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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 
 
Fårvang Skole er en overbygningsskole med 285 elever. 

Fra 0. til 6. klasse er der ét spor, mens der i 7. klasse er tre spor og i 8. og 9. klasse er to spor, 
da overbygningen skolen modtager elever fra Gjern Skole og Sorring Skole. Ligeledes har skolen 
to modtagerklasser. I skoleåret 2018/19 og en modtagerklasse i skoleåret 2019/20. 
   
Fårvang Skole har en SFO/klub, som er en særdeles velfungerende fritidsordning for skolens børn. SFO 
og klub har et udeområde bålhytte, multibane, boldbaner, Goalstation, borg, sandgrav og meget andet. 
Samtidig er der adskilte LEGO-, krea-, hygge-, og gamingrum. SFO’en har en 

tilmeldingsprocent på 91 og klubben har en tilmeldingsprocent på 53. 
   
Pædagoger og medhjælpere i SFO og klub er også deltagende i skoledelen som klassepædagoger samt i 
understøttende undervisning. Indskolingens klasser (0.-2. klasse) arbejder tæt sammen med daglige 
morgensamlinger og fælles emneundervisning på tværs af klasserne. Til indskolingsteamet er der 
tilknyttet 5 lærere og 4 pædagoger/medhjælpere. Ligeledes har vi et udviklingsprojekt i indskolingen 
omkring aldersblandet undervisning. Til mellemtrinsteamet er der tilknyttet 7 lærere og 2 pædagoger. I 

skoleåret 2019/20 er der søgt nedsættelse af skoletiden fra 4. til 9. klasse to timer ugentligt. Her 

arbejdes der med særligt tilrettelagte læringsforløb i dansk og matematik, samt elevsamtaler med særligt 
fokus på feedforward og feedback. Alle lærere arbejder i udgangspunkt i grundskolen (0.kl - 6.kl.) eller i 
udskolingen (7.kl - 9.kl.) hvilket muliggør et tæt teamsamarbejde. Der er afsat ugentlige teammøder, 
som muliggør samarbejde og sparring om undervisningen og eleverne – både mellem lærere og 
pædagoger. 
   
Skolen har i alt ansat 22 lærere og 5 pædagoger. Skolens ledelse består af skoleleder Kewin Hvidt 

Larsen, pædagogisk leder Louise Dolmer Mejlby og SFO leder Anders Riberholt Henriksen, der sammen 
har ansvaret for både SFO/klub og skoledelen. I administrationen arbejder desuden Lena Leth Jensen 
som sekretær. 
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SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 
 
Alle ansatte arbejder professionelt på at skabe læringsmiljøer, som sikrer børns ret til at indgå i et 

fællesskab. En stor del af vores elever trives fagligt og socialt. Men vi har også stor opmærksomhed på, 
at der er nogen, der ikke gør. Derfor arbejdes der seriøst med at inkludere alle vores elever i et fagligt og 
socialt fællesskab, så de kan blive så dygtige de kan. Dette gør vi i et samarbejde med forældre, med 
hinanden i team, i samarbejde med interne ressourcepersoner som læse- og matematikvejleder, samt 
AKT lærere og pædagoger. Skolens pædagogiske leder har et særligt fokus på vejledning og guidning af 
skolens personale. Vi samarbejder tæt med PPR, både psykologer og ekstern AKT, som observerer og 

vejleder lærere, pædagoger og ledelse. I vores udskoling har vi i samarbejde med PPR lavet et lille 
udskolingshold, hvor der arbejdes med at inkludere elever i klasserne, samt give dem mulighed for at få 
et fagligt løft på et lille hold. Ligeledes har vi fremskudt familierådgivning på skolen, hvor vi samarbejder 
om at sikre skolens elevers trivsel. 
  

Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at udfolde egne 

faglige, personlige og relationelle potentialer 
 

Vi vil skabe læringsmiljøer der sikrer praksis, der bygger på viden og udvikling af viden. Dette er både 
gennem arbejdet med konferencer om læsning, eksterne oplæg og tid i hverdagen til teamsamarbejde, 
både i fagteam og klasseteam, samt i samarbejdet med PPR. Vi har i udviklingsprocesser arbejdet med, 
hvordan vi sætter forskellige former for viden i spil. Det er lige fra den viden, som teorier og forskning 
giver os til det vi selv observerer og den enkelte elev fortæller os. Her mener vi, at arbejdet med PLF kan 
være med til at understøtte dette. 

