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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 
Sejs Skoles mission er at være folkeskole for alle børn i skoledistriktet 
   
 Sejs Skoles vision er, at alle børnenes potentialer udfoldes optimalt, således at alle har de bedste vilkår for at udvikle 
sig som nogen og til noget.  
   
 Sejs Skole baserer sit virke på tre grundværdier: 
   
 • Fællesskab og trivsel. 
Fællesskab og trivsel er helt grundlæggende forudsætninger for et godt 
læringsmiljø og en god dagligdag for alle. Vi vil understøtte et fællesskab 
baseret på, samarbejde og tillid, med plads til forskellighed og individualitet 
og med respekt for ordentlighed og basal mellemmenneskelig moral og god 
omgang med hinanden. 
  
 • Kvalitet og ambition. 
Alle skal gøre det, så godt de kan, og alle skal kvalitetsudvikle praksis og 
hverdag på alle niveauer. Vores ambition er, at alle børn får lært og udviklet 
sig så meget som det enkelte barn har forudsætninger og muligheder for i 
det læringsmiljø, som vi har ansvaret for at skabe rammerne om. Det sker i 
samspil med professionelle og engagerede voksne, der vil børnene og 
hinanden noget og har noget på hjerte. 
  
 • Udsyn og mod. 
Vi skal turde udforske og diskutere verden omkring os og lade os inspirere – 
lokalt og globalt, så vores skole får øje på nye muligheder og så vores 
elever på alle måder rustes til at møde verden, selvstændigt og kritisk, og 
finde muligheder og se nye veje, nu og i fremtiden. 
   
 Skolen ligger i et større skoledistrikt, som strækker sig over 10 km i øst-vest-retningen og 5 km i syd-nord-retningen. 
Der er børn fra byerne Mollerup, Linå, Laven, Gl. Laven, Hårup, Hattenæs og Sejs-Svejbæk, hvor sidstnævnte er 
bopæl for 80-85% :af eleverne.  
 Skolen har i 19/20 738 elever, idet elevtallet er svagt stigende med gennemsnitlig 10-15 elever om året. Der er 3 (4) 
spor på skolen med i alt 31 klasser, idet der er 57 -92 elever på årgangene. Klassekvotienten er 23,8 i snit med 17-28 
elever pr klasse. Der er ansat ca. 80 medarbejdere på skolen. Skolen modtager næsten alle elever fra skoledistriktet 
varierende fra 93-97% ved indskrivningen over de sidste mange år.  
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SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 
Nærværende kvalitetsrapport vidner om en folkeskole i meget god kondition. Der er ambitiøse medarbejdere og børn, 
som genererer stor læring og trivsel - både hos børnene og de ansatte. Fællesskabet er i højsædet, og bidragene hertil 
fra alle parter, dvs. børn, forældre, medarbejdere og ledere, er forudsætningen for, at læringen og trivslen er på så 
højt et niveau. Ud over de datasæt, som er indlagt i rapporten, findes der også en forældretilfredshedsundersøgelse og 
en medarbejder-trivselsundersøgelse, som bekræfter ovenstående.  
  

Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at udfolde egne 
faglige, personlige og relationelle potentialer 
De forskellige data, der i denne rapport lægges frem, viser, at eleverne præsterer på et højt niveau både undervejs i 
skoleforløbet men også ved afslutning af skolegangen. I forhold til de forventninger, der tager afsæt i en 

socioøkonomisk reference, skal eleverne også præstere på et højt niveau. I de seneste år har rammerne for at drive 
skole givet anledning til bekymring for, om de høje niveauer kunne fastholdes. Denne rapport viser, at det høje faglige 
og trivselsmæssige niveau er fastholdt både undervejs i skoleforløbet, men også ved afslutning af skoleforløbet. 
 Skolen har en såkaldt positiv løfteevne, hvilket er udtryk for, at eleverne ved afslutningen af skolegangen præsterer 
bedre end forventet.  
 Elevernes trivselsmåling viser, at der opleves en stor grad af støtte og hjælp fra de fagprofessionelle, ligesom 
rammerne omkring undervisningen opleves som værende meget gode.  
 En meget stor andel af eleverne er meget glade for skolen og de voksne på skolen, ligesom den store andel er glad 
for sin klasse. 
 At der er en meget lille andel, som på en række parametre ikke trives hverken fagligt eller socialt er et stræbende 
mål hele tiden at forsøge at forbedre.  
 
