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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 
 

 

Kære læser 
   
Det er med glæde, at vi hermed kan præsentere kvalitetsrapporten 2018/2019 for Funder-Kragelund Skole. 
Kvalitetsrapporten er et redskab, som giver os indblik i elevernes læring og trivsel. Rapporten giver indsigt 
i, hvordan vi lykkes med børnenes læring og trivsel i skoleåret 2018/2019. 
   
Med rapporten kan vi tydeliggøre, hvordan skolen præsterer på udvalgte parametre. Den kan være et 
pejlemærke for skolen og gøre os bevidste om, hvor vi lykkes, og hvor vi skal sætte vores udviklingsfokus 
i det fremadrettede perspektiv.  
                                                                                                                                         
Kvalitetsrapporten kan ikke læses som et entydigt billede og en konklusion på hele Funder-Kragelund 
Skolens virke, men den kan hjælpe os til at være refleksive og nysgerrige på skolens praksis, og dermed 
være medvirkende til at kvalificere skolens daglige arbejde. 
   
Kvalitetsrapporten bygger på data for skoleåret sidste og forrige skoleår og er på den måde tilbageskuende. 
De fleste data er hentet fra Undervisningsministeriet. 
   
Hovedkonklusionen i denne rapport viser, at vi på Funder-Kragelund Skole lykkes med opgaven i forhold 
til elevernes læring og trivsel og samtidig er fokus på at styrke arbejdet med inklusion og skabe stærke 
læringsfællesskaber eleverne.                                                                              
   
   

Funder - Kragelund skole er én skole på to matrikler.   
   
Afdeling Kragelund har 1 spor fra 0.- 6. med 106 elever, 8 lærere samt 3 
pædagoger og 1 pædagogmedhjælper. 
Afdeling Funder har 2 spor fra 0.-9. klasse med 403 elever, 27 lærere samt 9 
pædagoger 3 pædagogmedhjælpere og 1 pædagogisk assistent. Herudover er der en samlet 
administration med en skolesekretær og 4 afdelingsledere og en skoleleder.  
  
 

Vision                                                                                                           

             
På Funder-Kragelund Skole ønsker vi gennem en dannelses-og læringsproces, at udvikle livsduelige børn 
og unge, der er rustet til at tage ansvar i det samfund og den verden, de er en del af.  
Vi vil udvikle og understøtte den enkeltes lyst og evne til læring gennem forskellige lærende 
fællesskaber, der er båret af kreativitet, refleksivitet og nysgerrighed. 
Alle skal opleve sig som en aktiv del af skolens forpligtende fællesskab, hvor forskellighed ses som en 
ressource. 
 
Dette understøttes i den daglige pædagogiske praksis ved at vi: 
På Funder-Kragelund skole vægter et læringsmiljø, der gennem kreative processer, tværfaglighed og 
anderledes undervisningsformer understøtter børnene i at være nysgerrige, refleksive, nyskabende og 
eksperimenterende i deres tilgang til læring. 
 
Dette understøttes blandt andet gennem:                                        

• Projektdage/-uger. 
• Samarbejde med Fablab.   
• Forsøgsordning i teknologiforståelse. 
• Eksperimenterende fritids- og læringsmiljøer. 
• Valgfag. 
• Arbejde med rummet som den 3. pædagog.                                                                        

På Funder-Kragelund Skole har vi et fokus på 21st Century Skills, som er særlige kompetencer, der er 
nødvendige for samfundsborgere i det 21.århundrede. 
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Disse kompetencer omhandler Kritisk tænkning, Kommunikation og Kollaboration, Design og Innovation, 
Kompleks problemløsning, Digital mestring, Digitalt medborgerskab. 
 
Dette understøttes blandt andet gennem: 

• Ressourcepersoner inden for Fablab. 
• Projektdage/-uger. 
• Samarbejde med Fablab.   
• Forsøgsordning i teknologiforståelse. 
• Eksperimenterende fritids- og læringsmiljøer.                                                             

 
På Funder-Kragelund Skole arbejder vi med organiseringsformer, hvor børnene indgår i forskellige 
fællesskaber. Dette ser vi som en del af den dannelsesproces, der skal gøre børnene i stand til at være 
aktivt deltagende i mangeartede forpligtende lærende fællesskaber både fagligt og socialt. 
  
