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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 
Resenbro Skole er en lille skole med et stort og godt sammenhold. Vi ønsker i samarbejde med forældrene at udvikle 
livsduelige børn, som er nysgerrige på livet - i og uden for skolen. Med en ramme af tryghed og tydelighed er 
Resenbro Skole stedet, hvor alle børn og voksne gennem engagement, fleksibilitet og rummelighed mødes om at lære 
og trives sammen. Gensidig respekt, anerkendelse og høj faglighed præger dagligdagen og samarbejdet, som 
understøttes af en humoristisk tilgang. 
    
 Som kollegaer møder vi hinanden med et positivt udgangspunkt og hjælper hinanden med både de store og de små 
opgaver. Vi samarbejder på tværs af faggrænser og sætter en ære i at understøtte børnenes læring og trivsel ud fra 
de forskellige kompetencer, vi besidder. Vi møder hinanden kollegialt med et smil og har en professionel tilgang til 
tingene.  
   
 Resenbro Skoles fritidsdel består af en SFO med børn fra 0.- 3. klasse samt en klub med børn fra 4.-6. klasse. Vi 
oplever stor tilslutning til SFO’en og næsten alle børn er tilmeldt. Også klubben har stor tilslutning. I 4. klasse er stort 
set alle børn tilmeldt, dog falder antallet af tilmeldte i løbet af 5. klasse og 6. klasse. 
 Resenbro Skoles SFO og klub er et sted, hvor børnene oplever at være en del af et rummeligt fællesskab, hvor der er 
tydelige og trygge rammer, samtidig med, at den fri leg kan blomstre, og fantasien kan udvikle sig. 
 Det pædagogiske personale understøtter børnenes lege med både planlagte og spontane aktiviteter. Vi ønsker at 
værne om børnenes frie tid og den motivation at ”finde på noget” kan give, samtidig med at vi også tilbyder aktiviteter 
og lege, der er udviklende for børnene. I det pædagogiske fokus på børnenes sociale læring og udvikling arbejdes tæt 
sammen med undervisningsdelen for at skabe god trivsel i børnenes samlede skoledag.      
   
 Resenbro Skole har gennemgået en stor renovering og fremstår nu som en moderne skole med gode fysiske rammer. 
 Resenbro Skole har god adgang til naturområder og benytter de omkringliggende områder i undervisningen.  
   
 Skolens elevtal er stabilt, men der forventes en stigning hen over de kommende år. Stigningen i elevtallet vil komme 
til at have indflydelse på de fysiske rammer, da skolen har store, men få klasselokaler. Det betyder, der kommer til at 
mangle lokaler til holddeling. 
   
 Skolen har i år 153 elever fordelt på 0. til 6. årgang. Det forventes, at elevtallet vil stige til omkring 185 inden for 5 
år.  
   
 Skolen modtager næsten alle skolemodne børn i området, men der er en tendens til, at elevtallet i 5. og 6. klasse 
falder, da forældrene tilvælger fri/privatskolerne inden det naturlige skifte efter 6. klasse. 
 Der er ansat 2 ledere, 1 børneklasseleder, 4 pædagogmedhjælpere, 3 pædagoger og 13 lærere. Derudover er der 
ansat en i flexjob på kontoret. Skolen tilkøber administrativhjælp og IT fra Langsøskolen. 
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SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 

Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at udfolde egne 
faglige, personlige og relationelle potentialer 
Resenbro Skole har to årgange med over 28 elever, disse klasser har parallellagte timer, hvilket giver mulighed for at 
dele klasserne i hold. Timerne er, så vidt det er muligt, læst af personale, der har linjefag eller dertil svarende 
kompetencer i faget. 
   
 Resenbro afholder læse- og matematikkonferencer, Afholdes som PLF med udgangspunkt i data fra bl.a. nationale 
test. Det giver mulighed for læring om både elevernes læring og egen praksis…  
    
  Skolen har læsebånd mandag til torsdag, hvor læsning er i fokus. Der har været igangsat forløb med målrettet 
indsats med undervisning i læseforståelsesstrategier i samarbejde mellem ledelse og læsevejleder. Der samarbejdes 
med forældrene om at børnene skal læse 20 minutter hjemme. 
   