  

Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at indgå i 
fællesskaber 
Skolen består af mange store og små fællesskaber, som børnene kan indgå i. Medarbejderne og forældrene har blik 
for vigtigheden af hele tiden at arbejde med fællesskaberne. Både de små og de store. Vores velkomst-folder til 
forældrene hedder: Sammen skaber vi det gode skoleliv, idet denne titel udtrykker en fælles fordring.  
 I skolens klasser arbejdes der hele tiden med at styrke den gode klassekultur, og i følge elevernes egne udsagn er der 
en meget god social trivsel. Vi har et velorganiseret akt-arbejde på skolen, der sikrer at vi hele tiden kan sætte ind, 
der hvor fællesskaberne er udfordrede. Den meget store andel af eleverne, som er glade for de voksne og oplever at 
kunne få hjælp hos dem afspejler, at børnene oplever at kunne indgå i fællesskaber.  
 I SFO er 99% af børnene indmeldt og i juniorklubben for 4.-6. årgang er ca. 75% af børnene indmeldt. Her er der 
mange muligheder for at indgå og opdyrke små fællesskaber. 
  

Skolens læringsmiljøer sikrer praksis der bygger på viden og 
udvikling af viden 
Der er på skolen en ambitiøs og veluddannet medarbejdergruppe, som arbejder sammen i forpligtende 
læringsfællesskaber. Vi har uddannede vejledere og resursepersoner på en række områder og en velorganiseret og 
struktureret samarbejdsmodel, som sammen med førstnævnte medvirker til, at skolens kerneopgave løses på et 
professionelt højt niveau. Det afspejles i elevernes trivselsundersøgelse og data, som viser, hvordan eleverne 
præsterer undervejs og til slut i skoleforløbet.  
 Med hensyn til kompetencedækning ligger vi generelt på et meget højt niveau. Vi er i gang med at hæve niveauet i 
udvalgte fagområder, hvor kompetencedækningen er lavere. 
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Status på skolens udviklingsarbejde med PLF 
PLF er forkortelsen for professionelle læringsfællesskaber, som er det professionelle samarbejde, der udleves i de 
forskellige team, der eksisterer på skolen. Det er her den professionelle kapital opbygges. 
  

Vision for arbejdet med udvikling af de professionelle 

læringsfællesskaber på vores skole (The big why) 
PLF er med til at 
   
 udvikle den kollektive dømmekraft på Sejs Skole i forhold til løsningen af kerneopgaven. 
   
 Vi skal spille hinanden gode og understøtte hinanden i den udvikling, der hele tiden pågår. Det er ønsket, 
at det medfører en endnu større professionalisering af vores arbejde. 
   
  

Status på arbejdet med udvikling af de professionelle 

læringsfællesskaber på vores skole 
Vi har de sidste par år prøvet forskellige metoder af og arbejdet med prøvehandlinger og reflekterende dialoger. 

Derudover har vi fået forskellige indføringer i teorien og erfaringer med professionelle læringsfællesskaber og 
professionel kapitals betydning for børnenes læring og trivsel.  
 De to første års arbejde er evalueret i alle afdelinger, i pædagogisk udvalg og drøftet mellem ledelse og plf-
resursepersoner. 
På den baggrund er vi blevet enige om at præcisere og formulere en ny vision for arbejdet med PLF, som det fremgår 
af 3.4.1. Det har medført, at vi har lavet nedenstående rammesætning for det næste halve års arbejde (3.4.3.) 
  

Hvilke konkrete tanker/mål har vi for det fremtidige arbejde med 
udviklingen af de professionelle læringsfællesskaber? 
Der skal fremover tages udgangspunkt i aktuelle problemstillinger fra de enkelte teams hverdag. 
 Frekvensen af møderne med PLF på dagsordenen, skal øges, så vi på et halvt år har 8 møder. (35 min som et punkt 
på teammøder med en fast rammesætning) 
 Målet med PLF-møderne er, at det ender med, at den professionelle dialog og i højere grad bliver en integreret del af 
mødekulturen. 
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RAMMEBETINGELSER 
Her er medtaget datasæt, som viser kompetencedækningen (dvs. undervisernes uddannelsesmæssige kompetence i 
fagene), inklusion samt elevtal og tosprogsandel. 
  