Dette understøttes blandt andet gennem:       

• Aldersblandede hold 
• Kompetencehold 
• Storhold  
• Årgangshold 
• Aldersblandet funktionsopdelt 

fritidsdel.                                                                                                 
 
På Funder-Kragelund Skole har vi fokus på, at alle elever, forældre og medarbejdere føler sig som en del 
af og bidrager til skolens forpligtende fællesskab. 
 
Dette understøttes blandt andet gennem: 

• Skole/hjem samarbejde 
• Trivselsgrupper  
• Klasseråd  
• Elevråd 
• Medarbejderinddragelse 
• Skolebestyrelsen 

 
   
På Funder-Kragelund Skole arbejder ledelse og personale i professionelle læringsfællesskaber, hvor 
planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og fritidsaktiviteter sker i samarbejde mellem 
de forskellige personalegrupper. Refleksion og kollegafeedback er en del af skolens professionelle 
samarbejdsgrundlag og er med til at udvikle både undervisnings- og fritidsdelen til gavn for børnenes 
læring og trivsel. 
 
Dette understøttes blandt andet gennem: 

•  Læringssamtaler mellem det pædagogiske personale og ledelse. 
•  Ressourcepersoner og vejledere som understøtter den pædagogiske praksis. 
•  Reflekterende dialoger. 
•  Organisering og samarbejde i teams. 
•  Teamkontrakter. 
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SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 
Vi har som skole lavet en sammenfattende helhedsvurdering. 
  

Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at udfolde egne 

faglige, personlige og relationelle potentialer 
Vi bygger videre på den udvikling, som allerede er rigtig godt i gang på Funder-Kragelund Skole efter 
implementeringen af Folkeskolereformen og arbejdet med Professionelle Læringsfællesskaber.  
Se desuden afsnittet om skolens PLF-arbejde. 

Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at indgå i 

fællesskaber 
Vi arbejder hele tiden målrettet med at forbedre skolens læringsmiljøer og er i gang med en meget stor 
renovering og ombygning af skolens afdelinger. Vi ønsker, at Funder-Kragelund Skole bliver indrettet til 
at give børn og unge kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse og samtidig 
fremmer det enkeltes barns alsidige udvikling.  
Se også afsnittet om skolens PLF-arbejde  

Skolens læringsmiljøer sikrer praksis, der bygger på viden 

og udvikling af viden 
Viden er katalysator for kreativitet og innovation, og derfor er læring det også. Vi arbejder hele tiden på 
at udvikle læring, der tilgodeser, at alle børn og unge trives, er trygge, og hvor de kan udfolde sig og 
blive udfordret til at lære.   
Se afsnittet om Skolens PLF-arbejde 
  
  

Status på skolens udviklingsarbejde med PLF 

Vision for arbejdet med udvikling af de professionelle 

læringsfællesskaber på vores skole (The big why) 
 
Vi ønsker på Funder-Kragelund Skole at udvikle pædagogiske og didaktiske indsatser i fællesskab med 
oplevelsen af kvalitet og berigelse til gavn for elevernes læring og trivsel. 
   
Formålet er gennem arbejdet i professionelle læringsfællesskaber at styrke den professionelle kapital 
blandt de pædagogiske medarbejdere for at understøtte elevernes læring og trivsel. 
   

• Ingen er eksperter i alt. 
• At lære i fællesskab med andre. 
• Videndeling og samarbejde. 

 
   
Vi har i perioden siden 2017/2018 som skole arbejdet med udviklingen af professionel kapital gennem 
styrkelse af de professionelle læringsfællesskaber?  
   
Udgangspunktet for vores arbejde tager afsæt i følgende nøglepunkter:  
 

• Fælles forståelse af, hvilke værdier og visioner, der ligger til grund for skolens virksomhed. 
• Et kollektivt ansvar for at nå mål. 
• Arbejder med data, reflekterende og professionelt undersøgende metoder. 
• Samarbejder på et praktisk plan, fx med planlægning, fælles undervisning, kollega-feedback og 

evaluering. 
• Fremmer læring og kompetenceudvikling i fællesskabet 
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• Vores mål er, at vi arbejder i retning af at realisere skolens vision gennem systematisk arbejde med 
læringscirklens delmål. 

