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FORORD 
Kvalitetsrapporten for Silkeborg kommunes skolevæsen er et centralt og værdifuldt 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 2018/19 skal, i lighed med den seneste rapport for 
2016/17, bruges 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 2020. Herefter udarbejdes en udviklingsplan for den 
enkelte skole. Udviklingsplanen følges op af et antal læringssamtaler mellem skolens ledelse og 
skoleafdelingen frem mod næste kvalitetsrapport.  
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PRÆSENTATION AF SKOLEN 
 
Buskelundskolen  
Fremtidens Skole for Nutidens Børn 
 

Buskelundskolen er en udviklingsorienteret skole bygget i 2000 med en stærk vision i 

dåbsgave om at være Fremtidens Skole for Nutidens Børn. I dag er vi en skole, hvor 

medarbejdere, bestyrelse og ledelse til stadighed arbejder på at virkeliggøre visionen fra 2000.  

På Buskelundskolen arbejder vi ud en fælles pædagogisk platform, der tager udgangspunkt i 

det enkelte barn i forpligtende fællesskaber. Vores dannelsesideal er kvalificeret 

selvbestemmelse og vi virkeliggør dette i dagligdagen ved at være stærke i vores fælles sprog 

om børns trivsel og læring, samt systematisk at arbejde med de værktøjer og strukturer, som 

over tid er udviklet for at understøtte vores fokus på det kvalificerede selvbestemte.   

Eksempler på dette: 
  
 

• Vi har udviklet samtaleværktøjet ”dækkeservietten”, som er afsættet til vores 

elevsamtaler. Elevsamtalerne fastholdes i elevens udviklingsplan. 
 

    
  
 

• Alle børn arbejder med ”Buskelundbogen" - en portefølje over barnets sociale og faglige 

udvikling samt trivsel.  
 
   
  
 

• Alle børn har en primær voksen, der har et tæt samarbejde med barn og forældre 

omkring hverdagen, udviklingsplanen (elevplanen) og elev/forældresamtaler.  
 
   
  
 

• Vi arbejder i en struktur uden klasser, hvor alle elever går i aldersintegrerede 

hjemmegrupper/klasser og deltager på forskellige uderum. 
 
   

 Buskelundskolen startede i helt nye bygninger med 0., 1. og 2. årgang i 2000. Boligkvarteret 

omkring skolen var dengang nybyggerkvarter – og der bygges fortsat. Skolen har de sidste 

godt og vel ti år været en tosporet skole fra 0. – 9. årgang.  Skolen er omgivet af et rigt 

fritids- og foreningsliv på og omkring skolens spændende udearealer.  

 I dag arbejder 31 lærere, 13 pædagoger, 3 pædagogiske ledere, 1 administrativ leder, en 

sekretær samt en skoleleder sammen om dagligt at skabe den bedste skole for vores skønne 

525 elever.  En arbejdsdag præget af tryghed og tillid i et lærende miljø med plads til den 

enkelte og fællesskabet. I en læringskultur, hvor det er vigtigt at kunne øve sig, fejle, undre 

sig og prøve igen, med troen på, at det nok skal lykkes i dialog og samarbejde med de 

betydningsfulde voksne, der er foran, ved siden af og bagved.  

 I december 2018 satte vi fokus på at være Fremtidens Skole for Nutidens Børn også i 

fremtiden - Vision2022. Dette fokus har i hele 2019 været et udviklingspunkt, hvor vi har føjet 

”Indsigt og Udsyn” til Fremtidens Skole for Nutidens børn. Indsygt og Udsyn som et billede på 

vigtigheden af, at vi gennem vores dannelseideal skaber mulighed for at forholde os til den 

verden, vi alle er en del af. Bæredygtighed, mangfoldighed, fællesskab, at eksperimentere og 

gøre sig erfaringer samt at være en del af noget større er bærende elementer i dimentionen 

"Indsigt og Udsyn". Gennem en fortløbende proces med fire spor er vi i gang med at se vores 
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pædagogiske platform, værktøjer, strukturer mm efter i sømmene for at sikre, at vi også i 

2022 er Fremtidens Skole for Nutidens Børn.   

 Buskelundskolen er Videnscenter for nye praksisformer og aldersintegration i Silkeborg 

Kommune.  
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SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 
Sammenfattende vurderer vi, at Buskelundskolens elever både trives og lærer - både 

individuelt og i fællesskabet. Buskelundskolen bygger på tre vigtige piller fra vores 

pædagogiske platform:   
  
 

• Kvalificeret selvbestemmelse  

• Vitaliserende læringsmiljøer  

• Forståelse for børnenes rettetheder 
 

 Vi formulerer, hvad vi vil: Vi gør børnene kvalificerede og selvbestemte:   

 Børnene kan noget og de vil noget! Vi går både foran, ved siden af og bagved børnene. Vi 

styrker fællesskabet og giver plads til forskellighed ved at være sammen på tværs af alder. Vi 

tager udgangspunkt i det enkelte barn.  

 Vi arbejder med afsæt i disse mål i hverdagen og evaluerer løbende vores praksis. Vores egen 

evaluering sker gennem den daglige evaluering i klassen, når vi voksne forbereder og 

efterbehandler dagens læringsaktiviteter, når teamene målsætter, laver årsplaner og evaluerer 

og når ledelsen inviterer til teamsamtaler. Ligeledes evalueres i skolens forskellige fora og 

nedsatte udvalg lige fra fagenes fag- og metodeudvalg, arbejdsgrupper omkring skolens tiltag 

og fokuspunkter til skolens lederteam og bestyrelse. Vi har desuden evalueret vores 

læringsmiljøer flere gange eksternt gennem forældre- og elevspørgeskemaer og samarbejder 

gerne med eksterne partnere eks. forskere og UVM i vores søgen efter at blive klogere på os 

selv og vores skole. Disse evalueringer er med til, at vi sammen løbende er i læring i vores 

hverdag. Det har ført til, at Buskelundskolen har ændret sig gennem årene og i kraft af sine 

erfaringer har tilpasset børnenes skoledag - hele tiden med de overordnende mål for øje.  

 Vi glade for, at vores "resultater" - de udtrukne tal og data - viser, at vore elever lærer meget 

fint, at de trives supergodt og at de alle tager en ungdomsuddannelse. De er glade for deres 

skole, deres kammerater og de voksne rundt omkring dem.  

 MEN vi mener, at skolen er så meget andet end de tal og data, der her er trukket frem. På 

Buskelundskolen vil vi gerne kere os om det hele menneske. Vi vil gerne arbejde med både 

indersiden og ydersiden. Vi vil gerne at være nysgerrige, kreative, fejl-modige og livs-modige. 

