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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 
På Frisholm Skole skal børnene blive til nogen, og ikke blot til noget.  

 Vi ønsker at den enkelte elev skal føle sig mødt og anerkendt, indgå i relationer, samt 
opleve glæde ved at lære i faglige og kreative fællesskaber. På Frisholm Skole glæder 

vi os over livsduelige mennesker, der fortsætter i ungdomsuddannelserne.  
 Frisholm Skole har 451 elever fordelt på to-tre spor. Der er ansat 30 lærere 
9 pædagoger, 2 børnehaveklasseledere.  
   
   

 Struktur  

 Alle elever har undervisningsblokke på 1½ time og fælles pauser. Både i indskolingen 

og på mellemtrinnet bliver der spist frokost i klassen med lærer tilstede, og til de 
øvrige pauser opfordres eleverne til småmåltider (frugt og grønt). 
   

 Morgenbånd og lektier  

 Der er morgenbånd på hele skolen fra kl. 7.50-8.20. Morgenbåndet bruges af lærerne 
til at sætte fokus på faglig læsning i alle fag. I vores fagfordeling har vi prioriteret at 

klassens lærere deler morgenbåndende, så fagene bliver tilgodeset og lærerne kan 
lave læsearbejde relateret til deres fag og de områder de aktuelt arbejder med i 
klasserne. 

 På Frisholm ønsker vi at kunne give den hjælp, der skal til for, at opgaverne lykkes 
for den enkelte elev og for klassens samlede læring og vi ser lektier som en integreret 

og understøttende del af undervisningen. Det betyder, at lærerne tilstræber at sætte 
lektier ind i en sammenhæng således, at lektierne bygger på inspiration i 
undervisningen og giver mening for eleven.  
   

 På Frisholm Skole anerkender vi, at alle elever lærer forskelligt og har forskellige 
faglige og sociale forudsætninger og derfor differentierer vi lektierne efter behov. Vi 

differentierer både i mængden af lektier og sværhedsgrad. 
   

 Det er en forventning, at alle elever læser 15 minutter hver dag, og lektierne gives til 

eleverne med dette in mente. 
   

 Fællessamlinger 

 Hver afdeling afholder fællessamling 1 gang/uge med sang, fortællinger, 

elevfremvisninger, gæster m.m. 
   

 Bevægelse  

 Lærere og pædagoger inddrager bevægelse i løbet af skoledagen for de yngste 
elever. For mellemtrinnets elever har vi øget idrætstiden, således at alle elever på 4.-
6. årgang vil have 2 blokke a 1½ times idræt om ugen. Derudover vil lærerne stå for 

mindre bevægelsespauser i løbet af dagen. 7.-9. årgang samles to gange om ugen i 1 
time med lærere til ekstra idrætsaktiviteter – ude og inde. Derudover har de 1½ times 

idrætsundervisning. 
 Vi fortsætter med…  
 Svømning som en del af idrætsundervisningen på 4. årgang Paradislejren i 3. klasse, 

Ahl Hage i 6. klasse og udveksling med venskabsskole i Holland 8. klasse og tur til 
København i 9. årgang.  

 Hele dagen er undervisning/læring  
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 På Frisholm Skole følger vi ministeriets vejledende timetal for alle fag. Timetallet for 
den understøttende undervisning er forskellen mellem den fag-faglige undervisning og 

elevernes samlede antal skoletimer.   
   

 USU indskoling (0.-3. årgang): Den understøttende undervisning anvendes til 
morgenbånd, pausetid og så varetager pædagogerne og lærerne den resterende USU-

tid. USU for de yngste elever er et mix af kreative aktiviteter ude og inde, sociale 
lege, undervisning i færdsel, seksualitet og sundhed, konfliktløsning og klassetrivsel 

m.m. 
 USU mellemtrinnet (4.-6. årgang): Den understøttende undervisning på disse trin 
anvendes til morgenbånd, pausetid og ekstra idrætsundervisning. Derudover er der i 