 
Nedenstående har været særlige indsatser i skoleårene 18/19 og 19/20  
   
Teamkontrakten 
I alle afdelinger har teamkontrakten dannet baggrund for arbejdet som et professioneltlæringsfællesskab. 
Teamkontrakten skal virke som et redskab, når nye teams dannes og anvendes som dynamisk i løbet af 
året. Samtidig understøtter den og holder fokus på det at arbejde i et professionelt læringsfællesskab. 
   
   
Reflekterende dialoger:  
I PLF-arbejdet har vi haft fokus på refleksive dialoger, både i form af ”reflekterende team” og fælles 
refleksion i andre former. Vi har som mål, at den refleksive samtale /fælles refleksion bliver en del af 
teammøder og afdelingsmøder og dagsordensættes på disse. 
         
      
Inspirationsbesøg kollega – kollega:  
Vi har udarbejdet en strategi for kollegialt inspirationsbesøg, hvor medarbejderne deltager i hinandens 
praksis på tværs af matrikler og afdelinger. 
   

Status på arbejdet med udvikling af de professionelle 

læringsfællesskaber på vores skole 
 
Vi oplever progression i arbejdet med de mål og indsatsområder vi har haft for PLF de sidste to 
år.  Nedenstående er udsagn fra statusevaluering med vores PLF- team. 
  

• Teamkontrakten er et vigtigt redskab og et godt fundament for udviklingen af professionelle 
læringsfællesskaber. 

• Ressourcepersonerne oplever en ændring i tilgangen til den pædagogiske praksis, når der mødes 
udfordringer i dagligdagen.  Der er blevet et større fokus på at være nysgerrig og undersøgende på 
egen og teamets praksis i forhold til udvikling af nye handlemuligheder. 

• PLF er noget vi skaber sammen, og understøtter dermed deprivatisering af den enkelte 
medarbejdere.    
 

Desuden har ledelsen og ressourcepersonerne understøttet arbejdet med udviklingen af PLF på flere 
områder: 
 

• Uddannelse af PLF ressourcepersoner, som understøtter PLF-arbejdet i afdelingerne som 
afdelingskoordinatorer og proceslederne på afdelings- og pædagogiske møder. 

• Ved at rammesætte og skabe struktur for møderne. 
• Løbende møder med ledelse og PLF-ressourcepersoner og tæt dialog med ressourcepersonerne om 

retning og indsatser. 
• Workshops med alle medarbejdere. 

 
Ressourcepersonerne har deltaget aktivt i arbejdet med at sætte retning og udpege fokusområder for 
Funder-Kragelund Skoles indsatser i samarbejde med ledelse og kolleger.  
 
Ressourcepersonerne har deltaget i udviklingen af PLF gennem understøttelse og procesledelse af de 
pædagogiske og didaktiske refleksioner. De haft en aktiv rolle i planlægningen og gennemførelsen af 
workshops for alle medarbejdere og været medvirkende til at sætte arbejdet omkring kollegialt 
inspirationsbesøg i gang på skolen.  
Ressourcepersonerne agerer som bindeled mellem ledelse og pædagogisk personale i afdelingernes 
arbejde. 
 
PK PLF indsatsen understøttes desuden gennem de øvrige indsatser, vi arbejder med på skolen. 
Herunder: 
 

• Læringssamtaler mellem ledelse og teams. 
• Udvikling af læringsrum og læringsmiljøer. 
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• Ressourcepersoner og vejledere understøtter elevernes læring og trivsel gennem vejledning og 
sparring af kolleger i tæt samarbejde med ledelsen. 