Og vi bliver glade og stolte, når vi får bekræftet, at det sker i samtaler med forældre, tidligere 

elever, byens uddannelsesinstitutioner mfl. OG lige præcis derfor er vi fortsat nysgerrige på, 

hvordan vi kan styrke det enkelte barn og fællesskabet med afsæt i vores pædagogiske 

ramme, som er det faste holdepunkt i vores dagligdag - og nu set i lyset af vores Vision2022. 
  

Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at udfolde egne 
faglige, personlige og relationelle potentialer 
Buskelundskolen arbejder ud fra en pædagogisk platform byggende på det kvalificerede 

selvbestemte med fokus på de vitaliserende læringsmiljøer. Vores struktur er bygget op 

omkring aldersblandede hjemmegrupper. I en hektisk og foranderlig hverdag og verden er det 

med til at sikre, at alle børn kan udfolde egne faglige, personlige og relationelle potentialer.  

 Vores ”værktøjer”, som er med til at fastholde dette, er det enkelte barns udviklingsplan 

(UVP), fire årlige elevsamtaler med barnets primærvoksen, Buskelundbogen (barnets egen 

portefolie) samt den struktur vi kalder ude/hjemme. Hjemme er i den trygge primærgruppe, 

hvor øvebanen er og hvor det relationelle kan udvikles, udfoldes og udfordres. Ude er der, 

hvor barnet skal stå på tæer i forhold til egen læring.  

 Platform og struktur er udviklet og konsulideret gennem skolens 19-årige historie. Det er et 

stærkt fælles sprog blandt skolens personale, elever og forældre. Vi arbejder til stadighed på 

at lære og blive endnu dygtigere til at sikre, at de læringsmiljøer, vi rammesætter, sikrer, at 

alle børn udfordres og kan stå på tæer for at udfolde egne faglige, personlige og relationelle 

potentialer. Tallene fra LIS understøtter, at vores elever på Buskelundskolen trives og lærer.  
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Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at indgå i 
fællesskaber 
På Buskelund skolen vægter vi fællesskabet højt og det understøttes af den struktur, vi har 

med aldersblandede primærgrupper samt vores ude/hjemmestruktur. Begge dele gør, at alle 

børn har mulighed for at knytte sig på forskellige fællesskaber og på den måde stigmatiseres 

det enkelte barn ikke i faste grupperinger.   

 Samtidig er vi meget opmærksomme på den røde tråd gennem hele huset. Den tråd som 

binder Lilleskole, Storeskole og Projektskole sammen. Tråden spinnes om husets fællesdage 

(motionsdag, juleklippedag, emneuger, trivselsdag mm).  

 Buskelundskolen trivselsundersøgelse understøtter, at vores elever - både de små og store - 

trives.  
  

Skolens læringsmiljøer sikrer praksis der bygger på viden og 
udvikling af viden 
På Buskelundskolen arbejder vi ud fra vores pædagogiske platform, hvor vi gennem vores fire 

værktøjer - samtalen, udviklingsplanen, Buskelundbogen samt strukturen ude/hjemme - til 

stadighed fastholder os selv og hinanden i, at praksis bygger på viden.   

 Vi er bevidste om brugen af data som en bred palet rundt om barnet. Vi finder nødvendighed i 

at have fokus på både de bløde og hårde data til at understøtte og udvikle vores 

læringsmiljøer mhp. at skabe de bedste rammer for læring og trivsel for både det enkelte barn 

og fællesskabet. 
  

Status på skolens udviklingsarbejde med PLF 
  
   
  

Vision for arbejdet med udvikling af de professionelle 

læringsfællesskaber på vores skole (The big why) 
Helt tilbage til år 2000, hvor Buskelundskolen bliver bygget, får vi i dåbsgave ni særlige 

fokusområder fra en tænketank (sammen sat af folk på tværs af uddannelse, køn, arbejde 

mm). En af disse dogmer er, at vi skal arbejde med den lærende organisation, sådan at man 

bringer personalets kompetencer og fagligheder i spil. Det øver vi os på i mange år, bl.a. ved 

at lave en teamsamarbejds-struktur med teamledelser som bærende elementer, hvor 

mødeleder, teamkoordinator og læringsskaber sammen med en pædagogisk leder sikrer 

reflektion over egen praksis, som gør, at vi får skabt en organisering, hvor alle børn kan trives 

og blive så dygtige, som de kan. (Det som står i Folkeskoleloven i dag). 

 Omkring 2012 begynder vi desuden at anvende aktionslæring (AL), som ramme for at skabe 

mulighed for refleksion over egen praksis. Vi har afprøvet forskellige rammer og indhold i 

forhold til, hvad personalet har ønsket at arbejde med i AL. Ligeledes har vi arbejdet med 

forskellige sammensætninger af personalet efter indholdets karakter (eks. i fagudvalg, på 

tværs af afdelinger ect.) 

 I slutningen af november 2016 startede Silkeborg Kommune deres arbejde op omkring PLF/PK 

på baggrund af rapporten ”Alene sammen med børnene”, som blev lavet i et samarbejde 

mellem de faglige organisationer og Silkeborg Kommune. Vi var så heldige at få tre 

medarbejdere med til Canada for at søge inspiration til arbejdet med professionelle 

læringsfællesskaber. 

 Efterfølgende er "rejseholdet" kommet tilbage med inspiration, som bliver en del af de 

kommende års aktionslæringsforløb.  
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 Silkeborg Kommune sætter herefter gang i flere forskellige spor. Ledelsessporet hvor vi 

sammen læser Michael Fullans bog om PLF/PK. På medarbejdersporet har vi fortsat gang i 

Canada-gruppen til at udvikle små daglige projekter i børnehøjde. Ud over Canada-teamet 

sender vi to medarbejder på uddannelse i PLF/PK. 

 Første år med PLF/PK som begreb på Buskelundskolen har vi en arbejdsgruppe på tværs af 

huset, som sammen læste Michael Fullans bog og som faciliterede AL-arbejdet i huset. 
  

Status på arbejdet med udvikling af de professionelle 

læringsfællesskaber på vores skole 
I indeværende år har vi i ledelsen i samarbejde med personalet forsøgt, at fremtidssikre vores 

pædagogiske platform, så vi til stadighed er Fremtidens Skole for Nutidens børn. Dette har vi 

gjort ved at arbejde med Vision2022. Se under beskrivelse af Buskelundskolen. 

 I arbejdet med Vision2022 har vi valgt at sætte lup på vores værktøjer i efteråret 2019. I 

foråret 2020 flytter vi luppen til vores fag- og metode udvalg.  

 Vi har omstruktureret vores indsats, så det er de to medarbejdere, der har taget uddannelsen, 

som har stået i spidsen for vores PLF/PK indsatser sammen med en pædagogisk leder. Vi har 

desuden to medarbejdere på læringsvejleder uddannelse. De inddrages med deres nye 

kompetencer i det fremtidige PLF/PK arbejde sammen med de to PLF/PK ressourcepersoner og 

ledelsen. 

