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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 
 

Gødvadskolen blev under navnet Gødvad Centralskole første gang taget i brug i 1943. 
   

I 1972 flyttede elever og lærere til den nye Dybkærskolen, og skolens bygninger blev anvendt som 
distriktsskole for det nye Balle-område.  
   
I 1978 krævede forældrekredsen i Gødvad Nord, at skolen igen blev oprettet som selvstændig skole. 
Dette skete i august 1978, men Gødvadskolen fejrer stadig sin fødselsdag ud fra den oprindelige skoles 
færdiggørelse, den 8. april 1943.  

   
Gødvadskolen er efterhånden som Gødvadområdet er vokset, blevet udbygget af flere omgange. I 1981 
blev skolens Østfløj bygget – bygningen indeholder 4 klasselokaler og 2 faglokaler, alle placeret omkring 
et biblioteksområde. I 1995 blev skolens Vestfløj taget i brug – bygningen indeholder 5 klasselokaler og 2 
faglokaler. De to bygninger bindes sammen af skolens aula, som bruges til fællessamlinger, udstillinger, 
fester og den daglige undervisning.  I skoleåret 09/10 står den nye børnehaveklasse-fløj klar. Et fint 
byggeri med gangareal, to klasselokaler, et stort fællesrum og garderobe med toiletfaciliteter.  

 
Under Gødvadskolen hører også Fritidsgården, et fantastisk besøgstilbud for hele kommunen SFO’er, 
skoler og daginstitutioner. Der er etableret et samarbejder med Aquas skoletjeneste.  
Hele området omkring Fritidsgården, skolen og skolens SFO er omgivet med grønne arealer som i stor stil 
benyttes af lokale. Der er et udbygget samarbejde med foreninger i lokalområdet.  
   
Gødvadskolen har 2 spor fra 0. - 6. klassetrin med i alt 290 elever. Efter 6. klasse fortsætter eleverne 

fortrinsvis på Dybkærskolen.   
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SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 
På Gødvadskolen har vi i indeværende skoleår haft fokus på læsning og trivsel, bevægelse i undervisningen, 
parallellagt årgangsundervisning, forpligtende legefællesskaber. 
  

Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at udfolde egne 

faglige, personlige og relationelle potentialer 
For at sikre det bedste mulige læringsmiljø har vi valgt at parallellægge flest mulige timer på årgangen. 
Det sikre et samarbejde på tværs af klasserne i fagene. 
 For at få bevægelse tænkt med ind i undervisning, har vi i starten af skoleåret haft et samarbejde med 
"Sæt skolen i bevægelse" om et kursus for lærerne.  
 Vi har også haft fokus på det fysisk læringsmiljø ved at skabe rum og muligheder for at eleverne kan 
arbejde i inspirerende læringsrum rundt på skolen. Et arbejde vi stadig kan udvikle.  

  

Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at indgå i 
fællesskaber 
I dette skoleår har Gødvadskolen fortsat Trivselsgrupper, som et tilbud for børn der har brug for et øget 
fokus på egen trivsel. Ligeledes er der nu afsat ressourcer til internt AKT arbejde, som også gerne skulle 
give sig udslag i en øget trivsel social og fagligt. 
   

Ligeledes samles vi i indskoling og på mellemtrinnet til morgensamlinger for at styrke det sociale bånd.  
   
I indskolingen har vi forpligtende legefællesskaber i pauserne, som er et tilbude der sikrer at alle børn er 
med i et fællesskab når der frikvarter. Desuden er vores elever på mellemtrinnet engageret i 
Legepatrulje, hvor de står for at motivere de mindre elevr til fælles lege.  
   

Skolebestyrelsen har udformet en ny Trivselspolitik i samarbejde med skolens personale. Denne bruges 
aktivt af forældre og personale. 
   
  

Skolens læringsmiljøer sikrer praksis der bygger på viden og 
udvikling af viden 
Vi har valgt at styrke elevernes læsning ved at indføre læsebånd både i indskolingen og på 
mellemtrinnet. På hvert klassetrin gennemføres læsekonferencer med klasselærere, læsevejleder og 

skolens ledelse, hvor klassens faglige niveau i læsning gennemgåes både på klasseniveau og elevniveau. 
Her aftales hvilke tiltag der evt. skal iværksættes.  
   
 På Gødvadskolen har vi en læsevejleder, der også deltager på vores læse-k-møder. 
  

Status på skolens udviklingsarbejde med PLF 
På Gødvadskolen arbejder vi med tre PLF hold, som mødes 10 gange i løbet af skoleåret. Det er 
organiseret så lærere og pædagoger er mixede på alle tre hold. Der er udpeget ressource personer på 
hvert hold. To er uddannet sidste år og endnu to uddannes i år.  

