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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.  
  



   

Kvalitetsrapport 2018/19 [INDSÆT SKOLENAVN] 

   

   

 3  

   

PRÆSENTATION AF SKOLEN 
Langsøskolen er en skole med en ideel placering på kanten af Silkeborg By og 
tæt ved skov og vand. Det giver os et fantastisk afsæt for gode læringsrum i 
gode rammer. 
 Langsøskolen har cirka 470 elever og har over en periode oplevet en solid 
vækst i elevtallet - primært i overbygningen, hvor skolen har mange elever.  
 Overbygningen udgør således en meget stor andel af distriktsskolen, og det 
skyldes primært, at vi er overbygningsskole for Voel og Resenbro Skoler, 
hvorfra vi modtager mange elever. Derudover har vi et samarbejde med 
EliteSilkeborg om etablering af sportsklasser fra 7. - 9. klasse.  
 Her kommer eleverne fra alle kommunens skoler, de går i et lidt mere 
fleksibelt skoleskema med bedre tid til deres sportstræning. Eleverne i 
sportsklasserne dyrker mange forskellige sportsgrene - gymnastik og 
vandsport er pt de største. 
   

 Fra 0. - 6. klasse er Langsøskolen et-sporet og flere af disse klasser er meget 
små og indgår i en grad af samlæsning med klassetrinnet over eller under. Det 
sker primært for at sikre gode og udfordrende læringsmiljøer med gode 
muligheder for nye venskaber. Det er således ikke en besparelsesøvelse, 
hvilket understreges af en god normering i disse samlæsninger. 
   

 Langsøskolen har et Inklusionscenter for elever med specifikke udfordringer. 
Der er pt cirka 120 elever fra 0. til 9. klassetrin. 
   

 Det er af afgørende betydning for Langsøskolen, at Inklusionscentret og 
Distriktsskolen tilsammen udgør en hel organisation, hvor opgaven tager sit 
afsæt i elevers læring og trivsel. 
 Langsøskolen har et pædagogisk fundament i den ressourcefokuserede KRAP. 
Derudover er vi certificeret som Børnekonventionsskole i et tæt og 
forpligtende samarbejde med UNICEF. Her sættes fokus på Børns Rettigheder . 
Skolen arbejder derudover løbende med at levendegøre det værdigrundlag, 
som Skolebestyrelsen og medarbejderne har lagt mange kræfter i. Her er 
overskrifterne: 

 Kompetent, faglig, livsduelig og mangfoldig. 
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SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 
På Langsøskolen har vi fokus på, at udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Vi har ligeledes fokus 
sammenhængen mellem læring og trivsel, og vi er meget opmærksomme på, at læring og trivsel er indbyrdes 
afhængige, og at vi som skole skal fokusere på begge dele. 
 Kvalitetsrapporten viser os, at vi som skole er godt på vej. Der er god læring og trivsel på Langsøskolen. 
 Kvalitetsrapporten viser dog også, at der er områder, særligt omkring elevers faglige og 
trivselsmæssige udvikling, hvor der bør kunne skabes bedre resultater. 
   
 Det - og skolens fortsatte udvikling i det hele taget - vil vi i forlængelse af denne kvalitetsrapport have fokus på i et 
tæt samspil mellem skolebestyrelse, ledelse, medarbejdere, forældre og elever. 
  

Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at udfolde egne 
faglige, personlige og relationelle potentialer 
På Langsøskolen har vi stort fokus på meningsfulde læringsfællesskaber med plads til både fællesskabet og den 
enkelte. Holddelinger, tæt lærer-pædagogsamarbejde og fleksiblitet omkring strukturer og organiseringer er 
væsentlige værktøjer. 
 På enkelte årgange har vi meget små klasser, og her arbejdes der med aldersintegrerede hold for at sikre 
læringsmiljøet for alle elever. 
 Vi har et tæt samarbejde med UNICEF om Børns rettigheder, som i høj grad handler om at sikre skolen som et 
læringsmiljø med plads til alle.  
 Skolen har et pædagogisk grundlag i KRAP, som er en ressourcefokuseret tilgang til arbejdet med børns læring og 
trivsel. 
  

Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at indgå i 
fællesskaber 
På Langsøskolen vil vi fællesskabet. 
 Alle børn skal på Langsøskolen have ret til at indgå i fællesskaber. 
 Vi er meget tydelige med, at skolens distriktsafdeling og inklusionsafdelingen tilsammen udgør ét forpligtende 
fællesskab og at vi tilsammen er en skole. 
 Klassefællesskabet er det bærende princip i organiseringen af vores distriktsskole. I Inklusionscentret er det lidt 
mindre hold, der tages afsæt i, men stadig med et tydeligt fokus på fællesskaber med plads til alle. 
 Fællesskabet styrkes blandt andet ved fællessamlinger for elever, fælles traditioner omkring emneuger, skolefest, 
første og sidste skoledag og meget mere - noget er for alle og noget er for min dre grupper. 
 Vi har læringsforløb på tværs af klasser blandt andet i forbindelse med emneuger, vi prioriterer børn-lærer-børn forløb 
og i samspillet mellem undervisning og fritid organiserer vi os, så børn møder forskellige fællesskaber. 
  