 I vores arbejde med lupperne har vi sat et særligt fokus på PLF/PK-søjlen: DATA.  
  

Hvilke konkrete tanker/mål har vi for det fremtidige arbejde med 

udviklingen af de professionelle læringsfællesskaber? 
I foråret 2020 har vi som beskrevet ovenfor flyttet luppen over på vores fag- og metodeudvalg. Data-søjlen vil fortsat 
være i fokus.  
 Vors indsatsområder i skoleåret 20/21 vil læne sig op af vores visison 2022, hvor fokus er på de "hullerne i 
årplanerne", praksisfaglighed og den åbne skole.  
 De to PLF/PK ressourcepersoner og vores to læringsvejledere vil fortsat være tovholdere sammen med vores 3 
pædagogiske ledere. 
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RAMMEBETINGELSER 

Kompetencedækning 
Samlet kompetencedækning 

  
  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler. Kompetencedækning forstås som undervisning 
af lærere, som enten har undervisningskompetencer (tidligere linjefag) fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, 
eller har opnået en tilsvarende faglig kompetence via deres efteruddannelse mv. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  
Buskelundskolen er fra skoleåret 17/18 til skoleåret 18/19 haft en stigning i konpetencedækningen på 6 % fra 93 til 
99.  
   
 Vi har på skolen gennem år arbejdet bevidst med at kompetenceudvikle, så de "manglende brikker" kom på plads. Vi 
er ved at være i mål, men vil til stadighed blive udfordret, når personale søger nye udfordringer, går på pension mm. 
Så arbejdet med at fastholde en høj kompetencedækning fortsætter. 
  
 
 

Kompetencedækning opdelt på fag i 18/19 
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Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler. Kompetencedækning forstås som undervisning 
af lærere, som enten har undervisningskompetencer (tidligere linjefag) fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, 
eller har opnået en tilsvarende faglig kompetence via deres efteruddannelse mv. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  
I skoleåret 18/19 har vi fået puslet fagfordelingen på plads så kompetencedækningen er høj - undtaget faget historie.  
   
 Vi er dog siden indberetningen blevet indhentet af hverdagen, så vi grundet fraflytning, barsel mm lige pt ikke helt 
rammer samme høje dækning.  
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Kompetencedækning opdelt på klassetrin i 18/19 

  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler. Kompetencedækning forstås som undervisning 
af lærere, som enten har undervisningskompetencer (tidligere linjefag) fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, 

eller har opnået en tilsvarende faglig kompetence via deres efteruddannelse mv. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  
I skoleåret 18/19 har vi fået puslet fagfordelingen på plads så kompetencedækningen er høj - undtaget historie på 
mellemtrinnet. 
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Inklusion 
Antal og andel af elever skolen har segregeret til inklusionscentre og specialskole  

  

 Antal Procent 

Buskelundskolen 3 0,6% 

  
  
 Note: Segregeringsgraden er øjebliksbillede (fra 5/9-2019) af, hvor mange elever skolen på nuværende tidspunkt har 
segregeret til et inklusionscentre og specialskolen. Procentangivelsen er beregnet ved at dividerer skolens aktuelle 

elevtal med andel elever, som skolen har segregeret til inklusioncentre og specialskole. Elever, som er segregeret 
direkte fra børnehave eller privatskole indgår ikke i beregningerne. Der tages fobehold for, at der i opgørelsen for 0.-6. 
klasses skoler indgår alle de elever, som skolen har segreret, og som fortsat går på inklusioncenter og/ eller 
specialskole. Dette betyder, at eleverne kan væe ældre end 6. klassetrin. Dette kan medføre bias i skolernes 
segregeringsandel.  
  

  
Tallet ses som en baseline og er baseret på segregeringsgraden over år. Det er derfor svært at skrive en konkret 
kommentarer til dette, bl.a. fordi succeskriteriet ikke er defineret. 
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Elever 
Elevtal og andel elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog 

  

 Elevtal Andel der modtager undervisning i dansk som andetsprog 

  Samlet Drenge Piger 

Buskelundskolen, 
18/19 

517 - - - 

Buskelundskolen, 
17/18 

515 - - - 

Buskelundskolen, 
16/17 

517 - - - 

Kommunen, 18/19 10.840 3,6% 3,2% 4,1% 

  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler, kommunale ungdomsskoler, specialskoler og 
dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. Elevtallet er opgjort den 5. september i starten af skoleåret. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).  
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ELEVERNES LÆRING OG UDVIKLING 

Nationale test 

Elever med 'gode' resultater i nationale test 
Oversigt over om andelen af elever med 'gode' resultater i dansk læsning og 

matematik er mindst 80% for den samme årgang  

  

 Dansk, læsning  Matematik 

 8. årg. 18/19 6. årg. 18/19 4. årg. 
18/19 

2. 
årg. 
18/
19 

8. årg. 18/19 6. årg. 
18/19 

3. 
årg. 
18/
19 

 12/1
3 

14/1
5 

16/1
7 

18/1
9 

14/1
5 

16/1
7 

18/1
9 

16/1
7 

18/1
9 

18/1
9 

13/1
4 

16/1
7 

18/1
9 

15/1
6 

18/1
9 

18/1
9 

Buskelundskolen Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja 

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

Landstal Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommune- og landstallene: Folkeskoler. Tabellen beskriver hvor stor en andel 
af eleverne på en given årgang, der har opnået et resultat i de nationale test, der karakteriseres som ’godt’, ’rigtigt 
godt’ eller ’fremragende’ på den kriteriebaserede skala. ’Ja’ angiver at andelen er mindst 80%, ’Nej’ angiver at andelen 
er under 80%, ’-’ angiver, at der ikke er data for skolen. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  
Dansk: 
   
 Skemaet viser, at: 
  
 

• Buskelundskolens nuværende 8 . årgang i hele skoleforløbet fra 2. kl til 8. kl har haft en andel på           mindt 

80% af elever med gode resultater i læsning. 
• Buskelundskolens nuværende 6. årgang i hele skoleforløbet fra 2. kl. til 6. kl har haft en andel på under 80 % af 

elever med gode resultater i læsning.  
• Buskelundskolens nuværende 4. årgang i hele skoleforløbet fra 2. kl til 4. kl har haft en andel på under 80% 

gode læsere i 16/17 men under 80% i 18/19 i læsning. 
• Buskelundskolens nuværende 2. årgang har en andel på mindst 80% med gode reslutater i læsning.  

 
   
 Matematik: 
   
  
 

• Buskelundskolens nuværende 8 . årgang i skoleforløbet fra 3. kl til 8. kl har haft en andel på           mindt 80% 

af elever med gode resultater i matematik i i 3. og 8. årgang - ikke på 6. årgang. 
• Buskelundskolens nuværende 6. årgang i hele skoleforløbet fra 3. kl. til 6. kl har haft en andel på over 80 % af 

elever med gode resultater i matematik.  
• Buskelundskolens nuværende 3. årgang har en andel på mindst 80% med gode reslutater i matematik.  