  

Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at indgå i 
fællesskaber 
 
Alle ansatte arbejder professionelt på at skabe læringsmiljøer, som sikrer børns ret til at indgå i et 
fællesskab. En stor del af vores elever trives fagligt og socialt. Men vi har også stor opmærksomhed på, 

at der er nogen, der ikke gør. Derfor arbejdes der seriøst med at inkludere alle vores elever i et fagligt og 

socialt fællesskab, så de kan blive så dygtige de kan. Dette gør vi i et samarbejde med forældre, med 
hinanden i team, i samarbejde med interne ressourcepersoner som læse- og matematikvejleder, samt 
AKT lærere og pædagoger. Vi samarbejder tæt med PPR, både psykologer og ekstern AKT, som 
observerer og vejleder lærere, pædagoger og ledelse. Ligeledes har vi fremskudt familierådgivning på 
skolen, hvor vi samarbejder om at sikre skolens elevers trivsel. I vores udskoling har vi i samarbejde 
med PPR lavet et lille udskolinghold, hvor der arbejdes med at inkludere elever i klasserne, samt give 
dem mulighed for at få et fagligt løft på et lille hold. Alt dette ud fra et fokus, at Fårvang Skole gerne vil 

sikre alle elever muligheden for at blive i deres lokalmiljø. 
  

Skolens læringsmiljøer sikrer praksis der bygger på viden og 
udvikling af viden 
 
Vi vil skabe læringsmiljøer der sikrer praksis, der bygger på viden og udvikling af viden. Dette er både 
gennem arbejdet med konferencer om læsning, eksterne oplæg og tid i hverdagen til teamsamarbejde, 

både i fagteam og klasseteam, samt i samarbejdet med PPR. Vi har i udviklingsprocesser arbejdet med, 
hvordan vi sætter forskellige former for viden i spil. Det er lige fra den viden, som teorier og forskning 
giver os til det vi selv observerer og den enkelte elev fortæller os. 
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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) 
 

Fårvang Skoles vision for arbejdet med PLF er, at skabe et tæt teamsamarbejde, som gør det muligt at 
udvikle vores kompetencer i et professionelt læringsfællesskab, hvor vi er lærende sammen. Vi tror på, at 
man arbejder mere professionelt, når det gøres i et samarbejde. Ligeledes tror vi på, at det at vi i 
fællesskab tager beslutninger ud fra data om, hvilke handlinger vi skal lave for en given periode, er med 
til at skabe et bedre arbejdsmiljø, da vi er fælles om at lave en fælles plan fremadrettet. 
  

Status på arbejdet med udvikling af de professionelle 

læringsfællesskaber på vores skole 
 

Vi har i dette skoleår organiseret os i to fagteam, som er dansk og matematik. Her har vi i dette skoleår 

sat et særligt fokus på, hvordan vi gennem data og det at være lærende sammen, kan løfte vores elever 
fagligt. Vi har også lagt et fokus på, hvordan vi kan flytte fokus fra at snakke ud fra enkelte elever til at 
det handler mere om, hvordan vi løfter en elevgruppe. 
Vi er gennem arbejdet omkring PLF de seneste 1,5 år blevet bedre til at tilgå data, og vi er på den måde 
blevet mere udviklingsorienteret sammen. Forstået på den måde, at vi er blevet mere lærende sammen. 

Vi er stadig i øvebaner. Der hvor vi gerne vil bevæge os hen nu er, at vi skal have mere fokus på at få 
det til at leve på vores ugentlige teammøder.  
   
Vi har overordnet lavet tre fokusområder fremadrettet: 
  
 

• Vi er stadig i øvebaner, så vi har derfor fokus på at få det til at blive en del af vores ugentlige 

teammøder. 
• Vores teams på mellemtrinnet er to personer, her skal vi arbejde med, hvordan vi fremadrettet får 

lavet PLF team med flere personer. 
• Vi skal stadig arbejde med, hvordan vi bliver bedre til at indsamle data. 

 

  

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

udviklingen af de professionelle læringsfællesskaber? 
 

Overordnet er vores mål, at vi gennem PLF skaber bedre læring og trivsel for de elever, der går på 
Fårvang Skole. Samtidig er vores mål, at vi får et mere professionelt teamsamarbejde, hvor samarbejdet 
bygger mere på data, hvor man i fællesskab får lavet handleplaner, og at vi er lærende sammen. 
Vores mål er også, at arbejdet omkring PLF er medvirkende til, at vi har et godt arbejdsmiljø, ved at vi i 
fællesskab får prøvet nogle ting af, som vi gennem indsamling af data kan evaluere udbyttet af, og 
dermed kvalificere vores indsatser. 
Et mål er også, at det kommer til at være en del af vores daglige teamsamarbejde. 
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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).   
  