 
  

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

udviklingen af de professionelle læringsfællesskaber? 
Vores fremtidige omdrejningspunkt er fortsat udvikling af teamkontrakten, som et dynamisk redskab, 
fokus på de refleksive dialoger, samt kollegial inspiration og videndeling omkring egen praksis. Dette 
understøttes yderligere gennem arbejdet med at udvikle en fælles læringsdagsorden for 
teamsamarbejdet. 
Læringsdagsordenen skal fremme systematik og struktur og forståelse for arbejdet med data. Ledelsen 
har desuden en særlig indsats i forhold til at understøtte skolens ressourcepersoner og vejledere i deres 
rolle omkring udviklingen af den pædagogiske praksis. 
PLF indsatsen skal desuden være medvirkende til at skabe sammenhængskraft mellem alle afdelinger på 
Funder-Kragelund Skole. 
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RAMMEBETINGELSER 

Kompetencedækning 
Samlet kompetencedækning 
  
  

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

eller har opnået en tilsvarende faglig kompetence via deres efteruddannelse mv. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  
Den samlede kompetencedækning viser et fald på 2 % fra skoleåret 17/18 til skoleåret 18/19. En årsag 
til dette kan findes i vores organisering i sammenlæste klasser, hvor to lærere samarbejder omkring 
undervisningen i et fag, hvor det i nogle tilfælde kun er den ene lærer, der har linjefagskompetence i 
faget og dermed det faglige ansvar. 
 
 
  

Kompetencedækning opdelt på fag i 18/19 
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Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler. Kompetencedækning forstås som undervisning 

af lærere, som enten har undervisningskompetencer (tidligere linjefag) fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, 
eller har opnået en tilsvarende faglig kompetence via deres efteruddannelse mv. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  
Vi kan konstatere, at Funder-Kragelund Skole har 100 % kompetencedækning på 7 fag og 5 fag, hvor der 
er 80% dækning eller mere. Herudover kan vi konstatere, at vi i nogle fag ligger i kompetencedækning 
under 60%. Skolens lærere arbejder i stor udstrækning med sammenlæste klasser, hvor 2 lærere er på 
samtidig. Her er det et princip, at den ene lærer som minimum har linjefagskompetence.  Vi har fortsat 
fokus på udvikling af det pædagogiske personale i forhold til at opnå større kompetencedækning. 
  
 
 

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).   
  
Tallene viser, at vi har kompetencedækning på gennemsnitlig over 90 % i både indskoling og udskoling, 
men at kompetencedækningen ligger lavere på mellemtrinnet. Her ligger 
kompetencedækningen gennemsnitligt på omkring 80 %. Dette begrundes blandt andet i den lave 
kompetencedækning på håndværk og design og natur/teknik, som er fag placeret på mellemtrinnet. 
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Inklusion 
Antal og andel af elever skolen har segregeret til inklusionscentre og specialskole  
  

 Antal Procent 

Funder-
Kragelund 

Skole, Silkeborg 

8 1,6% 

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

elevtal med andel elever, som skolen har segregeret til inklusioncentre og specialskole. Elever, som er segregeret 
direkte fra børnehave eller privatskole indgår ikke i beregningerne. Der tages fobehold for, at der i opgørelsen for 0.-6. 

klasses skoler indgår alle de elever, som skolen har segreret, og som fortsat går på inklusioncenter og/ eller 
specialskole. Dette betyder, at eleverne kan væe ældre end 6. klassetrin. Dette kan medføre bias i skolernes 

segregeringsandel.  
  
  
Tallet viser de elever, som Funder-Kragelund Skole har segregeret til et af kommunens inklusionscentre 
/specialskole, og som stadig er elev i grundskolen.  
Funder-Kragelund Skole har i skoleåret 19/20 prioriteret at ansætte en pædagog, der sammen med AKT-
teamet og det øvrige personale kan understøtte inklusionen med henblik på at segregere færre børn fra 
Funder-Kragelund Skole.  
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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 

Funder-Kragelund 

Skole, Silkeborg, 
18/19 

496 - - - 

Funder-Kragelund 
Skole, Silkeborg, 

17/18 

506 - - - 

Funder-Kragelund 
Skole, Silkeborg, 

16/17 

495 - - - 

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).  
  