 
   
   
 Uddybende forklaring: 
   
 Se de to næste kommentarbokse 
   
   
 Sammenfatning: 
   
 Læsning: 
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 Et samlet billede er et fald i procentpoint i overgangen fra 2. årgang til 4. årgang. Fænomenet er generelt 
gennemgående fra år til år og giver til stadighed anledning til at kigge på overgange mellem afdelinger men også 
danskfaget som fag samt brug af ressourcepersoner inden for læsning/dansk.. 
   
 Matematik: 
   
 Vi har fra skoleåret 16/17 fået sat vores matemativejleder i spil omkring "den røde tråd" i matematikken i hele 
skoleforløbet. Det handler om særlige indsatser og fokus på overgange. Det kan være en af årsagerne til, at vi ikke 
med nuværende 6. årgang har oplevet fald fra 3 årgang. 
  
 
 

Udviklingen i andelen af elever med 'gode' resultater i dansk, læsning og matematik 

for den samme årgang, angivet i procentpoint 

  

 Dansk, læsning  Matematik 

 8. årg. 18/19 6. årg. 18/19 4. årg. 

18/19 

8. årg. 18/19 6. årg. 

18/19 

 2. årg. 
12/13 ift. 
4. årg. 
14/15 

4. årg. 
14/15 ift. 
6. årg. 
16/17 

6. årg. 
16/17 ift. 
8. årg. 
18/19 

2. årg. 
14/15 ift. 
4. årg. 
16/17 

4. årg. 
16/17 ift. 
6. årg. 
18/19 

2. årg. 
16/17 ift. 
4. årg. 
18/19 

3. årg. 
13/14 ift. 
6. årg. 
16/17 

6. årg. 
16/17 ift. 
8. årg. 
18/19 

3. årg. 
15/16 ift. 
6. årg. 
18/19 

Buskelundskolen -0,6 -4,4 5,6 -5,9 0,6 -18,9 -15,1 12,0 5,8 

Kommunen -7,3 1,4 5,2 -8,7 -4,4 -18,0 10,0 2,9 4,2 

Landstal -6,1 1,5 7,6 -8,4 -0,9 -12,1 10,6 4,2 3,6 

  
mindre end 3Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommune- og landstallene: Folkeskoler. Tabellen viser, hvordan 
eleverne på en given årgang, der har opnået et resultat i de nationale test, udvikler sig fra test til test. Elever med 
'gode' resultater betegner elever, der opnår et resultat karakteriseret som ’godt’, ’rigtigt godt’ eller ’fremragende’ på 
den kriteriebaserede skala. Mørkegrøn indikerer, at andelen af elever med gode resultater for den samme årgang er 
steget med mere end 5 procentpoint (fx fra 66% til 72% = +6 procentpoint), lysegrøn indikerer, at andelen af elever 
med gode resultater for den samme årgang er steget, men med mindre end 5 procentpoint (fx fra 66% til 70% = +4 
procentpoint), orange indikerer, at andelen af elever med gode resultater for den samme årgang er faldet, men med 
mindre end 5 procentpoint (fx fra 70% til 66% = -4 procentpoint) og rød indikerer, at andelen af elever med gode 
resultater for den samme årgang er faldet med mere end 5 procentpoint (fx fra 72% til 66% = -6 procentpoint). Hvis 
en celle er blank, skyldes det, at der i ét eller begge af de to år, der sammenholdes, er mindre end 3 elever. Af 
anonymiseringsmæssige årsager, må kategorier med minde end 3 elever ikke anvendes.   
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
  
  
Dansk: 
   
  
 

• 8. årgang har på trods af en andel på over 80% et fald på 0,6 fra 2. årg. til 4. årg. De falder yderligere 4,4 fra 
4. årg til 6. årgang - men fortsat over de 80 % - men løfter fra 6. årg til 8. årg med 5,6. Overordnet set status 
que. 

• 6. årgang falder fra 2. til 4. årgang med 5,9 procentpoint, hvilket rykker dem yúnder de 80 %. De løster sig med 
0,6 procentpoint fra 4. 6. årgang, hvilket IKKE løfter dem tilbage over de 80%. 

• 2. årgang falder med 18,9 procentpoint fra 2. til 4. årgang. 
 
   
 Et samlet billede er et fald i procentpoint i overgangen fra 2. årgang til 4. årgang. Fænomenet er generelt 
gennemgående fra år til år og giver til stadighed ansledning til at kigge på overgange mellem afdelinger men også 
danskfaget som fag. 
   
 Matematik: 
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• 8. årgang falder fra 3. årgang til 6. årgang med 15,1 procentpoint. Hvilket betyder de ryger under de 80%. Fra 
6. årgang til 8. årgang stiger de med 12 procentpoint, hvilket næsten udliger faldet. 

• 6. årgang stiger fra 3. årgang til 6. årgang med 5,6 procentpoint, hvilket fastholder dem i andelen over 80%. 
 
   
 Som skrevet tidligere kan en struktureret indsats fra vores matematikvejeleder være medvirkende til at fastholde den 
gode udvikling. 
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Elever med 'fremragende' resultater i nationale test 
Udviklingen i andelen af de 'allerdygtigste' elever i dansk, læsning og matematik for 

den samme årgang, angivet i procentpoint 

  

