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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 
HVINNINGDALSKOLENS VISION 

 Hvinningdalskolen er en skole, hvor det sociale klassefællesskab er stammen i en 

holdorganiseret undervisning, tilrettelagt af pædagoger og lærere i selvstyrende, reflekterende 

team. 

 Hvinningdalskolen er skolen, hvor alle børn møder udviklingsmuligheder, der styrker selvværd 

og respekten for fællesskabets værdier. 

 Hvinningdalskolen - en glad skole! 
   

 Visionen bygger på følgdende værdigrundlag: 

 Udgangspunktet for Hvinningdalskolens læringsindsats skal findes i folkeskoleloven, 

undervisningsministeriets målsætninger, samt de kommunalt fastsatte mål for 

folkeskoleområdet. 

 Skolen vægter en vedkommende hverdag præget af høj faglighed. 

 Skolens værdigrundlag bygger på Silkeborg Kommunes 7 ledelsesværdier: 

 ·        Tillid 

 ·        Samarbejde 

 ·        Engagement 

 ·        Ansvarlighed 

 ·        Menneskelighed 

 ·        Glæde 

 ·        Ærlighed 

 Det enkelte barn har medansvar og medindflydelse i en skole, der tager dem alvorligt i et 

ansvarsfuldt læringsmiljø. De møder voksne, der i et respektfuldt fællesskab skaber rammer, 

der medvirker til det enkelte barns alsidige personlige udvikling og lysten til at lære. 
   

 Den enkelte medarbejder indgår i et tillidsfuldt samarbejde med skolens ledelse. 

Medarbejderen tager medansvar i skolens udvikling for herved at sikre glæde ved fællesskab 

og tryghed i det daglige arbejde. Medarbejderen oplever en ledelse, der værdsætter dem, og 

som skaber rammer, der giver glæde ved arbejdet. 
   

 Forældre indgår i et ansvarsfuldt samarbejde, der skaber glæde og udvikling for deres barn. 

Forældre vil møde en dagligdag, der giver deres barn tryghed, selvværd og lyst til at lære. 
   

 Ledelsen er ansvarlig for et arbejdsmiljø, hvor udvikling er nøgleordet, og hvor mødet med 

medarbejderne bygger på sikkerhed og tryghed. Ledelsen er aktiv medspiller i en 

medarbejdergruppe, der trives. Ledelsen sikrer, at Hvinningdalskolen skaber læringsrum for 

alle børn, der er tilmeldt skolen.  
   

 Hvinningdalskolen har pt.  694 elever fordelt på: 

 659 elever i almendelen som består af 2 spor på 0. årgang - 2. årg og  3 spor på de øvrige 

årgange. Der er gennemsnitlig 24 elever pr. klasse og 

 35 elever i skolens inklusionscenter for elever med socio-emotionelle vanskeligheder - 

Trivselscenter Ulvedal 

 Der er samlet 96 medarbejdere på skolen. 
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SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 
Skolens resultater tegner billedet af en skole præget af et godt undervisningsmiljø og som 

præsterer godt ved folkeskolens afgangseksamen. Næsten alle elever fra Hvinningdalskolen er 

efter 15 måneder i gang med en ungdomsuddannelse. Der er dog nogle 

opmærksomhedspunkter som skal følges tæt ved kommende nationale test og 

trivselsundersøgelser. 

 Læseresultaterne fra indskoling til mellemtrin vil være interessant at følge nærmere. Skolen 

har valgt parallelt med de nationale test at elevernes læsestandpunkt systematisk evalueres 

hvert år og indgår i en dialog med skolens læsevejledere for netop at blive opmærksom på om 

specifikke årgange har brug for en særlig indsats. I denne kvalitetsrapport har 6. årg. haft et 

turboforløb i læsning, som har bevirket at andelen af elever med dårlige resultater er faldet, 

men som dog ikke har haft en positiv effekt på andelen af elever med gode resultater. 

