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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 
Sorring skole ligger højt placeret på en bakke i Søhøjlandet mellem 
Silkeborg og Århus. 
 

Den første skole i Sorring starter i år 1835 på Hovedgaden. År 1901 bliver "Den nye skole" bygget på 
Skolebakken. I dag bruges denne bygning til klub for 4.-6.kl.og til samlingssted for dagplejen. 
I år 1978 indviedes den førte del af den nuværende skole. Den er siden da udbygget og ombygget i alt 
11 gange. Den nuværende skolebygning består af: 13 klasselokaler, 7 faglokaler, 1 sfo, 1 aula, 2 
elevgarderober, et skolebibliotek, personalerum og 2 personaleforberedelsesrum, kontorer og grupperum 
- samt små nicher og hemse. 
Skolen har i dag 210 elever fordelt fra 0. til 6.klasse. Skolen har 16 lærere, 2 børnehaveklasseledere, 4 

pædagoger og 4 pædagogmedhjælper. 
1 sekretær, 1 pædagogiskleder og 1 skoleleder. 
  

Læringsmiljø. 
Sorring skole gennemgik i skoleåret 2014/2015 en total renovering. Alt bliver nyt og og indbydende. Alle 

faglokaler er nye, og vores skolekøkken er grønt, smart og helt nyt. 
Alle klasser er desuden renoveret, og der er skabt forskellige læringsrum for eleverne. Vi har interaktive 
tavler i alle undervisningslokaler. Der er computere, Chromebooks, touchskærme og IPads til brug for 
alle elever og personale. 
Skolens sfo ligger i lokaler, som er placeret ved siden af indskolingen. Her er fælles garderobe for børn i 
0.-2.kl. I skoleåret 2014/2015 blev et par af sfo-lokalerne indrettet til fælleslokaler, hvilket har givet 

skolen to nye fantastiske lokaler: et kreativt værksted og et naturfagsværksted.  
I skoleåret 2015/2016 har skolen fået indrettet og moderniseret et helt nyt håndværk og design-lokale. 

 

Læringsstile og klasseledelse 

Sorring skole er en folkeskole med meget engagerede lærere og pædagoger. Vi har, som andre 
folkeskoler, børn med særlige forudsætninger/problematikker i de almindelige klasser. Det betyder, at 
man som lærer/pædagog på Sorring skole er kompetent i forhold til at kunne tilrettelægge sin 
undervisning, så alle børn bliver inkluderet, samt at lærerne altid laver tydelige og strukturerede 

undervisningsforløb. 
Der arbejdes med læringsstile og bevægelse på alle årgange og i alle fag. 

  
Teamsamarbejde 

Alle lærere og pædagoger arbejder tæt sammen i team - både årgangsteam, afdelingsteam og fagteam. I 
undervisningen er der ofte flere lærere fra teamet tilstede på samme tid. Det betyder, at man som lærer 
på Sorring skole er vant til at se på egen undervisning sammen med sit team. Der er struktureret 
læringsmøder med ledelsen, både ud fra observationer i undervisningen og i forhold til data for klassen 
og den enkelte elev. 
  

Trivsel 
Trivsel og børnefællesskaber er vigtige på 
Sorring skole. Det udfoldes bl.a. ved, at man 
som elev på Sorring skole går i klasse med hele 
sin årgang og sin afdeling. Dette giver børnene 

flere sociale relationer, flere at spejle sig i, flere 
at vælge legekammerater mellem = et større 
netværk og mulighed for bedre 
undervisningsdifferentiering og holddeling. 

Trivsel for personalet prioriteres også højt. 
Personalet på Sorring skole består af mange 
kreative og musikalske personer. At kunne se 

det sjove i det daglige arbejde og være 
anerkendende overfor hinanden står højt på 
dagsordenen på Sorring skole. 
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SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 
Sorring skole har de sidste mange år været i en rivende udvikling.  
 For 4 år siden startede vi arbejdet op med vores helt eget projekt: Synlig læring og synlig ledelse, samt 

med en fælles standard for den gode time. 
 Udvikler på Sorring skole fortsat stadig positivt ind i skolens omskiftelige og komplekse virkelighed.  
  

Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at udfolde egne 
faglige, personlige og relationelle potentialer 
Vi arbejder konstant på at gøre eleverne så dygtige, som de kan, inden for de ressourcer, som der stilles 
til rådighed for skolen.  

 At alle elever skal blive så dygtige, som de kan, kræver en særlig indsats både for de elever, som har 
faglige udfordringer; men også de fagligt stærke elever skal udfordres. 
 Her er det ikke kun vigtigt, at læreren har linjefagskompetencer. Lige så vigtigt - eller mere, er 
didaktiske kompetencer og evnen til at udvise klasseledelse. At skabe struktur og tydelighed for eleverne. 

Disse kompetencer har vi konstant fokus på for alle lærere og pædagoger.    
   
 Der er på Sorring skole udarbejdet: Standard for god undervisning på Sorring skole. 

 Denne standard har vi bla. fokus på gennem lederobservationer i undervisningen og evaluering i teams. 
 I skoleåret 18/19 havde vi særligt fokus på læringsmiljø og læringskultur - i forhold til vores standard. 
   
 I skoleåret 2015/2016, så en ny skole-hjem samtaleform dagens lys. Vi kalder det Årsrevy. Her 
præsenterer eleven sine forældre for egne produkter, som er lavet gennem hele skoleåret. Årsrevy giver 
forældrene et tydeligt billede af elevens progression i de forskellige fag. 

 I skoleåret 2019/2019 udvikles der videre på elevsamtalen. skole-hjem samtalen og elevplanen. 
   
 Skolens pædagoger deltager i en del af den understøttende undervisning med deres pædagogfaglige 
kompetencer. Hver årgang i indskolingen har tilknyttet en pædagog. Pædagogen deltager i årgangens 
ugentlige teammøde på lige fod med lærerne. 
   
 Se desuden punkt 3.4 

  

Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at indgå i 
fællesskaber 
Trivsel og børnefællesskaber er vigtige på Sorring skole. Det udfoldes bl.a. ved, at man som elev på 
Sorring skole går i klasse med hele sin årgang, ved fælles emneuger og ved vores nye tiltag: Ny 
indskolings- og ny mellemtrins struktur. Disse giver børnene flere sociale relationer, flere at spejle sig i, 
flere at vælge legekammerater mellem = et større netværk og mulighed for bedre 

undervisningsdifferentiering og holddeling. 
   
 De nye strukturer skal sikrer børns ret til at indgå i fællesskaber. 
både fællesskaber på årgangsniveau, men også i stor stil på 
afdelingsniveau. 
   
 Trivselsmålingen viser fortsat, at eleverne trives og er glade for at 

gå i skole og glade for deres lærere. Et punkt, som kan gøres mere 
ved, er elevernes inddragelse i planlægningen af indholdet i 

timerne. Der ikke er evidens for, at medbestemmelse har den store 
virkning på elevernes læring. Det er relationen mellem lærer og elev, 
feedback og feedforward samt tydelige mål for, hvad eleven skal 
lære, som giver det bedste resultat. 

 Skolebestyrelsen har i udarbejdet princip vedr. trivsel 
(antimobbestrategi) og i skoleåret 2016/2017 har de desuden haft 
fokus på skole-hjem-samarbejdet og kommunikation.  
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Skolens læringsmiljøer sikrer praksis der bygger på viden og 
udvikling af viden 
 
Skolelederen deltager i alle test og efterfølgende teammøder, hvor data behandles.  

   
Et fokuspunkt til teammøder med ledelsen er vedr. de nationale test og test fra Hogrefe. De nationale 
test viser, at vi på meget få at de årgange som testes, særligt i 6.klasse, ikke rammer de 80 % af 
eleverne i grupperne: god, meget god og fremragende, som UVM har sat som mål. 
Den systematiske indsamling af data og efterfølgende teammøder med ledelsen sikrer, at alle elevers 
faglige og sociale udvikling følges tæt.  