 Dansk, læsning  Matematik 

 8. årg. 18/19 6. årg. 18/19 4. årg. 
18/19 

8. årg. 18/19 6. årg. 
18/19 

 2. årg. 
12/13 ift. 
4. årg. 
14/15 

4. årg. 
14/15 ift. 
6. årg. 
16/17 

6. årg. 
16/17 ift. 
8. årg. 
18/19 

2. årg. 
14/15 ift. 
4. årg. 
16/17 

4. årg. 
16/17 ift. 
6. årg. 
18/19 

2. årg. 
16/17 ift. 
4. årg. 
18/19 

3. årg. 
13/14 ift. 
6. årg. 
16/17 

6. årg. 
16/17 ift. 
8. årg. 
18/19 

3. årg. 
15/16 ift. 
6. årg. 
18/19 

Buskelundskolen 11,3 -14,6 12,1 0,0  -1,8 3,2 -3,9 1,9 

Kommunen 0,8 -5,4 11,6 -1,6 -3,5 -2,9 3,9 -2,5 0,9 

Landstal 1,2 -4,1 9,0 1,8 -4,5 -0,9 4,5 -2,4 0,4 

  
HNote: Følgende skoletyper er indeholdt i kommune- og landstallene: Folkeskoler. Tabellen viser, hvordan eleverne på 
en given årgang, der har opnået et resultat i de nationale test, udvikler sig fra test til test. De 'allerdygtigste' betegner 
elever, der opnår et resultat karakteriseret som ’fremragende’ på den kriteriebaserede skala. Mørkegrøn indikerer, at 
andelen af elever med fremragende resultater for den samme årgang er steget med mere end 5 procentpoint (fx fra 
66% til 72% = +6 procentpoint), lysegrøn indikerer, at andelen af elever med fremragende resultater for den samme 
årgang er steget, men med mindre end 5 procentpoint (fx fra 66% til 70% = +4 procentpoint), orange indikerer, at 
andelen af elever med fremragende resultater for den samme årgang er faldet, men med mindre end 5 procentpoint 
(fx fra 70% til 66% = -4 procentpoint) og rød indikerer, at andelen af elever med fremragende resultater for den 
samme årgang er faldet med mere end 5 procentpoint (fx fra 72% til 66% = -6 procentpoint). Hvis en celle er blank, 
skyldes det, at der i ét eller begge af de to år, der sammenholdes, er mindre end 3 elever. Af anonymiseringsmæssige 
årsager, må kategorier med minde end 3 elever ikke anvendes.   
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
  
  
Dansk: 
   
 Nuværende 8. årgang: En stigning fra 2. årgang til 4. årgang, et fald fra 4. årgang til 6. årgang og igen en stigning 
fra 6. årgang til 8. årgang. Andelen af elever med fremragende resulteter i dansk viser sig her at falde - ikke i 
overgangene men i forløbet i Storeskolen.  
   
 Nuværende 6. årgang: Andelen af elever med fremragende resulteter er status que. 
   
 Nuværende 2. årgang: Et fald i andelen af elever med fremragende resultater i overgangen fra Lilleskole til 
Storeskolen. 
   
 Matematik: 
   
 Nuværende 8. årgang: En stigning i andelen af elever med fremragende resulteter fra Lilleskole til Storeskole og et 
tilsvarende fald fra Storeskolen til Projektskolen. 
   
   
 Sammenfatning: 
   
 Ud fra tallene ser det både i læsning og matematik ud til at Buskelundskolens antal elever med fremragende 
resultater er nogen lunde konstant. 
   
   
  
 
 

Elever med 'dårlige' resultater i nationale test 
Udviklingen i andelen af elever med 'dårlige' resultater i dansk, læsning og 

matematik for den samme årgang, angivet i procentpoint 
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 Dansk, læsning  Matematik 

 8. årg. 18/19 6. årg. 18/19 4. årg. 
18/19 

8. årg. 18/19 6. årg. 
18/19 

 2. årg. 
12/13 ift. 
4. årg. 
14/15 

4. årg. 
14/15 ift. 
6. årg. 
16/17 

6. årg. 
16/17 ift. 
8. årg. 
18/19 

2. årg. 
14/15 ift. 
4. årg. 
16/17 

4. årg. 
16/17 ift. 
6. årg. 
18/19 

2. årg. 
16/17 ift. 
4. årg. 
18/19 

3. årg. 
13/14 ift. 
6. årg. 
16/17 

6. årg. 
16/17 ift. 
8. årg. 
18/19 

3. årg. 
15/16 ift. 
6. årg. 
18/19 

Buskelundskolen    2,0 -2,1   -9,5 -1,9 

Kommunen 4,4 -2,2 -0,0 5,0 0,3 7,9 -2,2 -5,2 -1,6 

Landstal 3,3 -2,4 -1,6 3,7 -1,4 6,4 -1,8 -7,1 -2,0 

  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommune- og landstallene: Folkeskoler. Tabellen viser, hvordan eleverne på 
en given årgang, der har opnået et resultat i de nationale test, udvikler sig fra test til test. Elever med 'dårlige' 
resultater betegner elever, der opnår et resultat karakteriseret som ’mangelfuld’ eller ’ikke tilstrækkelig’ på den 
kriteriebaserede skala. Mørkegrøn indikerer, at andelen af elever med dårlige resultater for den samme årgang er 
faldet med mere end 5 procentpoint (fx fra 72% til 66% = -6 procentpoint), lysegrøn indikerer, at andelen af elever 
med dårlige resultater for den samme årgang er faldet, men med mindre end 5 procentpoint (fx fra 70% til 66% = -4 
procentpoint), orange indikerer, at andelen af elever med dårlige resultater for den samme årgang er steget, men med 
mindre end 5 procentpoint (fx fra 66% til 70% = +4 procentpoint) og rød indikerer, at andelen af elever med dårlige 
resultater for den samme årgang er steget med mere end 5 procentpoint (fx fra 66% til 72% = +6 procentpoint). Hvis 
en celle er blank, skyldes det, at der i ét eller begge af de to år, der sammenholdes, er mindre end 3 elever. Af 
anonymiseringsmæssige årsager, må kategorier med minde end 3 elever ikke anvendes.   
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
  
  
Yderligere forklaring til skemaet: 
 De blanke felter viser at der er 2 eller færre elever i denne kategori.  
   
 Dansk: 
   
 Nuværende 8. årgang: Ingen (2 eller færre) elever med dårlige resultater fra skoleåret 12/13 til skoleåret 18/19 
   
 Nuværende 6. årgang: Andelen af elever med dårlige resultater i dansk fra skoleåret 14/15 til skoleåret 16/17 er 
steget med 2 procentpoint. Efterfølgende er den samme årgang fra skoleåret 16/17 til skoleåret 18/19 faldet med 2,1 
procentpoint - en udligning. 
   
 Nuværende 4. årgang: Ingen elever (2 eller færre) med dårlige resultater fra skoleåret 16/17 til skoleåret 18/19. 
   
 Sammenfatning: Andelen af elever med dårlige resultater i dansk er konstant. 
   
 Matematik: 
   
 Nuværende 8. årgang: Ingen elever (2 eller færre) med dårlige resultater fra skoleåret 13/14 til skoleåret 16/17. Fra 
skoleåret 16/17 til skoleåret 18/19 er der et faldi antallet af elever med dårlige resultater på 9,5 procentpoint. 
   
 Nuværende 6. årgang: Andelen af elever med dårlige resultater er faldet. 
   
 Sammenfatning: Andelen af elever med dårlige resultater er faldende. 
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Folkeskolens prøver 

Karakterer ved afslutningen af 9. klasse 
Karaktergennemsnit ved FP9 i dansk, matematik og bundne prøvefag 

  

 Dansk Matematik Bundne prøvefag (i alt) 

Buskelundskolen
, 18/19 

7,9 8,8 8,2 

Buskelundskolen
, 17/18 

7,4 9,5 8,2 

Buskelundskolen
, 16/17 

8,1 8,2 8,1 

Kommunen, 
18/19 

7,0 7,6 7,4 

  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Følgende 
klassetyper er indeholdt i tallene: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte og normalklasser - ikke fuldt årgangsopdelte. 
Gennemsnittet er beregnet for de elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
  
Buskelundskolens elever klarer sig generelt godt til afgangsprøverne på 9. årgang. 
 Afvigelser i karakterer kan påvirkes af, at afgangsklasser er forskellige fra år til år. 
  