 På samme måde foregår der også en systematisk indsamling af data for elevernes udvikling i 

matematik. 

 Eleverne trives generelt godt på skolen. Det ser ud til at andelen af elever i indskolingen som 

en enten føler sig alene eller oplever at blive drillet og ikke oplever at lærer noget spændende 

er svagt stigende. Svarerne på det kan være mange. Et umiddelbart svar kan være, at 

klassernes elevgennemsnit i indskolingen er på 26 elever med den samme resurseramme, som 

var gennemsnittet 22. Et andet svar kan være udfordringen med elever med særlige behov og 

muligheden for både at tilgodese disse og de øvrige elevers behov. Det er et område ledelsen i 

dens dialog med medarbejderne vil have en opmærksomhed på. 

 Skolen har siden 2016 arbejdet med udvikling af teamsamarbejde og havde indgået aftale 

med konsulent Jesper Mølgaard og firmaet TEACH om at udvikle det professionelle samarbejde 

inden det blev et kommunalt indsatsområde. Mindsettet om det professionelle samarbejde og 

værktøjerne fra TEACH indgår nu som en naturlig del af samarbejdet i de enkelte team og i 

dialogen mellem medarbejdere og ledelse. Vi opfatter det derfor ikke længere som et 

fokuspunkt, men der er ingen tvivl om at det skal have opmærksomhed i årerne fremover. 

 Skolen er udfordret på linjefagsdækning i fag som geografi – musik – kvindelige idrætslærere 

– tysk – fysik. Da elevtallet i skoledistriktet over år har været faldende, kan dette ikke klares 

ved nyansættelser og fagene er så specifikke, og der er ikke umiddelbart interesserede lærere 

til at tage et kompetenceløft i et af disse fagområder. Det er et fokusområde for skolen. 
  

Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at udfolde egne 
faglige, personlige og relationelle potentialer 
For at alle børn kan udvikle sig har skolen valgt for mellemtrin og udskoling at reducere 

skoleugen, for at konvertere timerne til to-lærertimer. Det for bedre at kunne støtte den 

enkelte elev både fagligt og relationelt via elevsamtaler støtte i konkrete situationer. 

Derudover har skolen oprettet et undervisningstilbud for elever, som i perioder har brug for en 

pause i det store fællesskab kaldt "Ventilen". 

 I indskolingen er der et tæt samarbejde mellem pædagoger og lærere om elevernes 

personlige udvikling og som skal være med til at skabe kontinuitet for eleverne hele dagen 

  

Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at indgå i 

fællesskaber 
Klassestrukturen er omdrejningspunktet for skolens pædagogisk arbejde med eleverne. På 

ugentlige årgangsdage arbejder årgangen på tværs af klasserne om udvalgte temaer,  fag-

faglige emner eller fælles ekskursioner for at variere de fællesskaber eleverne indgår i. Skolen 

har tradition for at samles på første og sidste skoledag, ved syng dansk dagen, motionsdag, 

elevrådsdag, skolefest og fælles temauge for hele skolen 
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Skolens læringsmiljøer sikrer praksis der bygger på viden og 
udvikling af viden 
Klassestrukturen er omdrejningspunktet for skolens pædagogisk arbejde med eleverne. På 

ugentlige årgangsdage arbejde årgangen på tværs af klasserne om udvalgte temaer,  fag-

faglige emner eller fælles ekskursioner for at variere de fællesskaber eleverne indgår i. Skolen 

har tradition for at samles på første og sidste skoledag, ved syng dansk dagen, motionsdag, 

elevrådsdag, skolefest og fælles temauge for hele skolen 

  

Status på skolens udviklingsarbejde med PLF 
Professionelle Lærende fællesskaber (PLF): 
   

 PLF understøtter den enkelte professionelle lærer/pædagogs arbejde med data for at skabe 

forandringer i praksis, der sikrer optimeret trivsel og læring for eleverne på Hvinningdalskolen 

og Trivselscenter Ulvedal. 

