ser der ud til at være udviklingspotentiale.  
 
Resultaterne viser også, at der arbejdes systematisk med K-møder, hvor relevante interne og 
eksterne parter inddrages i løsninger. Der kan imidlertid være et udviklingspotentiale i forhold til at 
tydeliggøre forældrenes betydning for deres barns faglige og trivselsmæssige udvikling. 
  
Vedr. organiseringen der skal understøtte læringsmiljøerne og en praksis, der bygger på viden og 
udvikler viden, så er der ligeledes et udviklingspotentiale. Et fokusområde der halvvejs i skoleåret 
2017/18 arbejdes med i forhold til at skabe betingelser for at de rigtige mødefora er til stede i 
skolehverdagen på Vestre Skole. 
 
 
 
 

 



9. SKOLEBESTYRELSENS UDTALELSE  
 
 

Skolebestyrelsen har i forbindelse med ansættelsen af skolens nye ledelsesteam udtrykt ønske om, 
at der ledelsesmæssigt fremadrettet sættes en tydelig retning på skolens samlede udvikling. Der er 
et ønske om, at der sættes fokus på skolens 'maskinrum' - forstået som fokus på skolens primære 
kerneopgave med elevernes læring og trivsel. 
 

Data og tal for diverse evalueringer og vurderinger i kvalitetsrapporten rummer både meget 
tilfredsstillende resultater, lige som der også er områder, hvor der ser ud til at være potentiale for 
udvikling. 
 

Skolebestyrelsen skal forholde sig til skolens resultater med særligt fokus på indfrielse af de 
nationale og kommunale mål - og har på elevernes vegne en ambition om, at resultaterne vedr. 
elevernes faglige udvikling, skolens karaktergennemsnit samt elevernes generelle trivsel matcher 
de forventninger, der kan være til elever med de socioøkonomiske referencer, som gælder for 
Sydbyen og skoledistriktet for Vestre Skole.  
 
Der er i skolebestyrelsen samtidig en bevidsthed om, at eleverne skal udvikle kompetencer, der ikke 
på den korte bane lader sig måle. Det handler om værdier og kompetencer i forhold til at kunne 
samarbejde, arbejde selvstændigt og være i stand til at finde løsninger på komplekse opgaver og 
problemstillinger. 
 

Skolebestyrelsen har taget initiativ til en styrkelse af forældresamarbejdet, og det er 
skolebestyrelsens klare ønske, at forældrene inddrages yderligere i samarbejdet omkring de gode 
løsninger omkring eleverne.  
 
Det er vigtigt, at skolen i samarbejde med elever og forældre arbejder med værdier, ansvar og 
samarbejdsformer, der fremmer alle elevers trivsel. 
 
Skolebestyrelsen tager resultaterne i kvalitetsrapporten til efterretning og bakker op om de 
udviklingstiltag, som skolen igangsætter med henblik på en styrkelse af det målrettede og 
systematiske arbejde med elevernes læring og trivsel. 
 