Ud fra søjlediagrammet, er sket et fald i vores kompetencedækning på 1%-point. Vores 

kompetencedækning er stadig over kommunens kompetencedækning og vi når fint det nationale måltal 
på 85%. Dog skal det nævnes, at der er fejl i kompetencedækningstallene som forklares i nedstående. 
   
Vores kompetencedækning vil skifte fra skoleår til skoleår, da vi har et fokus på, at have så få lærere 
som muligt omkring klasserne i indskoling og mellemtrin. Dette er en del af vores inklusionsstrategi og 
vores trivselsstrategi. 
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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).   
  
I de fag, hvor vi ikke har fuld kompetencedækning, er vi opmærksomme på, hvordan vi kan øge 
kompetencedækningen ved løbende at sende nogen på uddannelse. Dog skal det siges, at nogle af 

tallene ikke er fyldestgørende. Eksempelvis står der, at der er 64% i musik, men her er der en 
kompetencedækning på 100%. Ligeledes kompetencedækker vi HDS ved at sætte flere lærere på, så vi 
får dækket alle områder.  
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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 

Fårvang Skole 12 4,2% 

  
  
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.  
  

  
Fårvang Skole arbejder professionelt med at holde så mange elever som muligt i lokalmiljøet. Vi har de 
seneste 4,5 år arbejdet med Silkeborg Kommunes mindset for inklusion, kurser klasserumsledelse samt 
kurser i teoretisk forståelse af forskellige diagnoser. Vi har de senest 2,5 år i samarbejde med PPR haft 
en insats omkring et lille udskolingshold, hvor der arbejdes med at inkludere elever på skolen og i 

klasserne, så de kan blive i lokalområdet. Dette setup, kunne vi også godt tænke os at have i 
indskolingen og på mellemtrinnet. Personalet på Fårvang Skole har grundlæggende kompetencerne til at 
opsætte inkluderende læringsmiljøer op. Det, der er vigtigt for skolen er, at vi har midlerne til at kunne 
inkludere elever med særlige behov, så vi har et råderum til at kunne træffe de rigtige beslutninger. 
  
 

Elever 
Elevtal og andel elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog 

  

 Elevtal Andel der modtager undervisning i dansk som andetsprog 

  Samlet Drenge Piger 

Fårvang Skole, 18/19 302 6,3% 5,2% 7,4% 

Fårvang Skole, 17/18 323 6,8% 6,1% 7,6% 

Fårvang Skole, 16/17 349 7,2% 6,4% 8,1% 

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).  
  
Der er fra skoleåret 16/17-18/19 et fald på 0,9%-point. Dette skyldes, at Fårvang Skole ikke modtager 
så mange to-sprogede elever. Derfor er gået fra to modtagerklasser i skoleåret 16/17 til én i skoleåret 
18/19. Ligeledes har Fårvang Skole de seneste år arbejdet på, at eleverne i modtagerklassen bliver 

udsluset til deres distriktskole, når de ikke skal gå i modtagerklassen længere. 
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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 

Fårvang Skole Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 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).   
  
Tabellen viser, at på Fårvang Skole er andelen af gode læsere under 80%, ligesom landstallene. 
  
 
 

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 

Fårvang Skole -12,0 -1,2 -3,3 -5,3 -21,1 -23,0 4,2 24,8 -14,6 

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 

  
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 '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). 
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På Fårvang Skole ses det ligesom på landsbasis, at andelen af elever med gode resultater i 
læsning generelt er faldet på. Den negative udvikling er større fra indskoling til mellemtrin, end den er 
fra mellemtrin til udskoling. 
   
Tabellen giver anledning til, at Fårvang Skole stadig holder fast i de tiltag vi har taget i forhold til at løfte 

vores elever i dansk læsning. Vi har læsekonferencer fra 0. til 8. klassetrin, hvor lærere, læsevejleder og 
ledelse deltager. Lærerne sikrer, at eleverne læser hver dag, og det er muligt at få læsetræning med en 
voksen fra klokken 8-12 fem dage i ugen. Fårvang Skole har 6,3%-point tosprogede elever, som også 
kan have indflydelse på vores resultat. Her er der en særlig indsats med supplerende undervisning, 
samtidig med at alle lærere og en SFO-pædagog får et løft i Sprog i alle fag. Fårvang Skole er pt. i en 
udviklingsproces med at lave en læsestrategi på tværs af Fårvang Skole, Gjern Skole og Sorring Skole. 
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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 

Fårvang Skole 0,0         

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 

  
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. 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 

Fårvang Skole  -7,5  15,8 15,8  4,2  6,1 

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). 
  
