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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 
Dybkærskolen er en folkeskole med elever fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. Skolen 

havde i skoleåret 2018/2019 664 elever fordelt på 27 klasser, samt 2 modtageklasser. Dette 

giver i gennemsnit 24 elever i hver klasse. Skolen har en SFO for eleverne i 0.- 3. klasse og en 

klub for eleverne i 4.-6. klasse fra både Gødvad- og Dybkærskolen. I SFO´en går 96 % af 

eleverne, mens der i klubben er 38% af eleverne. 
   

 Dybkærskolen er tosporet på de fleste årgange fra 0.-6. klasse, og er overbygningsskole for 

Gødvad- og Grauballeskole. Det betyder at i 7. klasse kommer eleverne fra disse skoler for at 

fortsætte deres skolegang på Dybkærskolen. De allerfleste elever fra begge skoler vælger 

Dybkærskolen som rammen for deres udskoling. Dette gør at vi er 4-sporet i udskolingen. Der 

laves nye klasser på 7. årgang. De tre skoler har et tæt samarbejde omkring overgangen, for 

sikre et sammenhængende skoleforløb for alle eleverne. 
   

 Organisatorisk er Dybkærskolen aldersopdelt i 3 fase, som bor i hver sin bygning. Indskoling 

og SFO holder til i B-blokken, hvor også skolens fysik/kemi lokale, natur og teknologilokale og 

musiklokale er. Mellemtrinnet, modtageklasserne, madkundskab og håndværk og design findes 

i A-blokken, som også rummer ledelse, personalerum og administration. I skoleåret 17/ 18 

blev der opført et anneks, hvor skolens 4. klaser går, da skolen er udfordret på 

plads. Overbygningen med elever fra 7. til og med 9. klasse har til huse i C-blokken, som også 

rummer skolens fællessal og bibliotek. 
   

 Hver afdeling er igen opdelt i teams. I indskolingen er teamene sammensat af 1, 2 og 3 

klasse, mens der i resten af skolen er tale om årgangsteam. Hver fase har et fast team af 

lærere og pædagoger, som i udgangspunktet kun underviser i en fase. 
   

 Den pædagogiske organisering er valgt for at understøtte skolens pædagogiske grundlag, som 

blandt andet står på nysgerrighed, fællesskab, glæder og faglighed. 
   

 På Dybkærskolen er der i alt 82 medarbejdere, fordelt med 54 lærere, 15 pædagoger og 

pædagogmedhjælpere, 9 administrativt personale og 4 ledere. 
   

 Dybkærskolen ligger naturskønt i udkanten af Silkeborg i et blandet boligområde. Skolen 

ligger tæt på andre uddannelsesinstitutioner, blandt andet Silkeborg Gymnasium, Dybkær 

Specialskole og Silkeborg Ungdomsskole.    
   

 I foråret 2017 blev det politisk besluttet, at der skulle bygges en Dybkærskole. En proces som 

for alvor blev sat i gang i skoleåret 18/19, hvor der blev udarbejdet er pædagogisk-

arkitektonisk byggeprogram, som betyder at skolen står overfor en stor og spændende proces 

i forhold til, at gøre alle medarbejdere klar til at flytte ind på en ny skole i 2023. 
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SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 
Dybkærskolen har i skoleåret 18/19 i forbindelse med udarbejdelsen af det pædagogisk-

arkitektoniske byggeprogram til den nye skole udarbejdet et nyt værdigrundlag, hvor der 

indgår følgende vision: 
  

 Vi er ambitiøse på fællesskabet og den enkeltes vegne – såvel socialt som fagligt. 

Vi skaber faglige og sociale miljøer, hvor mangfoldighed er en styrke, og hvor der er plads til, 

at den enkelte udvikler sig. 

Vi klæder på til fremtiden, ved at være nysgerrige og turde holde fast i det, vi ved virker. 

Vi er en skole, som elever, forældre og medarbejdere er stolte af. 
   

 En vision der blev lavet med udgangspunkt i noget af det, som vi allerede synes vi lykkes med 

og en vision der skulle fastholde en ambitiøs retning. 
   

 Arbejdet med kvalitetsrapporten er en anledning til at holde resultater og øvrige data op imod 

det som er krævet fra kommunal og nationalside, men også om vi lever op til egne ambitioner. 

