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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 
 

Grauballe Skole er en et-sporet folkeskole nordøst for Silkeborg med 145 børn fra 0. - 6. 

klasse.  

   

 Skoledistriktet omfatter Grauballe By og de omkringliggende landområder ned til Gudenåen 

mod Øst, til Grønbæk mod nord, lidt udenfor Nisset mod vest og ned til Silkeborg bygrænse 

mod syd.  
   

 Vores værdier er Fællesskab, Nærhed og Fordybelse. 

   

 Vi er i et forpligtende samarbejde med Gødvadskolen og Dybkærskolen. Dybkærskolen er 

overbygningsskole for Grauballe Skole. Vi arbejder med at skabe sammenhæng i elevernes 

skoleliv fra 0. - 9. klasse gennem et aktivt samarbejde om overgange og sammenhæng i 

faglighed med vores partnerskoler i fællesskabet. 

   

 Grauballe Skole er aktiv i sit lokalsamfund. Der er flere "Åben Skole"-projekter med bl.a. 

idrætsforeningen GUGF, DGI, Den Kreative Skole og med Ældresagen. Derudover er vi aktive 

samarbejdspartnere med Lokalrådet, Grauballe Børnegård og de mange andre interessenter 

der er i lokalområdet.  

   

 Grauballe Skole er faseopdelt. Således tilstræbes det, at eleverne har de samme lærere i 

mindst 3 år inden der overleveres til nye klasse- og faglærere. I hverdagen arbejdes der med 

"Ugeskemarevolutionen", således at alle elever har et ugeskema, der arbejdes med hver dag.. 

Andre elementer i vores skolehverdag er inkluderende læringsmiljøer, læsebånd, fagdage og et 

fokus på pædagogiske læringsfællesskaber inde i vores teamstruktur.  

   

 I de kommende skoleår vil den nye læsepolitiks implementering fortsat være i fokus. 

Herunder en udvikling af vores læsebånd, det Pædagogiske Lærings Center og vores generelle 

læseindsats.  
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SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 

Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at udfolde egne 

faglige, personlige og relationelle potentialer 
 

Vi konstaterer, at vi trods en sprogvurdering i 0. klasse, hvor 35-50% ligger i kategorierne 

særlig- eller fokuseret indsats, har endog meget tilfredsstillende læseresultater i 1. og 2. 

årgangs ordlæseprøver. Det indikerer en tilfredsstillende udvikling af vores læseresultater i den 

retning som vi ønsker. 

   

 I vores nationale test ser vi fortsat tegn på en positiv udvikling. Dog uden at vi kan 

konstatere, at vi er i mål. Vores resultater er bedre end både de nationale og kommunale 

resultater og vores forventning til næste kvalitetsrapport er, at vi kommer endnu tættere på 

den nationale målsætning om 80% af eleverne i den 'gode' kategori.  

   

 I vores 2., 3. og 4. årgang nås 80%-målsætningen. Og i vores 6. årgang er vi trods en 25% 

afgang af elever efter 5. klasse til en lokal privatskole har udviklingen været endog meget 

positiv. Vi var ikke langt fra at nå 80%-målsætningen her heller.  
   

 Selvom vi har elever i den 'allerdygtigste' kategori, så må vi erkende at det er få og at det er 

svært at løfte eleverne op til elite-niveau, med det sproglige udgangspunkt de kommer med. 

Derudover, så er datagrundlaget meget smalt. Det vil derfor altid være svært at få nok elever i 

den 'allerdygtigste' kategori til, at det kan registreres i kvalitetsrapporten.  
  

Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at indgå i 
fællesskaber 
 

Det er med tilfredshed, at vi noterer et godt niveau for vores elevers trivsel. Trivsel og faglig 

udvikling er hinandens forudsætninger. Trivsel avler faglig udvikling, men faglig udvikling avler 

også trivsel. Det er jo det faglige, vi som udgangspunkt er sammen om i skolen. Den gode 

trivsel sætter også spor i vores fravær, der ligger under kommunens gennemsnit. Vi har i det 

seneste år set en svag nedadgående tendens i elevernes trivsel i mellemtrinnet. En tendens, 

som vi er opmærksomme på og arbejder med lærerteams og elevråd om at forbedre.  