  
Tabellen viser, at udviklingen af dårlige læsere er stigende fra indskoling til mellemtrin. Tabellen viser, at 
der er et fald i dårlige læsere, når eleverne kommer i udskolingen. Tabellen giver anledning til, at 
Fårvang Skole fastholder indsatserne omkring elevernes læsning. 
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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) 

Fårvang Skole, 
18/19 

6,5 6,3 6,5 

Fårvang Skole, 
17/18 

6,9 7,4 7,1 

Fårvang Skole, 
16/17 

6,6 6,6 6,7 

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). 
  
Tabellen viser, at Fårvang Skoles karaktergennemsnit i 18/19 ligger under det kommunale gennemsnit. 

Senere kan det ses, at vi overholder den socioøkonomiske reference. Se ligeledes tiltag under 5.3 
socioøkonomisk reference. 
  
 
 

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

  

 Dansk Matematik Bundne prøvefag (i alt) 

 Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger 

Fårvang Skole, 
18/19 

5,4 7,6 6,2 6,4 5,7 7,3 

Fårvang Skole, 
17/18 

6,1 7,9 7,9 6,8 6,8 7,4 

Fårvang Skole, 
16/17 

6,1 7,4 6,4 6,8 6,4 7,2 

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). 
  

Se 5.3 socioøkonomisk reference 
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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). 
  

Se 5.3 socioøkonomisk reference 
  

 

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). 
  
Andelen af elever der har aflagt alle prøver ved FP9 er faldet fra 98% til 91%. Årsagen til dette kan være, 
at Fårvang Skole gør en indsats i at inkludere elever, som ikke har mulighed for at gå op i alle fag. Her 
sikrer Fårvang Skole i samarbejde med UU, at der er lavet en handleplan for den unges videre plan for at 
få en ungdomsuddannelse. 
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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 

Fårvang Skole 6,5 6,5 0,0  7,0 6,6 0,4  6,7 6,8 -0,1  

  
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). 
  
Tabellen viser, at Fårvang Skole i skoleåret 18/19 holder den socioøkonomiske reference. Det 
interessante ved gennemsnittet er, at Fårvang Skole generelt har karakterforskel mellem drengene og 
pigerne. I skoleåret 18/19 fik drengene 5,4 og pigerne 7,6 i gennemsnit. Grundet dette indgår Fårvang 

Skole i et samarbejde med skoleafdelingen om, hvordan vi kan løfte elevernes resultater generelt, men 
også hvordan flere elever får 02 eller mere i dansk og matematik. 
  
 
 

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

færdigheder 

  

 
  
Kilde: Sprogvurdering 3-6 
  
Generelt viser sprogvurderingen vigtigheden i, at Fårvang Skole skal have et særligt fokus på at give eleverne 
talesproglige og førskriftlige færdigheder, når eleverne starter på Fårvang Skole. Efter sprogvurderingen er der 
klassekonference med lærere, læsevejleder og ledelse om, hvordan der arbejdes med den sproglige udvikling. Skolen 
har også et samarbejde med Fårvang Børnehus om, hvordan vi laver en progression i arbejdet omkring det sproglige 
arbejde. 
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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 
  

 
  
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. 
  
 

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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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). 
  
 

 

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

ungdomsuddannelse, opdelt på køn 

  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler. 
Den uddannelse personen er i gang med på statustidspunktet omfatter: forberedende uddannelser og øvrige 
ungdomsuddannelser, gymnasiale uddannelser og erhvervsfaglige uddannelser. Der importeres for alle 
uddannelsestyper, som ved STIL indgår i de tre hoveduddannelsestyper. Året angiver det år, hvor eleven har afsluttet 
9. klasse. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 

Andel elever, der 15 måneder efter afsluttet 9. klasse er i gang med en 

ungdomsuddannelse, opdelt på køn 
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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).   
  