Når jeg som skoleleder for Dybkærskolen kigger på resultaterne i denne rapport, og den store 

mængde data som jeg løbende bliver præsenteret for, samt vores vision, så er jeg overordnet 

rigtig godt tilfreds med den præstation som resultatet er udtryk for.  
   

 Dybkærskolen står midt i store forandringer, som er forårsaget af mange og dels 

sammenhængende faktorer. 
   

 - Skolen har de sidste 10 år haft en stor tilgang af elever, dels er skoledistriktet vokset og 

dels vælger flere forældre at sende deres børn i skole på Dybkærskolen. Det har betydet en 

elevfordobling fra 2009 til 2019 fra 331 til 664 elever i juni 2019. 
   

 - De sidste 5 år har der været over 40 nye ansættelser på skolen. 
   

 - Ledelsen er de sidste 5 år helt udskiftet med ny skoleleder i 2017 og to nye pædagogiske 

ledere i 2018.  
   

 - udarbejdelse af en pædagogisk-arkitektonisk byggeprogram for "Ny Dybkærskole", som 

sætter en ny retning for arbejdet med elevernes læring og trivsel. 
   

 Den pædagogiske udvikling på Dybkærskolen har sit ophav i disse forandringer, og vores 

fokus er vedholdende at sikre en skole, hvor vi lever op til visionen. 
  

Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at udfolde egne 
faglige, personlige og relationelle potentialer 
Dybkærskolen er optaget af at alle børne udvikler deres personlige, sociale og personlige 

kompetencer, hvilket vi understøtter på mange måder. Vi gør det ved vedvarende at være 

optaget af, hvordan vi skaber mulighed for at det enkelte barn, i fællesskabet får mulighed for 

at udvikle deres faglige, personlige og sociale potentialer. 
   

 Vi gør det bl.a ved at  
   

 - at have løbende læringssamtaler med alle elever, med udgangspunkt i skolens værdigord - 

Nysgerrighed - Faglighed - Glæde - Fællesskab 

 - fastholde et stort vejlederkorps, (læsevejledere, matematikvejledere, DSA-vejledere, 

engelskvejleder, PLF-vejledere, FabLab pionerer). Vejlederkorpset tilbyder både vejledning, co-

teaching, klassekonferencer og holdundervisning) 
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 - 4 årlige trivselsgrupper i samarbejde med Frivillig Silkeborg 

 - sociale årsplaner 

 - at have høje forventning er til alle børn og voksne på og omkring skolen 

 - tæt samarbejde med vores eksterne samarbejdspartnere i særdeleshed tilknyttede 

psykologer, sundhedsplejersker og familierådgiver, samt de kommunale videnscentre. 
   

 En samlet vurdering i forhold til de faglige resultater er, at det går rigtig godt på 

Dybkærskolen, hvilket b.la. kommer til udtryk ved nogle rigtig fine prøveresultater efter 9. 

klasse, hvor vi igen ligger over det forventelige i forhold til den socioøkonomiske reference. 

Det glæder mig at vi i forhold til tidligere har formået at løfte drengenes karaktergennemsnit 

efter 9. klasse. 
   

 Denne udvikling skyldes helt sikkert mange forskellige ting, men skyldes bl.a.  

 - at skolen har haft særlig fokus på at skabe de bedst mulige betingelser for, at elever med 

særlige behov (hvor drengen er overrepræsenteret) har kunnet gå til eksamen med den 

nødvendige støtte. 

 - at vi arbejder med fagligt løft, hvor vi går ind og laver en fokuseret indsat på enkelte elever 
   

 I forhold til skolens læseresultater, så ligger vi meget på linje med det kommunale 

gennemsnit. Det betyder desværre at vi ikke opnår 80 % gode læsere. Graferne viser ikke en 

entydighed i forhold til om det er indskolingen, på mellemtrinnet eller i udskolingen vi bør have 

en særlig opmærksomhed. Til gengæld må vi konstatere at vi skal vedblive med at udvikle, 

hvordan vi på Dybkærskolen arbejder med læsning i alle fag. Skolen har tre læsevejledere, 

som arbejder tæt sammen med deres kollegaer.  Vi har de sidste år haft et særligt fokus 

omkring overgangen fra mellemtrin til udskoling som vi oplever, er med til at udvikle gode 

læsevaner i udskolingen. 
   