På Funder-Kragelund Skole har det ikke været muligt at udtrække data på elevtal og andel elever, der 
modtager undervisning i dansk som andetsprog grundet, da tidligere tal er baseret på et grundlag, hvor 
Funder-Kragelund Skole var to skoler.   
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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 

Funder-Kragelund 
Skole, Silkeborg 

Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Ja Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja Nej 

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

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

  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommune- og landstallene: Folkeskoler. Tabellen beskriver hvor stor en andel 

af eleverne på en given årgang, der har opnået et resultat i de nationale test, der karakteriseres som ’godt’, ’rigtigt 
godt’ eller ’fremragende’ på den kriteriebaserede skala. ’Ja’ angiver at andelen er mindst 80%, ’Nej’ angiver at andelen 

er under 80%, ’-’ angiver, at der ikke er data for skolen. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  
Tallene viser, at Funder-Kragelund Skole i dansk, læsning er sammenlignelig med det kommunale og 
nationale resultat. 
Dette betyder, at Funder-Kragelund Skole ikke opfylder folkeskolereformens målsætning, om en 80%- 
andel af elever på samme årgang skal klare sig med "gode" resultater i nationale test i dansk, læsning. 
Tallene for matematik viser, at Funder-Kragelund Skole opnår målsætningen om en 80%-andel af "gode" 
resultater på 6. og 8. årgang. Funder-Kragelund Skole placerer sig her bedre end på landsplan, hvorimod 
vi på 3. årgang følger landstallet. 
   
  
 
 

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 

Funder-Kragelund 
Skole, Silkeborg 

-2,3 -2,6 9,1 -6,4 -5,8 -26,4 3,1 7,8 -1,5 

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 
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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). 
  
  
Tallene viser, at Funder-Kragelund Skole har lykkes bedst med at løfte andelen af elever med "gode" 
resultater i dansk, læsning bedst fra 6. til 8. årgang.  
Resultaterne i dansk, læsning fra 2. til 4. årgang viser, at der både kommunalt, nationalt og lokalt på 
Funder-Kragelund opleves et fald i elever med "gode" resultater. Man kan overveje, om dette generelle 
resultat kan skyldes testen og vurderingen af denne på 4.årg. Vi er nysgerrige og undersøgende på, hvad 
forklaringen kan være på, at eleverne i 4. og 6. årgang er faldende i niveau. 
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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 

Funder-Kragelund 

Skole, Silkeborg 
-3,4 -5,6 13,5  -1,7  -2,7 1,1 -0,1 

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). 
  
  
Tallene viser, at udviklingen på 8. årgang fra 2. til 6. årgang har været faldende, men stærkt stigende fra 
6. til 8. årgang i dansk, læsning.   
For henholdsvis 8. årgang og 6. årgang har der kun været mindre udsving i udviklingen af andelen af de 
allerdygtigste i matematik.  
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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 

Funder-Kragelund 

Skole, Silkeborg 
5,6 -5,7 -1,4 5,1 0,2 17,0 -2,4  -1,9 

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

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

  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommune- og landstallene: Folkeskoler. Tabellen viser, hvordan eleverne på 

en given årgang, der har opnået et resultat i de nationale test, udvikler sig fra test til test. Elever med 'dårlige' 

resultater betegner elever, der opnår et resultat karakteriseret som ’mangelfuld’ eller ’ikke tilstrækkelig’ på den 

kriteriebaserede skala. Mørkegrøn indikerer, at andelen af elever med dårlige resultater for den samme årgang er 
faldet med mere end 5 procentpoint (fx fra 72% til 66% = -6 procentpoint), lysegrøn indikerer, at andelen af elever 

med dårlige resultater for den samme årgang er faldet, men med mindre end 5 procentpoint (fx fra 70% til 66% = -4 
procentpoint), orange indikerer, at andelen af elever med dårlige resultater for den samme årgang er steget, men med 

mindre end 5 procentpoint (fx fra 66% til 70% = +4 procentpoint) og rød indikerer, at andelen af elever med dårlige 
resultater for den samme årgang er steget med mere end 5 procentpoint (fx fra 66% til 72% = +6 procentpoint). Hvis 

en celle er blank, skyldes det, at der i ét eller begge af de to år, der sammenholdes, er mindre end 3 elever. Af 
anonymiseringsmæssige årsager, må kategorier med minde end 3 elever ikke anvendes.   
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
  
