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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 
Thorning Skole er en folkeskole med både grundskole 0.-9.klasse og en specialklasse 0.-10.kl for elever med generelle 
indlæringsvanskeligheder. Skolen er beliggende i den nordlige del af Silkeborg Kommune i et landområde med et 
udtryksmæssigt stort skoledistrikt. Skolen har 349 elever og 50 ansatte. 
   
Thorning Skole er på andet år i programmet fagligt løft af skolens svageste elever fra undervisningsministeriet. En god 
aftale med Silkeborg Kommune har sat mål om at Thorning Skole er projektskole for fagligt løft i Silkeborg Kommune 
og dermed sikret en økonomi til projektet.  
   
Vi har i det forløbne år haft et tæt samarbejde med 2 af kommunens videncentre: Videncenter for udskoling og 

videncenter for sproglig, social og kulturel integration. 
   
Den pædagogiske indsats på skolen har handlet om at lære personalet at arbejde med sprogbaseret læring og at 
arbejde med de ældste elevers motivation, arbejdsvaner etc . 
Ligeledes har vi som skole implementeret arbejdet med udviklingsvurderinger (også kaldet samarbejdsmodellen) i hele 
skoleforløbet startende med indskoling, derefter mellemtrin og fra næste år udskoling. En systematik som skal sætte 
skolen i stand til at lave tidlig indsats med handleplaner for børn som har et særligt behov i forhold til trivsel 
og læring. 
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SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 
Thorning Skole har haft godt udbytte af den samlede indsats med fagligt løft og skolen ønsker at videreføre alle de 
gode erfaringer i de kommende skoleår 
  

Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at udfolde egne 

faglige, personlige og relationelle potentialer 
Med skolens ombygning har skolen fået gode og rummelige klasserum, som betyder at der på alle årgange er 
mulighed for at arbejde på årgangen og dermed at det er 2 voksne der står samlet med opgaven og kan tilrettelægge 
undervisningen så den udfordrer alle elever 
  

Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at indgå i 
fællesskaber 
Fællesskabet har høj prioritet. Både det store samlede fællesskab mellem alle skolens elever i både grundskole og 
specialklasserække. Fællesskabet på den enkelte årgang og i faserne lægger op til at der skal være mulighed for 
mange venskaber og fællesskaber for børnene. I skolens fritidstilbud er det højt prioriteret at der er et fællesskab 
mellem grundskole elever og elever fra specialklasserækken 
  

Skolens læringsmiljøer sikrer praksis der bygger på viden og 

udvikling af viden 
Det tætte samarbejde på årgangene betyder at teamet planlægger, gennemfører og evaluerer i fællesskab. Med et 
nydannet PLC har skolen fået mulighed for at der sker en rådgivning i teamene og at PLC skal udvikle sig til at være 
krumtappen i skolens pædagogiske udvikling. 
  

Status på skolens udviklingsarbejde med PLF 
I samarbejdet om PLF har skolen arbejdet med den reflekterende samtale for at styrke den interne arbejdsform og 
sammen gennem refleksion nå frem til gode muligheder for en stadig udvikling af skolens undervisning. Alle teams har 
arbejdet at udarbejde teamkontrakt som fundament for det daglige arbejde med eleverne. 
  

Vision for arbejdet med udvikling af de professionelle 

læringsfællesskaber på vores skole (The big why) 
Vision: 
 Teamet skal være kvalificeret til – på ethvert tidspunkt og på enhver gruppe af børn – at arbejde trivselsbaseret og 
læringsrelateret på både fællesskab og individ. 
   

 Værdier: 
 Ingen skal stå alene med opgaven 
 Vi taber ikke et barn 
 De voksne bærer ansvaret for relationen 
 Vi spiller hinanden gode; fagligt som relationelt 
  

Status på arbejdet med udvikling af de professionelle 

læringsfællesskaber på vores skole 
I arbejdet med teamkontrakten er teamene kommet tæt på at have en rød tråd for arbejdet. De reflekterende 
samtaler skal være en fast bestanddel af teammøderne, der skal være en kalender for disse samtaler. PLC har stadig 
nogle skridt at skulle tage, før vi er krumtappen. Hele arbejdet med udviklingsvurderinger/ samarbejdsmodellen bliver 
en vigtig del af det pædagogiske samarbejde både i samarbejdet mellem PLC og teams, og i samarbejdet med 
eleverne i det daglige. 
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Hvilke konkrete tanker/mål har vi for det fremtidige arbejde med 

udviklingen af de professionelle læringsfællesskaber? 
At samarbejdsmodellen bruges aktivt i alle teams (fra næste skoleår også i udskolingen) 
 Fastholdelse og vedligeholdelse af teamkontarkterne. 
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RAMMEBETINGELSER 
Thoning Skoles team er dels i faserne (indskoling, mellemtrin, udskoling). Alle teams består af både pædagogisk 
personale fra grundskole og skolens specialklasserække. Der er i alle teams repræsenteret flere faggrupper. I det 
daglige arbejdes der på årgangsniveau. Således tilstræber vi i planlægningen at der er faglighed på årgangen, og 
tætte voksne. 
  