 Trivselsundersøgelsen viser på stort set alle områder, at skolen ligger på niveau med 

kommunens gennemsnit. I forhold til tidligere resultater er Dybkærskolen i en positiv 

udvikling.  
   

 Skolen har udarbejdet fælles sociale årsplaner, der gælder for alle faser. Disse årsplaner 

blev udarbejdet i sidste skoleår, og er en del af klassernes trivsels arbejde.  
   

 I indskolingen arbejder pædagogerne og pædagogmedhjælperne desuden med de sociale mål 

i understøttende undervisning. 
   

 Skolen har tre AKT vejledere, som alle har en KRAP uddannelse. Desuden har vi 3 

medarbejdere, som har været på kursus i forhold til at arbejde med robusthed hos børn. 

Dette, for at styrke skolens arbejde med både klasser og enkelte børns trivsel. 
   

 Samlet set ser vi resultaterne som et udtryk for, at vi formår at få bragt såvel elevernes 

faglige-, sociale- og personlige potentiale i spil, så de oplever at lykkes og trives i deres 

skolegang og derved opnår nogle flotte resultater.  
   
  

Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at indgå i 

fællesskaber 
På Dybkærskolen arbejder vi med at give alle børn mulighed for at indgå i flere fællesskaber - 

og at det er naturligt at man er en del af flere fællesskaber i løbet af en dag, en uge, et forløb, 

et år. 
   

 Dette fokus er bl.a. blevet tydeligere for personalet i arbejdet med det pædagogisk-

arkitektoniske byggeprogram til den nye skole. Vi er blevet bevidste om, at: 
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 Folkeskolen skal danne og uddanne børn og unge til en foranderlig verden, hvor hastigheden på 

udviklingen konstant øges. Vi skal forberede elever til jobs der ikke eksisterer endnu, med teknologier 
der endnu ikke er opfundet, for at løse udfordringer vi endnu ikke kender. 
   

 Men vi er overbeviste om, at alle børn har brug for at kunne begå sig i mange forskellige 

fællesskaber ligegyldigt hvordan fremtiden ser ud, og vi er overbeviste om, at det er i kraft af 

fællesskabet at man udvikler sig. 
   

 Arbejdet med fællesskaber ses både i forhold til elevens faglige, sociale og personlige 

udvikling, og kommer bl.a. til udtryk ved at  
   

 - vi arbejder med fleksibel holddeling på 0. årgang 

 - valgfag og kreative fag læses på tværs af klasser og årgang på mellemtrin og i udskolingen 

 - tilbud om faglig undervisning på mindre hold 

 - trivselsgrupper på tværs af klasser og årgange 

 - samarbejde på årgangen 

 - samarbejde på tværs af årgangen i fasen 

 - samarbejde på tværs af hele skolen 
   
  

Skolens læringsmiljøer sikrer praksis der bygger på viden og 
udvikling af viden 
På Dybkærskolen er der skabt en organisering, som gør at alle pædagogiske medarbejdere er 

tilknyttet et team, som har et antal klasser som fælles fokus. Som beskrevet i præsentationen 

arbejder vi lodrette team i 1. - 3. klasse, mens resten af skolen er opdelt i årgangsteam. 
   

 Teamstrukturen er skabt for at styrke det faglige samarbejde omkring elevernes læring og 

trivsel. Vi oplever, at der her er basis for at skabe et fagligt læringsfællesskab, som vil kunne 

understøtte en ønsket udvikling, med de-privatisering af praksis, samarbejde, refleksion, 

fælles visioner og fokus på læring, som fælles omdrejningspunkt, for at give alle børn de 

bedste betingelser for at udvikle sig personligt, fagligt og socialt. 
   

 Neden for kan der læses om Dybkærskolens arbejde med PLF, som er blevet udgangspunktet i 

skolens samarbejdskultur. 
  

Status på skolens udviklingsarbejde med PLF 
Arbejdet med PLF blev på Dybkærskolen skudt i gang i uge 32 i 2018, hvor der over to dage 

var fælles oplæg og introduktion til, hvordan vi på skolen skulle arbejde med PLF det første år. 
   