 
 

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

  

 Dansk Matematik Bundne prøvefag (i alt) 

 Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger 

Buskelundskole
n, 18/19 

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

Buskelundskole
n, 17/18 

6,4 8,0 10,3 9,0 8,0 8,3 

Buskelundskole
n, 16/17 

7,4 9,0 8,3 8,1 7,7 8,6 

Kommunen, 
18/19 

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

  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Følgende 
klassetyper er indeholdt i tallene: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte og normalklasser - ikke fuldt årgangsopdelte. 
Gennemsnittet er beregnet for de elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
  
Karaktergennemsnit i dansk, matematik og prøvebundnefag ved FP9 fordelt på køn giver et generelt billede af, at 
pigerne scorer højst i dansk, drengene i matematik, mens piger og drenge fra 16/17 til 18/19 langsom har udlignet, så 
de i 18/19 er "lige". 
   
 Sammenfatning: 
   
 En fordeling med drenge som scorer højt i det naturfaglige og piger som scorer højt i det humansitiske er ikke ukendt. 
Vi arbejder bevidst med at "tænde lys i øjnene" på tværs af denne "trend". Både gennem faglærere med forskellige 
køn så alle har nogen at spejle sig i, men også gennem projektarbejdet, hvor alle elever årligt skal arbejde med både 
den naturfaglige og den humanistiske tilgang. 
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Andel med 02 eller derover i dansk og matematik 
Andel elever i 9. klasse med 02 eller derover i både dansk og matematik 

  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Følgende 
klassetyper er indeholdt i tallene: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte og normalklasser - ikke fuldt årgangsopdelte. 
Kun elever, der har aflagt alle prøver i både dansk og matematik, indgår i beregningen. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
  
Som tidligere skrevet er afgangsklasser forskeliige fra år til år, hvilket kan give små udsving i opnåelse af elever med 
02 eller derover i dansk og matematik. Tallet i 16/17 og 18/19 er begge udtryk for at få elev ikke har opnået 02 eller 
derover. Begge gange grundet særlige omstændigheder. 
  
 
 

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

køn 

  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Følgende 
klassetyper er indeholdt i tallene: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte og normalklasser - ikke fuldt årgangsopdelte. 
Kun elever, der har aflagt alle prøver i både dansk og matematik, indgår i beregningen. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
  
Se kommentarer i 5.2.2 
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Andel elever der har aflagt alle prøver 
Andel elever i 9. klasse, der har aflagt alle prøver ved FP9 

  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Følgende 
klassetyper er indeholdt i tallene: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte, normalklasser - ikke fuldt årgangsopdelte og 
kommunale ungdomsskoler, heltidsundervisning. Andelen af elever, der har aflagt alle prøver i 9. klasse er beregnet 
på baggrund af elever, der har aflagt mindst én prøve ved FP9 samt elever, der er udeblevet/fritaget/sygemeldt fra 
alle prøver. Elever, som ikke indberettes, indgår ikke i beregningerne. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
  
Se kommentarer i 5.2.2 
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Socioøkonomisk reference 
Socioøkonomiske referencer for 9. klasse for bundne prøver ved FP9 over en treårig 

periode 

  

 18/19 17/18 16/17 

 Karakte
rgns. 

Socio. 
ref. 

Forskel Karakte
rgns. 

Socio. 
ref. 

Forskel Karakte
rgns. 

Socio. 
ref. 

Forskel 

Buskelundskolen 8,2 7,9 0,3  8,2 8,1 0,1  8,1 7,8 0,3  

  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den socioøkonomiske 
reference er et statistisk beregnet udtryk, som viser, hvordan elever på landsplan med samme baggrundsforhold som 
skolens elever har klaret FP9. En stjernemarkering angiver, at skolens karaktergennemsnit er statistisk signifikant 
forskelligt (ved et 95% signifikansniveau) fra dens socioøkonomiske reference. Dette betyder at der med 95% 
sandsynlighed kan siges at være forskel mellem karaktergennemsnittet og den socioøkonomiske reference. Den 
mørkegrønne farve angiver at der er en signifikant positiv forskel, og den lysegrønne farve angiver, at forskellen er 
positiv men ikke signifikant. Den røde farve angiver at der er en signifikant negativ forskel, og den orange farve 
angiver, at forskellen er negativ men ikke signifikant. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
  
Positivt at Buskelundskolen ligger over den socioøkonomiske reference. 
  
 
 

Sprogvurderinger i 0. klasse 
Normfordeling for Sprogvurdering 3-6 - Talesproglige færdigheder og Før-skriftlige 

færdigheder 

  

 
  
Kilde: Sprogvurdering 3-6 
  

Indsatsgruppefordeling klassetest, procent 
  

 
  
Figuren viser skolens resultater for skoleåret 2019-20. Der inkluderes kun data for elever med Organisering Kommunal 
eller Ikke oplyst og Klassetrin alle valgt. 
Denne figur har til formål at give et overblik over, hvor mange af skolens/skolernes elever, der er blevet 

sprogvurderet. 
  
  
Bemærk figuren viser tal fra skoleåret 19/20. 
 Der er sprogvurderet 53 elever. 
  

Indsatsgruppefordeling klassetest, procent 
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Figuren viser skolens resultater for skoleåret 2018-19. Der inkluderes kun data for elever med Organisering Kommunal 
eller Ikke oplyst og Klassetrin alle valgt. 
Denne figur har til formål at give et overblik over, hvor mange af skolens/skolernes elever, der er blevet 
sprogvurderet. 
  
  
Figuren viser tal fra skoleåret 18/19 
   
 Figurerne viser "stabilitet" i de to skoleår med en flot procentdel på generel indsats ! 
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Sprogvurderingsscore fordelt på indsatsgrupper  

  

 
  
Note: Der inkluderes kun data for elever med Organisering Kommunal eller Ikke oplyst.. Normfordelingen er, at 85% 
placerer sig i indsatsgruppen "Generel", 10% placerer sig indsatsgruppen "Fokuseret" og 5% placerer sig i 
indsatsgruppen "Særlig". Såfremt et barns første sprogvurdering både består af en gruppetest og en individuel test 
benyttes resultaterne fra den individuelle test. 
Kilde: Rambøll Sprog 
  
  
Figuren viser tal fra skoleåret 17/18 
 Bemærk der er registreret 27 elever. 
  