nedsat undervisningstid til 4. og 5. årgang, hvor skolen deltager i et rammeforsøg 
med fokus på kompenserende IT. Den understøttende undervisning anvendes til 

holddeling på årgangene i dansk og matematik.   
 USU i overbygningen (7.-9. årgang): Vi arbejder, i udskolingen, med et valgfagstilbud 
som vi kalder linjefag. Tilbuddet er lavet med feedback fra eleverne Alle 

overbygningselever har valgt en linje af seks mulige: Praktik, Alternativ sport, E-
sport, Kost og bæredygtighed,  Made in Denmark brugskunst og Made in Denmark 

håndværk. Målet er at støtte elevernes motivation og give eleverne ejerskab til deres 
egen skolegang. De fire områder vil alle arbejde med praktiske og selvstændige 
arbejdsformer og med kontakt til organisationer og foreninger uden for skolen. 

Linjetimerne (3 timer/uge) er på blandede hold på tværs af overbygningen, så der er 
gode muligheder for at knytte nye venskaber, samtidig med at eleverne får indflydelse 

på indholdet af timerne.  
   

 Åbne dage  

 21 dage i dette skoleår er åbne dage, hvilket grundlæggende er en dag uden det 
normale skema. Første skoledag, motionsdagen, juleafslutning, sommerafslutning og 
den fælles idrætsdag er nogle af disse dage. De øvrige dage anvendes bl.a. til 

ekskursioner og fagdage/fordybelsesdage jf. skolens ønske og princip om at 
samarbejde med lokalsamfundets kultur-, idræts-, forenings- erhvervsliv som bidrag 

til elevernes trivsel og læring. 
   

 Skole-hjem-samarbejdet  
 De fleste forældremøder afholdes kl. 17-19. De årlige samtaler er løbende samtaler 

den sidste tirsdag eller torsdag i hver måned fra kl. 15-17. Forældrene kan booke via 
forældreintra, og skolen kan indkalde. Det er en rigtig god måde til et differentieret 

samarbejde – nogle forældre og elever er til få samtaler – andre hyppige. Lærerne 
kan følge op på aktuelle fokusområder for eleverne. Det er dansk- og 
matematiklærerne, der afholder samtalerne og viderebringer fra øvrige lærere 
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SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 
Denne rapport bygger på data fra flere platforme - bl.a. Testogprøver (de 
nationale tests og de digitale prøver ved afgangsprøver) og Hjernenoghjertet 

(Den Nationale Trivselsmåling) - som samles i LIS-systemet og andre. Uanset 
hvilke kvantitative data vi behandler og analyser, så er vi meget 

opmærksomme på, at disse data aldrig må stå alene. De kvalitative data 

sidestilles med de før omtalte data.   
 Når vi sammenligner data i denne kvalitetsrapport med data fra den forrige 

kvalitetsrapport fra 2016/17, er vi tilfredse med den progression, som vi ser i 
elevernes læring og trivsel.  

 Fra data i denne rapport kan bl.a. nævnes flg.:  
   
  

 

• Vores kompetencedækning er stabil omkring 90% på skoleplan 

• Vores segregeringsprocent er rigtig fin på 2,6. Vores arebjde med inklusion 

bliver bedre og bedre og det arbejde fortsætter fremadrettet. 
• Vi er i god udvikling i matematik, hvor vi fastholder en positiv udvikling i 

de nationale test gennem hele skoleforløbet. 
• Vi rammer målsætning om 80 %  gode læsere i både vores indskoling og i 

vores udskoling. Til gengæld, skal vi fokusere på vores mellemtrin. 
• Vi skal overføre vores gode fokus på at løfte de svageste læsere til også at 

fastholde og udvikle de gode læsere yderligere. 
• Frisholm Skoles karaktergennemsnit ligger over det kommunale 

hgennemsnit i de bundne prøvefag. 
• De bundne prøvefag er ligger generelt over den socioøkonomiske 

reference. 
• Mange af vores elever vælger et år i 10. klasse på efter skole og det kan 

aflæses i vores overgangsprocenter efter 3 måneder. 
• Vores trivsel ligger på et højt stabilt niveau omkring det kommunale 

gennemsnit. 
 