 Vi havde besluttet en forholdsvis fast rammesætning, som både gjaldt form, indhold og 

tidsramme. Vi havde besluttet at den første øve bane skulle være i faglige PLF-team, da vi 

ønskede at skabe en ramme, hvor der var mindst mulighed for forstyrrelse i form af 

koordinering omkring enkelte elever, klasser mm., samt at der i flere år havde været udtrykt 

ønske om mere tid til faglig udvikling. Desuden havde vi skemalagt samtlige møder, og de blev 

præsenteret for en dagsorden. Vi valgte at uddanne tre PLF-vejledere på skolen. 
   

 Det gav os et rigtig godt udgangspunkt for arbejdet med PLF, og vi oplevede en 

medarbejdergruppe, hvor det for rigtig mange blev meningsgivende, og gav energi i deres 

arbejde. 

 I år har vi sat yderligere sat team PLF i gang, hvilket i nogle team har været mere 

udfordrende end vi havde antaget. Her har man følt at rammen og dagsordenen har været 

begrænsende, og indholdet har ikke stået tydeligt for alle. Det betyder, at vi oplever en større 

spredning i personalegruppen, i forhold til hvor man er i arbejdet med PLF. 
   



   

Kvalitetsrapport 2018/19 [INDSÆT SKOLENAVN] 

   

   

 7  

   

 Lige nu har vi brug for at stoppe op, og sammen med medarbejderne evaluere forløbet, så vi 

kan blive skarpe på, hvad det næste bedste skridt er. 
  

Vision for arbejdet med udvikling af de professionelle 

læringsfællesskaber på vores skole (The big why) 
Et todelt udviklingsfokus. Primært arbejder vi med PLF for at optimere elevernes læring og trivsel. 
Derudover arbejder vi i PLF, for at udvikle medarbejdernes kompetencer og samarbejdsevner samt sikre 
os at ingen er alene om opgaven. 
  

Status på arbejdet med udvikling af de professionelle 
læringsfællesskaber på vores skole 
Vi arbejder med PLF på to niveauer: I fagteams og i årgangsteams.  
 Vi er organiseret i 7 PLF fag-teams på tværs af vores faser (afdelinger), hvor man er organiseret ift. fag. 
I fag-PLF har vi 10 møder om året, hvor man arbejder ud fra en fast struktur og dagsorden. Indsatsen 

har primært været en øvebane, hvor vi øver os i strukturen og de enkelte roller som hører til strukturen.  
   
 Herudover har vi 10 PLF årgang-teams – et for hvert årgangsteam på skolen. Hvert 3. teammøde er 
afsat til et PLF-teammøde, hvor fokus er på at udbrede indsatsen fra fag-PLF. I hver årgangs-PLF sidder 
der en tovholder, som er ansvarlig for at sikre at dagsordenen og strukturen holdes. 
   
 Desuden har vi på skolen 3 PLF-vejledere. Disse vejledere har været på PLF-uddannelse og har et 
bredere kendskab til PLF end det øvrige personale. Deres opgave er at klæde PLF-tovholderne på til at 

håndtere deres opgave. Dette gøres gennem møder henover året. Desuden agerer de som 
sparringspartnere for ledelsen ift. hvordan PLF-indsatsen skal udvikles, rettes til og evalueres. 
  

Hvilke konkrete tanker/mål har vi for det fremtidige arbejde med 
udviklingen af de professionelle læringsfællesskaber? 
På den korte bane skal vi fortsat have fokus på rammerne og strukturerne omkring PLF. Derfor arbejder 
vi med medarbejdernes medbestemmelse og medindflydelse og laver løbende status og evalueringstiltag, 
så vi kan rette PLF-indsatsen til på Dybkærskolen. 
   
 På den lange bane ønsker vi, at PLF bliver en samarbejdskultur på Dybkærskolen. Den måde vi 
organiserer samarbejdet omkring eleverne på og det mindset, som vi arbejder ud fra. 
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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).   
  
Den samlede kompetencedækning på skolen har været støt stigende gennem de sidste 3 år, med en stigning fra 69 
over 74% til i skoleåret 18/19 at være på 82%. Vi ligger dog satdig under det kommunale gennemsnit på 88%. 
   
 De sidste to har vi haft fokus på kompetenceløft i linjefag inden for matematik i indskolingen, Natur og teknologi på 
mellemtrinnet og geografi i udskolingen.  
   