 Der er i skoleåret 2019-2020 blevet lavet små forløb med udeskole, men det er ikke et indsatsområde. 
    
 Der arbejdes med supplerende undervisning i forhold til elever, der har fagspecifikke udfordringer. Timerne er, så vidt 
det er muligt, placeret uden for den fagfaglige undervisning. Formålet med den supplerende undervisning er at 
understøtte den faglige undervisning for de børn, der har udfordringer indenfor dette område. Der er tale om faglig 
understøttelse, træning af strategier og hjælpemidler såvel som fagligt boost gennem tillid til egne evner og oplevelse 
af succes. 
 Der er rammesat en arbejdsform, som lægger op til systematisk arbejde med indsamling af data og viden om det 
pågældende barns udfordringer, udarbejdelse af handleplan, der beskriver udfordringer og tiltag, samt med opfølgning 
i klassen sammen med klasseteamet. Der evalueres 4 gange årligt, hvor forældrene også inddrages.  
   
   
   
  

Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at indgå i 
fællesskaber 
Resenbro Skoles målrettede arbejde med trivsel er højt prioriteret og understøttet af et meget velfungerende 
tværprofessionelt samarbejde. Fra årets start udarbejdes klassens overordnede trivselsmål med udgangspunkt i data 
fra bl.a. den nationale trivselsmåling. Den understøttende undervisning i indskolingen er skemalagt og varetages af 
klassepædagogen. Der er dertil prioriteret trivselstimer på alle årgange, hvor der ligeledes arbejdes målrettet med 
faglig og social trivsel. Klasseteamene har ugentlige teammøder, hvor trivsel i klassen er et punkt på den 
eksemplariske dagsorden. Arbejdet med klassens overordnede trivsel er et dynamisk arbejde, der fungerer godt og 
forebyggende.  
 Dernæst arbejdes der foregribende med inkludering af grupper af børn, der er særligt udfordrede på skolerammen. 
Disse indsatser er nærmere beskrevet under afsnittet om fleksible timer.  
 Til understøttelse af trivsel for det enkelte barn arbejdes der tillige med indgribende indsatser i form af tiltag iværksat 
på K-møder, netværksmøder og samarbejdsmøder. Skolens AKT-vejleder er tilknyttet disse indsatser og fungerer både 
som vejleder for teamene, sparringspartner til forløb for det enkelte barn samt som vejleder og periodevis 
støtteperson for det enkelte barn. 
   
 Resenbro Skole har i en årrække arbejdet med trivselsgrupper. Trivselsgrupperne er et samarbejde mellem skolen og 
Selvhjælp Silkeborg, og der er positiv tilslutning. Formålet er, at give børn med personlige problemer mulighed for at 
kunne tale med andre i et trygt og sikkert miljø. Det er skolens AKT-vejleder, der står for trivselsgrupperne i 
samarbejde en uddannet person fra Selvhjælp Silkeborg.  
   
   
 Skolen holder hver uge fælles morgensamling og der afprøves lige nu frivillige aktiviteter, hvor man forsøger at 
understøtte at store leger med små, som en del af et tema omkring at undgå konflikter i pauserne 
    
 Der er i skoleåret 2019/2020 blev udarbejdet en forretningsordning for elevrådet og dets arbejde. 
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 Resenbro Skole har i år afsat en pulje med fleksible timer, der tilgår to pædagoger, hvoraf den ene er 
inklusionsvejleder. Formålet er at understøtte børn med særlige udfordringer på den mest fleksible måde, således at 
det gavner flest muligt. 
 Der er tale om forebyggelse og understøttelse af både igangværende tiltag og nye tiltag fra interne og eksterne 
samarbejdsmøder samt K-møder og netværksmøder. 
 Der er særlig opmærksomhed på, at de børn, der har støttetimer tildelt, også får den støtte, de har krav på – og 
gerne mere end det. 
 Der arbejdes systematisk med at indsamle data og viden om det pågældende barns udfordringer hos 
faglærere/klasseteam. Data bruges som understøttelse til formulering af handleplan, der beskriver udfordring og tiltag. 
Klasseteamet inddrages i tiltag og opfølgning i klassen og der evalueres løbende hen over året. Forældrene inddrages i 
tiltag og evaluering. Den pædagogiske leder er ansvarlig for at koordinere tiltagene, så der er sammenhæng mellem 
tiltag indenfor AKT-rammen, den supplerende undervisning samt de fleksible timer. 
    