Skolens læringsmiljøer sikrer praksis der bygger på viden og 
udvikling af viden 
På Langsøskolen har vi en stærk og kompetent vejlederkultur. 
 Skolens vejledere er tætte på praksis og det prioriteres, at vejlederne sammen med kolleger er med til sikre læring og 
trivsel for alle elever på skolen. 
 Skolens lærere og pædagoger har et fast mødeflow med de relevante vejledere -netop med fokus på en vidensbaseret 
udvikling af læringsmiljøer. 
 I skolens forventninger til vejlederne indenfor de forskellige områder, gøres det klart, at vejlederne forventes at 
bidrage til en praksis, der bygger på viden og løbende forholder sig til egne effekter. 
 Skolens læringsmiljø står på et pædagogisk fundament af KRAP, som alle forventes at arbejde udfra. 
  

Status på skolens udviklingsarbejde med PLF 
Ingen medarbejder på Langsøskolen skal stå alene med svære opgaver. Alle indgår i forpligtende samarbejder i 
forskellige teamorganiseringer, og her arbejder alle på at sikre, at viden deles og ny viden genereres.  
 Vi har i medarbejdergruppen pt et fokus på arbejdet med at bruge data som et pædagogisk afsæt  og et  fokus på 
nysgerrighed om egen praksis. Begge fokuspunkter med det formål at sikre, at elevers fortsatte læring og trivsel er 
vores højeste mål. 
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 Vi er på vej, men er ikke i mål og forventer at PLF også i de kommende år vil være omdrejningspunkt i den 
pædagogiske udvikling. 
  

Vision for arbejdet med udvikling af de professionelle 
læringsfællesskaber på vores skole (The big why) 
Vi udvikler og styrker alle elevers og medarbejderes læring og trivsel gennem aktiv deltagelse i et professionelt og 
forpligtende samarbejde. 
  

Status på arbejdet med udvikling af de professionelle 
læringsfællesskaber på vores skole 
Vi er på vej, men ikke i mål. 
 Alle medarbejdere kender til tanker bag og indhold i professionelle læringsfællesskaber, men vi er ikke så 
konsoliderede, at det er en fælles og fastforankret tilgang til det pædagogiske arbejde. 
 Struktur og genkendelighed er nøgleord for vores fortsatte arbejde. 
  

Hvilke konkrete tanker/mål har vi for det fremtidige arbejde med 
udviklingen af de professionelle læringsfællesskaber? 
Vi vil i de kommende år fortsat arbejde med PLF som en grundsten i det pædagogiske arbejde på Langsøskolen. Vi er 
på vej, men oplever endnu ikke, at PLF er det kompas for arbejde, samarbejde og elevers udvikling, som vi ønsker det 
skal være. 
 Derfor vil vi fortsætte kombinationen af fælles pædagogiske oplæg med fokus på muligheder og perspektiver i PLF og 
forventningen til alle medarbejdere om at indgå aktivt i PLF-arbejdet. 
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RAMMEBETINGELSER 
De økonomiske betingelser er blevet forbedre de senere år i kraft af politiske prioriteringer til skoleområdet. 
 Der er god trivsel og lavt sygefravær i medarbejdergruppen, ligesom vi oplever stor søgning ved opslåede stillinger. 
 Forældrene bakker op og udtrykker tilfredshed med deres skole i forældretilfredshedsundersøgelse. 
 Eleverne trives og er glade for deres skole. 
   
 Politiske signaler om fremtidens inklusionsstrategi udfordrer os og skaber en vis usikkerhed om fremtiden 
for medarbejdergruppen. 
   
 Langsøskolens skoledistrikt er småt og elevoptaget er derfor noget svingende, og det give rmeget store forskelle i 
klassestørrelser. 
   
  

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 konstater, at kompetencedækningen på Langsøskolen fortsætter de senere års udvikling, hvor flere og flere 
undervisningstimer varetages af linjefagsuddannede undervisere. Vi er fortsat opmærksomme på balancen mellem på 
den ene side kompetente undervisere og på den anden side undervisere med rimelige muligheder for at have gode 
relationer til eleverne - begge dele er vigtige for den bedst mulige læring og trivsel. 
  