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).   
  
Af figuren fremgår det, at kompetencedækningen er faldet igen efter at være steget. En mulig forklaring er, at vi pt. 
har tre lærere på kompetenceløft i hhv. geografi og engelsk, samtidig med at de underviser i faget. Når de i hhv. 
sommeren 20 og 21 er færdige med uddannelsen i deres undervisningsfag (linjefag), vil kompetencedækningen være 
øget. 
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Kompetencedækning opdelt på fag i 18/19 

  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler. Kompetencedækning forstås som undervisning 
af lærere, som enten har undervisningskompetencer (tidligere linjefag) fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, 
eller har opnået en tilsvarende faglig kompetence via deres efteruddannelse mv. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  
Vi har særlig en udfordring i faget madkundskab, hvor vores kompetencedækning er lav. Her arbejder vi på at få 
uddannet en lærer i faget, men grundet nye optagelseskrav til dette fag, er læreren pt. i gang med at tage biologi på 
HF på B-niveau, som er et adgangskrav til dette. 
 I håndværk og design er vi også i gang med kompetenceløft af flere lærere. De 4 lærere i faget har oprindeligt hhv. 
sløjd og billedkunst som linjefag, samt en enkel med håndværk og design, som på opgørelsestidspunktet var på 
barsel. Vi har uddannet 2 lærere og er i gang med at uddanne 2 lærere som fablab-pionerer, som taler direkte ind i 
faget håndværk og design, ligesom vi har givet billedkunstlærerne maskinkursus, så de kan håndtere sløjdlokalet. 
Derudover har sløjdlæreren netop været på et "håndarbejdskursus" af en uges varighed, hvorfor vi ved næste 
opgørelse vil kunne vurdere flere lærere til at have undervisningskompetence i faget håndværk og design.  
 Årsagen til forholdsvis lav kompetencedækning i natur/teknologi kan sandsynligvis findes i kompromisser i forbindelse 
med ansættelser af barselsvikarer.  
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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).   
  
Det ses, at det er fra 2.-6. årgang (minus 3. årgang) vi har den laveste kompetencedækning. Det skal ses i lyset af 
forklaringen ovenfor om kompetencedækning i fagene. Det kan ses, at kompetencedækningen ved både indgang til og 
afgang fra skolen er meget høj.  
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Inklusion 
Antal og andel af elever skolen har segregeret til inklusionscentre og specialskole  

  

 Antal Procent 

Sejs Skole 12 1,6% 

  
  
 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 inklusionscentre 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 inklusionscenter og/ eller 
specialskole. Dette betyder, at eleverne kan være ældre end 6. klassetrin. Dette kan medføre bias i skolernes 
segregeringsandel.  
  

  
Denne opgørelse er med for første gang i kvalitetsrapporten. Tallet 12 er udtryk for hvor mange børn, som bor i vores 
distrikt, men går i en specialklasse i kommunalt regi. De børn, som har gået i specialklasse fra begyndelsen af 0. 
årgang, er ikke medregnet i tallet. Det kommunale tal er 2,7 %, som sammenligning med de 1,6% ovenfor. 
Medregner man de børn, der altid (fra begyndelsen af 0. årgang) har gået i specialklasse er tallet 4,9 % for Silkeborg 
Kommune. Der ikke et tilsvarende tal tilgængeligt for Sejs Skole 
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Elever 
Elevtal og andel elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog 

  

 Elevtal Andel der modtager undervisning i dansk som andetsprog 

  Samlet Drenge Piger 

Sejs Skole, 18/19 720 - - - 

Sejs Skole, 17/18 722 - - - 

Sejs Skole, 16/17 722 0,8% - 1,4% 

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).  
  
I følge tabellen har vi pt. ingen elever, som modtager undervisning i dansk som andetsprog. Skoleafdelingens 
konsulent undersøger årsagen til de manglende tal, idet vi har haft elever der modtog undervisning i dansk som andet 
sprog i både 17/18 og 18/19. Elevtallene er ikke retvisende i forhold til 5/9 tallet, men dog i nærheden af.  
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ELEVERNES LÆRING OG UDVIKLING 
Her er medtaget datasæt fra de nationale test i dansk, læsning og matematik, sprogvurderinger fra 0. årgang, 
ordlæseprøver fra 1. og 2. årgang samt afgangseksamen på 9. årgang.  
  