 Hvinningdalskolen og Trivselscenter Ulvedal søger at udvikle et fælles, professionelt sprog 

omkring anvendelse af data i/tæt på praksis (det brede data-begreb) med udgangspunkt i PLFs 

5 søjler: Fælles værdier og vision, deprivatisering af praksis, samarbejde, reflekterende 

dialoger, fokus på elevernes læring. 

 De 5 søjler: 

 I det professionelle læringsfællesskab (PLF) arbejdes, der bevidst med, at skabe refleksion 

over egen praksis, samt at analysere elevernes læring og trivsel, på baggrund af data. 

 Dette fokus bygger på en forståelse af, at for at udvikle nye handlemuligheder, kræver det 

refleksion over egen praksis, for at give mulighed for at få øje på nye muligheder – og hermed 

kunne foretage kvalificerede beslutninger om tiltag for, at øge elevernes læring og trivsel. 
  

 Læringscirklen – TEACH® 

 Som katalysator og redskab til komme tættere på progression for elevernes læring og trivsel 

anvendes TEACH®-værktøjet. 
  

Vision for arbejdet med udvikling af de professionelle 
læringsfællesskaber på vores skole (The big why) 
Fra teamsamarbejde til Professionelle Lærende fællesskaber  

 En proces for Hvinningdal og Trivselscenter Ulvedal frem mod 2020. 
  

 Udgangspunkt: 
  

 

• Folkeskolereformen 2014 

• Rapport ” Alene med børnene i centrum” 

• APV 2014  

• APV 2016 

• APV 2018 

 
   

 Silkeborg Kommune Kompetenceløft til pædagogerne/medhjælpere: 
  
 

•  Indhold kursusgange: (5 kursusgange a 5 timer) 

•  Folkeskolereformens mål og intentioner 

•  Pædagogens rolle i ”Den nye skole” 

•  Didaktik og læring 

•  Læringsmål og undervisning 
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•  Feedback 

•  Klasseledelse 

 
   

 Vision: 

 At udvikle et mindset med udgangspunkt i professionel kapital (PK) og 

professionelle læringsfællesskaber (PLF), for at understøtte elevernes læring og 

trivsel. 
   

 Mission: 

 Det professionelle samarbejde på Hvinningdal og Trivselscenter Ulvedal er præget af en 

kollektiv opbygget vidensbase, hvor praksisser og deres virkning bliver afprøvet, udviklet, 

spredt og tilegnet på gennemsigtig vis. 

 Vi ønsker at teamet skal udgøre vores struktur, PLF vores mindset og TEACH® 

(læringscirklen) vores værktøj. 

 Mål: 

 At udvikle elevernes læring og trivsel. 
   

 De nationale mål er: 

 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 

 Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 

 Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel 

viden og praksis. 
  

Status på arbejdet med udvikling af de professionelle 
læringsfællesskaber på vores skole 
Procesplan/implementeringsplan: 
   

 2015: 

 Oplæg om teamsamarbejde 2015 

 Teamsamarbejde i strukturen – de sidste mange år. 

 2016: 

 Kompetenceløft for Pædagogerne 2015-2017 

 Implementeringsteam 2015-2017 

 2017: 

 Fyrtårne 2016-2018 
   

 Derudover har vi indgået et samarbejde med konsulent Jesper Kvist Mølgaard, 

TEACH®. 

 2017: 

 Oplæg fra Jesper Mølgaard november 2017: Læring og læringscirklen (TEACH) præsenteres 

 November 2017 til marts 2018: arbejde med læringscirklen 

 2018: 

 Oplæg fra Jesper Mølgaard marts 2018: Læring og det videre arbejde med læringscirklen og 

TEACH-værktøjet. 

 Marts 2018 til september + pædagogisk weekend sep.  2018: Teams arbejde med 

læringscirklen og TEACH-værktøjet. (Oplæg fra Jesper Mølgaard læring og læringscirkel.) 