   
  
 

 

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).   
  
Det kan læses at 0% har linjefag i håndværk og design. Det stemmer ikke, da vi i skoleåret kompetenceløftede en 
tidligere håndarbejdslærer, hvilket også gør sig gældende i skoleåret 19/20. Desuden har vi en pædagog som har 
tilsvarende kompetencer, samt en lærer som er uddannet i i det gamle linjefag håndarbejde. 
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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).   
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Inklusion 
Antal og andel af elever skolen har segregeret til inklusionscentre og specialskole  

  

 Antal Procent 

Dybkærskolen 29 4,4% 

  
  
 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.  
  

  
Et segretionstal på 4,4 % svarende til 29 elever fortæller at pt. er der 29 elever fra 0. - 9. klasse, som Dybkærskolen 
har anbefalet et skoletilbud på et inklusionscenter eller på en specialskole.  
   
 Objektivt at det et højt tal, men når man ser på skolens elevsammensætning, og skolens mulighed for at tilbyde 
meningsfulde læringsmiljøer er det et måske et forventeligt tal. Vi vil følge tallet tæt, da vi har en forventning om at et 
kommunalt, samt lokalt fokus på dette område, vil ændre denne udvikling. 
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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 

Dybkærskolen, 18/19 647 - - - 

Dybkærskolen, 17/18 620 - - - 

Dybkærskolen, 16/17 586 - - - 

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).  
  
Tallene i denne graf mangler. De rigtige tal er: 
 16/17 
 17/18 
 18/19 
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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 

Dybkærskolen Nej Ja Nej Nej Ja Nej Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Nej Ja Nej 

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).   
  
Skemaet viser at andelen af elever med "gode" resultater på 8. og 6. årgang i læsning ikke lever op til det nationale 
mål om, at 80 % af eleverne er gode læsere, mens der på 2. årgang er 80 % eller over der er gode læsere. Dette er 
svarende til såvel kommune- og landstal. 
   
 I matematik har vi ikke 80% af eleverne på 8. og 3. årgang som opnår vurderingen "god", mens der på 6. årgang er 
80 % eller flere som opnår vurderingen "god". HVilket er på nive med landstallet, men ikke de kommunale, hvor der i 
gennesnit er 80 % elever der onår vurderingen "god". 
   
 Dette giver anledning til at studere vores resultater på læsning og matematik nærmere, for at kunne lave en analyse 
af udviklingen. 
   
   
  
 
 

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 

Dybkærskolen 7,2 -4,8 -8,5 -15,1 2,3 -24,9 32,2 -16,3 19,3 

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 
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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). 
  
  
Andelen af elever som opnår resultatet "gode" i dansk er for 8. årgang, er gået fra en stigning fra 2. til 4. klasse på 
7,2 procentpoint, til et fald på 4,8 procentpoint fra 4. til 6. klasse, forigen fra 6. til 8. klasse at have et fald på 8,5 
procentpoint. 
   
 Samme årgang har i matematik en en negativ udvikling på 16,3 procentpoint fra 6. til 8. årgang. 
   
 Det skal dog bemærkes at tallene fra 6. til 8. klasse  ikke er sammenlignelige, da vi 7. klasse modtager elever fra to 
naboskoler, svarende til ca. en fordobling af elevtallet. 
   
 Årsagen til denne negative udvikling kan have flere årsager, og det er svært at sige, hvad der gør de store udsving. 
Bud på årsager kunne være: 
 - stor tilgang af elever i løbet af 7. og 8. klasse 
 - ny klassedannelse i både 7. og 8. klasse 
 - stor tilgang af to-sprogede elever i 7.,8. og 9. klasse 
   
 I skemaet ses det at 6. årgang har et fald på 15,1 procentpoint fra 2. - 4. klasse, mens der sker en positiv  udvikling 
på 2,3 procentpoint fra 4. til 6. klasse. Den henholdsvise negative og positive udvikling er samstemmende med 
udviklingen på kommunl- og landstallene. 
   
 Samme årgang har en positiv udvikling på 19, 3 procentpoint i matematik fra 3. til 6. årgang. 
   
 4. årgang har haft en negativ udvikling i læsning på 24,9, hvilket er samstemmende med resultaterne på kommunalt- 
og landsplan.  
   