   
 I skoleåret 19/20 afholdes der fællesmøder hvor "En skole for alle" er på dagsordenen. Fællesmøderne er blevet 
planlagt med inddragelse af Videncenter for inkluderende lærings- og trivselsmiljøer. Der er allerede afholdt et møde 
med ADHD og Autisme på dagsordenen. Der er planlagt et møde i starten af 2020, som vil tage udgangspunkt i 
skolens nuværende praksis og Silkeborg Kommunes "Mindset for inklusion på 0-18 års området. Formålet er at 
understøtte, at Resenbro Skole er ”En skole for alle” gennem den fælles vision og de fælles værdier. Målet er fortsat at 
blive dygtigere til at skabe en skole med fællesskab for alle børn samt at fastholde skolens lave segregeringstal.  
   
  

Skolens læringsmiljøer sikrer praksis der bygger på viden og 
udvikling af viden 
Resenbro skole har i 19/20 prioriteret, at der afsættes mere tid til teammøder og fælles forberedelse i skemaet. Det er 
vigtigt at personalet har tiden til at lave fælles forberedelse og tiden til at nå omkring eleverne. 
   
 Skolen har i et par år arbejdet med læsekonferencer og indholdet i læsebåndet, samt matematikkonferencer. 
    
 Der er planlagte korte forløb med refleksionsvejleder og PLC er blevet genetableret, med en mere præcis beskrivelse 
af opgaver i forhold til, at ressourcepersonerne kan understøtte lærerne i læringsrelaterede aktiviteter.  
   
  

Status på skolens udviklingsarbejde med PLF 

Vision for arbejdet med udvikling af de professionelle 
læringsfællesskaber på vores skole (The big why) 
Vi samarbejder professionelt på tværs af faggrænser for at understøtte børnenes læring og trivsel bedst muligt. 
    
  I det professionelle samarbejde udvikler vi vores kompetencer og bidrager til hinandens læring. 
    
  - Med professionelt samarbejde mener vi planlægning og evaluering af undervisningen samt refleksion over egen og 
andres praksis med henblik på at være lærende sammen. 
  

Status på arbejdet med udvikling af de professionelle 
læringsfællesskaber på vores skole 
Resenbro Skoles pædagogiske personale har erfaring med PLF/refleksive dialoger gennem 
   
  
 

 Workshops 
 Fagteam dansk og matematik 
 Læsekonferencer 
 Matematikkonferencer 
 Trivselskonferencer 
 Børnemøder 
 Pædagogmøder 
 Teammøder (enkelte team) 
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 Vi har fire vejleder med uddannelse indenfor vejledning. Heraf har to deltaget på det kommunale 
kompetenceudviklingsforløb PK PLF, ressourcepersonssporet.  
   
 Rammen omkring PLF er refleksive dialoger, der er understøttet af data. Hermed menes en samtale, der tager 
udgangspunkt i de konkrete udfordringer, inddrager data til at opdage og forstå udfordringerne samt følger strukturen 
i en model med afsæt i Karl Tomms spørgsmålstyper (4-feltsmodel) 
 Det opleves, at der er en høj grad af tillid til at deprivatisere og samarbejdet i PLF opleves som meningsfyldt. 
Indgangen til PLF samarbejdet har været trivselsarbejdet og der er nu et større fokus på arbejdet med undervisning 
og den faglige læring.  
  