  
Tabellen viser, en stærk stigning i antallet af elever for 4. årgang 18/19 med dårlige resultater.  Det giver 
anledning til at rette fokus på læringen i dansk læsning på mellemtrinnet.  
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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) 

Funder-
Kragelund 

Skole, 
Silkeborg, 18/19 

6,8 8,7 7,7 

Funder-
Kragelund 

Skole, 
Silkeborg, 17/18 

7,1 7,9 7,5 

Funder-

Kragelund 
Skole, 

Silkeborg, 16/17 

7,5 8,9 8,1 

Kommunen, 

18/19 
7,0 7,6 7,4 

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

klassetyper er indeholdt i tallene: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte og normalklasser - ikke fuldt årgangsopdelte. 
Gennemsnittet er beregnet for de elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
  
Karaktergennemsnittet ved FP9 i dansk er faldet og ligger under kommunegennemsnittet. I matematik og 
bundne prøvefag er karaktergennemsnittet derimod steget og ligger over kommunegennemsnittet, 
specielt i matematik.  
  

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

  

 Dansk Matematik Bundne prøvefag (i alt) 

 Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger 

Funder-
Kragelund 

Skole, 
Silkeborg, 

18/19 

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

Funder-

Kragelund 
Skole, 

Silkeborg, 

17/18 

6,2 8,2 7,5 8,3 6,8 8,3 

Funder-

Kragelund 
Skole, 

Silkeborg, 

16/17 

7,1 8,2 9,7 7,5 8,1 8,1 

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). 
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Karaktergennemsnittet i dansk og bundne fag for pigerne ligger væsentligt bedre end drengenes, mens 
det modsatte er gældende for matematik. I matematik og bundne prøvefag ligger Funder-Kragelund over 
kommunegennemsnittet.  
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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). 
  
Andelen med 02 i dansk og matematik på Funder-Kragelund Skole har været faldende og ligger under 
kommunegennemsnittet. 
  
 
 

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). 
  
Andel af piger i 9. klasse med mindst 02 er faldet i forhold til 17/18 og ligger på niveau med drengene og 
lidt under kommunegennemsnittet. 
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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). 
  
Der er nogle gange særlige hensyn til enkelte elever, der gør, at det set i et større perspektiv ikke er 
hensigtsmæssigt, at de deltager i prøver i alle fag. 
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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 

Funder-Kragelund Skole, 

Silkeborg 
7,7 7,5 0,2  7,5 7,3 0,2      

  
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). 
  
På baggrund af ovenstående data kan vi konstatere, at Funder-Kragelund Skole ved afgangsprøver 
præsterer over den socioøkonomiske referenceramme. 
I vores professionelle tilgang til læring er vi opmærksomme på, at piger generelt præsterer bedre end 
drenge i de bundne prøvefag.  
  
 
 

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

  

 
  
Kilde: Sprogvurdering 3-6 
  

På baggrund tidligere testresultater har vi forsat et øget fokus på elever, der i ordlæseprøve 1 
og 2 placerer sig i kategorierne før-fasen og erkendelse.  
  

Indsatsgruppefordeling klassetest, procent 
  

 
  
Figuren viser skolens resultater for skoleåret 2019-20. Der inkluderes kun data for elever med 
Organisering Kommunal eller Ikke oplyst og Klassetrin alle valgt. 
Denne figur har til formål at give et overblik over, hvor mange af skolens/skolernes elever, der er blevet 
sprogvurderet. 
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Obs på at det er den nuværende 0. klasse. 
  

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. 
  