 Disse tal gør os igen opmærksom på, at der skla være en opmærksomhed omkring læsning i overgangen fra 
indskoling til mellemtrin. 
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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 

Dybkærskolen 10,4 -14,3 11,7 -5,7 -5,4 4,0  -11,1 12,7 

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). 
  
  
Andelen af elever der i læsning opnår resultet "fremragende" i læsning er steget med 11,7 procentpoint i forhld til 
deres resultater i 6.klasse. 
   
 Samme årgang har et fald på 11,1 procentpoint (fra 0 til minus 11,1) i matematik. Et resultat der kun kan forklares 
med, er der har været en stor tilgang af elever til årgangen i løbet af 7. og 8. klasse. 
   
 På 6. ågang ses et fald på henholdsvis 5,7 og 5,4 procentpoint i læsning. En tendens der også ses på kommunalt 
niveau.  
   
 Samme årgang har en stigning på 12,7 procentpoint i matematik fra 3. til 6. årgang. 
   
 På 4. årgang ses en stigning på 4. procentpoint fra 2. til 4. årgang. 
   
 Tabellen giver anledning til, at vi fortsætter skolens store fokus på læsnig på mellemtrinnet. 
   
  
 
 

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 

  

 Dansk, læsning  Matematik 

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

8. årg. 18/19 6. årg. 
18/19 
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 Dansk, læsning  Matematik 

 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 

Dybkærskolen 2,8 -2,4 8,6 0,0 -1,4 2,6   -3,3 

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). 
  
  
I skemaet kan der læses at: 
   
 - 8. årgang har en stigning 8,6 procentpoint  i antallet af dårlige læsere set i forhold til klassens resultat i 6. 
klasse,mens den både fra 2. til 4. klasse, samt fra 4. til 6. klasse havde et fald i antallet af dårlige læsere. 
 Samme årgang har på intet tidspunkt haft elever som fik resultatet "dårlig" i matematik. 
   
 Igen skal det nævnes at det ikke er muligt at sammenligne tallene fra 6. til 8. årgang, da antallet af elever fra 6. til 7. 
klasse fordobles, og at der yderligere har væet en stor tilgang af elever i både 7. og 8. klasse på denne årgang. 
   
 - på 6. årgang er antallet af dårlige læsere faldet med 1,4 procentpoint, og at samme klasse også har færrer elever 
(3,3) der opnår resultatet "dårlig" i matematik. 
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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) 

Dybkærskolen, 
18/19 

7,4 8,5 7,7 

Dybkærskolen, 
17/18 

8,3 8,6 8,3 

Dybkærskolen, 
16/17 

7,7 8,5 7,8 

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). 
  
I skemaet kan det læses, at karaktergennemsnittet ved afslutningen af 9. klasse i både dansk og matematik, de sidste 
tre år har lagt over det kommunale genemsnit. 
  

 
 

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

  

 Dansk Matematik Bundne prøvefag (i alt) 

 Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger 

Dybkærskolen, 
18/19 

7,1 7,7 8,5 8,5 7,6 7,9 

Dybkærskolen, 
17/18 

7,5 9,0 8,1 9,2 7,6 9,0 

Dybkærskolen, 
16/17 

6,3 8,9 7,9 9,0 6,8 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). 
  
I tabellen ses det,  at specielt i matematik formår både drenge og piger at præstere noget bedre end det kommunale 
gennemsnit. 
   
 Det ses også at forskellen på karaktergennemsnittet på pigerne og drengene er formindsket, fra i 16/ 17 at være på 
1,8 til i 117/18 at være på 1,4 til i 18/19 at være på 0,3. 
   
 Denne udvikling kan bl.a skyldes at skolen har haft særlig fokus på, at skabe de bedst mulige betingelser for, at 
elever med særlige behov (hvor drengen er overepræsenteret)  har kunnet gå til eksamen med den nødvendige støtte. 
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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). 
  
Grafen viser at der gennem de sidste tre år har været en positiv udviklingi antallet af elever som har opnået 
karakteren 02 eller derover i både dansk og matematik. 
   
 Denne udvikling kan bl.a skyldes at skolen har haft særlig fokus på, at skabe de bedst mulige betingelser for, at 
elever med særlige behov (hvor drengen er overepræsenteret)  har kunnet gå til eksamen med den nødvendige støtte. 
   