 
 
Kompetencedækning opdelt på fag i 18/19 
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Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler. Kompetencedækning forstås som undervisning 
af lærere, som enten har undervisningskompetencer (tidligere linjefag) fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, 
eller har opnået en tilsvarende faglig kompetence via deres efteruddannelse mv. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  
Skolen har en opmærkomhed på kompetencedækning i de naturvidenskabelige fag. Det kan af diagrammet ses, 
at kompetencedækningen er lavest i geografi og natur/teknik. Vi vil i forlængelse af denne kvalitetsrapport være 
opmærksomme på,  om der bør sker en opkvalficering af medarbejdere særligt på disse to fagområder. 
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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).   
  
Overordnet set er kompetencedækningen fordelt på klassetrin tilfredsstillende. 
 Dog skiller 2. årgang sig meget markant ud, og det er ikke tilfredsstillede. Et væsentligt opmærksomhedspunkt hertil 
er, at kompetencedækningen opgøres samlet for hele skolen, og når vi har elever i Inklusionscentret med periodevise 
meget store behov for få relationer og en stor grad af nærhed med få undervisere, kan det påvirke statistikken 
negativt. 
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Inklusion 
Antal og andel af elever skolen har segregeret til inklusionscentre og specialskole  
  

 Antal Procent 

Langsøskolen 23 5,2% 
  
  
 Note: Segregeringsgraden er øjebliksbillede (fra 5/9-2019) af, hvor mange elever skolen på nuværende tidspunkt har 
segregeret til et inklusionscentre og specialskolen. Procentangivelsen er beregnet ved at dividerer skolens aktuelle 
elevtal med andel elever, som skolen har segregeret til inklusioncentre og specialskole. Elever, som er segregeret 
direkte fra børnehave eller privatskole indgår ikke i beregningerne. Der tages fobehold for, at der i opgørelsen for 0.-6. 
klasses skoler indgår alle de elever, som skolen har segreret, og som fortsat går på inklusioncenter og/ eller 
specialskole. Dette betyder, at eleverne kan væe ældre end 6. klassetrin. Dette kan medføre bias i skolernes 
segregeringsandel.  
  
  
Der er både lokalt på Langsøskolen og i skolevæsenet som helhed stor opmærksomhed på at skabe et inkluderende 
læringngsmiljø. De 23 segrerede er som skrevet et øjebliksbillede, og vi har og bør hele tiden have et fokus på at 
skabe så inkluderende et læringsmiljø som muligt. 
 Det er i forlængelse heraf umiddelbart ikke relevant at forholde sig til, om dette års tal bør være lavere, men 
væsentligt at vi hele tiden er opmærksomme på skolens læringsmiljø. 
 Et andet relevant øjebliksbillede, som dette punkt ikke beskæftiger sig med, kunne være et fokus på inkluderede 
elever med særlige indsatser, som vi gør meget ud af - helt i tråd med værdigrundlaget: Kompetent, fagligt, 
livsdueligt og mangfoldigt. 
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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 

Langsøskolen, 18/19 468 12,4% 10,9% 14,8% 

Langsøskolen, 17/18 456 13,2% 11,7% 15,7% 

Langsøskolen, 16/17 422 11,4% 10,0% 13,5% 

Kommunen, 18/19 10.840 3,6% 3,2% 4,1% 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler, kommunale ungdomsskoler, specialskoler og 
dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. Elevtallet er opgjort den 5. september i starten af skoleåret. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).  
  
Der er over de seneste år ikke set en væsentlig ændring i tallene omkring antal elever med behov for undervisning i 
dansk som andetsprog. Der er i perioden arbejdet meget systematisk med metoder og tilgang til DSA-arbejdet. 
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ELEVERNES LÆRING OG UDVIKLING 
På Langsøskolen afholdes der hvert år for alle klasser en faglig konference med fokus på elevernes resultater.  
 Vi arbejder målrettet med de nationale mål for folkeskolen og i denne forbindelse er det særligt målet om, at 
folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan, der er relevant. 
 For alle elever tilstræbes det, at der kontinuerligt er et læringsfokus - både i teamets daglige samarbejde og til 
læringskonferencer. 
  

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 

Langsøskolen Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja 

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

Landstal Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommune- og landstallene: Folkeskoler. Tabellen beskriver hvor stor en andel 
af eleverne på en given årgang, der har opnået et resultat i de nationale test, der karakteriseres som ’godt’, ’rigtigt 
godt’ eller ’fremragende’ på den kriteriebaserede skala. ’Ja’ angiver at andelen er mindst 80%, ’Nej’ angiver at andelen 
er under 80%, ’-’ angiver, at der ikke er data for skolen. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  
Det konstateres, at Langsøskolen på de fleste parametere følger gennemsnittet for både kommune og landsplan.  
  