 Teamsamtaler/læringssamtaler med anvendelse af eksemplarisk brug af TEACH-værktøjet ift 

trivselsindsats. 

 2019: 

 Tid i teams + fagteam til at anvende TEACH og PLF-tankegangen. 
   

 Teamsamtaler/læringssamtaler med anvendelse af eksemplarisk brug af TEACH-værktøjet ift 

elevernes faglige udvikling. 
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 Jesper Mølgaard anvendes som sparring for ledelse og specifikke teams. 

 2020:                                                                                                         

 Tid i teams + fagteam til at anvende TEACH og PLF-tankegangen. 

 Pædagogisk forum med sparring og erfaringsudveksling af PLF og TEACH®. 

 Juni: Markering af afslutning af samarbejde med TEACH - diplomer udleveres. 
  

Hvilke konkrete tanker/mål har vi for det fremtidige arbejde med 
udviklingen af de professionelle læringsfællesskaber? 
2019: 

 Tid i teams + fagteam til at anvende TEACH og PLF-tankegangen. 
   

 Teamsamtaler/læringssamtaler med anvendelse af eksemplarisk brug af TEACH-værktøjet ift 

elevernes faglige udvikling. 
   

 Jesper Mølgaard anvendes som sparring for ledelse og specifikke teams. 

 2020:                                                                                                         

 Tid i teams + fagteam til at anvende TEACH og PLF-tankegangen. 

 Pædagogisk forum med sparring og erfaringsudveksling af PLF og TEACH®. 

 Juni: Markering af afslutning af samarbejde med TEACH - diplomer udleveres. 
  

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).   
  

Skolens kompetencedækning er fra skoleåret 17/18 til 18/19 steget med 3% og er igen på det 

kommunale niveau. Grunden til disse udsving kan skyldes, at der i planlægningen af lærernes 

arbejde er flere parametre som kontinuitet i lærerteam (få-lærerprincip) - kompetencer - 

jobskifte. Udgangspunktet for skolens planlægning er at eleverne oplever færrest mulige 

lærere i løbet af et skoleår. 
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Kompetencedækning opdelt på fag i 18/19 

  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler. Kompetencedækning forstås som undervisning 
af lærere, som enten har undervisningskompetencer (tidligere linjefag) fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, 
eller har opnået en tilsvarende faglig kompetence via deres efteruddannelse mv. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  

Det fremgår kompetencedækningsoversigten at skolen er særlig udfordret med 

kompetencedækning i fagene tysk (56%) - Geografi (21%)  - historie (58)  - madkundskab 

(36%) i forhold til  det kommunale niveau. 

 Skolen har i skoleårene 17/18 - 18/19 satset på at få uddannet lærere med 

linjefagskompetence i historie, geografi, håndværk/design men har ikke haft mulighed for at 

sende lærere af sted på  uddannelse i tysk. Grunden til den lave dækning i madkundskab 

skyldes konkret fagfordeling, da skolen har tilstrækkelige antal lærere med linjefagslignende 

kompetencer 
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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).   
  

Se ovenstående bemærkninger under den samlede kompetencedækning. Udgangspunktet i 

planlægningen er at skolen har 100% dækning i hovedfagene dansk og matematik.  
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Inklusion 
Antal og andel af elever skolen har segregeret til inklusionscentre og specialskole  

  

 Antal Procent 

Hvinningdalskol
en 

14 2,0% 

  
  
 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 inklusion centre og specialskole. Elever, som er segregeret 
direkte fra børnehave eller privatskole indgår ikke i beregningerne. Der tages forbehold for, at der i opgørelsen for 0.-
6. klasses skoler indgår alle de elever, som skolen har segreret, og som fortsat går på inklusion center og/ eller 
specialskole. Dette betyder, at eleverne kan være ældre end 6. klassetrin. Dette kan medføre bias i skolernes 
segregeringsandel.  
  