  
 
 

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). 
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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). 
  
Grafen viser at der i 18/ 19 var 98,3 elever som aflagde samtlige prøver, hvilket er en fremgang 5,5 % fra 17/18. 
   
 Denne udvikling kan bl.a skyldes at skolen har haft særlig fokus på, at skabe de bedst mulige betingelser for, at 
elever med særlige behov,  har kunnet gå til eksamen med den nødvendige støtte. 
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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 

Dybkærskolen 7,7 7,2 0,5  8,3 7,2 1,1 * 7,8 7,5 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). 
  
Denne tabel viser at skolen de sidste tre år har løfteteleverne mere end det kunne forventes i forhold til den 
socioøkonomiske ramme. 
  
 
 

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

færdigheder 

  

 
  
Kilde: Sprogvurdering 3-6 
  
I samtlige sprogvurderinger, som er medtaget i denne rapport er andelen af elever, som i forhold til talesproglige 
færdigheder og før-skrigtlige færdigheder, har brug for en særlig eller fokuseret indsat er størrer end normfordelingen. 
Dog er der udsving i hvor stor forskellen er. 
   
   
 Skolen har ca. XX % to-sprogede elever på skolen, hvorfor det er forventeligt at vi har flere elever som har brug for 
en sproglig indsats. 
  

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. 
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Indsatsgruppefordeling klassetest, procent 
  

 
  
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. 
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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 
  
  

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 
  
  

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 
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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. 
  
  
 
 

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. 
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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). 
  
I skemaet kan det ses at vi de sidste 3 år kun mellem 39,7 og 61%af eleverne som har påbegyndt en 
ungdomsudannelse direkte efter 9. klasse. Dette skyldes b.la. at der er tradition for, at en del elever tager på 
efterskole i 10. klasse. Desuden har vi også elever som påbegydner et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb efter 9. 
klasse. 
   
 Det kan samtidig læses, at mellem 96,6 og 98,3%af eleverne er påbegyndt en ungdomsuddannelse after 15 
måneder.  
  
 
 

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

ungdomsuddannelse, opdelt på køn 

  

 
  



   

Kvalitetsrapport 2018/19 [INDSÆT SKOLENAVN] 

   

   

 25  

   

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). 
  
Grafen viser at der efter 3 mdr. er 60,9 % af drengene som er påbegyndt en ungdomsuddannelse, mens tallet for 
pigerne kun er 41,7%. Dette stemmer godt overens med vi oplever at flere piger tager på efterskole i 10. klasse. 
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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). 
  
Grafen viser at 100 % af pigerne, som afsluttede 9. klasse i 2017 efter 15 måneder er i gangmed en 
ungdomsudannelse, men det for drengene er 96,3%. I forhold til pigerne har vi de sidste 3 år formået at få alle i gang 
med en ungdomsuddannelse, men der for drengene har været en positiv udvikling fra 89,5 % i 2016 til 96,3 % i 2017. 
   
   
  
 
 

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).   
  
Hmmm - giver ikke mening 
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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).   
  
Grafn viser at der de sidste tre har været en negativ udvikling i forhold til andelen af elever som er glade for deres 
klasse, fra 74% i 16/17 til 64% i 17/18 og 65% i 18/19. I sammen peiode har der væren en positivudviklingi antallet 
af elever ikke er glade for deres klasse fra 6 % i 17/18 til 1 % i 18/19. 
   
   
  
 
 

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).   
  
Vi kan se at der er sket en stigning fra 6 til 9% i elever som tit føler sig alene i skolen, og samme tendens ses hos de 
elever som svarer "Ja, nogle gange". 
   
 Som skole er vi optaget af at tilbyde elever mange  typer af fællesskaber, specielt har vi fokus på frikvartererne, og vi 
forventer at dette arbejde vil kunne hjælpe på dette område. 
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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).   
  
Grafen viser at der har været en negativ udvikling ( 6 %- 8% - 12 %)over de sidste tre i i andelen af elever som til 
oplever at blive drillet, så de er kede af det, og at der i samme periode er sket en positiv udvikling (40 % - 48 % - 
45%) i andelen af elever som ikke oplever det. 
  
 

 

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).   
  
Grafen vider er stigning fra 84% til 90 % af eleverne som er glade for deres lærer. 
  