   

 (Se i øvrigt flere kommentarer i rapporten.) 
   
   

 Skolens indsatsområder skal altid fremme vores elevers læring, trivsel og 

personlig mestring. Samtidig skal vores indsatsområder styrke 
sammenhængskraften på skolen, således at vores indsatser også sætter 

tydelige læringsstier for eleverne mellem afdelingerne. 
 Indsatsområderne udspringer både af kommunale initiativer og af lokale 

potentialer. Det fælles udspring er dog altid alle vores elevers læring og trivsel. 

 Fælles indsatsområder: 
  
 

• Læsning i alle fag – morgenbånd og læsning på mange måder 

• Holddelinger på årgangene   
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• Kommunikationsstrategi og implementering af Aula 

• PLF – fællesskab om både egen læring og alle elevers læring, trivsel og 
personlig mestring 

• Sammenhæng på skolen –  Vild dans 

• Fagudvalg i dansk og matematik med fokus på faglig læsning 

 
   

 Løbende indsatsområder: 
  
 

• Trivsel og indsatser med afsæt i Trivselsmålingen 

• Legepatrulje 

• Kompetenceudvikling af lærere 

 

        Linjefag 

        Læsevejleder 

        AKT-vejleder 

        Læringsvejleder 

  
 

• Lejrture 

• Elevråd 

• AKT på alle klassetrin 

• Sundheds- og seksualundervisning 

• Tidlig læseindsats 

• Kompenserende IT på 4. og 5. årgang.  
• Meebook – planlægning, afholdelse og evaluering af undervisning, samt 

ugeplaner og elevplaner 

 

 Løbende udvikling af SFO-eftermiddagene 

  

Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at udfolde egne 
faglige, personlige og relationelle potentialer 
På Frisholm Skole skal børnene blive til nogen, og ikke blot til noget.  

 Ansvaret for elevernes trivsel ligger både hos den enkelte selv, forældrene og 

skolen samt dens samarbejdspartnere. 
 Vi ønsker at forebygge mistrivsel og drage omsorg via tæt samarbejde og 

dialog med forældre og elever. 
 Vi har fokus på trivsel på mange områder. Derfor har Frisholm Skole 

udarbejdet flere handleplaner og retningslinier for både i situationen og i 
forebyggelsesarbejdet at guide eleverne og forældrene bedst muligt. 

 Vi definerer trivsel som at den enkelte elev: 
   
   
  
 

• Møder klar til skoledagen. 
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• Er glad for at gå i skole. 
 
   
   
   
  
 

• Giver plads til forskellighed. 
 
   
   
   
  

 

• Er aktiv i gode fælleskaber 

 
   
   
   
  
 

• Oplever gode pauser og undervisningslektioner. 
 
   
   
   
  
 

• Føler krav og forventninger stemmer overens. 
 
   
   
   
  
 

• Møder ansvarlige voksne som samarbejder. 
 
   
  

Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at indgå i 
fællesskaber 
På Frisholm Skole arbejder det pædagogiske personale hele tiden sammen om 

at styrke elevernes fællesskab og om at fremme elevernes læring og trivsel - 
et samarbejde mellem den enkelte elev, det pædagogiske 

personale, hjemmet og skolens ledelse.  
   

 Skolens ledelse har sammen med det pædagogiske personale arbejdet med at 
synliggøre mulige initiativer, som understøtter både den enkelte elevs og 

gruppen af elevers deltagelse i læringsfællesskaber.   
   

 Indsatser for trivsel på Frisholm Skole  
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 Hvad gør vi specifikt for elevernes trivsel?  