  
Resultatet af sprogvurderingen viser, at der i skoleåret 2019-20 er 5% flere elever end året før, der ved 
skolestart kræver en særlig indsats i forhold til deres talesproglige færdigheder. 
Ser man på det samlede resultat for både særlige og fokuserede indsatser for de to skoleår, ses der en 
mindre stigning i talesproglige færdigheder. 
Det samlede resultat i særlige og fokuserede indsatser for før-skriftlige færdigheder for skoleåret 2019-
20 er samme procentdel som skoleåret 2018-19. 
Der er stort fokus på overgangen fra børnehave til skole og et samarbejde på både ledelses- og 
medarbejderniveau omkring dette. Til overleveringsmøder deltager udover ledelse og medarbejdere tale-
hørepædagog og sprogkonsulent. Læsevejlederen har også en vigtig rolle i forhold til dette samarbejde 
samt evalueringen af sprogprøverne og den efterfølgende indsats. 
For at supplere disse resultater anvender børnehaveklasselederne på Funder-Kragelund Skole chips-test 
til vurdering af generel skoleparathed. Dette er for at hjælpe med afklaring af første indsats. 
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Sprogvurderingsscore fordelt på indsatsgrupper  
  

 
  
Note: Der inkluderes kun data for elever med Organisering Kommunal eller Ikke oplyst.. Normfordelingen er, at 85% 
placerer sig i indsatsgruppen "Generel", 10% placerer sig indsatsgruppen "Fokuseret" og 5% placerer sig i 

indsatsgruppen "Særlig". Såfremt et barns første sprogvurdering både består af en gruppetest og en individuel test 
benyttes resultaterne fra den individuelle test. 
Kilde: Rambøll Sprog 
  
  
Da man lavede sprogvurderingen sidste gang, var Funder-Kragelund Skole ikke én skole, og vi har derfor 
ikke data på dette. 
  

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. 
  
  
På baggrund af tidligere resultater arbejder vi fortsat målrettet med særligt at løfte elever i Før-fasen og 
Erkendelse. 
  
 
 

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. 
  
På baggrund af tidligere resultater arbejder vi fortsat målrettet med særligt at løfte elever i Før-fasen og 
Erkendelse. 
 
  
 
 



   

Kvalitetsrapport 2018/19 [INDSÆT SKOLENAVN] 

   

   

 24  

   

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). 
  
Tallene viser, at Funder-Kragelund Skole opfylder 95% målsætningen efter 15 måneder. Forklaringen på 
den lave andel, der er i gang med en ungdomsuddannelse efter 3 måneder er, at der lokalt er 
stor tradition for, at mange elever tager på efterskole efter 9. klasse.  
  
 
 

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

  

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

Den uddannelse personen er i gang med på statustidspunktet omfatter: forberedende uddannelser og øvrige 
ungdomsuddannelser, gymnasiale uddannelser og erhvervsfaglige uddannelser. Der importeres for alle 

uddannelsestyper, som ved STIL indgår i de tre hoveduddannelsestyper. Året angiver det år, hvor eleven har afsluttet 

9. klasse. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
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I 2018 valgte alle piger at tage på efterskoleophold, hvorfor der ikke er en registrering. 
  
 
 
  



   

Kvalitetsrapport 2018/19 [INDSÆT SKOLENAVN] 

   

   

 26  

   

 

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). 
  
På Funder-Kragelund Skole er 100% af pigerne i gang med en ungdomsuddannelse efter 15 måneder, 
hvorimod tallet er lavere for drengene. Vi ligger generelt over det kommunale niveau ved både drenge og 
piger og opfylder 95% målsætningen. 
  
 
 

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).   
  
De elever, der søger videre på en ungdomsuddannelse direkte efter 9. klasse, er 
vurderet uddannelsesparate til den valgte ungdomsuddannelse.  
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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).   
  
Vi har valgt en fælles kommentar til de syv ovenstående udvalgte spørgsmål: 
   
- Andelen af elever, der er glade for deres klasse er faldet, men ligger over kommunens gennemsnit 
- Andelen af elever, der føler sig alene er steget, men ligger under kommunens gennemsnit 
- Andelen af elever, der bliver drillet, så de bliver kede af det, er steget men ligger under kommunens 
gennemsnit. 
- Andelen af elever, der er meget glade for deres lærere, er  faldet men ligger over kommunens 
gennemsnit 
- Andelen af elever, der synes, at lærerne er gode til at hjælpe dem er faldet, men ligger over 
kommunens gennemsnit. 
- Andelen af elever, der synes, at de lærer noget spændende i timerne er faldet, men ligger over 
kommunens gennemsnit. 
- Andelen af elever, der synes, at de med til at bestemme, hvad de skal lave i timerne er faldet, men 
ligger over kommunens gennemsnit. 
   