   

 Vi har arbejdet fokuseret med elevernes trivsel i 18/19 og vil gøre det fremadrettet også med 

årlige trivselssamtaler efter trivselsundersøgelsen mellem ledelse og klasseteams og i 

skolebestyrelsen. Hele forløbet har været presset, da den årlige trivselsundersøgelse endte 

med at ligge meget sent i skoleåret.  
  

Skolens læringsmiljøer sikrer praksis der bygger på viden og 

udvikling af viden 
 

Praksis i vores læringsmiljøer er konstant under udvikling og optimering. Det sker i 

samarbejde imellem lærere og pædagoger i teamsamarbejdet. Både i de store faseteams og i 

de små klasseteams. 
   
 En grundlæggende tendens er, at elementer af det der tidligere ville blive opfattet som 

specialundervisning ses som en grundlæggende del af vores undervisningsdesign i alt 

undervisning. Det profiterer vores elever med diagnoser og anderledes læringspotentialer 
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meget af, men det gør de andre elever også. Vores skolehverdag er derfor karakteriseret af 

læringsrum og klasserumsledelse, der  er endog meget strukturerede. Mange af vores 

klasserum er bygget op i samarbejde med PPRs AKT-sektion.  
   
 Ny viden og udvikling i et klasseteam spredes systematisk til andre klasseteams via vores 

teamsamarbejde, der er karateriseret ved at være et professionelt læringsfællesskab.  
  

Status på skolens udviklingsarbejde med PLF 

Vision for arbejdet med udvikling af de professionelle 
læringsfællesskaber på vores skole (The big why) 
 

På Grauballe Skole arbejder de fagprofessionelle som professionelle læringsfællesskaber:  
   

• Fordi det kvalificerer arbejdet med eleverne, at arbejde med en teambaseret 

refleksionsmodel. 
   

• Fordi medarbejderne udvikler sig professionelt ved at se og reflektere over hinandens 

undervisning.  
   

• Fordi den professionelle fælles refleksion over ny forskning og nye didaktiske metoder 

kvalificerer og udvikler den enkelte fagprofessionelle og den undervisning der udvirkes 

på skolen.  
   

• Som professionel står man aldrig alene. Ikke i sin didaktik og faglighed, men heller 

ikke med elever i problemer, eller med arbejdet med elevernes faglige og sociale 

udvikling.  
   

• Teamet står centralt som det forum hvor det professionelle læringsfællesskab lever.  
  

Status på arbejdet med udvikling af de professionelle 
læringsfællesskaber på vores skole 
 

På Grauballe Skole har vi ikke PLF-møder. Vi har teammøder, hvor vi arbejder som et PLF.  
   
 De vigtigste elementer i vores daglige arbejde i teamet er: 
   

• Den teambaserede refleksionsmodel IKON, hvor arbejdet med den enkelte elev kan 

behandles i det professionelle læringsfællesskab som teamet er. Analyse og 

Procesdesign udvirkes i fællesskab og altid ud fra mindst 2 datapunkter, som lærerne 

omkring eleven har indsamlet op til teammødet.  
   

• SUBVISION med efterfølgende reflekterende team. En supervisionsmodel, der er vendt 

på hovedet således at den observerende er i proces med at lære noget selv, at undre 

sig, at være nysgerrig på sin kollegas praksis. Hvad kan JEG lære? Og i det 

efterfølgende reflekterende team udbredes denne læring til hele teamet, der også får 

læring med sig fra refleksionen.  
   

• Temabaserede læringsmøder, hvor ny teori og didaktik tages op og drøftes med en 

refleksiv tilgang for den enkelte fagprofessionelle og for teamet generelt. Emner der er 

taget op/tages op er: Mobning som en gruppebaseret dynamik, Relationskompetence 
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v. Louise Klinge, Co-teaching v. Janne Hedegaard Hansen, Teamsamarbejdskontrakten 

som styringsredskab i teamet.  
   