  

Vision for arbejdet med udvikling af de professionelle 
læringsfællesskaber på vores skole (The big why) 
Vi har arbejdet med refleksive dialoger og både lærere og pædagoger har taget denne metode til sig som 

en kvalificerende og brugbar metode til at professionalisere samarbejdet.  
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Status på arbejdet med udvikling af de professionelle 

læringsfællesskaber på vores skole 
Vi arbejder med elementer som er brugbare og nyttige for lærerne og pædagogerne i deres arbejde. 
Lærerne og pædagogerne er glade for at arbejde på denne måde. Og der er etableret mulighed for 
supervision af hinandens praksis i indeværende skoleår.  
  

Hvilke konkrete tanker/mål har vi for det fremtidige arbejde med 
udviklingen af de professionelle læringsfællesskaber? 
På sigt skal PLF understøtte konklusionerne i Alexanderrapporten - nemlig at ingen skal føle sig alene 

med opgaven. De refleksive dialoger skal hjælpe os til at lukke op og få professionel sparring på de ting 
vi oplever i undervisningen. På sigt også med afsæt i elevprodukter/data.  
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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).   
  
Gødvadskolen har en strategi om ved nyansættelser at sikre så høj kompetencedækning som muligt.  
  
 

 

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).   
  
Gødvadskolen har en høj grad af kompetencedækning, dog med en lavere dækning på kulturfagene; 
historie og kristendomskundskab. Der vil så vidt muligt stadig være fokus på at forbedre 
kompetencedækningen i forbindelse med nyansættelser.  
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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 

Gødvadskolen 6 2,1% 

  
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 dividere 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.  
  
  

Gødvadskolens tal er her pæne. Men vi er blevet opmærksom på, at der segregeres en del børn fra 
området allerede i børnehaven. Dette må man formode, vil betyde ”pænere” tal i skolen.  
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Elever 
Elevtal og andel elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog 

  

 Elevtal Andel der modtager undervisning i dansk som andetsprog 

  Samlet Drenge Piger 

Gødvadskolen, 18/19 294 9,5% 8,3% 10,6% 

Gødvadskolen, 17/18 276 - - - 

Gødvadskolen, 16/17 278 - - - 

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).  
  
Andelen af elever som modtager undervisning i dansk som andet sprog er stigende. Disse elevers forældre inviteres på 
Gødvadskolen til et særligt arrangement. Her formidles bla. viden om skolens generelle liv og kultur.  
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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 

 6. årg. 18/19 4. årg. 18/19 2. årg. 
18/19 

6. årg. 18/19 3. årg. 
18/19 

 14/15 16/17 18/19 16/17 18/19 18/19 15/16 18/19 18/19 

Gødvadskolen Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja 

Kommunen Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Ja Ja 

Landstal 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).   
  
 
 

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

for den samme årgang, angivet i procentpoint 

  

 Dansk, læsning  Matematik 

 6. årg. 18/19 4. årg. 18/19 6. 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. 15/16 ift. 6. 
årg. 18/19 

Gødvadskolen -13,6 8,0 -20,7 5,4 

Kommunen -8,7 -4,4 -18,0 4,2 

Landstal -8,4 -0,9 -12,1 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). 
  
  
På Gødvadskolen ser vi den samme tendens som på landsplan, nemlig det at læseresultaterne falder på 
4. årgang. Til gengæld ser vi, at vi i modsætning til i hvert fald den kommunale tendens, ligefrem 
knækker kurven i 6. årgang. På den måde ser vi på Gødvadskolen en fremgang i antallet af læsere 
med gode resultater på 6. årgang.  
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 I matematik ligger skolen højt både hvad angår løfteevne men også i andelen af elever med gode 

resultater hvor vi her har flere elever placeret end det kommunale gennemsnit.   
 

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 

 6. årg. 18/19 4. årg. 18/19 6. 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. 15/16 ift. 6. 
årg. 18/19 

Gødvadskolen 5,1 -2,6 -4,4  

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

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

 6. årg. 18/19 4. årg. 18/19 6. 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. 15/16 ift. 6. 
årg. 18/19 

Gødvadskolen -5,8 2,0  -5,0 

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

Landstal 3,7 -1,4 6,4 -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). 
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Sprogvurderinger i 0. klasse 
Normfordeling for Sprogvurdering 3-6 - Talesproglige færdigheder og Før-skriftlige 

færdigheder 

  

 
  
Kilde: Sprogvurdering 3-6 
  

Indsatsgruppefordeling klassetest, procent 
  

 
  