Hvilke konkrete tanker/mål har vi for det fremtidige arbejde med 
udviklingen af de professionelle læringsfællesskaber? 
Vi ønsker at videreudvikle det professionelle teamsamarbejde gennem PLF og refleksive samtaler, der er understøttet 
af data. Målet er, at også PLF-samarbejdet omkring børnenes faglige læring skal opleves som givende og 
meningsfyldt. 
 Resenbro Skole har fokus på følgende: 
  Gen-etablering af PLC 
  Vejleder – roller 
  Refleksive dialoger 
  Anvendelse af data 
  Data forståelse 
    
 Der er allerede blevet arbejdet med databegrebet på workshop og på baggrund af det, er der blevet justeret i 
arbejdet, så medarbejderne knytter mere an. 
 Vi har sat vores refleksionsvejleder mere i spil, så teamene og fagpersoner kan få sparring til konkrete udfordringer. 
   
 Resenbro Skole er ved at udarbejde en grafisk model, der sætter fokus på visionen, tiltag, kontekst og rammen. 
Modellen skal synliggøre, formål, status og tiltag.  
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RAMMEBETINGELSER 

Kompetencedækning 
Samlet kompetencedækning 
  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler. Kompetencedækning forstås som undervisning 
af lærere, som enten har undervisningskompetencer (tidligere linjefag) fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, 
eller har opnået en tilsvarende faglig kompetence via deres efteruddannelse mv. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  
 
 
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).   
  
Der er i skoleåret 19/20 blevet ansat en medarbejder, der kan varetage tyskundervisningen med 
undervisningskompetencer. Som fagfordelingen er lavet underviser, man som udgangspunkt i linjefag eller i fag med 
kompetence i. 
 Skolen er ved at færdiguddanne en medarbejder i håndværk og design. 
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Kompetencedækning opdelt på klassetrin i 18/19 
  

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

 Antal Procent 

Resenbro Skole 2 1,3% 
  
Note: Segregeringsgraden er øjebliksbillede (fra 5/9-2019) af, hvor mange elever skolen på nuværende tidspunkt har 
segregeret til et inklusionscentre og specialskolen. Procentangivelsen er beregnet ved at dividere skolens aktuelle 
elevtal med andel elever, som skolen har segregeret til inklusioncentre og specialskole. Elever, som er segregeret 
direkte fra børnehave eller privatskole, indgår ikke i beregningerne.  
 Der tages forbehold 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 være ældre end 6. klassetrin. 
Dette kan medføre bias i skolernes segregeringsandel.  
  
  
  
 Resenbro Skole gør en stor indsats for ikke at segregere elever fra skolen. Der arbejdes aktivt med K-møder, AKT-
vejledning, støttetimer, holddeling og flexhold. Der arbejdes med kompetenceudvikling af medarbejdere til at løse 
opgaven. Medarbejderne yder et stort arbejde for at løfte opgaven. 
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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 

Resenbro Skole, 
18/19 

159 - - - 

Resenbro Skole, 
17/18 

152 3,3% - - 

Resenbro Skole, 
16/17 

152 4,6% 6,3% - 

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).  
  
Resenbro Skole havde i 18/19 3 elever, der modtag DSA, Det fremgår ikke af grafen. Tallet for elever der modtager 
DSA forventes at være stabilt de kommende år. 
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ELEVERNES LÆRING OG UDVIKLING 
Resenbro Skole har i skoleåret 17/18 igangsat en indsats omkring læsning. Det oplevedes, at der var et generelt dyk i 
overgangen til mellemtrin, og at vi lå lavt på mellemtrinnet i forhold til landsgennemsnittet. Indsatsen har haft fokus 
på at fastholde og udvikle det gode læseniveau fra indskoling til mellemtrin. Det blev derfor rammesat, at der i 
læsebånd skulle arbejdes med læseforståelsesstrategier i alle fag - det vil sige ikke kun den ikke kun den del, der 
handler om afkodning. Skolens læsevejleder var sammen med skolens ledelse med til at give retning for samt 
understøtte teamets arbejde med læseforståelsesstrategier i alle fag. 
 Der blev afholdt to årlige læsekonferencer med deltagelse af læsevejleder samt ledelse. Læsekonferencerne havde til 
sigte at evaluere tiltag samt at give sparring på konkrete forløb i klasserne.  
   
 I skoleåret 18/19 har skolen fortsat dette arbejde. Der er fortsat læsebånd 4 dage om ugen.  
   