 
 
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 

Langsøskolen 0,4 1,1 16,0 21,9 -22,5 1,2 12,8 21,7 -35,1 

Kommunen -7,3 1,4 5,2 -8,7 -4,4 -18,0 10,0 2,9 4,2 

Landstal -6,1 1,5 7,6 -8,4 -0,9 -12,1 10,6 4,2 3,6 
  
mindre end 3Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommune- og landstallene: Folkeskoler. Tabellen viser, hvordan 
eleverne på en given årgang, der har opnået et resultat i de nationale test, udvikler sig fra test til test. Elever med 
'gode' resultater betegner elever, der opnår et resultat karakteriseret som ’godt’, ’rigtigt godt’ eller ’fremragende’ på 
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 
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med gode resultater for den samme årgang er steget, men med mindre end 5 procentpoint (fx fra 66% til 70% = +4 
procentpoint), orange indikerer, at andelen af elever med gode resultater for den samme årgang er faldet, men med 
mindre end 5 procentpoint (fx fra 70% til 66% = -4 procentpoint) og rød indikerer, at andelen af elever med gode 
resultater for den samme årgang er faldet med mere end 5 procentpoint (fx fra 72% til 66% = -6 procentpoint). Hvis 
en celle er blank, skyldes det, at der i ét eller begge af de to år, der sammenholdes, er mindre end 3 elever. Af 
anonymiseringsmæssige årsager, må kategorier med minde end 3 elever ikke anvendes.   
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
  
  
Tallene for årgange med gode resultater viser en meget positiv udvikling. Også en væsentlig mere positiv udvikling 
end tilfældet er for kommunen og på landsplan. Der er tale om meget store procentvise udsving, og umiddelbart er 
der ikke lettilgængelige forklaringer på de positive tal. 
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Elever med 'fremragende' resultater i nationale test 
Udviklingen i andelen af de 'allerdygtigste' elever i dansk, læsning og matematik for 
den samme årgang, angivet i procentpoint 
  

 Dansk, læsning  Matematik 

 8. årg. 18/19 6. årg. 18/19 4. årg. 
18/19 

8. årg. 18/19 6. årg. 
18/19 

 2. årg. 
12/13 ift. 
4. årg. 
14/15 

4. årg. 
14/15 ift. 
6. årg. 
16/17 

6. årg. 
16/17 ift. 
8. årg. 
18/19 

2. årg. 
14/15 ift. 
4. årg. 
16/17 

4. årg. 
16/17 ift. 
6. årg. 
18/19 

2. årg. 
16/17 ift. 
4. årg. 
18/19 

3. årg. 
13/14 ift. 
6. årg. 
16/17 

6. årg. 
16/17 ift. 
8. årg. 
18/19 

3. årg. 
15/16 ift. 
6. årg. 
18/19 

Langsøskolen  2,7 -2,2   -10,3   -5,3 

Kommunen 0,8 -5,4 11,6 -1,6 -3,5 -2,9 3,9 -2,5 0,9 

Landstal 1,2 -4,1 9,0 1,8 -4,5 -0,9 4,5 -2,4 0,4 
  
HNote: Følgende skoletyper er indeholdt i kommune- og landstallene: Folkeskoler. Tabellen viser, hvordan eleverne på 
en given årgang, der har opnået et resultat i de nationale test, udvikler sig fra test til test. De 'allerdygtigste' betegner 
elever, der opnår et resultat karakteriseret som ’fremragende’ på den kriteriebaserede skala. Mørkegrøn indikerer, at 
andelen af elever med fremragende resultater for den samme årgang er steget med mere end 5 procentpoint (fx fra 
66% til 72% = +6 procentpoint), lysegrøn indikerer, at andelen af elever med fremragende resultater for den samme 
årgang er steget, men med mindre end 5 procentpoint (fx fra 66% til 70% = +4 procentpoint), orange indikerer, at 
andelen af elever med fremragende resultater for den samme årgang er faldet, men med mindre end 5 procentpoint 
(fx fra 70% til 66% = -4 procentpoint) og rød indikerer, at andelen af elever med fremragende resultater for den 
samme årgang er faldet med mere end 5 procentpoint (fx fra 72% til 66% = -6 procentpoint). Hvis en celle er blank, 
skyldes det, at der i ét eller begge af de to år, der sammenholdes, er mindre end 3 elever. Af anonymiseringsmæssige 
årsager, må kategorier med minde end 3 elever ikke anvendes.   
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
  
  
Det konstateteres, at der er få tal i denne sammenligning. Det kan ikke umiddelbart forklares, hvorfor halvdelen af 
felterne er blanke - datamaterialet tilsiger ikke dette. 
  
 
 

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 

Langsøskolen 1,5 12,1 -18,7   8,7 6,1 -24,6  

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

Landstal 3,3 -2,4 -1,6 3,7 -1,4 6,4 -1,8 -7,1 -2,0 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommune- og landstallene: Folkeskoler. Tabellen viser, hvordan eleverne på 
en given årgang, der har opnået et resultat i de nationale test, udvikler sig fra test til test. Elever med 'dårlige' 
resultater betegner elever, der opnår et resultat karakteriseret som ’mangelfuld’ eller ’ikke tilstrækkelig’ på den 
kriteriebaserede skala. Mørkegrøn indikerer, at andelen af elever med dårlige resultater for den samme årgang er 
faldet med mere end 5 procentpoint (fx fra 72% til 66% = -6 procentpoint), lysegrøn indikerer, at andelen af elever 
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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). 
  