• Begge teams mødes ugentligt. Ledelsen deltager så vidt muligt på teammøderne med 

det formål at understøtte teamets udvikling som profesisonelt læringsfællesskab og 

nogle gange også for at kunne afklare og hjælpe med at løse rent strukturelle 

udfordringer ift. arbejdet som PLF. 
  

Hvilke konkrete tanker/mål har vi for det fremtidige arbejde med 
udviklingen af de professionelle læringsfællesskaber? 
 

I dette forår kommer den sidste workshop i PLF-sammenhæng til at handle om data. Og 

arbejdet med data. Det er vores sidste vigtige udviklingsområde ift. PLF. Det vil efterfølgende 

indgå systematisk i vores årshjul for teamsamarbejde.  
  



   

Kvalitetsrapport 2018/19 Grauballe Skole 

   

   

 7  

   

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).   
  
Vi konstaterer et mindre fald i vores kompetencedækning på 3%-point. Vores kompetencedækning er stadig over 
kommunens kompetencedækning og vi når fint det nationale måltal på 85%. 
   
 Vores kompetencedækning vil skifte fra skoleår til skoleår, da vores primære fokus er få lærere omkring klasserne. 
Det er en del af vores inklusionsstrategi og vores trivselsstrategi.  
  

 
 

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).   
  
Det er vigtigt for os at holde fast i en høj kompetencedækning i dansk, matematik, engelsk og tysk. Når vi ser, at vi 
falder til 83% kompetencedækning  i matematik drejer det sig om en enkelt klasse, der ikke har en matematiklærer 
med linjefag.  
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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 

Grauballe Skole 2 1,4% 

  
Note: Segregeringsgraden er øjebliksbillede (fra 5/9-2019) af, hvor mange elever skolen på nuværende tidspunkt har 
segregeret til et inklusionscentre og specialskolen. Procentangivelsen er beregnet ved at 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.  
  
  
Tallet er genkendeligt som det antal elever Grauballe Skole har segregeret i de seneste 10 år.  
   
 Det lave segregeringstal kendetegner den inklusionsindsats, der til stadighed er et element i dagligdagen på Grauballe 
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 

Grauballe Skole, 
18/19 

142 - - - 

Grauballe Skole, 
17/18 

146 - - - 

Grauballe Skole, 
16/17 

136 - - - 

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).  
  
Vi har elever, der modtager undervisning i DSA, men da antallet er under 5 elever årligt, så fremgår tallet ikke af 
ovenstående.  
  
 
 



   

Kvalitetsrapport 2018/19 Grauballe Skole 

   

   

 12  

   

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 

Grauballe Skole Nej Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej 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).   
  
Grauballe Skole når måltallene for elever med "gode" resultater i 18/19 i 3 ud af 5 kategorier. Det er fremgang fra 
seneste kvalitetsrapport. Vi forventer og arbejder frem imod en yderligere fremgang i næste kvalitetsrapport.  
   
 At vi har fremgang samtidig med at tallene falder på både kommuneplan og landsplan ser vi som en markant 
forandring for elevernes faglige udvikling på Grauballe Skole. Det er meget tilfredsstillende.  
  
 
 

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 

Grauballe Skole 3,9 3,5 4,8 21,3 

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). 
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Det er tilfredsstillende, at udviklingen af elever får gode resultater i dansk, læsning og matematik er stigende fra 2. - 
4. klasse og fra 4. - 6. klasse.  Den positive tendens vi ser på Grauballe Skole og som vi ikke ser i kommunetal og 
landstal er absolut positiv. Vi tilskriver det vores intensive arbejde med læsning i de seneste 3 år.  
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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 

 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 

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). 
  
  
Vi har stadig ikke elever nok i den 'allerdygtigste' kategori til at de optræder i STILs tal, da det drejer sig om mindre 
end 3 elever.  
  
 

 

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 

Grauballe Skole 1,0 -2,5  0,0 

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). 
  