  

Skolen et lokalt mellem tilbud "ventilen", hvor elever i udfordringer kan veksle mellem 

undervisning i klassen og Ventilen. Der udarbejdes en handleplan for eleven som gør 

anvendelse af Ventilen. 

  

 
 
 

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

  

 Elevtal Andel der modtager undervisning i dansk som andetsprog 

  Samlet Drenge Piger 

Hvinningdalskolen, 
18/19 

748 10,3% 7,4% 13,7% 

Hvinningdalskolen, 
17/18 

- - - - 

Hvinningdalskolen, 
16/17 

- - - - 

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 andetsprog er steget med 7,1% i 

perioden 2016 -19. Baggrunden er ikke en øget tilflytning af tosprogede elever til området, 

men skyldes primært at skolen i 2016 fik opgaven med at oprette modtagelsesklasser, hvor fra 

de fleste elever efterfølgende er udsluset på skolen, selvom de tilhører et andet distrikt. 

Stigningen i procentdelen kan også skyldes, at skolens elevtal er faldet grundet færre børn i 

distriktet ved indskrivningen. 
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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 

Hvinningdalskolen    Ja   Nej  Nej Ja   Ja  Nej Ja 

Kommunen - - - Nej - - Nej - Nej Nej - - Ja - Ja Ja 

Landstal - - - 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).   
  

Det konstateres at skolens 2. årg. har mere end 80 % med gode resultater i dansk læsning, 

 . 6. årg. har færre end 80 %, hvorimod 8. årgang har mere end 80 %. Det viser en tendens 

som der også er på kommune og landsplan, at andelen af elever med gode resultater 

indhentes i løbet af skoleforløbet.  Grunden kan være at fokus i læsning flyttes fra det det 

tekniske - at knække læsekoden - til indholdslæsning i overgangen fra indskoling til 

mellemtrin/udskoling. 

 Skolen følger udviklingen i læseresultaterne på årlige årgangskonferencer mellem 

årgangsteam og ledelse, hvor der aftales indsatser - fokus på læsning i alle fag - for at fremme 

antallet af elever med gode resultater 

  

 
 

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 

Kommunen - - - - - - - - - 

Landstal - - - - - - - - - 

  
mindre end 3Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommune- og landstallene: Folkeskoler. Tabellen viser, hvordan 
eleverne på en given årgang, der har opnået et resultat i de nationale test, udvikler sig fra test til test. Elever med 
'gode' resultater betegner elever, der opnår et resultat karakteriseret som ’godt’, ’rigtigt godt’ eller ’fremragende’ på 
den kriteriebaserede skala. Mørkegrøn indikerer, at andelen af elever med gode resultater for den samme årgang er 
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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). 
  
  

8. årgang har haft en positiv udvikling med fremgange i antallet af elever med god resultater i 

læsning fra 4. til 6. årgang med 3,0 % og igen fra 6. til 8. årgang med 9,7%. Den samme 

udvikling som der er på kommune- og landsplan. 6. årgang afviger fra denne tendens ved ikke 

at ændre på udviklingen og har haft en markant nedgang i antallet af elever med gode 

resultater i overgangen fra indskoling til mellemtrin på 24 % med et yderligere fald fra 4. til 6. 

årg. på 2,1%. Skolen iværksatte et pilotprojekt på årgangen med et turboforløb for alle elever 

for at bremse udviklingen. 

 8. årgang har i matematik formået at holde en positiv udvikling med en konstant stigende 

antal elever med gode resultater, hvorimod 6. årgang har haft en tilbagegang med 1,6 %. Det 

sidste kan skyldes vikarpåsætning grundet orlov blandt de faste lærere og dermed manglende 

kontinuitet. 

  
 
 
 

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 

Kommunen - - - - - - - - - 

Landstal - - - - - - - - - 

  
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). 
  