  I skoleåret 19/20 er der fortsat fokus på ovenstående indsatser omkring læsning, og der er stadig brug for 
understøttelse. Det er rammesat, at der skal arbejdes med en læseårsplan indeholdende 4 forløb i læsebånd med 
eksplicit læseundervisning i form af læseforståelsesstrategier. Der er afsat til i den fælles forberedelse til dette og 
læsevejlederen har til opgave at understøtte og give sparring i den afsatte tid.  
   
 Der er tilmeldt 4 lærere til kursus "Læsning i alle fag". 
   
 Der afholdes fortsat læsekonferencer med læsevejleder. Læsekonferencerne afholdes som PLF. 
 Funktionsbeskrivelse af læsevejlederes rolle er under udarbejdelse, da læsevejlederen er på barsel i dette skoleår. 
    
 Resenbro Skole arbejder løbende på at skabe tilknytning til projektet omkring læsning. Der er løbende blevet justeret 
på baggrund af feedback fra medarbejderne. 
   
 Resenbro Skole afholder matematikkonferencer, hvor testresultaterne bliver diskuteret. Formålet er at fastholde de 
gode resultater i matematik og sikre at der stadig arbejdes med udviklingen i faget. 
    
  Der er i skoleåret 19/20 blevet arbejdet med emneuger og indhold. Dette er et arbejde der fortsat skal arbejdes med 
fremadrettet.  
   
 Innovation er kommet på dagsordenen i fagdagene. Skolens fablab-pioner her fået fagdage i alle klasser på 
mellemtrinnet, hvor der arbejdes med designcirklen og innovation. Fagdagene bliver evalueret i løbet af foråret 2020. 
   
  

Nationale test 

Elever med 'gode' resultater i nationale test 
Oversigt over om andelen af elever med 'gode' resultater i dansk læsning og 
matematik er mindst 80% for den samme årgang  
  

 Dansk, læsning  Matematik 

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

6. årg. 18/19 3. årg. 
18/19 

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

Resenbro Skole Ja Nej Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja 

Kommunen Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Ja Ja 

Landstal Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommune- og landstallene: Folkeskoler. Tabellen beskriver hvor stor en andel 
af eleverne på en given årgang, der har opnået et resultat i de nationale test, der karakteriseres som ’godt’, ’rigtigt 
godt’ eller ’fremragende’ på den kriteriebaserede skala. ’Ja’ angiver at andelen er mindst 80%, ’Nej’ angiver at andelen 
er under 80%, ’-’ angiver, at der ikke er data for skolen. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  
Dansk, læsning 
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  Resenbro Skoles 6. klasses elever årgang 18/19 ligger i 14/15 over de 80% "godt, rigtig godt eller fremragende". i 
16/17 og 18/19 er de faldet til under 80%. 
   
 Resenbro Skoles 4. klasses elever årgang 18/19 ligger i 16/17 over de 80% "godt, rigtig godt eller fremragende". i 
18/19 ligger de under 80%. 
    
  Resenbro Skoles 2. klasses elever 18/19 ligger 16/17 over de 80% "godt, rigtig godt eller fremragende" i dansk 
læsning. 
    
  Grafen viser, at der sker et fald i antallet af "godt, rigtig godt eller fremragende" til under 80%. 
  på både 6. og 4. årgang 18/19. 
    
  Graferne følger det kommunale og landsgennemsnit. 
    
  Matematik 
   
 Resenbro Skole elever ligger over de 80% "godt, rigtig godt eller fremragende" i matematik. 
 Der er i skoleåret 18/19 blevet afholdt matematikkonferencer, hvor de nationale test er blevet gennemgået. Der 
er fokus på at fastholde resultatet, bl.a. ved læringssamtaler og matematikkonferencer. 
    
  Grafen viser at matematik ligger over lands og kommunalgennemsnit. 
    