 • Løbende elevsamtaler og skole-hjem-samtaler 

 • Inddragelse af elevråd 

 • Mandagssparring med ledelsen (undring/observationer) 

 • Lokal AKT på klasser eller elever 

 • Ansøgninger på kommunal AKT til enkelte elever eller til klassen 

 • Læse-PC til nye læseelever 

 • Ansøgninger og optagelser til læseklassen på Balleskolen 

 • Ny legepatrulje på kursusforløb 

 • Hytteture og lejrskoler 

 • Rådgivning fra Digital Pædagogik om brugen af sociale medier 

 • SSP samarbejde 

 • Underretninger til familieafdelingen i samarbejde med forældre 

 • Indstillinger til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) 

 • Elever i udredningsforløb på Børne- og Ungepsykiatrisk i Risskov (BUC) 
   

 Yderligere indsatser for den enkelte elev og for fællesskabet:  

 • Anvendelse af klassetrivsel.dk (værktøj til relationsarbejde) 

 • Sundhedsplejersken rådgiver om kost og motion 

 • Flere ”Åbne dage” 

 • Tilbud om Trivselsgrupper især til skilsmissebørn 

 • Etablering af sorggrupper 

 • Skolebestyrelsens breve til forældrene om skole-hjem-samarbejdet på 
Frisholm 
   
  

Skolens læringsmiljøer sikrer praksis der bygger på viden og 
udvikling af viden 
Kompetencedækningen er høj på Frisholm Skole og vi fortsætter med at 

uddanne vigtige vejledere.  
 Fagudvalgene er faglige fyrtårne, hvor videndelingen er størst.  

 Frisholm Skole har en formel mødestruktur til at organisere samarbejdet i 
klasser, årgange, afdelinger, fagudvalg, PLC, SPC og PR-møder. Personalet 

værdsætter det velfungerende samarbejde i diverse fora og sætter videndeling 
og samarbejde på tværs af klasser og fag højt.  

 Der afholdes årligt klassekonferencer, hvor klassens primære lærere mødes 
med skolens ledelse. Vi triangulerer data på en klassekonference for både den 

enkelte elev og på klassen for i fællesskab at iværksætte eventuelle indsatser 
for elev/klasse. 

 Udviklingen af den enkelte lærers praksis sker bla. gennem vores arbejde i 
PLF. 
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Status på skolens udviklingsarbejde med PLF 

Vision for arbejdet med udvikling af de professionelle 

læringsfællesskaber på vores skole (The big why) 
På Frisholm Skole vil vi, at alle vores ansatte er nysgerrige på deres egen 

praksis og kan reflektere sammen over, hvad der kan gøres anderledes til gavn 
for alle elevers læring og trivsel. Den reflekterede samtale skal skabe skabe 

udvikling i den enkelte lærers praksis og samtidig skal det professionelle 
læringsfælleskab være et åbent og trygt sted, hvor erfaringer, succeser og 

udfordinger italesættes. 
  

Status på arbejdet med udvikling af de professionelle 

læringsfællesskaber på vores skole 

På Frisholm Skole arbejder vi i teams som er centeret omkring årgangene. Det 
betyder, at de lærere der er omkring årgangene mødes en gang om ugen og 

arbejder aktivt med årgangenes læring og trivsel. Vi arbejder med, at dele 
vores teammøder op, så der er afsat tid til de driftpunkter, der altid er i vores 

arbejde og tid til at abejde med lærernes egen udvikling af deres pædagogik 
og didaktik. Det gør vi gennem praksiseksempler, som lærerne selv bringer ind 

på mødet og det kan være alt fra en konkret skriftlige elevaflevering til en 
aktuel didaktisk udfordring. 

 Vi har derfor lavet en tredeling af vores møder, så vi kommer igennem elever, 
drift og egenudvikling over en periode af 2-3 uger. 

 Alle teams arbejder ud fra den samme dagsorden og har en ordstyrrer og en 
referent, der er udpeget på forhånd. 
  

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

udviklingen af de professionelle læringsfællesskaber? 
For at styrke arbejdet i de professionelle læringsfælleskaber, vi vil arbejde 

endnu mere målrettet for at få rammesat vores reflekterede samtaler og få 
tredelingen af vores møder til at fungere. Det vil vi gøre gennem ledelsens 

deltagelse på de enkelte møder. Har kan vi arbejde med at fastholde et fokus 
og sikre, at de reflekterede samtaler bliver sat på dagsorden. 
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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).   
  