Er der behov for for en særlig indsats for enkelte elever fagligt og/eller socialt, så har vi på Sorring skole 
en 5 trins trappe, som alle går ud fra i dette arbejde. 
  

Status på skolens udviklingsarbejde med 

PLF 
Der er gennem årene gjort mange erfaringer på Sorring skole vedr. trivsel og 
faglighed. Vi tage alt det gode med ind i en ny indskolings- og mellemtrins-

struktur. 
   
 På Sorring skole arbejder vi ud fra følgende vision:  
 1) 
 Anerkendende pædagogik er en grundsten for alt pædagogisk arbejde på 
Sorring skole.  
 -Vi arbejder med forskellighed som en ressource 
   
 2) 

 Tryghed og trivsel for barnet kommer før læring og faglighed 
 -Vi har et trygt fællesskab, hvor frygten for at blive ekskluderet ikke eksisterer 
   
 3) 
 Alle børn på Sorring skole får passende udfordringer – hverken for store eller for små 
 -Vi har fokus på det enkelte barns succes kriterier, også de små skridt. 
   
Ny indskoling: Verdens bedste skolestart – med glæde, respekt og læring.  

 
På Sorring skole bliver nye elever til indskolingen på Sorring skole (0.kl.) med 
det samme en del af en samlet indskoling, med en samlet personalegruppe og 
en samlet børnegruppe fra 0.-2.klasse. 
Indskolingen på Sorring skole har fast tilknyttede lærere og pædagoger fra 
første skoledag i 0.kl. til sidste skoledag i 2.kl. 
   
Det tilknyttede personale har fælles ansvar for elevernes faglige og sociale 

udvikling. Hver elev får fra skolestart i 0.klasse en kontaktperson, som følger 
barnet i hele indskolingen. 
   
Indskolingen holder 2 faste teammøder hver uge. Møderne ledes af en PLF-
tovholder. 
   
 
Nyt mellemtrin:  Skolen for fremtiden 

 
På Sorring skole (3.-6.klasse) danner, uddanner og udvikler vi børn til fremtiden. Arbejdet med 21 skills, 
designcirklen, projektarbejdsformen og faglige kurser er en bærende del af arbejdet i mellemtrinnet 
   
Herunder ligger det kreative og innovative (udvikling af en ny idé og dens realisering i praksis) 
Herunder ligger det sjove, det anderledes, det inspirerende, det anti-hverdag. 
Herunder ligger fællesskab og samarbejde.  
Herunder ligger elevens forskellige roller i forskellige situationer 
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Det tilknyttede personale har fælles ansvar (3.-4.kl. og 5.-6 kl.) for elevernes faglige og sociale udvikling. 

Hver elev får fra skolestart i 3.klasse en kontaktperson, som følger barnet i hele mellemtrinnet 
Mellemtrinnet holder 2 faste teammøder hver uge. Møderne ledes af en PLF-tovholder. 

Vision for arbejdet med udvikling af de professionelle 
læringsfællesskaber på vores skole (The big why) 
Hvorfor ny indskolingsstruktur? 
   
Overgangen fra 0.kl. til 1.kl. med nye lærere, nye lokaler, ny kultur har tidligere skabt udfordringer. 

  
• Det har betydet elever med problematikker, som er blevet forstærket  
• Det har betydet AKT, PPR, og ledelse ind over klasserne 

 
Det faglige indhold i 0.kl. er gennem årene ændret. Nu er der læsning, skrivning og regning i 0.kl. De 
faglige krav fra 7-8 års alderen er flyttet til nu 5-6 års alderen. Det har betydet en stor faglig spredning 
på elevernes faglige kompetencer allerede fra de startede i 1.klasse. 