  

For elever med fremragende resultater er det samme billede for 8. og 6. årgang som i 

resultaterne for elever med gode resultater i læsning og matematik. På 6. årg. er der ingen 

fremragende elever med gode resultater i læsning og en lille tilbagegang i matematik. 

  
 



   

Kvalitetsrapport 2018/19 HVINNINGDALSKOLEN 

   

   

 13  

   

 

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 

Kommunen - - - - - - - - - 

Landstal - - - - - - - - - 

  
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). 
  
  

8. årgang har formået at reducere antallet af elever med dårlige resultater i dansk i 

overgangen fra 2. - 4. årg. og 4. - 6. årg., hvorimod andelen af elever i overgangen til 

udskolingen er steget med 1,6 %. I Matematik har årgangen reduceret antallet af elever med 

dårlige resultater i begge målinger. 

 6. årgang har til trods for at der har været et fald i elever med gode resultater formindsket 

antallet er elever med dårlige elever med 2.7 %. Det kan skyldes de iværksatte turboforløb på 

6. årgang som de dårligste elever har haft mest udbytte af.  
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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) 

Hvinningdalskol
en, 18/19 

7,6 8,1 7,7 

Kommunen, 
18/19 

7,0 7,6 7,4 

  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Følgende 
klassetyper er indeholdt i tallene: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte og normalklasser - ikke fuldt årgangsopdelte. 
Gennemsnittet er beregnet for de elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
  

Hvinningdalskolen er med ca. 0,5 % højere end det kommunale gennemsnit og præsterer 

dermed i absolutte karakterer pænt 

  
 
 

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

  

 Dansk Matematik Bundne prøvefag (i alt) 

 Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger 

Hvinningdalskol
en, 18/19 

6,7 8,4 8,1 8,0 7,2 8,2 

Kommunen, 
18/19 

6,4 7,8 7,7 7,6 7,0 7,8 

  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Følgende 
klassetyper er indeholdt i tallene: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte og normalklasser - ikke fuldt årgangsopdelte. 
Gennemsnittet er beregnet for de elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
  

Pigerne præsterer generelt bedre end drengene. Dansk med en forskel på 1,7% og i de 

bundne prøvefag med 1,0 %. I matematik er det næste det samme. Et mønster der har være 

de seneste 3 år også kommunalt, som vi fremadrettet skal have en opmærksomhed på og 

være undersøgende på hvorfor. 
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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 af elever med 02 eller derover er faldet med 4,3 %, men er stadig over det 

kommunale niveau. 

   

  

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). 
  

Tabellen viser at det største fald er for piger med 6,6 %, mens drenge er faldet med 3%. For 

begge køn gælder at det er over eller på niveau med kommunen. 

  

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). 
  

Skolen har haft en svag stigning i antallet af elever der har aflagt alle prøver i FP9 og er også 

her over det kommunale niveau. 
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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 

Hvinningdalskolen 7,7 7,8 -0,1          

  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den socioøkonomiske 
reference er et statistisk beregnet udtryk, som viser, hvordan elever på landsplan med samme baggrundsforhold som 
skolens elever har klaret FP9. En stjernemarkering angiver, at skolens karaktergennemsnit er statistisk signifikant 
forskelligt (ved et 95% signifikansniveau) fra dens socioøkonomiske reference. Dette betyder at der med 95% 
sandsynlighed kan siges at være forskel mellem karaktergennemsnittet og den socioøkonomiske reference. Den 
mørkegrønne farve angiver at der er en signifikant positiv forskel, og den lysegrønne farve angiver, at forskellen er 
positiv men ikke signifikant. Den røde farve angiver at der er en signifikant negativ forskel, og den orange farve 
angiver, at forskellen er negativ men ikke signifikant. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
  
Skolen præsterer det man kan forvente ud fra socio-økoomiske forhold +/- 0,1%. Skolen præsterer i absolutte 
karakterer højt i forhold til det kommunale niveau og det kan være en forklaring på at det være vanskeligt at score 
bedre i forhold til de socio-økoniske referencer. 
  