Figuren viser 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 resultater for skoleåret 2018-19. Der inkluderes kun data for elever med Organisering Kommunal eller 
Ikke oplyst og Klassetrin alle valgt. 
Denne figur har til formål at give et overblik over, hvor mange af skolens/skolernes elever, der er blevet 
sprogvurderet. 
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Sprogvurderingsscore fordelt på indsatsgrupper  

  

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

Sprogvurderingsscore fordelt på indsatsgrupper  

  

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

Sprogvurderingsscore fordelt på indsatsgrupper  

  

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

Skriftsproglig udvikling 
Fordeling i kategorier for Ordlæseprøve 1 

  

 
  
Kilde: Hogrefe Psykologisk Forlag A/S © 
Note: Figuren viser 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 resultater for skoleåret 2018-19 og 2017-18. Der inkluderes kun data for elever med Organisering 
Kommunal. 
  
  
Fordelingeb i kategorier for ST 2 ligger stabilt uden uacceptable udsving.  
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ELEVERNES TRIVSEL 
Den nationale trivselsmåling 
 Gødvadskolen har, ligesom de andre folkeskoler i Silkeborg Kommune, gennemført den nationale 
trivselsmåling, og denne blev gennemgået på skolebestyrelsesmødet ultimo september 2019. 

Gødvadskolens resultat ligger i den bedste ende af kommunens gennemsnit, hvilket vi naturligvis er rigtig 
glade for. Selv om vi ligger rigtig lunt i svinget er der selvfølgelig stadig ting, vi kan forbedre. Vi har i 
samarbejde med skolebestyrelsen udvalgt fokuspunkter for hver afdeling, som vi vil arbejde med 
fremadrettet. De tre fokuspunkter er valgt ud fra børnenes svar. 
   
 Indskolingen 

  
 

• Er du bange for, at de andre børn griner af dig i skolen? 
• Er der nogen, der driller dig så du bliver ked af det? 
• Er timerne kedelige 

 
 Mellemtrinnet 

  
 

• Er du bange for at blive til grin i skolen? 
• Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i timerne? 

 
   
Som udgangspunkt vil hvert klasseteam tage en snak med klassens elever omkring disse punkter, og 

sammen med dem lave en fokuseret indsats, som kan gavne alle børn. Forældrene er opfordret til, at 
byde ind med overvejelser og tiltag i den forbindelse f.eks. i form af legegrupper, klassearrangementer 
mm. 
På Gødvadskolen kan vi konstatere, at andelen af elever der trives er høj. Desuden at vi ikke har store 
udsving fra år til år. 
  

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).   
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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).   

 
 

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).   
  
 
 
  



   

Kvalitetsrapport 2018/19 [GØDVADSKOLEN] 

   

   

 17  

   

 

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).   
  
 

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.-6. 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).   
  
På alle fire trivsels-temaer placerer Gødvadskolens mellemtrin sig rigtig fint ifh til de kommunale 
gennemsnitstal. De temaer vi i særlig grad ønsker at arbejde med på mellemtrinnet er:  Elevernes 
medbestemmelse samt trygheden i elevflokken.  
 

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 
gennemsnit fra 2,1 til 3,0; andel elever med et gennemsnit fra 3,1 til 4,0 samt andel elever med et gennemsnit fra 4,1 
til 5,0. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).    
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Fravær 
Det gennemsnitlige elevfravær i procent, opdelt på fraværtype 

  

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

  
Gødvadskolen konstaterer, at det gennemsnitlige elevfravær i procent opdelt på fraværstype er på et 
godt og acceptabelt niveau.  
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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).  
   
   
  

Kvalitetsrapportens indhold og resultater har været præsenteret for skolebestyrelsen som har følgende 
kommentarer. 
 
Skolens generelle kompetencedækning er tilfredsstillende og skolebestyrelsen har ved 
ansættelsessamtaler ligeledes fokus på at øge den fagspecifikke kompetencedækning. 
 
Datagrundlaget for den historiske udvikling i forhold til de nationale test er uigennemsigtigt, da kun de 

relative tal er tilgængelige og det er således ikke muligt at vurdere udgangspunktet set med absolutte 

tal, fx. den procentvise andel af elever med henholdsvis fremragende eller dårlige resultater. Det 
bemærkes at der er fastsat en arbitrær grænse på 80% jf. de nationale og kommunale mål, men i 
skolens fortsatte arbejde med at gøre alle elever så gode som muligt synes der at være behov for et 
mere nuanceret og validt redskab end det aktuelle nationale testredskaber. 
   
    
  