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 

Sejs Skole Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja 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).   
  
Af grafen ovenfor fremgår det, at både 4. og 8. årgang ligger under 80 % af gode læsere på netop 4. årgang. En 
tendens som ses næsten hvert år på Sejs Skole men også på kommune- og landsplan. 4. årgang har 73% gode 
læsere, hvilket giver anledning til særlig opmærksomhed i det fremadrettede. En mulig forklaring på resultatet kan 
være særlige trivselsmæssige og inklusionsudfordringer på årgangen, som der i skrivende stund er taget hånd om.  
 Når det kommer til matematik, fremgår det af grafen ovenfor, at alle de målte årgange har over 80% gode resultater. 
De bagvedliggende tal viser, at der er mellem 90 og 96%(8.årgang) gode i matematik. Tendensen er, at antallet af 
gode i matematik er stigende gennem skoleforløbet. En mulig forklaring kan være, at vi siden 2014 har udvidet 
undervisningstiden i matematik med 25% på alle klassetrin (fra 4 til 5 ugentlige lektioner. Tendensen ses også på 
kommuneniveau. 
  
 
 

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 

Sejs Skole -17,7 14,1 -1,8 -3,6 -5,3 -23,0 4,4 4,0 3,8 

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 
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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 
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). 
  
  
Af figuren ovenfor ses, at andelen af gode læsere falder markant på 4. årgang i forhold til, da de gik på 2. årgang. De 
bagvedliggende tal viser, at det er et fald fra 96% til 73%. Et fald der også ses i forhold til kommunen og til hele 
landet.  
 Andelen af gode læsere falder ligeledes på 6. årgang fra 2. til 4. og igen fra 4. til 6. årgang. De bagvedliggende tal 
viser, at det er et fald gående fra 96% til 92% og til 87% på 6. årgang. en tilsvarende tendens ses på kommuneniveau 
- dog 20-25% under.  
 På 8. årgang ses ligeledes et fald i antal gode læsere fra 2. årgang til 8. årgang. Der var 97% på 2. årgang og 91% 
på 8. årgang. Tendensen ligner kommuneniveauet, som dog ligger 10-15% under.  
 Når det gælder matematik, ses det, at antallet af elever med gode resultater stiger på alle positioner for Sejs Skole. 

Sluttallet for hhv. 6. årgang og 8. årgang er hhv. 97 og 99%, som er godt 15% over kommuneniveauet. 
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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 

Sejs Skole 4,6 -12,9 7,7 -2,5 -2,7 8,3 21,7 -12,2 -5,8 

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 

  
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: 
 Andelen af elever på 4. årgang med fremragende resultat er steget 8.3 % fra 2. til 4. årgang samtidig med, at vi 
tidligere konstaterede, at der var blevet færre gode læsere. Det er udtryk for en større spredning. De bagvedliggende 
tal viser, at 23% er fremragende læsere, hvor kommuneniveauet er 8%. 
 Andelen af elever på 6. årgang med fremragende resultat er faldet med knap 3% fra både 2. til 4. og fra 4. til 6. 
årgang. Her viser de bagvedliggende tal, at 4,5% er fremragende læsere mod 3,3% på kommuneniveau. 
 Andelen af elever på 8. årgang med fremragende resultat er først steget fra 2. til 4., så faldet fra 4. til 6. og igen 
steget fra 6. til 8. årgang, så der er tale om et netto fald på 0,6 % fra 2. til 8. årgang.  
 De bagvedliggende tal viser at 17 % er fremragende læsere på 8. årgang, hvor kommuneniveauet er 15%.  
 Matematik: 
 Andelen af 6. årgangs elever med fremragende resultat er faldet med små 6% i modsætning til kommuneresultatet, 
som viser en stigning på 1%. De bagvedliggende tal viser, at faldet er fra ca. 22% til 16% mod de kommunale tal, 

hvor stigningen er fra 9% til 10%.  
 Andelen af 8. årgangs elever med fremragende resultat er først steget med knap 22% og derefter faldet med 12%, 
hvor kommune- og landstal er med noget mindre udsving men samme tendens. De bagvedliggende tal viser, at faldet 
fra 6. til 8. årgang var fra 36% til 24% mod kommunetallet 11% til 8% for samme. 
 Det skal bemærkes, at det er første gang, der er nationale test i matematik på 8. årgang.  
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Elever med 'dårlige' resultater i nationale test 
Udviklingen i andelen af elever med 'dårlige' resultater i dansk, læsning og 

matematik for den samme årgang, angivet i procentpoint 

  

 Dansk, læsning  Matematik 

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

8. årg. 18/19 6. årg. 
18/19 

 2. årg. 