 
 

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

færdigheder 

  

 
  
Kilde: Sprogvurdering 3-6 
  

Indsatsgruppefordeling klassetest, procent 
  

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

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

Sprogvurderingsscore fordelt på indsatsgrupper  

  

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

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 
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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 
  
 

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. 
  
  

Samlet viser prøverne for de to år, at eleverne i 1. kl. på Hvinningdalskolen klarer sig godt. 

 Samlet placerer 71 % af eleverne sig i de to bedste kategorier: Beherskelse og 

Automatisering. I midterkategorien: Stabilisering har vi samlet 20%, som er tæt på normen 

for 1. kl. Dog er der væsentligt færre elever i denne midtergruppe på årgangen 2018/2019. 

 I kategorien: Erkendelse har skolen 8% af eleverne, hvor normen er 10,8, så her har vi færre 

elever, der er under middel. Der er ingen elever i kategorien: Før-fasen, som omhandler de 

elever, der har en rigtighedsprocent under 40%. 

  
 
 

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. 
  

  

Samlet viser prøverne for de to år, at eleverne i 2. kl. på Hvinningdalskolen klarer sig godt. 

 Samlet placerer 59 % af eleverne sig i de to bedste kategorier: Beherskelse og 

Automatisering. I midterkategorien: Stabilisering har vi samlet 36%, som er tæt på 

normen(37,4%) for 2. kl. Årgangen 2018/2019 har 44% af eleverne i kategorien: 

Stabilisering, hvor rigtighedsprocenten er over 80%, men under 90%, og hvor eleverne løser 

opgaver langsomt. 
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 I kategorien: Erkendelse har skolen samlet 4% af eleverne, hvor normen er 8,7%. Der er på 

årgangen 2017/2018 markeret, men ikke registreret elever i kategorien: Før-fasen, som 

omhandler de elever, der har en rigtighedsprocent under 40%. 

 Der er heller ikke registreret nogen elever i kategorien: Elitelæser, hvor sikkerheden ligger 

over 95%, og hastigheden er høj(2 sek. pr. opgave). 

  

 
 

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). 
  

I overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelse vælger mange at gå på efterskole eller 10 

klasse på ungdomsskolen inden de påbegynder en ungdomsuddannelse. Skolens andel af unge 

der efter 15 måneder er stor, er i gennemsnit større en det kommunale niveau.  Skolens 

elever kommer generelt fra hjem, hvor begge forældre har enten en erhvervsfaglig, 

mellemlang eller videregående uddannelse. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   

Kvalitetsrapport 2018/19 HVINNINGDALSKOLEN 

   

   

 20  

   

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). 
  

Der har været en tendens til, at der har været en overvægt af piger, som umiddelbart efter 9. 

klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse med undtagelse af afgangselever i 2018. Om det 

hænger sammen med at pigerne har bedre afgangskarakterer eller om der er andre parametre 

som har indflydelse på dette valg, er svært at kommentere på. Tendensen for 2018 følger den 

kommunale. 

  

 
 
 

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). 
  

Pigerne topper i forhold til drengene i forhold til at være i gang med en ungdomsuddannelse. 

Igen er skolen over det kommunale niveau, hvilket også kan primært må skyldes at eleverne 

kommer fra uddannelsesvante hjem. 
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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).   
  

Resultaterne svarer for sig selv. Skolen er i sit vejledning arbejde begunstiget af at eleverne 

kommer fra uddannelsesvante hjem. Udfordringen kan være at udfordre elevernes valg af 

ungdomsuddannelse. 
  

 
 

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).   
  
Elevernes oplevelse af at være meget glade for sin klasse er over 3 årig periode faldet fra 86 % til 69 %.  En forklaring 
kan være, at  skolen har indskolingsklasser med op til 28 elever. 
  
 

 

Føler du dig alene i skolen? 
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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).   
  