Samlet viser trivslen blandt 0.-3. årgang på de udvalgte spørgsmål, at størstedelen af eleverne på 
Funder-Kragelund skole er i trivsel, men da trivslen er faldet lidt, skal vi have et særligt fokus på de 
elever, der ikke er i trivsel.  
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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).   
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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).   
  
Som det fremgår af den samlede trivselscore i 4.-9. årgang viser resultaterne, at eleverne vurderer deres 
sociale trivsel højst. Her er der tale om et lille fald. Vurderingen af faglig trivsel ligger stabilt og over 
kommunens gennemsnit. Trivslen vedrørende støtte og inspiration og ro og orden er faldet lidt og ligger 
0,1% under kommunens gennemsnit.  
   
Samlet viser trivslen blandt 4.-9. årgang på de udvalgte spørgsmål, at størstedelen af eleverne på 
Funder-Kragelund skole er i trivsel, men at vi skal have et særligt fokus på de elever, der ikke er i trivsel. 
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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). 
  
  
Figuren omkring fravær viser, at der er sket stigning en svag stigning i ulovligt fravær og sygefravær. 
Fravær med tilladelse ligger på stabilt. Vi ligger lidt under kommunens niveau for sygefravær og fravær 
med tilladelse og på niveau med kommunen på ulovligt fravær. Det indikerer, at vi forsat skal have fokus 
på sygefravær og ulovligt fravær, da vi gerne vil have mindre fravær.    
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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 ved Funder-Kragelund Skole er som udgangspunkt tilfreds med FP9s resultater og 
lægger vægt på, at Funder-Kragelund Skole ligger over kommunens gennemsnit og samtidig har 
progression i karaktererne i matematik og de bundne prøvefag. Dog ses der en mindre nedgang i 
karaktererne i prøverne i dansk.  
   
Skolebestyrelsen ser med stor tilfredshed, at antallet af elever, der 15 måneder efter afsluttet 9. 
klasse har påbegyndt en ungdomsuddannelse ligger på 100% for pigernes vedkommende og 95 % for 
drengenes, hvilket er over kommunes gennemsnit.  
   
Skolebestyrelsen er opmærksom på kompetencedækningen hos lærerne, og opfordrer ledelsen til forsat 
at have fokus på muligheden for at kompetenceudvikle linjefagene hos lærerne. Herudover, at 
udviklingen ved sammenlæsning fortsættes, således at mindst den ene lærer som princip har 
linjefagskompetence.  
   
Skolebestyrelsen bemærker, at testresultaterne fra læseudviklingen i de nationale test for nogle årgange 
er faldende, hvilket giver anledning til at følge udviklingen og være nysgerrig på årsagerne hertil. 
   
Skolebestyrelsen følger udviklingen omkring andelen af elever, der får mindre end 02 i både dansk og 
matematik ved 9. klasses afsluttende prøve. 
   
Skolebestyrelsen finder det særdeles positivt, at Funder-Kragelund Skole arbejder systematisk med 
læringssamtaler og udviklingen af Professionelle Læringsfællesskaber og Professionel Kapital med henblik 
på at øge elevernes læring og trivsel, så alle elever bliver så dygtige, som de kan og samtidig 
sikre sammenhængskraften på tværs af skolens afdelinger og årgange.  
   
Elevtrivslen på Funder-Kragelund Skole har generelt været svagt faldende og ulovligt fravær og 
sygefravær har været stigende, hvorfor skolebestyrelsen opfordrer til, at der sættes øget fokus herpå.  
   
Skolebestyrelsen anerkender med tilfredshed den pædagogiske praksis, der foregår på skolen og den 
engagerede indsats, der leveres af ledelse og medarbejdere.  
   
På vegne af skolebestyrelsen ved Funder-Kragelund Skole 6. januar 2020 
Tor H. Westerheim 
Skolebestyrelsesformand 
  