  
Der er meget store udsving i udviklingen over år på de forskellige klassetrin hvad angår andelen af elever med dårlige 
resultater. 
 Der er ikke kendte forklaringe rpå, hvordan disse store udsving opstår. 
 I den meget positive udvikling fra 6. til 8. årgang kan det spille ind, at skolen i 7. klasse modtager mange nye elever 
fra de to fødeskoler i Rsenbrog og Voel. Dette er ikke undersøgt nærmere. 
 Det kan ligeledes spille ind, at det største indtag i Inklusionscenterklasserne typisk sker i 4. - 6. klasse, hvor en 
negativ udvikling kan ses. Det typiske mønster for skolegang er her, at eleverne starter med et stort trivselsfokus, og 
at det faglige læringsfokus derfra løbende oppprioriteres. 
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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) 

Langsøskolen, 
18/19 

5,7 6,0 6,1 

Langsøskolen, 
17/18 

5,9 6,4 6,3 

Langsøskolen, 
16/17 

7,1 6,4 6,9 

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). 
  
Resultaterne ved folkeskolens prøver har over de sidste tre år tegnet en nedadgående kurve. Skolen har en 
opmærksomhed på, at dette ikke må være en tendens. Det kan være vanskeligt at afgøre, hvad der skyldes statistiske 
udsving, og hvad der er en reel udvikling. 
 Skolen er dog udfra den konkrete elevgruppe bekendt med, at der ved dette års prøver har været naturlige 
forklaringer på det noterede fald i karaktergennemsnit. 
  
 
 
Karaktergennemsnit ved FP9 i dansk, matematik og bundne prøvefag opdelt på køn 
  

 Dansk Matematik Bundne prøvefag (i alt) 

 Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger 

Langsøskolen, 
18/19 

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

Langsøskolen, 
17/18 

5,7 6,1 6,8 6,2 6,4 6,1 

Langsøskolen, 
16/17 

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

Kommunen, 
18/19 

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

  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Følgende 
klassetyper er indeholdt i tallene: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte og normalklasser - ikke fuldt årgangsopdelte. 
Gennemsnittet er beregnet for de elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
  
Det kønsopdelte karaktergennemsnit viser ligesom ovenstående opgørelse en nedadgående . Særligt for pigerne er der 
tale om et væsentligt fald i karakterer. Skolen har en opmærksomhed på, hvad årsagen er. 
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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). 
  
Det noteres i forlængelse af ovenstående, at der er et fald i antallet af elever, der får mindst 02 i dansk og matematik. 
Skolen er udfra den konkrete elevgruppe bekendt med, at der ved dette års prøver har været naturlige forklaringer 
på  tendensen. Det forventes ikke at være et generelt og fremadrettet billede. 
  
 
 
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). 
  
Opgørelsen over elever med mindst 02 i både dansk og matematik og dansk fordelt på køn viser, at tallene for 
drengegruppen ikke har udviklet sig dramatisk, hvis der tages højde for de udsving, der naturligt må være. 
 Pigegruppen ligger derimod væsentligt lavere og på en nedadgående kuve. Skolen er opmærksom på dette og 
forventer, at de iværksatte tiltag vil være med til at skabe en positiv udvikling for de kommende år. 
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Andel elever der har aflagt alle prøver 
Andel elever i 9. klasse, der har aflagt alle prøver ved FP9 
  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Følgende 
klassetyper er indeholdt i tallene: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte, normalklasser - ikke fuldt årgangsopdelte og 
kommunale ungdomsskoler, heltidsundervisning. Andelen af elever, der har aflagt alle prøver i 9. klasse er beregnet 
på baggrund af elever, der har aflagt mindst én prøve ved FP9 samt elever, der er udeblevet/fritaget/sygemeldt fra 
alle prøver. Elever, som ikke indberettes, indgår ikke i beregningerne. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
  
Der konstateres et mindre fald i antallet af elever, der aflægger alle prøver. Også her kan der forventes mindre 
udsving fra år til år, og i og med at skolen ligger stabilt over det kommunale gennemsnit, giver udsvingene ikke 
anledning til særlig opmærksomhed. 
 Langsøskolen vil fortsat arbejde målrettet mod, at så mange elever som muligt aflægger prøve i alle fag. 
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Socioøkonomisk reference 
Socioøkonomiske referencer for 9. klasse for bundne prøver ved FP9 over en treårig 
periode 
  

 18/19 17/18 16/17 

 Karakte
rgns. 

Socio. 
ref. 

Forskel Karakte
rgns. 

Socio. 
ref. 

Forskel Karakte
rgns. 