12/13 ift. 
4. årg. 
14/15 

4. årg. 

14/15 ift. 
6. årg. 
16/17 

6. årg. 

16/17 ift. 
8. årg. 
18/19 

2. årg. 

14/15 ift. 
4. årg. 
16/17 

4. årg. 

16/17 ift. 
6. årg. 
18/19 

2. årg. 

16/17 ift. 
4. årg. 
18/19 

3. årg. 

13/14 ift. 
6. årg. 
16/17 

6. årg. 

16/17 ift. 
8. årg. 
18/19 

3. årg. 

15/16 ift. 
6. årg. 
18/19 

Kommunen 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 
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). 
  

  
Figuren viser ingen tal for Sejs Skole. Årsagen hertil er undersøgt og svaret er, at vi ikke har elever i denne kategori.   
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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) 

Sejs Skole, 
18/19 

8,1 9,2 8,7 

Sejs Skole, 
17/18 

7,5 8,5 7,8 

Sejs Skole, 
16/17 

7,5 8,3 7,8 

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). 
  
Tabellen viser, at vi i de tre fag/fagområder ligger højere end de foregående år. Selv om kommunetallene for de 
foregående år ikke er medtaget her, er de også i 18/19 højere end de foregående år. 
  

 
 

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

  

 Dansk Matematik Bundne prøvefag (i alt) 

 Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger 

Sejs Skole, 
18/19 

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

Sejs Skole, 
17/18 

7,2 7,8 8,3 8,6 7,5 8,1 

Sejs Skole, 
16/17 

7,2 7,9 9,0 7,4 7,8 7,7 

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). 
  
Tabellen viser, at drengene er bedre end pigerne, når det gælder matematik, og visa versa når det gælder dansk. En 
tendens som er set de foregående år både på Sejs Skole, men også i Silkeborg Kommune og på landsplan. Mht. til de 
prøvebundne fag (mdt. engelsk og tværfaglig naturvidenskabelige fag), så er forskellen mindre mellem piger og 
drenge.  
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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). 
  
Grafen viser, at vi havde en enkelt elev, som ikke opnåede 02 eller derover i både dansk og matematik. 
  
 
 

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). 
  
Grafen viser, at det var en dreng, som ikke opnåede 02 eller derover i både dansk og matematik.  
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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). 
  
Grafen viser, at vi havde en enkelt elev, som ikke aflagde alle prøver. Vi havde en, som var syg under de skriftlige 
prøver, og som her i december har aflagt disse prøver.  
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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 

Sejs Skole 8,7 8,2 0,5 * 7,8 7,8 0,0  7,8 7,7 0,1  

  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den socioøkonomiske 
reference er et statistisk beregnet udtryk, som viser, hvordan elever på landsplan med samme baggrundsforhold som 
skolens elever har klaret FP9. En stjernemarkering angiver, at skolens karaktergennemsnit er statistisk signifikant 
forskelligt (ved et 95% signifikansniveau) fra dens socioøkonomiske reference. Dette betyder at der med 95% 
sandsynlighed kan siges at være forskel mellem karaktergennemsnittet og den socioøkonomiske reference. Den 
mørkegrønne farve angiver at der er en signifikant positiv forskel, og den lysegrønne farve angiver, at forskellen er 
positiv men ikke signifikant. Den røde farve angiver at der er en signifikant negativ forskel, og den orange farve 
angiver, at forskellen er negativ men ikke signifikant. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
  
Tabellen viser, at vi over en treårig periode har en positiv løfteevne, idet vi har ligget mellem 0,0 og 0,5 de sidste tre 
år. Et mønster som ser tilsvarende ud for de sidste mindst 7 år, hvor vi har ligget i det samme spænd. Udsvingene er 
ofte forudsigelige, idet vi som sådan ikke er overraskede over dette års positive løfteevne, som afspejler de resultater 
vi har set undervejs i årgangens skoleforløb.  
  