 
 

  



   

Kvalitetsrapport 2018/19 [INDSÆT SKOLENAVN] 

   

   

 29  

   

 

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).   
  

 
 

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).   
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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).   
  
Grafen viser, at der er sket en positiv udvikling fra at 65 % af eleverne ikke oplevede at de er med til at bestemme til 
et i 18/19 var det 49 % af eleverne som havde den oplevelse. 
   
 På skolen har det været et fokusområde, at gøre eleverne opmærksomme på, hvornår de har mulighed for 
indflydelse. 
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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).   
  
I grafen kan det ses, at der de sidste tre år, ikke har været de store udsving på elevernes trivsel. Vi kan konstatere 
atvi på alle 4 parametre ligger på den gode side at midten , og at vi er på niveau eller over i forhold til de kommunale 
tal. 
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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).   
  
 
 

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).   
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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).   
  
 
 

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).   
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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). 
  

  
Grafen viser en ændring i fraværstyper fra 16/17 og de to efterfølgende år. 
   
 Denne ændring kan skyldes, at vi som skole er blevet mere opmærksomme på, dels at registrere fraværet, men også 
at vi registrere det korekt. 
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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).  
  

Skolebestyrelsen vurderer at kvalitetsrapporten for Dybkærskolen generelt er 
tilfredsstillende og viser positiv udvikling på flere centrale punkter. Dybkærskolen har 

i samarbejde med skolebestyrelsen udarbejdet et nyt værdigrundlag i 18/19 og 
resultaterne fra kvalitetsrapporten vurderer vi som værende et udtryk for, at der 
arbejdes indgående med at implementere det pædagogiske grundlag – herunder 

nysgerrighed, fællesskab, glæde og faglighed.  
 Der har f.eks. været fokus på løbende læringssamtaler, at løfte drengenes 

gennemsnit efter 9.kl. og at løfte niveauet for læsning.  
 Dybkærskolen arbejder ligeledes med at implementere PLF som samarbejdskultur og 

dermed understøtte de faglige og inkluderende fællesskaber. Et arbejde der evalueres 
løbende.  
 TRIVSEL 

 Generelt ligger Dybkærskolen højt ift. trivselstal. Trivslen er steget fra 64 til 65 % og 
andelen af elever, der er meget glad for deres lære er steget fra 83 til 90%.  

 Der er dog en bekymrende tendens til, at flere elever føler sig ensomme. 
Skolebestyrelsen vurderer dette, som udtryk for en landsdækkende tendens og som 
noget Dybkærskolen fremadrettet skal have fokus på i de individuelle læringssamtaler 

samt arbejdet med de inkluderende fællesskaber.  
 KARAKTERGENNEMSNIT 

 Der er sket et lille fald i karaktergennemsnittet ved 9.kl. afgangseksamen, men tallet 
er fortsat over kommunens gennemsnit. Samtidig er eleverne løftet ½ % ift. hvad der 
er forventeligt pba. skolens socioøkonomiske grundlag. Dette vurderes positivt. 

 De sidste 3 år er der sket en positiv udvikling ift. antallet af elever, der opnår 02 eller 
derover i 9.kl. og tallet er over kommunens gennemsnit. Samtidig er der sket en 

fremgang i antallet af elever der går til afgangseksamen fra knap 94 % til 98 %. Dette 
skyldes et særligt fokus på at understøtte elever med særlige behov.   
 Antallet af elever der påbegynder en ungdomsuddannelse er fortsat over kommunens 

gennemsnit.  
 KOMPETENCEDÆKNING 

 Dybkærskolen ligger under kommunens gennemsnit ift. kompetencedækning, men 
tallet er steget fra 74 til 82 %. Og på vigtige fag som dansk, fysik/kemi og tysk ligger 
skolen på 100%. Det er primært på mellemtrinnet at tallet er lavt, så det er et 

væsentligt fokus at have fremadrettet.  
 Ligeledes skal der fortsat være fokus på, hvordan eleverne løftes i matematik og 

læsning. Særligt i overgangen fra indskoling til mellemtrinnet sker der et fald. 
Ligesom sidste skoleår ses det dog, at skolen formår at løfte niveauet igen i 
udskolingen.  

 FRAVÆR 

 Tallene er nærmest uændrede og skolen ligger under kommunens gennemsnit.  
   
  