   

Kvalitetsrapport 2018/19 Grauballe Skole 

   

   

 15  

   

  
Tallene her afspejler de overordnede resultaterer. Vores andel af elever med 'dårlige' resultater falder i læsning. Fra 2. 
- 4. klasses læsning er der intet tal, da der ikke er en eneste elev med 'dårligt' resultat.  
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Sprogvurderinger i 0. klasse 
Normfordeling for Sprogvurdering 3-6 - Talesproglige færdigheder og Før-skriftlige 

færdigheder 

  

 
  
Kilde: Sprogvurdering 3-6 
  
Vi modtager fortsat mange elever med svage sprogvurderinger. Med en faldende tendens over de seneste 2 år. Da 
børnenes sproglige udgangspunkt, er grundlaget for læsningen, er det absolut bekymrende. Vi har derfor indledt et 
udredende arbejde med daginstitution og PPR for at finde ud af grundlaget for de lave vurderinger og for at lave nogle 
handleplaner, der bedrer børnenes sprog.  
  

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. 
  
  
Vi ser vores resultat i ordlæseprøve 1 som meget tilfredsstillende. Det ligger væsentligt over det kommunale 
gennemsnit. Det er opnået trods det svage udgangspunkt, som sprogvurderingen indikerer at vi har.  
  

 
 

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. 
  
  
Vi ser vores resultat i ordlæseprøve 2 som meget tilfredsstillende. Det ligger væsentligt over det kommunale 
gennemsnit. Det er opnået trods det svage udgangspunkt, som sprogvurderingen indikerer at vi har. Resultatet 
afspejlses også i Nationale Test i dansk for 2. årgang.  
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ELEVERNES TRIVSEL 
Overordnet set, så er vi tilfredse med elevernes trivsel i 0. - 3. klasse. Den er mestendels stabil med et par få udsving. 
Både til positiv og til negativ side. Der hvor vi ser et fald i tilfredsheden, er vi særligt nysgerrige og arbejder med det 
som skole.  
  

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).   
  
Det er et tal der har svinget en del over de seneste år. Det gør os bl.a. nysgerrige på hvad eleverne opfatter som 
spændende.  
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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).   
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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).   
  
Vi har i 18/19 oplevet et mindre fald  på de 4 indikatorer for trivsel. Vi ligger stadig over kommunegennemsnittet, men 
er opmærksomme på de små fald vi har på de 4 indikatorer. Der er handleplaner sat i værk på nogle enkelte af 
underpunkterne indikatorerne. Bl.a. omkring vores toiletter, i samarbejde med elevrådet.  
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Fordeling for gennemsnittet opdelt på temaer 
Social trivsel 
  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale 
trivselsmåling for elever på mellemtrinnet og i udskolingen opgøres på en skala fra 1 til 5, hvor 1 repræsenterer den 
ringest mulige trivsel og 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel. Ovenstående figur viser fordelingen af elevernes 
gennemsnit på denne skala opdelt i grupperne: Andel elever med et gennemsnit fra 1,0 til 2,0; andel elever med et 
gennemsnit fra 2,1 til 3,0; andel elever med et gennemsnit fra 3,1 til 4,0 samt andel elever med et gennemsnit fra 4,1 
til 5,0. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  
 
 

Faglig trivsel 
  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale 
trivselsmåling for elever på mellemtrinnet og i udskolingen opgøres på en skala fra 1 til 5, hvor 1 repræsenterer den 
ringest mulige trivsel og 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel. Ovenstående figur viser fordelingen af elevernes 
gennemsnit på denne skala opdelt i grupperne: Andel elever med et gennemsnit fra 1,0 til 2,0; andel elever med et 
gennemsnit fra 2,1 til 3,0; andel elever med et gennemsnit fra 3,1 til 4,0 samt andel elever med et gennemsnit fra 4,1 
til 5,0. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
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Støtte og inspiration 