 
 

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

færdigheder 

  

 
  
Kilde: Sprogvurdering 3-6 
  
Tabellen viser hvilken fordeling, der er normen på landsplan.  
  

Indsatsgruppefordeling klassetest, procent 
  

 
  
Figuren viser skolens resultater for skoleåret 2019-20. Der inkluderes kun data for elever med Organisering Kommunal 
eller Ikke oplyst og Klassetrin alle valgt. 
Denne figur har til formål at give et overblik over, hvor mange af skolens/skolernes elever, der er blevet 
sprogvurderet. 
  
  
Denne figur vedrører 0. årgang 19-20, hvor der er 5% af eleverne, som fordrer en særlig indsats på det talesproglige 
område.  
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Indsatsgruppefordeling klassetest, procent 
  

 
  
Figuren viser skolens resultater for skoleåret 2018-19. Der inkluderes kun data for elever med Organisering Kommunal 
eller Ikke oplyst og Klassetrin alle valgt. 
Denne figur har til formål at give et overblik over, hvor mange af skolens/skolernes elever, der er blevet 
sprogvurderet. 
  
  
Denne tabel viser, at der i 0. årgang 18-19 var 3% svarende til to elever, som krævede en fokuseret 

indsats, som er en indsats uden ekspertbistand ude fra. 
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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 
  
  
Figuren viser, at der for 17-18 var en enkelt elev, som krævede en særlig indsats, og nogle få som krævede en 
fokuseret indsats målt på en individuel test. Testene for skoleåret 17-18 og før den tid, har ikke været opdelt i hhv. 

talesproglig og skriftsproglig del.  
  

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 
  

  
Figuren viser, at der i skoleåret 16-17 kun var elever, som krævede en generel indsats.  
  

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 
  
  
Ingen data til rådighed. 
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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. 
  
  
Figuren viser fordelingen mellem de forskellige niveauer, idet testen er fra foråret i 1. årgang. Sammenlignet med den 
gældende norm, som ikke er angivet her, men findes i et tilhørende materiale, forventes det, at ca. 42 % er i enten 
beherskelse eller automatisering. For de to årgange viser det, at vi har mellem 67% og 77% i de to kategorier. Der er 
ingen elever i før-fasen, og under 5% i erkendelsesfasen. Normen for de to tilsammen er ca. 11% 
  

 
 

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. 
  
  
Figuren viser fordelingen mellem de forskellige niveauer. Testen er taget foråret 2. klasse, og viser, at mellem 51% og 
56% er i enten beherskelse eller automatisering. Normen er ca. 35%. Det er forventeligt at 0,2% er elitelæser, men 
dem har vi ingen af. Ligeledes er der ingen i før-fasen og mellem 1% og 11% i erkendelse. De to faser har en norm på 
ca. 11% tilsammen.  
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OVERGANG TIL UNGDOMSUDDANNELSE 
Her er medtaget datasæt, som viser andelen af elever, som kommer i gang med en ungdomsuddannelse og oversigt 
over uddannelsesparathedsvurderingen,  
  

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). 
  
Grafen viser, at kun ca. 30% er i gang med en ungdomsuddannelse efter 3 mdr. Forklaringen kan være, at rigtig 
mange elever vælger at tage på efterskole på 10. årgang. En tendens som også ses på kommuneniveau. Efter 15 mdr. 
ligger vi stabilt på plus 95% over de sidste mange år. Hvad de sidste 5% laver har vi ikke direkte kendskab til, men en 
forklaring kan være, at nogle tager på udveksling til udlandet efter 10. klasse, mens andre går på produktionsskole, 
som nu er ændret til FGU, som er en forkortelse for Forberedende Grunduddannelse 
  
 
 

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). 
  
Grafen viser, at det i 18/19 er ca. lige mange drenge og piger, som ikke er i gang med en ungdomsuddannelse efter 3. 
mdr. Der har tidligere været en klar overvægt af piger, som var i gang med ungdomsuddannelsen. Der ses ikke 
umiddelbart en forklaring på denne ændring  
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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). 
  