 

 

Kompetencedækning opdelt på fag 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).   
  

Den samlede kompetence dækning ser god ud og er stabil omkring 90%.  
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 Det kan konstateres, at der er 10 fag med 100% kompetencedækning og 12 

med 80% eller derover. 
 Dog kræver kompetencedækningen af matematik en opmærksomhed, da vi 

her ligger en del under det kommunale gennemsnit. Vi kan se, at det primært 
er i indskolingen at linjefagsdækningen er en udfordring og det er matematik 

der bærer en stor del af den. Det er en opmærksomhed at der tænkes i 
matematiklærere, når der skal rekruteres nyt personale. 
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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 

Frisholm Skole 12 2,6% 

  
  
 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.  
  

  

Procentandelen dækker her over elever, som stadig er i grundskolen i et 

særligt tilbud. Det kan således være elever der har fået et andet skoletilbud for 

9-10 år siden. 
 På Frisholm Skole arbejdes med årgangspædagoger i indskolingen for på den 

måde at støtte op om inklusionsopgaven i de tidlige skoleår, således at 
opgaverne om alle elevers læring og trivsel bliver løftet i fællesskab. Der ud 

over har skolen et AKT-team, som indgår i korte intensive forløbi klasserne på 
hele skolen. 
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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 

Frisholm Skole, 18/19 470 2,8% - 4,2% 

Frisholm Skole, 17/18 483 2,9% - 4,5% 

Frisholm Skole, 16/17 501 3,0% - 4,7% 

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 

Frisholm Skole Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej Ja 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).   
  

Tallene viser, at Frisholm Skole skaber god progression i matematik hele vejen 

gennem skoleforløbet. 
 Samtidig kan vi se, at vi når målsætningen omkring de 80 % gode læsere i 

vores indskoling og i vores udskoling, men at der er et dyk på mellemtrinnet 

som vi skal være opmærksomme på.  
  
 
 

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 

Frisholm Skole -4,4 7,7 3,1 8,5 -5,1 -30,4 26,0 -0,6 3,8 

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 
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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). 
  
  
 
 
  



   

Kvalitetsrapport 2018/19 [INDSÆT SKOLENAVN] 

   

   

 18  

   

 

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 

Frisholm Skole 2,5 -1,3 33,0 0,8  -6,6  0,2 -0,9 

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). 
  
  
 

 

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 

 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 

Frisholm Skole 1,1 -3,1 -1,7    -14,8   

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 
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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). 
  
  

Graferne viser, at Frisholm Skole generelt løfter bunden godt i både læsning og 
i matematik. De viser dog også, at andelen af gode læsere bliver mindre på 

mellemtrinnet, men at de løftes igen i udskolingen.  
 Der er bla. iværksat fokus på faglig læsning på alle klassetrin i vores 

morgenbånd, for at styrke læsning i alle fag.  
 Læsetesten på 2. årgang til 4. årgang er en udfordring på landsplan, i 

kommunen og hos os. 
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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) 

Frisholm Skole, 
18/19 

7,4 7,6 7,6 

Frisholm Skole, 
17/18 

7,3 7,0 7,3 

Frisholm Skole, 
16/17 

7,1 7,1 7,1 

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). 
  

Frisholm Skole ligger over det kommunale gennemsnit til prøverne.  
  
 
 

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

  

 Dansk Matematik Bundne prøvefag (i alt) 

 Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger 

Frisholm Skole, 
18/19 

6,8 7,7 7,7 7,5 7,2 7,8 

Frisholm Skole, 
17/18 

6,2 7,7 7,9 6,7 7,2 7,3 

Frisholm Skole, 
16/17 

6,8 7,5 7,4 6,9 7,0 7,3 

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). 
  