Sprogvurderingsscore fordelt på indsatsgrupper  

  

 
  
Note:  Der inkluderes kun data for elever med Organisering Kommunal eller Ikke oplyst.. Normfordelingen er, at 85% 
placerer sig i indsatsgruppen "Generel", 10% placerer sig indsatsgruppen "Fokuseret" og 5% placerer sig i 
indsatsgruppen "Særlig". Såfremt et barns første sprogvurdering både består af en gruppetest og en individuel test 
benyttes resultaterne fra den individuelle test. 
Kilde: Rambøll Sprog 
  

  
Figuren viser tal fra skoleåret 16/17 
 Der er registreret 40 elever 
  

Sprogvurderingsscore fordelt på indsatsgrupper  

  

 
  
Note: Der inkluderes kun data for elever med Organisering Kommunal eller Ikke oplyst.. Normfordelingen er, at 85% 
placerer sig i indsatsgruppen "Generel", 10% placerer sig indsatsgruppen "Fokuseret" og 5% placerer sig i 
indsatsgruppen "Særlig". Såfremt et barns første sprogvurdering både består af en gruppetest og en individuel test 
benyttes resultaterne fra den individuelle test. 
Kilde: Rambøll Sprog 
  
  
Figuren viser tal fra skoleåret 15/16 
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Hogrefe-prøver 

Skriftsproglig udvikling 
Fordeling i kategorier for Ordlæseprøve 1 

  

 
  
Kilde: Hogrefe Psykologisk Forlag A/S © 
Note: Figuren viser skolens resultater for skoleåret 2018-19 og 2017-18. Der inkluderes kun data for elever med 
Organisering Kommunal. 
  
  
Antal svar er afvigende for vores elevantal og kan derfor ikke umiddelbart anvendes 
  
 
 

Fordeling i kategorier for Ordlæseprøve 2 

  

 
  
Kilde: Hogrefe Psykologisk Forlag A/S © 
Note: Figuren viser skolens resultater for skoleåret 2018-19 og 2017-18. Der inkluderes kun data for elever med 
Organisering Kommunal. 
  

  
Også her er svar afvigende fra vores elevantal og kan derfor ikke umiddelbart anvendes. 
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OVERGANG TIL UNGDOMSUDDANNELSE 

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

måneder efter afsluttet 9. klasse 

  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler. 
Den uddannelse personen er i gang med på statustidspunktet omfatter: forberedende uddannelser og øvrige 
ungdomsuddannelser, gymnasiale uddannelser og erhvervsfaglige uddannelser. Der importeres for alle 
uddannelsestyper, som ved STIL indgår i de tre hoveduddannelsestyper. Året angiver det år, hvor eleven har afsluttet 
9. klasse. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
  
På Buskelundskolen er der tradition for at tage på efterskole eller tage et skoleår i udlandet. Dette er forklaringen på 
tallene efter 3 måneder. Igen er afgangsklasser forskellige - derfor udsving i tallene. 
  
 
 

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

ungdomsuddannelse, opdelt på køn 

  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler. 

Den uddannelse personen er i gang med på statustidspunktet omfatter: forberedende uddannelser og øvrige 
ungdomsuddannelser, gymnasiale uddannelser og erhvervsfaglige uddannelser. Der importeres for alle 
uddannelsestyper, som ved STIL indgår i de tre hoveduddannelsestyper. Året angiver det år, hvor eleven har afsluttet 
9. klasse. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
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Andel elever, der 15 måneder efter afsluttet 9. klasse er i gang med en 

ungdomsuddannelse, opdelt på køn 

  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler. 
Den uddannelse personen er i gang med på statustidspunktet omfatter: forberedende uddannelser og øvrige 
ungdomsuddannelser, gymnasiale uddannelser og erhvervsfaglige uddannelser. Der importeres for alle 
uddannelsestyper, som ved STIL indgår i de tre hoveduddannelsestyper. Året angiver det år, hvor eleven har afsluttet 
9. klasse. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
  
Lige som der er stor tradition for at tage 10. skoleår så er der på Buskelundskolen også stor tradition for efterfølgende 
at starte på og fastholde sig i en ungdomsuddannelse. 
  
 
 

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

  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Andelen af 
elever, der vurderes uddannelsesparat pr. 1. marts til deres 1. prioritetsvalg  i forhold til antal elever, som har søgt en 
ungdomsuddannelse. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  
Et stabilt billede af uddannelsesparathedsvurdering på Buskelundskolen. 
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ELEVERNES TRIVSEL 

Trivsel i 0.-3. klasse 
Er du glad for din klasse? 

  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. 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: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  
Et stabilt billede af trivsel i 0.-3. klasse på Buskelundskolen. 
  
 
 

Føler du dig alene i skolen? 

  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. 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: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  
Et uforandret billede gennem 3 år. 
   
 På Buskelundskolen arbejder vi bevidst og strukturet med, at alle børn skal være en del af fællesskaber - ikke bare 
fællesskabET men flere.  
   
 Vi kan derfor have nysgerrighed på om besvarelsen "Ja - jeg føler mig nogengange alene i skolen" er et svar, 
som afspejler, at det er man, men det er ikke noget problem - eller om det afspejler, at vi i vores struktur og hverdag 
har nogle blinde vinkler i forhold til fællesskaber. 
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Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det? 

  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. 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: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  
Andelen af "Ja tit" og "Ja nogen gange" er faldet fra skoleåret 16/17 til skoleåret 18/19.  
   
 Vi arbejder bevidst med, at alle børn skal føle sig som en del af fællesskaber, som understøttelse af at vi gerne vil 
højne trivslen blandt alle børn. 
  
 

 

Er du glad for dine lærere? 

  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. 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: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  
Et stabilt billede som læner sig op af det kommunale billede. 
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Er lærerne gode til at hjælpe dig? 

  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. 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: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  
I 18/19 er billedet tilbage til skoleåret 16/17 efter i skoleåret 17/18, at have været kun gul og grøn. I skoleåret 18/19 
er andelen af "Ja meget" faldet med 5% , andelen af "Ja lidt" er steget med 3& og der er igen 2% af eleverne som 
ikke føler sig hjulpet. 
   
 Det er små udsving men de giver anledning til at stoppe op. 
  
 

 

Lærer du noget spændende i skolen? 

  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. 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: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  
Andelen af elever som svarer "Ja meget" til om de laver noget spændende i skolen er støt og roligt faldende gennem 
de sidste tre skoleår. "Ja lidt" kredser om de 40% hvilket i skoleåret 18/19 efterlader 8% på "Nej". 
   
 Vi har med vores Vision2022:"Fremtidens Skole for Nutidens Børn - Indsigt og Udsyn" sat fokus på "huller i 
årsplanerne" og praksisfaglighed og på Bæredygtighed. Tre ting som skal være med til at at facilitere de vitaliserende 
læringsmiljøer og skabe grobund for mere "spændende", involverende og meningsfuld læring. 
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Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne? 

  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. 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: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  
Et forholdsvis stabilt  billede over tre skoleår.  
   
 Vi har gennem de sidste tre år arbejdet bevidst med at være explicite i, hvornår eleverne har medbestemmelse og 
hvornår de ikke har i et forsøg på at synliggøre elevernes medbestemmelse, som vi mener er større end grafen 
angiver.  
   