 
Som det ses i ovenstående figurer, ligger Fårvang Skole afhængigt af hvilket skoleår man ser på generelt 
lidt under, på niveau eller lidt over kommuneniveauet i forhold til overgangen til ungdomsuddannelse. 
Skolen arbejde hele tiden i samarbejde med UU på at sikre, at der er lavet handleplaner for de enkelte 

elever omkring start af ungdomsuddannelse. 
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ELEVERNES TRIVSEL 
 

Fårvang Skole har et stort fokus på, hvordan vi højner både den sociale og faglige trivsel. En stor del af 
vores elever trives godt på skolen. Dog har vi en særlig indsats omkring den sociale trivsel i klasse, og 

hvordan vi får skabt den gode kultur i klassen, så alle i klassen har det godt socialt og fagligt. Vi har 
gennem de seneste år systematiseret skolens arbejde omkring enkelte elevers trivsel og klassers 
generelle trivsel. Samtidig har vi et fokus på, hvordan vi udvikler klasserumsledelse og hvordan vi kan 
samarbejde om det i vores tværfaglige samarbejde med PPR, sundhedsplejerske og familieafdelingen. 
Generelt kan det ses, at der sker en udvikling i den positive retning ift. hvordan eleverne trives på 
Fårvang Skole. 

   
Elevrådet siger generelt omkring trivslen på Fårvang Skole, at det er vigtigt, at vi har et fokus på at lave 
forskellige sociale initiativer på tværs af klasser og årgange. Det, at forældrene laver forskellige sociale 
tiltag i fritiden, er også med til at skabe en højere trivsel på skolen. Det at lærerne på skolen tager 
elevernes udfordringer alvorlige og er forstående, er med til at der er god trivsel på skolen, samtidig 
med, at der er fokus på, at vi griner med hinanden og ikke ad hinanden. Ligeledes siger elevrådet, at det 
har betydning for, at det er kendte lærere der kommer i klassen, da det er med til at eleverne er mere 

fokuseret i timerne. 
  

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).   
  
 
 

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).   
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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).   
  
 

 

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).   
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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).   
  
 

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).   
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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).   
  
 
 

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 
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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).   
  
 
 

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).  
  
Skolebestyrelsen synes, at skolens lærere, pædagoger og ledelse gør et godt stykke arbejde og mener, 

at skolen vurderer rigtig i forhold til de indsatsområder omkring at højne elevernes faglige og sociale 
færdigheder, samt at højne elevernes trivsel. 
Gennem de seneste fire år har skolen haft et særligt fokus på at skabe god trivsel for skolens elever. 
Skolebestyrelsen synes, det er et vigtigt, at skolens ledelse fortsat har fokus på denne indsats, da god 
trivsel er med til at sikre god læring for skolens elever. 
Fårvang Skole har et tæt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Skolebestyrelsens vurdering er, 
at det tætte samarbejde der er med PPR og familieafdelingen er med til at øge kvaliteten i skolens 

indsatser omkring arbejdet med enkelte elever og klasser, samt øge kvaliteten i arbejdet med udsatte 

børn og unge. Her er skolebestyrelsen glad for beslutningen om at forlænge ordningen med fremskudt 
familierådgivning til og med 2020. Skolebestyrelsen ser denne tværfaglige indsats som særlig vigtig for 
at skabe god trivsel for skolens elever. Den fremskudte familierådgivning er med til, at nogle af de 
udfordringer, som en udsat familie kan stå i, i flere tilfælde bliver taget i opløbet.  
Den indsats, der er i samarbejde med PPR i udskolingen om at fastholde eleverne i deres lokalmiljø, er et 
godt tiltag, da det er skolebestyrelsen opfattelse, at det er godt for eleverne at forblive en del af 

lokalmiljøet, så de bevarer de nære relationer til deres kammerater. Skolebestyrelsen kunne godt tænke 
sig, at det var muligt at gøre denne indsats permanent, og at den kunne udvides til hele skolen. For at 
lykkes med inklusionsopgaven, er det vigtigt at Fårvang Skole sikres en økonomi, der kan være med til at 
understøtte denne opgave. 
Skolebestyrelsen er tilfredse med indsatsen omkring udviklingen af teamsamarbejdet gennem 
Professionelle læringsfællesskaber PLF. 

Den indsats der gennem de seneste år har været omkring at løfte læsefærdighederne generelt og især 
hos de svage læsere, kan skolebestyrelsen ud fra resultaterne se, at dette er en indsats, der er vigtig 
stadig at have fokus på. 
For stadig at kunne fastholde de ovenstående indsatser og lykkes med inklusionsopgaven på Fårvang 
Skole, er det vigtigt, at skolen sikres et økonomisk råderum, der muliggør dette. Derfor er det vigtigt, at 

byrådet sikrer skolen den nødvendige økonomi, og ikke laver en pludselig opbremsning, som det skete i 
efteråret 2019. 

  