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).   
  
Da vi arbejder på årgangen er det oftest 2 voksne som står for den daglige undervisning. Her kan det i de 
fleste sammenhænge være planlagt så der er mindst en lærer med linjefagsdækning. 
  

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).   
  
Som tildeligere skrevet arbejder vi ud fra at der er tætte voksne omkring årgangene så vi kan prioritere både trivsel 
og læring. I vores udskoling er fagligheden prioriteret med linjefagsdækning, så vi kan arbejde fokuseret frem mod at 
sikre eleverne gode fremtidsmuligheder i ungdomsuddannelser. 
  

Inklusion 
 

Antal og andel af elever skolen har segregeret til inklusionscentre og specialskole  

  

 Antal Procent 

Thorning Skole 33 9,5% 

  
  
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 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.  
  
Thorning Skole er beliggende i et område hvor vi har mange børn med særlige behov. Det har altid været en 
målsætning for skolen og skolens bestyrelse at vi skal være skole for alle distriktets børn. Skolens personale arbejder 
meget kompetent og dygtigt med at tilrettelægge en undervisning hvor vi kan "rumme" alle børn. Skolen har særlige 
tiltag hvor vi arbejder med at give børnene en god skoledag og sikre deres trivsel, sommetider i små projekter hvor en 
voksen arbejder ud fra den enkelte elevs niveau og særlig pædagogik. 
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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 

Thorning Skole, 18/19 379 - - - 

Thorning Skole, 17/18 385 - - - 

Thorning Skole, 16/17 413 - - - 

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).  
  
Thorning Skole er heldigvis en skole fyldt med glade og trygge børn, vi har mange dejlige oplevelser med børnene på 
vores projektdage hvor vi arbejder mere tværfagligt for at tilgodese børn med forskellige forudsætninger, de fleste 
børn trives i den kendte hverdag. 
 Skolen har i sin elevgruppe mange børn som ved sprogvurderingen i 0.klasse ikke er aldersvarende (derfor arbejdet 
med sprogbaseret læring), vi har en stor andel af børn som er testet ordblinde (22% i mellemtrin og udskoling) og 
endelig er der på skolen mange PPR og familiesager.  
  
 
 



   

Kvalitetsrapport 2018/19 Thorning skole 

   

   

 9  

   

ELEVERNES LÆRING OG UDVIKLING 
Som beskrevet i indledningen har Thorning Skole været udpeget til undervisningsministeriets program for fagligt løft. 
De indsatser vi har valgt at arbejde, har givet gode resultater, og det er en stolt personalegruppe, som kan se at vi er 
lykkes med opgaven om at give eleverne et fagligt løft. De indsatser vi har prioriteret, er følgende i vilkårlig 
rækkefølge: 
 

• sprogbaseret læring for alle årgange og for hele personalet 
• Viljen til at ville i samarbejde med Silkeborg Ungdomsskole (elevmotivation, ambitioner, vaner og fokuserethed 
• Prøve Forberedende Undervisning. For en gruppe elever på 9.årgang har vi arbejdet på et mindre hold i dansk 

og matematik på 9.årgang for at forberede dem bedst muligt frem mod prøverne i 9.kl 
• Tæt forældresamarbejde i 9.klasse (og udskolingen). deltagelse af skolens ledelse ved skole-hjem samtaler og 

afholdelse af prøvecafe for forældrene i 9.årgang for at klæde dem på til at kunne støttet deres børne gennem 
prøveperioden. 

• Indførelse af samarbejdsmodellen-udviklingsvurderinger, som skal hjælpe skolens personale til tidlig indsats om 

børnene 
• Thorning Skole er deltagende i et samarbejdsprojekt med 3 andre skoler i Silkeborg Kommune om 

skolevægring, angst og depression 
• PLC som krumtap om elevernes læring og trivsel. Gennem rådgivning og deltagelse i undervisningen sammen 

med kolleger arbejdes der med at målrette indsatser på de enkelte årgange, med en elevgruppe eller enkelt elev 
om god læring og trivsel 

 
  

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 

Thorning Skole Ja Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Ja Nej Nej 

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).   
  
Skolen er i gang med et langt fagligt løft. Mange års besparelser og manglen på vejleder/ ressourcepersoner sætter 
sine spor. Glædeligt at se at der allerede kan spores små forbedringer. 
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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 

Thorning Skole -26,1 12,2 15,8 -27,0 10,8 -25,2 -5,4 7,1 -12,1 

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

Landstal -6,1 1,5 7,6 -8,4 -0,9 -12,1 10,6 4,2 3,6 

  
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). 
  
Fremgang at spore, den fokuserede indsats skal fortsætte med sprogbaseret læring, IT kompenserende 
læseundervisning til læsesvage elever. Matematikkurser for elever i hele skoleforløbet for at sikre fremgang i dette 
fag. 