   
   
   
  
 
 
Udviklingen i andelen af elever med 'gode' resultater i dansk, læsning og matematik 
for den samme årgang, angivet i procentpoint 
  

 Dansk, læsning  Matematik 

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

 2. årg. 14/15 ift. 4. 
årg. 16/17 

4. årg. 16/17 ift. 6. 
årg. 18/19 

2. årg. 16/17 ift. 4. 
årg. 18/19 

3. årg. 15/16 ift. 6. 
årg. 18/19 

Resenbro Skole -8,6 -6,4 -21,6 3,5 

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

Landstal -8,4 -0,9 -12,1 3,6 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommune- og landstallene: Folkeskoler. Tabellen viser, hvordan eleverne på 
en given årgang, der har opnået et resultat i de nationale test, udvikler sig fra test til test. Elever med 'gode' 
resultater betegner elever, der opnår et resultat karakteriseret som ’godt’, ’rigtigt godt’ eller ’fremragende’ på den 
kriteriebaserede skala. Mørkegrøn indikerer, at andelen af elever med gode resultater for den samme årgang er steget 
med mere end 5 procentpoint (fx fra 66% til 72% = +6 procentpoint), lysegrøn indikerer, at andelen af elever med 
gode resultater for den samme årgang er steget, men med mindre end 5 procentpoint (fx fra 66% til 70% = +4 
procentpoint), orange indikerer, at andelen af elever med gode resultater for den samme årgang er faldet, men med 
mindre end 5 procentpoint (fx fra 70% til 66% = -4 procentpoint) og rød indikerer, at andelen af elever med gode 
resultater for den samme årgang er faldet med mere end 5 procentpoint (fx fra 72% til 66% = -6 procentpoint). Hvis 
en celle er blank, skyldes det, at der i ét eller begge af de to år, der sammenholdes, er mindre end 3 elever. Af 
anonymiseringsmæssige årsager, må kategorier med minde end 3 elever ikke anvendes 
 Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
  
  
Dansk, læsning 
   
  Grafen viser, at elever i "godt, rigtigt godt og fremragende" er faldet fra 2. til 4. (14/15-16/17) årgang med -8.6 
procentpoint og igen fra 4. til 6. (16/17-18/19)årgang med -6,4 procentpoint 
    
  Grafen viser, at eleverne i "godt, rigtigt godt og fremragende" er faldet fra 2. til 4 årgang (16/17-18/19) med -
21,6 procentpoint. 
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  Matematik 
    
  Grafen viser, at eleverne i "godt, rigtigt godt og fremragende" er steget fra 3. til 6. (15/16-18/19) årgang med 3,5 
procentpoint 
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Elever med 'fremragende' resultater i nationale test 
Udviklingen i andelen af de 'allerdygtigste' elever i dansk, læsning og matematik for 
den samme årgang, angivet i procentpoint 
  

 Dansk, læsning  Matematik 

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

 2. årg. 14/15 ift. 4. 
årg. 16/17 

4. årg. 16/17 ift. 6. 
årg. 18/19 

2. årg. 16/17 ift. 4. 
årg. 18/19 

3. årg. 15/16 ift. 6. 
årg. 18/19 

Resenbro Skole -3,4 1,0  8,4 

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

Landstal 1,8 -4,5 -0,9 0,4 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommune- og landstallene: Folkeskoler. Tabellen viser, hvordan eleverne på 
en given årgang, der har opnået et resultat i de nationale test, udvikler sig fra test til test. De 'allerdygtigste' betegner 
elever, der opnår et resultat karakteriseret som ’fremragende’ på den kriteriebaserede skala. Mørkegrøn indikerer, at 
andelen af elever med fremragende resultater for den samme årgang er steget med mere end 5 procentpoint (fx fra 
66% til 72% = +6 procentpoint), lysegrøn indikerer, at andelen af elever med fremragende resultater for den samme 
årgang er steget, men med mindre end 5 procentpoint (fx fra 66% til 70% = +4 procentpoint), orange indikerer, at 
andelen af elever med fremragende resultater for den samme årgang er faldet, men med mindre end 5 procentpoint 
(fx fra 70% til 66% = -4 procentpoint) og rød indikerer, at andelen af elever med fremragende resultater for den 
samme årgang er faldet med mere end 5 procentpoint (fx fra 72% til 66% = -6 procentpoint). Hvis en celle er blank, 
skyldes det, at der i ét eller begge af de to år, der sammenholdes, er mindre end 3 elever. Af anonymiseringsmæssige 
årsager, må kategorier med minde end 3 elever ikke anvendes 
 Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
  
  
Dansk, læsning 
    
  Grafen viser et fald på -3.4 procentpoint i de "allerdygtigste" læser på læsere på 6. årgang fra 2. til 4. årgang 
(14/15-16/17), men en stigning på 1 procentpoint fra 4. til 6. klasse (16/17-18/19) 
    
  Matematik 
    
  Grafen viser en stigning i de "allerdygtigste" i matematik på 8,4 procentpoint, fra 3. til 6. årgang. 
  