Af grafen fremgår det, at der er flere drenge end piger fra årgang 17, som er i gang med en ungdomsuddannelse efter 
15 mdr., men det er så tæt et løb, at det må tilskrives alm. årsudsving. 
  
 
 

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).   
  
Af grafen fremgår det, at over 95% af eleverne er uddannelsesparate både i skoleåret 18/19 men også i de 
foregående år. På trods af, at årgangen klarede sig over forventning til afgangsprøverne, er der et lille fald i procenten 
for uddannelsesparathedsvurdering, men det må opfattes som værende under bagatelgrænsen. 
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ELEVERNES TRIVSEL 
Her er medtaget datasæt fra den nationale trivselsundersøgelse i 0.-3. årgang samt tilsvarende undersøgelsen i 4.-9. 
årgang, som er to lidt forskellige undersøgelser dog med de samme temaer. Derudover data over den registrerede 
elevfravær. 
  

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).   
  
Tabellen viser, at eleverne i meget overvejende grad er glad for deres klasser sammenlignet med kommuneniveauet.  
  
 
 

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).   
  
Tabellen viser, at der er ca. 5% af eleverne på skolen og i kommunen der tit føler sig alene. Og mellem 30% og 40% 
føler sig nogle gange alene. I alt viser skolens niveau til at passe med kommuneniveauet.  
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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).   
  
Tabellen viser, at der over en 3-årig periode er et fald i andelen af elever, der oplever at blive drillet, så de bliver kede 
af det. Tilsvarende er der over en 3-årig periode en stigning i andelen af elever, som ikke oplever dette.  
  
 

 

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).   
  
Tabellen viser, at 90% af eleverne på skolen er meget glade for deres lærere. I skoleåret 17-18 har der været 1% 
svarende til ca. 7 elever, som har svaret nej til at være glad for lærerne.  
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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).   
  
Figuren viser, at eleverne i meget overvejende grad oplever sig meget hjulpet af lærerne. I skoleåret 17-18 har der 
været 2% svarende til ca. 14 elever, som svarer nej til at lærerne er gode til at hjælpe. 
  
 

 

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).   
  
Figuren viser, at 4% af eleverne ikke finder, at de lærer noget spændende i skolen. Det er der til gengæld mellem 
60% og 70% der gør med en dalende tendens. Skolens niveau ligger over kommuneniveauet.  
  
 
 

  



   

Kvalitetsrapport 2018/19 Sejs Skole 

   

   

 28  

   

 

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).   
  
Figuren viser, at kun en lille andel af eleverne oplever at være med til at bestemme, hvad der forgår i timerne. 
Skolens niveau minder om kommuneniveauet.  
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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).   
  
Det skal bemærkes, at kun 1/4 af 9. årgang fik svaret på undersøgelsen, idet den var flyttet til maj måned, som både 
indeholdt skriftlige prøver samt forberedelse og forarbejde til de mundtlige prøver, ligesom sidste skoledag lå meget 
tidligt. Fra tidligere undersøgelser ved vi, at 9. årgang plejer at svare mere positivt end gennemsnittet for 4.-9. 
årgang.  
 Tabellen viser, at skoleåret 18-19 ligger lidt lavere end de øvrige år, men dog over kommuneniveauet på alle 
temaerne.  
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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).   
  
Figuren viser, at over 75% af eleverne trives på et højt niveau rent social, og under 5% trives på et lavere niveau. 
Niveauet for den gode trivsel er noget over kommuneniveauet.  
  
 
 

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).   
  
Figuren viser, at over 80 % trives rent fagligt på over et gennemsnitligt niveau, hvor de godt 40% er på et meget højt 
niveau. Under 1 % trives på et meget lavt niveau og 4%-7% trives på et lavere niveau. Resultatet er ligger noget over 
kommuneniveauet i positiv forstand.  
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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).   
  
Figuren viser, at niveauet for støtte og inspiration har en vigende tendens over de sidste tre år, hvor andelen af det 
høje niveau er faldende og andelen af det lave niveau er stigende. Som helhed ligger skolen stadig lidt over 
kommuneniveauet. 
  
 

 

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).   
  