 Vi har i skoleåret 16/17 arbejdet sammen med forskere, som netop dykkede ned i spørgsmålet i de nationale test 
vedr. medbestemmelse. Ved at interviewe en gruppe elever afdækkede de, at vores elever i samtalen "opdagende" at 
de var med til at bestemme langt mere end de have givet udtryk for i spørgeskemaet (De nationale test). 
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Trivsel i 4.-9. klasse 

Samlet resultat på tværs af temaer 
Indikatorer for trivsel opdelt på temaer i 18/19 

  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. 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: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  
Se 7.2.2 for uddybende forståelse: 
   
 Social trivsel: 
   
 Den sociale trivsel i 4.-9. klasse er i skoleåret 4,1 svarende til det kommunale niveau. 4,1 er et lille fald i forhold til de 
to foregående skoleår.  
   
 Faglig trivsel: 
   
 Status que gennem de sidste tre skoleår og 0,1 over det kommunale niveau. 
   
 Støtte og inspirartion: 
   
 Tallet er støt faldende gennem de sidste tre år og er nu på kommunes gennemsnit.  
   
 Ro og orden: 
   
 Efter to stabile år er tallet faldet med 0,4 i skoleåret 18/19. Vi er  ligeledes indplaceret 0,4 under kommune 
gennemsnittet.  
   
 Sammenfatning: 
   
 Temaerne Støtte og inspiration samt ro og orden er fremadrettet interessant at få drøftet i både ledelseteam og 
personalegruppen. Det vil være interessant at inddrage eleverne og tage et spadestik dybere i forhold til deres 

oplevelse og svar. 
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Fordeling for gennemsnittet opdelt på temaer 
Social trivsel 
  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. 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: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  
Et forholdsvist stabilt billede, som tegner en høj social trivsel.  
  
 
 

Faglig trivsel 
  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. 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: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  
Et forholdsvist stabilt billede, som tegner en høj faglig trivsel.  
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Støtte og inspiration 

  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. 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: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  
De samme overvejelser som ved 0. - 3. årgang. 
  
 

 

Ro og orden 

  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. 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: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  
I gul scorer vi over de kommunale gennemsnit og i mørkegrøn scorer vi under det kommunale gennemsnit. Det er et 
fokusområde vi har i indsatsen med lys i øjnene/motivation. 
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Fravær 
Det gennemsnitlige elevfravær i procent, opdelt på fraværtype 

  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
  

  
Fraværet med tilladelse er faldet med 0,2 procentpoint i skoleåret 18/19, sygefraværet er steget med 0,3 procentpoint 
og det ulovlige fravær er steget med 0,1 til 0,2 procentpoint.  
   
 Det samlede fravær er steget fra 3,3 i skoleåret 16/17 til 4,1 i skoleåret 18/19. En stigning på 0,8.  
   
 Vi har til stadighed opmærksomhed på vores elevers fravær og følger løbende op med forældre. 
  
 
 



   

Kvalitetsrapport 2018/19 Buskelundskolen 

   

   

 37  

   

SKOLEBESTYRELSENS UDTALELSE 
I dette afsnit skal skolebestyrelsen forholde sig til skolens samlede kvalitetsrapport og de opnåede 
resultater. Det er en del af grundlaget for skolebestyrelsens arbejde at føre tilsyn med skolens 

virksomhed. Det vil derfor også være skolebestyrelsen opgave at forholde sig til skolens arbejde med de 
overordnede mål og skolens status i øvrigt.  Skolebestyrelsen skal forholde sig til skolens resultater med 
særlig fokus på indfrielsen af de nationale og kommunale mål (lærings- og udviklingsmålene).  
  

SKOLEBESTYRELSENS 

 UDTALELSE 
   

 Buskelundskolens skolebestyrelse har vurderet de fakta og informationer, der ligger til grund 

for kvalitetsrapporten. 
   

 Vi er glade for, at vi - til trods for, at vi forsøger at ændre kultur blandt såvel personale, 

elever samt deres familier fra et performance- til et lærings-mindset (inkl. reduceret fokus på 

vigtighed af karaktergivning) - kan se, at Buskelundskoleelevernes faglige resultater ligger helt 

i top. Vi er endda overbeviste om, at vore elever har færdigheder og kompetencer, som ikke 

måles i de parametre, der indgår i kvalitetsrapporten, f.eks. samarbejde og kreativitet.  
   

 Gode trivselsresultater kan være inddirekte indikatorer herpå. Et vigtigt aspekt i at skabe 

gode rammer for undervisning og læring er stabilitet. Her har det ligget os meget på sinde at 

skabe kontinuitet i forbindelse med de organisatoriske forandringer, der har fundet sted i løbet 

af 2016/17, f.eks. dannelse af en ny ledelseskonstellation i forbindelse med, at tidligere ledere 

gik på pension. Indikationer fra dette års kvalitetsrapport tyder på, at vi er er kommet 

helskindet igennem disse transitioner, og det således ikke har påvirket skolens elevers faglig 

niveau. 
   

 Stabiliteten bliver understøttet af et robust elevgrundlag (f.eks.: højere kvotienter à bedre 

økonomi à flere lærere à bedre mulighed for kompetencedækning). Her er vi glade for, at 

tidligere ajourføring af skoledistriktsgrænserne giver skolen et stabilt indskrivningsgrundlaget, 

men vi er stadig udfordrede af søgning mod andre skoletilbud i overbygningen. Et område som 

bør kunne tiltrække sig kommunalpolitisk opmærksomhed.  
   

 Vi har gennem de sidste tre år gjort en indsats for at gøre vores skole ekstra attraktiv for 

udskolingseleverne (PRO 2.0 projekt, som bl.a. indeholder reintroduktion af lejrskole og skifte 

til lærings-mindset), og vi ser frem til at udforske, hvilke muligheder, det nye forpligtende 

samarbejde med Hvinningdal og Funder/Kragelund skoler kan føre med sig. 
   

 I kvalitetsrapporten er der også anvist nogle områder, som kan give anledning til yderligere 

analyser: 
   

 Fravær, som på trods af at vi stadig ligger signifikant under gennemsnittet, altid har vores 

fokus. Vi er altid nysgerrige på, hvilke faktorer, der ligger bag fravær og hvordan vi kan 

minimerer fraværet mest muligt. At nogle af de faglige områder ikke udviser den sammen 

progressive udvikling, som tidligere. Det bliver selvfølgeligt relativt sværere at dygtiggøre sig, 

jo højere niveauet er generelt, men den enkelte elevs progression er uhyre vigtig. 
   

 Som bestyrelse er vi glade for, at kvalitetsrapporten viser, at vi har en skole, vi kan 

 være stolte af... en ”Fremtidens skole for Nutidens børn”. 

   
   
  