 
 

Elever med 'dårlige' resultater i nationale test 
Udviklingen i andelen af elever med 'dårlige' resultater i dansk, læsning og 
matematik for den samme årgang, angivet i procentpoint 
  

 Dansk, læsning  Matematik 

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

 2. årg. 14/15 ift. 4. 
årg. 16/17 

4. årg. 16/17 ift. 6. 
årg. 18/19 

2. årg. 16/17 ift. 4. 
årg. 18/19 

3. årg. 15/16 ift. 6. 
årg. 18/19 

Resenbro Skole  5,0   

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

Landstal 3,7 -1,4 6,4 -2,0 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommune- og landstallene: Folkeskoler. Tabellen viser, hvordan eleverne på 
en given årgang, der har opnået et resultat i de nationale test, udvikler sig fra test til test. Elever med 'dårlige' 
resultater betegner elever, der opnår et resultat karakteriseret som ’mangelfuld’ eller ’ikke tilstrækkelig’ på den 
kriteriebaserede skala. Mørkegrøn indikerer, at andelen af elever med dårlige resultater for den samme årgang er 
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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). 
  
  
Grafen viser en stigning på 5 procentpoint i andelen af dårlige resultater i dansk, læsning fra 4. til 6. årgang (16/17-
18/19) 
    
  Sammenfatning: De nationale test i dansk, læsning, på 6. årgang 18/19 sammenholdt med årene tidligere viser, at 
der er sket en lille stigning i de "allerdygtigste", læsere, men også en stigning i elever med "dårlige" resultater.  
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Sprogvurderinger i 0. klasse 
Normfordeling for Sprogvurdering 3-6 - Talesproglige færdigheder og Før-skriftlige 
færdigheder 
  

 
  
Kilde: Sprogvurdering 3-6 
  
Indsatsgruppefordeling klassetest, procent 
  

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

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

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

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

 
  
Note: Der inkluderes kun data for elever med Organisering Kommunal eller Ikke oplyst.. Normfordelingen er, at 85% 
placerer sig i indsatsgruppen "Generel", 10% placerer sig indsatsgruppen "Fokuseret" og 5% placerer sig i 
indsatsgruppen "Særlig". Såfremt et barns første sprogvurdering både består af en gruppetest og en individuel test 
benyttes resultaterne fra den individuelle test. 
Kilde: Rambøll Sprog 
  
  
1 elev (5%) procent. Starten af 0. klasse 
Følg op på  
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Hogrefe-prøver 

Skriftsproglig udvikling 
Fordeling i kategorier for Ordlæseprøve 1 
  

 
  
Kilde: Hogrefe Psykologisk Forlag A/S © 
Note: Figuren viser resultater for skoleåret 2018-19 og 2017-18. Der inkluderes kun data for elever med Organisering 
Kommunal. 
  
  
Grafen viser at alle elever er i stabiliseringsfasen eller over. Der er igangsat tiltag for de elever, der ligger i 
stabilisering. 
  
 
 
Fordeling i kategorier for Ordlæseprøve 2 
  

 
  
Kilde: Hogrefe Psykologisk Forlag A/S © 
Note: Figuren viser resultater for skoleåret 2018-19 og 2017-18. Der inkluderes kun data for elever med Organisering 
Kommunal. 
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ELEVERNES TRIVSEL 
Resenbro Skole arbejder trivselsårsplaner for alle klasser. Formålet er at:  
   
  
 

 Styrke børnenes trivsel individuelt og i fællesskabet 
 Understøtte det løbende trivselsarbejde 
 Skabe sammenhæng i trivselsarbejdet   
 Fremme det professionelle samarbejde om børnenes trivsel 

 
   
    
 Trivselsårsplanen er et fundament for samarbejde omkring klassen og trivslen i klassen. 
    