Den store faglige spredning har gjort det mere udfordrende at være 1.kl. lærer uden kendskab til 

eleverne.  
Den nye struktur sikre en kontinuitet i elevernes skolestart fagligt og socialt 
   
+ De nye 0.kl. på Sorring skole bliver måske små og det giver 
eleverne få sociale relationer inden for klassen. 0.kl. er på 22 elever i 
18/19– her kun 5 drenge 
   
Hvorfor ny mellemtrins struktur? 
   
Vi kender ikke den verden som børn der går i skole i dag skal 
uddannes til - det kræver derfor at vi uddanner til fremtiden og ikke til 
fortiden. 
   
Projektarbejdsformen, fabblab og fokus på de 21 skills kan være 
svaret.  

  
Læringsfællesskaber - fordi: 
   
 "Et professionelt læringsfællesskab er en inkluderende gruppe af mennesker, der motiveres af en fælles 
læringsvision, og som støtter og samarbejder med hinanden og finder måder til at forandre egen praksis 
gennem systematisk opsamling, undersøgelse og vurdering af data - og sammen lærer nye og bedre 
tilgange. Det professionelle læringsfællesskab fremmer læring og trivsel for børn og unge gennem 
udvikling af de professionelles egen læring." 

 Albrechtsen (2013), Dafour & Marzano (2015), Hargreaves & Fullan (2016). 
   
At arbejde i lærerteams, deltage i hinandens undervisning og støtte undervisningen op på data har været 
en grundpille på Sorring skole igennem de sidst mange år.  
At have fælles fokus og ansvar for de enkelte børne faglige og sociale færdigheder kommer som en 
naturlig del af den professionelle lærer/lærerteam. 
   
Lærerne mødes i læringsfællesskaber/afdelingsteams 2 gange om ugen. Ledelsen sidder med til en del af 

disse møder.  
  

Status på arbejdet med udvikling af de professionelle læringsfællesskaber: 
Vi arbejder hele tiden frem mod at eleverne trives - fagligt og socialt. 
  

Mål for det fremtidige arbejde? 
Vi arbejder/udvikler på læringsmiljø og læringskultur, teamsamarbejdet i de to nye afdelinger, samt på 
elevplanen og elevsamtalen. 
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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).   
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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 

Sorring Skole 3 1,5% 

  
Note: Segregeringsgraden er øjebliksbillede (fra 5/9-2019) af, hvor mange elever skolen på nuværende tidspunkt har 
segregeret til et inklusionscentre og specialskolen. Procentangivelsen er beregnet ved at dividere skolens aktuelle 
elevtal med andel elever, som skolen har segregeret til inklusioncentre og specialskole. Elever, som er segregeret 

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

Sorring Skole, 18/19 207 - - - 

Sorring Skole, 17/18 209 - - - 

Sorring Skole, 16/17 167 - - - 

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).  
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ELEVERNES LÆRING OG UDVIKLING 

Nationale test 

Elever med 'gode' resultater i nationale test 
Oversigt over om andelen af elever med 'gode' resultater i dansk læsning og 

matematik er mindst 80% for den samme årgang  

  

 Dansk, læsning  Matematik 

 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 

Sorring Skole Nej 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).   
  
 
 

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 

Sorring Skole 2,0 -20,1 -16,7 -5,1 

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

Landstal -8,4 -0,9 -12,1 3,6 

  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommune- og landstallene: Folkeskoler. Tabellen viser, hvordan eleverne på 
en given årgang, der har opnået et resultat i de nationale test, udvikler sig fra test til test. Elever med 'gode' 
resultater betegner elever, der opnår et resultat karakteriseret som ’godt’, ’rigtigt godt’ eller ’fremragende’ på den 
kriteriebaserede skala. Mørkegrøn indikerer, at andelen af elever med gode resultater for den samme årgang er steget 
med mere end 5 procentpoint (fx fra 66% til 72% = +6 procentpoint), lysegrøn indikerer, at andelen af elever med 
gode resultater for den samme årgang er steget, men med mindre end 5 procentpoint (fx fra 66% til 70% = +4 
procentpoint), orange indikerer, at andelen af elever med gode resultater for den samme årgang er faldet, men med 
mindre end 5 procentpoint (fx fra 70% til 66% = -4 procentpoint) og rød indikerer, at andelen af elever med gode 
resultater for den samme årgang er faldet med mere end 5 procentpoint (fx fra 72% til 66% = -6 procentpoint). Hvis 