  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale 
trivselsmåling for elever på mellemtrinnet og i udskolingen opgøres på en skala fra 1 til 5, hvor 1 repræsenterer den 
ringest mulige trivsel og 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel. Ovenstående figur viser fordelingen af elevernes 
gennemsnit på denne skala opdelt i grupperne: Andel elever med et gennemsnit fra 1,0 til 2,0; andel elever med et 
gennemsnit fra 2,1 til 3,0; andel elever med et gennemsnit fra 3,1 til 4,0 samt andel elever med et gennemsnit fra 4,1 
til 5,0. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  
 
 

Ro og orden 

  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale 
trivselsmåling for elever på mellemtrinnet og i udskolingen opgøres på en skala fra 1 til 5, hvor 1 repræsenterer den 
ringest mulige trivsel og 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel. Ovenstående figur viser fordelingen af elevernes 
gennemsnit på denne skala opdelt i grupperne: Andel elever med et gennemsnit fra 1,0 til 2,0; andel elever med et 
gennemsnit fra 2,1 til 3,0; andel elever med et gennemsnit fra 3,1 til 4,0 samt andel elever med et gennemsnit fra 4,1 
til 5,0. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
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Fravær 
Det gennemsnitlige elevfravær i procent, opdelt på fraværtype 

  

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

  
Vi konstaterer, at der er et ret lavt elevfravær på Grauballe Skole. Både mht. sygdom, men også ift. elever der tages 
ud af skolen for at tage på ferie. Ulovligt fravær oplever vi slet ikke.  
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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).  
   
   
  

Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med Grauballe Skoles resultater. Vi ser som bestyrelse, at de 

gode resultater bunder i dygtige medarbejdere, der strækker sig langt for at opnå de resultater 

med eleverne som vi ser her. Vi oplever også som bestyrelse, at lærerne har rigtig meget 

undervisning, for at få en skolehverdag til at hænge sammen. Vi er bekymrede for om den 

tilstand er holdbar på lang sigt. Iforhold til de krav der ligger til, at lærernes forberedelse af 

undervisningen i højere og højere grad skal tage hensyn til den enkelte elevs forudsætninger. 

At dække undervisning ved blot igen og igen at hæve lærerenes undervisningstid på 

bekostning af forberedelse og samarbejde, er for os at se en noget kortsigtet løsning.  
   
 Det er med tilfredshed vi ser, at læseresultaterne er forbedret. Vi vurderer, at det er et 

resultat af den fokuserede indsats omkring skolens læsestrategi i de seneste år. En indsats vi 

er glade for fortsætter.  
   
 Vi ønsker dog at gøre opmærksomme på, at fortsat resultatmæssig udvikling også kræver en 

stabil økonomisk situation. Noget byrådet valgte at udfordre med den pludselige besparelse i 

efteråret 2019. Det gav et fald i kvaliteten, at der så sent i året skulle findes en besparelse i 

den størrelsesorden. Rettidig omhu ønskes fremover af byrådet.  
   
 Vi regner med at der fortsat prioriteres midler til folkeskolen i Silkeborg, som man har gjort 

de seneste 2 budgetår. Og vi henstiller til forvaltningen, at de tilførte penge når helt ud på de 

lokale skoler.  
   
 I vores trivselsundersøgelse kan vi se, at elevernes oplevelse af at opleve noget spændende i 

skolen er udfordret af skolens mulighed for at flytte eleverne fra skolen og ind til de 

muligheder, der er i Silkeborg by. En udfordring der pr. 1/1 2020 er endnu mere udfordret af 

Midttrafiks nye trafikpolitik, hvor der ikke længere sættes ekstrabusser ind. Gruppebilletten er 

sparet væk. Og der kan maks sendes 2 klasser afsted pr. busafgang. Hvis vi skal booke en 

bus, så koster det 18 gange mere end den offentlige transport gør. Det vil udfordre skolens 

økonomi i voldsom grad.  

 
 Vi vil endnu engang slå på tromme for en bybus til Grauballe, der ville sikre vores adgang til 

de læringsmuligheder der ligger i Silkeborg by. FabLab, Campus Bindslev, Museum Jorn, 

Silkeborg Bad, Silkeborg Museum osv.  
  