 Resenbro Skole arbejder med fællesuger/dage, hvor eleverne blandes på tværs af årgange og derved får kendskab til 
hinanden. Der er i skoleåret 19/20 afprøvet frivillige aktiviteter styret af eleverne.  
    
  Hver fredag afholder hele skolen fælles morgensamling, der er med til at styrke sammenholdet og fællesskabet. 
    
 Den understøttende undervisning varetages af klassepædagogen, der er med i teamene i indskolingen. UUV om 
fredagen har et trivselsperspektiv og der arbejdes efter trivselsårsplanen. 
    
  Resenbro Skole afholder trivselskonferencer og to skolehjem samtaler. Der er udarbejdet en antimobbestrategi og 
ordensregler. Ordensreglerne bliver i løbet af året gennemgået med eleverne, knyttet an på værdier. 
    
  Resenbro skole har en god trivsel og der arbejdes målrettet på at de gode resultater fastholdes. 
  
  

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? 
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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).   
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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).   
  
Grafen viser, at 43% af eleverne ikke føler, de er med til at bestemme i timerne. Det er en stigning i forhold til de 
sidste to år.  
 Der er ikke planlagt konkrete tiltag, men Resenbro Skole er opmærksom på denne udfordring.  
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Trivsel i 4.-6. klasse 

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

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale 
trivselsmåling for elever på mellemtrinnet og i udskolingen opgøres på en skala fra 1 til 5, hvor 1 repræsenterer den 
ringest mulige trivsel og 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel. Den nationale trivselsmåling består af 40 spørgsmål 
for elever på mellemtrinnet og i udskolingen. 29 af de 40 spørgsmål indgår i beregningen af de fire viste temaer.  
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
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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).   
  
Grafen viser der er sket en stigning i uro. Stigningen skyldes en årgang, der har været udfordret. Der er sat særlige 
tiltag i gang, for at skabe gode rammer for alle eleverne. 
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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). 
  
  
Grafen viser, at Resenbro Skole har et fravær, der ligger under det kommunale gennemsnit på sygdom, men over det 
kommunale gennemsnit i forholdt til fravær med tilladelse.  
 Resenbro Skole har ikke noget ulovligt fravær. 
 Resenbro Skole forholder sig løbende til fraværsstatistikker og følger op på elever med meget fravær. 
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SKOLEBESTYRELSENS UDTALELSE 
I dette afsnit skal skolebestyrelsen forholde sig til skolens samlede kvalitetsrapport og de opnåede 
resultater. Det er en del af grundlaget for skolebestyrelsens arbejde at føre tilsyn med skolens 
virksomhed. Det vil derfor også være skolebestyrelsen opgave at forholde sig til skolens arbejde med de 
overordnede mål og skolens status i øvrigt.  Skolebestyrelsen skal forholde sig til skolens resultater med 
særlig fokus på indfrielsen af de nationale og kommunale mål (lærings- og udviklingsmålene).  
   
   
  
Skolebestyrelsen er igen i år glade for de flotte resultater Resenbro Skole opnår, men stiller sig endnu engang 
spørgende til hvor langt skolen kunne komme, hvis der var en endnu bedre bemanding (økonomi) på skolen. 
Skolebestyrelsen opfordrer Børn og Ungeudvalget til at tilføre skolevæsenet flere midler. 
  
Vi bakker op om ledelsens og medarbejdernes ukuelige arbejde på at sikre trivslen, i en tid hvor flere og flere elever 
får en diagnose. Det er her værd at bemærke den nye indsats skolen har lavet i denne henseende. 
 I forhold til resultaterne fra de nationale tests i dansk, er det ikke noget vi er bekymrede for, da læsevejlederen og 
lærerne arbejder med en langsigtet plan med andre læsevejledere i vores skolefællesskab. 
 Det er igen i år en stolt og glad skolebestyrelse der har gennemgået kvalitetsrapporten og de opnåede resultater og 
bakker fortsat op om den retning skolen har valgt, i fællesskab med skolebestyrelsen. 
  