en celle er blank, skyldes det, at der i ét eller begge af de to år, der sammenholdes, er mindre end 3 elever. Af 
anonymiseringsmæssige årsager, må kategorier med minde end 3 elever ikke anvendes 
 Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
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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 

Sorring Skole 3,0 -9,5 -21,1 -0,2 

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). 
  
  
 
 

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 

Sorring Skole -7,6 7,2   

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

Landstal 3,7 -1,4 6,4 -2,0 

  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommune- og landstallene: Folkeskoler. Tabellen viser, hvordan eleverne på 
en given årgang, der har opnået et resultat i de nationale test, udvikler sig fra test til test. Elever med 'dårlige' 
resultater betegner elever, der opnår et resultat karakteriseret som ’mangelfuld’ eller ’ikke tilstrækkelig’ på den 
kriteriebaserede skala. Mørkegrøn indikerer, at andelen af elever med dårlige resultater for den samme årgang er 
faldet med mere end 5 procentpoint (fx fra 72% til 66% = -6 procentpoint), lysegrøn indikerer, at andelen af elever 
med dårlige resultater for den samme årgang er faldet, men med mindre end 5 procentpoint (fx fra 70% til 66% = -4 
procentpoint), orange indikerer, at andelen af elever med dårlige resultater for den samme årgang er steget, men med 
mindre end 5 procentpoint (fx fra 66% til 70% = +4 procentpoint) og rød indikerer, at andelen af elever med dårlige 
resultater for den samme årgang er steget med mere end 5 procentpoint (fx fra 66% til 72% = +6 procentpoint). Hvis 
en celle er blank, skyldes det, at der i ét eller begge af de to år, der sammenholdes, er mindre end 3 elever. Af 
anonymiseringsmæssige årsager, må kategorier med minde end 3 elever ikke anvendes 
 Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
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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 
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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. 
  
  
 
 

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 

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

  

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

Føler du dig alene i skolen? 

  

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

  

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

 
 

Er du glad for dine lærere? 

  

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

  

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

 
 

Lærer du noget spændende i skolen? 

  

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

  

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

Sorring Skole klarer sig godt på de fleste indikatorer for faglighed og trivsel. Det er 
skolebestyrelsens mål, at skolen fortsat skal udvikle sig med henblik på endnu bedre 
resultater og vi mener også, at Sorring Skole har potentiale for at opnå dette. 
  
Sorring Skole har en høj kompetencedækning og faglige resultater på linje med 
kommunens resultater i nationale tests. I det forløbne år har skolen udviklet 
undervisningen på flere måder, herunder ved en styrkelse af projektarbejde og en 
gentænkning af, hvordan hjemmearbejde skal bruges til at styrke læring, kendskab til 
skolearbejde i hjemmet, samarbejde mellem skole og forældre samt øget selvstændighed 
hos eleverne.  
 
Sorring Skole har haft en stabil udvikling i trivslen. Skolebestyrelsen har fortsat 0-tolerance 
ift. mobning. Det er skolebestyrelsens opfattelse, at arbejdet med at sikre høj trivsel aldrig 
stopper. Målet er, at alle børn trives godt. Skolen scorer som mange andre skoler i 
kommunen relativt lavt på elevinddragelse. Skolebestyrelsen ser elevinddragelse som 
positivt, men ser det ikke som en indikator for trivsel. Vi foreslår derfor, at indikatoren for 
elevinddragelse fremover ses som en indikator for undervisningens tilrettelæggelse 
fremfor som en indikator for elevernes trivsel. 

 