Graferne viser, at  drengene klarer sig bedre i matematik end pigerne, og at 

pigerne klarer sig markant bedre end drengene i dansk.  
 Generelt er billedet, at drengene ikke får lige så gode karakterer som pigerne 

gør i de bundne fag. Det er en drøftelse vi skal have senere på året på skolen. 
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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). 
  

 
 

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). 
  

Årgangen der gik til prøve i sommeren 18/19 havde en del socioemotionelle 
udfordringer. Det lykkedes os derfor ikke, at få alle elever op til alle de bundne 

fag. Vi fik dem op i mange af fagene, men ikke i alle, og det forklarer at tallet 
"kun" er 89,8. 
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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 

Frisholm Skole 7,6 7,4 0,2  7,3 7,3 0,0  7,1 6,8 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). 
  

Frisholm ligger over den socioøkonomiske reference. Det er vi meget tilfredse 

med. 
  
 
 

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. 
  
  

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. 
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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 
  
  

Sammen med børnehaverne laver vi fremadrettet et samarbejdde, hvor vi 

fokuserer på, hvordan vi kan arbejde sammen om børnenes udvikling i den 
sidste del af børnehaven og i skolestarten. Det er de førskriftlige færdigheder 

der kommer i fokus og vi inddrager læsekonsulenten i arbejdet. 
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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). 
  

På Friholm Skole tager mange elever en 10. klasse på efterskole. Det kan 
aflæses i denne graf, hvor vi kan se, at tallet efter 3 måneder er lavt. Til 

gengæld ser det ud til, at tallet vender og at vi levere høje procenter efter 15 
måneder. 
  
 

 

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 
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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). 
  
 
 

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).   
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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).   
  
 
 

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).   
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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).   
  

 
 

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).   
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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).   
  

 
 

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).   
  

Graferne her viser at trivslen i vores indskoling ligger stabilt omkring det 
kommunale gennemsnit. Vores indskolingselever er glade for deres lærere og 

for deres klasser. Der altid grund til at arbejde yderligere med trivsel og 
særligt arbejder vi med elevernes forståelse af medbestemmelse. 
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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).   
  

Den sociale trivsel er stabil på et højt niveau over kommunalt gennemsnit, 
men vi skal være opmærksomme på, at der skal arbejdes med støtte og 

inspiration for vores elever på mellemtrinnet og i udskolingen. Særligt er det et 
fokusområde, at arbejde med levinddragelse og det gør vi gennem 

projektbaseret undervisning i perioder af året. 
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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). 
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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).  
  

Kvalitetsrapporten 
   
   
   

 Vi er glade for at konkludere, at der på Frisholm Skole er: 
   
  

 

• God kompetencedækning i fagene 

• En generel positiv udvikling i resultaterne af de nationale test med 
opfyldelse af de nationale mål i matematik. 

• Afgangskarakterer der ligger over kommunens gennemsnit 
• Alle afgangselever er erklæret uddannelsesparate og er fastholdte i 

uddannelse efter 15 måneder 

• At eleverne på Frisholm Skole er rigtig glade for deres lærere 

• Et godt samarbejde med børnehaven omkring arbejdet med 
sprogvurderingerne 

 
   

De pædagogiske initiativer har haft tydelig positiv effekt og vi ser frem til at 

følge fortsættelsen på det gode arbejde. 
   

 Vi er opmærksomme på følgende punkter: 
   
  
 

• At elevernes oplevelse af medbestemmelse skal højnes 

• At der fortsat skal arbejdes med trivsel 
 
   

 Vi vil afslutningsvis understrege, at en god skole vurderes på flere parametre, 

og nogle af disse er med i kvalitetsrapporten, andre er ikke. 
   

 Frisholm Skoles SB vil henholde sig til tidligere praksis og kommentere den 

kommunale kvalitetsrapport som vil være en sammenfatning af samtlige 

skolers kvalitetsrapporter. 
   

 Samlet set er Frisholm Skoles bestyrelse godt tilfredse med skolens resultater 

i 2018/19. 
  