Socio. 
ref. 

Forskel 

Langsøskolen 6,1 6,7 -0,6 * 6,3 6,6 -0,3  6,9 6,9 0,0  
  
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). 
  
Der er over de seneste år sket en negativ udvikling  på den socioøkonomiske referenceramme. Der bør altid tages 
højde for mindre statistiske udsving fra år til år, men samlet må konkluderes, at denne udvikling ikke er 
tilfredsstillende, og at en særlig opmærksomhed fra skolens side er påkrævet - og påtænkt. 
  
 
 

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

 
  
Kilde: Sprogvurdering 3-6 
  
Skolen har på baggrund af evalueringer af tidligere sprogvurderinger arbejdet meget systematisk med både 
sprogvurdering og læseindlæring. 
 Der er således et tæt samarbejde mellem klasseteam og læsevejleder, og der arbejdes med en stor tydelighed 
overfor forældre omkring deres vigtige rolle i arbejdet med deres børns sprogtilegnelse og sproglige udvikling.  
 Som et nyere tiltag kan ligeledes nævnes makkerlæsning ved ældre elever, der tilknyttes enkeltelever på de yngste 
klassetrin. 
 Ovenstående tiltag er nye, og kan derfor ikke aflæses i den statistiske opgørelse. Der er således en forventning om et 
klar progression i de kommende sprogvurderinger. 
  
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. 
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Denne figur har til formål at give et overblik over, hvor mange af skolens/skolernes elever, der er blevet 
sprogvurderet. 
  
  
Indsatsgruppefordeling klassetest, procent 
  

 
  
Figuren viser skolens resultater for skoleåret 2018-19. Der inkluderes kun data for elever med Organisering Kommunal 
eller Ikke oplyst og Klassetrin alle valgt. 
Denne figur har til formål at give et overblik over, hvor mange af skolens/skolernes elever, der er blevet 
sprogvurderet. 
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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 skolens resultater for skoleåret 2018-19 og 2017-18. Der inkluderes kun data for elever med 
Organisering Kommunal. 
  
  
 
 
Fordeling i kategorier for Ordlæseprøve 2 
  

 
  
Kilde: Hogrefe Psykologisk Forlag A/S © 
Note: Figuren viser skolens resultater for skoleåret 2018-19 og 2017-18. Der inkluderes kun data for elever med 
Organisering Kommunal. 
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OVERGANG TIL UNGDOMSUDDANNELSE 
Datamaterialet for overgang til ungdomssudannelse omfatter både elever fra Distriktsskole og Inklusionscenter. 
 Det er for alle elever et væsentligt succeskriterium for deres skolegang, at de efter endt skolegang går videre på en 
ungdomsuddannelse.  
 Der er flere elever i Inklusionscentret, der har brug for og/eller vælger alternative veje i deres videre uddannelse end 
tilfældet er i distriktsskolen. 
  

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). 
  
Der er en meget stor andel af elever, der efter 9. klasse vælger at fortsætte på efterskole i deres 10. skoleår. Derfor 
kan der ikke udledes noget af tallet for ungdomsuddannelse tre måneder efter afsluttet 9. klasse. 
 Efter 15 måneder ses der både for Langsøskolen og for kommunen som helhed et fald i antal af elever, der er i gang 
med en uddannelse. Det giver anledning til en skærpet opmærksomhed på denne udvikling i et tæt samarbejde med 
UU. 
  
 
 
Andel elever, der 3 måneder efter afsluttet 9. klasse er i gang med en 
ungdomsuddannelse, opdelt på køn 
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Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler. 
Den uddannelse personen er i gang med på statustidspunktet omfatter: forberedende uddannelser og øvrige 
ungdomsuddannelser, gymnasiale uddannelser og erhvervsfaglige uddannelser. Der importeres for alle 
uddannelsestyper, som ved STIL indgår i de tre hoveduddannelsestyper. Året angiver det år, hvor eleven har afsluttet 
9. klasse. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
  
Der er en meget stor andel af elever, der efter 9. klasse vælger at fortsætte på efterskole i deres 10. skoleår. Derfor 
kan der ikke udledes noget af tallet for ungdomsuddannelse tre måneder efter afsluttet 9. klasse. 
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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). 
  
Tallene for elever, der 15 måneder efter afsluttet 9. klasse fortsat er i gang med en ugdomsuddanelse ligger 
væsentligt lavere for Langsøskolen end tilfældet er for kommunen. 
 Det er for alle elever et væsentligt succeskriterium for deres skolegang, at de efter endt skolegang går videre på en 
ungdomsuddannelse.  
 Der er flere elever i Inklusionscentret der har brug for og/eller vælger alternative veje i deres videre uddannelse end 
tilfældet er i distriktsskolen, og det kan antages, at dette er med til at forklare tendensen. 
 Det kan dog konstateteres, at tallet for Langsøskolen er faldet det sneste år, og det vil derfor være en særlig 
opmærksomhed omkring. 
  