Med 1% af eleverne som ikke er glade for sine lærere, kan det konstateres at skolens elever 

generelt er glade for sine lærere. Tendensen er dog at andelen af meget glade for sine lærere 

er vigende. Grunden hertil kan være, at skolen de seneste år har været nødsaget til at 

planlægge med høje elevgennemsnit pr. klasse og dermed betydning for relationen mellem 

elev og lærer. 

  

 
 

 

Er lærerne gode til at hjælpe dig? 
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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).   
  

Eleverne oplever, at de får hjælp af de voksne med 82 % meget og 18.% tit. Andelen af elever 

der oplever megen hjælp, er vigende. Se forklaring under forrige tabel. 

  

 
 

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).   
  

Der er en vigende tendens i elevernes oplevelse af at lærer noget spændende med et fald på 9 

% sammenholdt med en stigning på 3% af elever som slet ikke oplever at lærer noget 

spændende. 

  
 
 
 

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).   
  

Elevernes oplevelse af medbestemmelse har over en 3 årig periode været stigende fra 42% til 

77 %, når man sammenlægger kategorierne "nogle gange" og "tit". Det har ikke været et 

fokuspunkt fra skolens side. 
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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).   
  

Skolen er gået fra at være over kommuneresultat til at være på niveau. 

  
 

 
 

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).   
  

Elevernes social trivsel er generelt god. Ved at sammenlægge over 3,0 er skolen på samme 

niveau som kommunens gennemsnit, men i kategorien 4,1 - 5 6% højere. Dog er det sidste tal 

faldet med 9% over en 3-årig periode, som skolen vil have en opmærksomhed på ved de 

kommende trivselsundersøgelser. 

  
 

 

Faglig trivsel 
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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).   
  

Andelen af elever over 3.1 er rimelig konstant omkring 90 %. Der er en svag stigning af elever 

under 3,0 
  
 
 
 
 

 

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).   
  

Fordelingen følger kommuneresultatet dog med en svag stigning i andelen af elever under 2,0 

og et lille fald i intervallet 4,1 - 5,0 
  
 
 

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).   
  
Eleverne oplever generelt et undervisningsmiljø præget af ro og orden. Over 90 % svarer over 3,1. Dog er der en lille 
på 2 %stigning af elever der svarer under 3,0 
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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). 
  
  
 
 

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 er overordnet meget tilfreds med skolens resultater ved folkeskolens 

afgangseksamen og ved de nationale test samt den årlige trivselsundersøgelse. Skolens 

resultater er gennemgående over kommunens samlede resultater. I forhold til skolens 

løfteevne ud fra socioøkonomiske parametre løfter skolen det, man kan forvente. 

   

 Hvinningdalskolen har de seneste 6 skoleår af økonomiske og lokalemæssige grunde været 

nødsaget til at planlægge med høje klassekvotienter. Skolebestyrelsen vil fremover sammen 

med ledelsen have en opmærksomhed på, hvorvidt der i de nationale test og andre 

undersøgelser kan konstatere markante afvigelser - tendenser i kommende evalueringer. 

   

 Skolebestyrelsen er lige så meget interesseret i den enkelte elevs alsidige udvikling som 

elevens faglige udvikling. Her oplever bestyrelsen, at skolens elever stadig er i god trivsel med 

gode udviklingsmuligheder på fagligt som personligt i skolens undervisningsmiljø. 

   

 Skolebestyrelsen har fulgt med i skolens arbejde med at etablere professionelle 

læringsfællesskaber og har været introduceret til PLF ved skolens samarbejdspartner. En 

spændende tilgang til udvikling af skolens pædagogiske miljø. 

   

 Skolebestyrelsen kan se udfordringer i det fysiske undervisningsmiljø. Et miljø der trænger til 

en renovering og udskiftning af inventar specielt i skolens fællesrum. En mulighed skolen ikke 

pt. har jf. dens økonomi. 

   

   

   
   
   
   
   
   
  