Omkring 90% af eleverne oplever ro og orden på enten et højt eller meget højt niveau. Det er under 1%, der oplever 
det på et meget lavt niveau, og under 10% der oplever det på et lavere niveau. Alt i alt ligger skolen på et niveau over 
kommuneniveauet, særligt på andelen, der oplever det på et meget højt niveau. 
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Fravær 
Det gennemsnitlige elevfravær i procent, opdelt på fraværstype 

  

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

  
Grafen viser, at vi har et forholdsvis lavt gennemsnitligt elevfravær. Fraværet med tilladelse er forsvindende, idet vi i 
mange år har sagt nej til ekstra frihed uden for ferierne. Med den nye bekendtgørelse, som er trådt i kraft, forventer 
vi, at dette tal vil stige fremover, samtidig med at det ulovlige fravær vil falde, idet der i den gruppe er indeholdt 
ekstra ferie uden tilladelse.  
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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).  
  
Kompetencedækning 
 SB kan med tilfredshed konstatere, at skolen har en høj kompetencedækning over næsten hele linjen. På de 
udfordrede områder konstaterer SB, at der er lavet en plan, som får kompetencedækningen op på niveau. 
   
 Trivsel 
 Elevernes sociale og faglige trivsel ligger på et ønskeligt højt niveau, som ser ud til at være fastholdt over en 
årrække. Det bemærkes, at det ligger over kommuneniveauet, hvilket vi også mener, det burde gøre. 
 Selv om kvalitetsrapporten ikke indeholder data om medarbejdernes trivsel, har vi kendskab til, at dette også ligger 
på et højt niveau bortset fra "krav i arbejdet", som sammenholdt med elevernes gode præstationer vidner om 
ambitiøse medarbejdere, som løber meget stærkt.  
   
 Faglige resultater 
 Skolens værdisæt om kvalitet og ambition afspejles i de meget gode faglige resultater målt i de nationale test i dansk, 
læsning og matematik. Sprogtest ved indgangen til skolen viser, at børnene generelt kommer med meget gode 
forudsætninger, hvorfor vi også må forvente, at skolen kan bibringe børnene gode faglige kompetencer. 
 Målt på afgangseksamen viser dette at holde stik, idet eleverne præsterer på et meget højt niveau og skolen har en 
positiv løfteevne. At 40% af eleverne har fået et eksamensgennemsnit på 10,0 og derover taler sit eget sprog, 
sammenholdt med at kun én elev ikke opnåede 02 eller derover i både dansk og matematik.  
   
 Inklusion 
 Da der ikke er data fra tidligere år, er det svært at vurdere inklusionsgraden/segregeringsgraden, som er udtryk for, 
hvor mange elever skolen sender i specialklasse. At der kun er 12 elever, som går i specialklasse er rent procentuelt et 
lavt tal, som evt. kan tolkes, som om at skolen er dygtig til inklusion. 
   
 Fremtiden og rammerne for skoledrift 
 Skolebestyrelsen har tidligere været bekymret for, om de gode resultater kunne fastholdes under de rammer, der er 
stillet til rådighed. Den bekymring er ikke fjernet, men bestyrelsen konstaterer dog, at der ind til nu ikke er tegn på 
tilbagegang, men en sikker fastholdelse af det høje niveau.  
 Bekymringen går på, at særligt de fysiske rammer er så meget under pres grundet et stigende elevtal, som i følge 

prognosen fortsætter i de næste 10 år, at det er bydende nødvendigt at handle nu. Der bør laves en helhedsplan 
for Sejs Skole som en 4-sporsskole, så den snarligt uomgængelige udbygning af skolen ikke kommer til at foregå 
uden sådan en helhedsplan.  
   
 Lige nu er der ikke plads til, at skolen bliver 4-sporet, hvilket allerede er sket på én årgang, og efter sommerferien 
2020 vil der være to årgange mindst med 4 spor. At de fysiske rammer er for små, kan meget nemt blive årsag til 
vigende trivsel hos både elever og ansatte og dermed påvirke det faglige niveau og resultater i negativ retning. Derfor 
råbes vagt i gevær.  
   
 Det er et forsigtigt håb, at de lovede tilførsler af ekstra resurser til skolerne bliver til virkelighed i den nuværende 
byrådsperiode. Der er ikke råd til at forringe rammerne.  
   
   
  