 
 

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).   
  
Der har de seneste år været meget kraftige udsving på andelen af elever, der vurderes uddannelsesparate. Det 
konstateres med tilfredshed, at der ikke er kønsforskelle. Skolen har over de seneste år etableret en tydelig procedure 
for håndtering af ikke-uddannelsesparate, og det opleves derfor, at der i et samarbejde med UU tages hånd om de 
udfordringer, som en vurdering som ikke-uddannelsesparat giver for elev og forældre. 
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ELEVERNES TRIVSEL 
På Langsøskolen afholdes for alle klasser en årlig trivselskonference med fokus på arbejdet med klassernes trivsel. 
 Generelt trives langt de fleste elever godt på Langsøskolen - både fagligt og socialt. 
 Vi konstaterer også, at der på flere af de målte områder er en nedadgående kurve. 
 De enkelte procenttal er ikke af en karakter, hvor de selvstændigt taler et tydelige sprog, men samlet indikerer de, at 
der er rum for forbedring. 
 Dette blev allerede i forlængelse af trivselsundersøgelsen i foråret 2019 konstateret, og derfor har skolen på flere 
områder iværksat trivselsinitiativer. 
 Vi har over en længere periode opprioriteret skolens indsats omkring AKT for netop at sikre elevernes trivsel. 
 Vi forventer, at skolens indsatser skal fastholdes og udvikles  i de kommende år. 
   
 Tallene for elevtrivsel dæller både Distrikt og Inklusion. Vi ved faktuelt, at flere af de elever, der går i 
Inklusionscentret er udfordret på deres trivsel inden de starter i Inklusionscentret.  
   
 Det er vores ambition at elevtrivslen samlet set skal score højere i de årlige trivselsmålinger som et tegn på en fortsat 
stærk elevtrivsel på Langsøskolen.  
  

Trivsel i 0.-3. klasse 
Er du glad for din klasse? 
  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale 
trivselsmåling består af 20 spørgsmål for elever i indskolingen. Ovenstående spørgsmål er udvalgt som pejlemærke for 
trivslen efter anbefaling fra Dansk Center for Undervisningsmiljø. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  
 
 
Føler du dig alene i skolen? 
  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale 
trivselsmåling består af 20 spørgsmål for elever i indskolingen. Ovenstående spørgsmål er udvalgt som pejlemærke for 
trivslen efter anbefaling fra Dansk Center for Undervisningsmiljø. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
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Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det? 
  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale 
trivselsmåling består af 20 spørgsmål for elever i indskolingen. Ovenstående spørgsmål er udvalgt som pejlemærke for 
trivslen efter anbefaling fra Dansk Center for Undervisningsmiljø. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  
 
 
Er du glad for dine lærere? 
  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale 
trivselsmåling består af 20 spørgsmål for elever i indskolingen. Ovenstående spørgsmål er udvalgt som pejlemærke for 
trivslen efter anbefaling fra Dansk Center for Undervisningsmiljø. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
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Er lærerne gode til at hjælpe dig? 
  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale 
trivselsmåling består af 20 spørgsmål for elever i indskolingen. Ovenstående spørgsmål er udvalgt som pejlemærke for 
trivslen efter anbefaling fra Dansk Center for Undervisningsmiljø. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  
 
 
Lærer du noget spændende i skolen? 
  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale 
trivselsmåling består af 20 spørgsmål for elever i indskolingen. Ovenstående spørgsmål er udvalgt som pejlemærke for 
trivslen efter anbefaling fra Dansk Center for Undervisningsmiljø. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
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Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne? 
  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale 
trivselsmåling består af 20 spørgsmål for elever i indskolingen. Ovenstående spørgsmål er udvalgt som pejlemærke for 
trivslen efter anbefaling fra Dansk Center for Undervisningsmiljø. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
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Trivsel i 4.-9. klasse 

Samlet resultat på tværs af temaer 
Indikatorer for trivsel opdelt på temaer i 18/19 
  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale 
trivselsmåling for elever på mellemtrinnet og i udskolingen opgøres på en skala fra 1 til 5, hvor 1 repræsenterer den 
ringest mulige trivsel og 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel. Den nationale trivselsmåling består af 40 spørgsmål 
for elever på mellemtrinnet og i udskolingen. 29 af de 40 spørgsmål indgår i beregningen af de fire viste temaer.  
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
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Fordeling for gennemsnittet opdelt på temaer 
Social trivsel 
  

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

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

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

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale 
trivselsmåling for elever på mellemtrinnet og i udskolingen opgøres på en skala fra 1 til 5, hvor 1 repræsenterer den 
ringest mulige trivsel og 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel. Ovenstående figur viser fordelingen af elevernes 
gennemsnit på denne skala opdelt i grupperne: Andel elever med et gennemsnit fra 1,0 til 2,0; andel elever med et 
gennemsnit fra 2,1 til 3,0; andel elever med et gennemsnit fra 3,1 til 4,0 samt andel elever med et gennemsnit fra 4,1 
til 5,0. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
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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). 
  
  
Det konstateteres, at gennemsnitlige elevfravær er faldet med 0,7 % samlet på de tre fraværstyper. Det er 
tilfredsstillende. 
 Der er fortsat brug for en opmærksomhed på fraværet, som fortsat ligger over det kommunale gennemsnit. 
 Der er en antagelse om, at fraværet primært knytter sig til elever i Inklusionscentret. Denne antagelse vil blive 
udfoldet og udfordret før en målrettet indsats mod fravær. 
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SKOLEBESTYRELSENS UDTALELSE 
I dette afsnit skal skolebestyrelsen forholde sig til skolens samlede kvalitetsrapport og de opnåede 
resultater. Det er en del af grundlaget for skolebestyrelsens arbejde at føre tilsyn med skolens 
virksomhed. Det vil derfor også være skolebestyrelsen opgave at forholde sig til skolens arbejde med de 
overordnede mål og skolens status i øvrigt.  Skolebestyrelsen skal forholde sig til skolens resultater med 
særlig fokus på indfrielsen af de nationale og kommunale mål (lærings- og udviklingsmålene).  
  
Langsøskolens skolebestyrelse har drøftet  og gennemgået overordnede tendenser i vores kvalitetsrapport. Skolens 
bestyrelse er tilfreds med, at der på Langsøskolen arbejdes grundigt og systematisk med at sikre, at alle elever lærer 
så meget, de kan og at der arbejdes systematisk med alle elevers trivsel. Det ser vi også udtrykt gennem de data, 
som er indeholdt i kvalitetsrapporten. 
   
 Der er på skolen gennem de sidste år arbejdet med at skabe en tydelig samarbejdskultur, hvor lærere, pædagoger og 
skolens stærke korps af vejledere  i et tæt samarbejde har et professionelt fokus på børns læring og trivsel. 
 Vi er meget tilfredse med, at denne tydelighed og professionalisme må forventes at medføre, at stilladset omkring 
børns læring og trivsel bliver endnu stærkere, og at flere dermed lærer mere. 
   
 I Langsøskolens bestyrelse er vi tilfredse med, at vi blandt andet gennem kvalitetsrapporten får data på skolens 
arbejde med læring og trivsel. Vi vil i skolebestyrelsen på vores kommende møder drøfte udvalgte data med afsæt i 
kvalitetsrapporten - netop med henblik på at sikre børns læring og trivsel.   
 I samme forbindelse skal det nævnes, at tal og data ikke skal være tyranner over god skole. Data er inputs, som kan 
være med til at kvalificere skolens og skolebestyrelsens drøftelser. Data er ikke facitlister, og det gælder også i denne 
kvalitetsrapport. 
   
 I Silkeborg Kommune har den samlede økonomi til skoleområdet gennem flere år været under pres. Vi er tilfredse 
med, at der fra politisk side sendes tydelige signaler om en overordnet prioritering af skoleområdet. Det er der brug 
for, og vi vil arbejde målrettet på at sikre, at ekstra midler kommer børns læring og trivsel til gavn. 
   
 Langsøskolen har et stort Inklusionscenter. Inklusionscentret er naturligvis en del af denne kvalitetsrapport, og vi er 
tilfredse med det faglige fokus, som også gør sig gældende her. Vi vil henlede politikernes opmærksomhed på, at en 
stærk faglighed i et inklusionscenter ikke kommer af sig selv, og hvis den skal bevares og udvikles, har vi brug for, at 
skolen involveres i de tiltag, som man fra politisk side ønsker at implementere. 
 Vi oplever ofte, at den overordnede styring og retningssætning for inklusionsområdet baserer sig på synsninger og 
overskrifter, hvorimod viden, erfaring og data nedprioriteres. Vi opfordrer derfor til mere nysgerrighed på eksisterende 
praksis, og til at viden og pædagogiske erfaringer involveres, før politiske beslutninger træffes. 
 Vi værdsætter den store politiske interesse og opmærksomhed, men må advare om risiko for hovsaløsninger og tab af 
faglighed ved forhastede og ensidige inklusionsprioriteringer.  
 Gode løsninger laver vi sammen. 
   
 Slutteligt vil vi konkludere, at der på Langsøskolen er gang i mange stærke tiltag med fokus på elevers læring og 
trivsel. Den retning vil vi fastholde og vi vil fortsat prioritere, at skolens dygtige lærere og pædagoger har rum til og 
mulighed for at arbejde mod de fire temaer, som er nøgleord i skolens værdigrundlag; kompetent, faglig, livsduelig 
og mangfoldig.  
  