Elever med 'fremragende' resultater i nationale test 
 

Udviklingen i andelen af de 'allerdygtigste' elever i dansk, læsning og matematik for 

den samme årgang, angivet i procentpoint 

  

 Dansk, læsning  Matematik 

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

8. årg. 18/19 6. årg. 
18/19 

 2. årg. 
12/13 ift. 
4. årg. 
14/15 

4. årg. 
14/15 ift. 
6. årg. 
16/17 

6. årg. 
16/17 ift. 
8. årg. 
18/19 

2. årg. 
14/15 ift. 
4. årg. 
16/17 

4. årg. 
16/17 ift. 
6. årg. 
18/19 

2. årg. 
16/17 ift. 
4. årg. 
18/19 

3. årg. 
13/14 ift. 
6. årg. 
16/17 

6. årg. 
16/17 ift. 
8. årg. 
18/19 

3. årg. 
15/16 ift. 
6. årg. 
18/19 

Kommunen 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). 
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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 

Thorning Skole  -17,4 -0,3 19,3 -5,8 8,1 0,0 -3,1 0,3 

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). 

Folkeskolens prøver 

Karakterer ved afslutningen af 9. klasse 
Karaktergennemsnit ved FP9 i dansk, matematik og bundne prøvefag 

  

 Dansk Matematik Bundne prøvefag (i alt) 

Thorning Skole, 
18/19 

7,5 7,0 7,3 

Thorning Skole, 
17/18 

6,5 6,9 6,5 

Thorning Skole, 
16/17 

6,5 6,5 6,7 

Kommunen, 
18/19 

7,0 7,6 7,4 

  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Følgende 
klassetyper er indeholdt i tallene: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte og normalklasser - ikke fuldt årgangsopdelte. 
Gennemsnittet er beregnet for de elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
  
Fagligt løft indsatsen viser sig heldigvis. Der er fin fremgang at spore. 
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Karaktergennemsnit ved FP9 i dansk, matematik og bundne prøvefag opdelt på køn 

  

 Dansk Matematik Bundne prøvefag (i alt) 

 Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger 

Thorning Skole, 
18/19 

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

Thorning Skole, 
17/18 

5,3 7,5 6,6 7,2 5,6 7,3 

Thorning Skole, 
16/17 

5,8 7,4 6,4 6,6 6,3 7,2 

Kommunen, 
18/19 

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

  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Følgende 
klassetyper er indeholdt i tallene: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte og normalklasser - ikke fuldt årgangsopdelte. 
Gennemsnittet er beregnet for de elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
  
Der er ikke som på mange andre skoler en signifikant forskel på drenge og piger, det er forskelligt fra år til år. 
  

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). 
  
eneste bemærkning: elever der er til sygeprøve er ikke indregnet i resultatet, derfor ser statistikken faktisk bedre ud. 
  
 

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). 
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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). 
  
samme bemærkning som ovenfor.  
  

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 

Thorning Skole 7,3 7,1 0,2  6,5 6,4 0,1  6,7 6,6 0,1  

  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den socioøkonomiske 
reference er et statistisk beregnet udtryk, som viser, hvordan elever på landsplan med samme baggrundsforhold som 
skolens elever har klaret FP9. En stjernemarkering angiver, at skolens karaktergennemsnit er statistisk signifikant 
forskelligt (ved et 95% signifikansniveau) fra dens socioøkonomiske reference. Dette betyder at der med 95% 
sandsynlighed kan siges at være forskel mellem karaktergennemsnittet og den socioøkonomiske reference. Den 
mørkegrønne farve angiver at der er en signifikant positiv forskel, og den lysegrønne farve angiver, at forskellen er 
positiv men ikke signifikant. Den røde farve angiver at der er en signifikant negativ forskel, og den orange farve 
angiver, at forskellen er negativ men ikke signifikant. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
  
Skolen klarer sig bedre end den socioøkonomiske reference. 
  

Sprogvurderinger i 0. klasse 
 

Normfordeling for Sprogvurdering 3-6 - Talesproglige færdigheder og Før-skriftlige 

færdigheder 

  

 
  
Kilde: Sprogvurdering 3-6 
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Indsatsgruppefordeling klassetest, procent 
  

 
  
Note: 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. 
  
  

Indsatsgruppefordeling klassetest, procent 
  

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

Sprogvurderingsscore fordelt på indsatsgrupper  

  

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

Sprogvurderingsscore fordelt på indsatsgrupper  

  

 
  
Note:  Der inkluderes kun data for elever med Organisering Kommunal eller Ikke oplyst. Normfordelingen er, at 85% 
placerer sig i indsatsgruppen "Generel", 10% placerer sig indsatsgruppen "Fokuseret" og 5% placerer sig i 
indsatsgruppen "Særlig". Såfremt et barns første sprogvurdering både består af en gruppetest og en individuel test 
benyttes resultaterne fra den individuelle test. 
Kilde: Rambøll Sprog 
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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 
  
Thorning Skole har ved sprogvurderingerne haft en stor andel af elever som ikke var vurderet til at have et 
alderssvarende sprog. I samarbejde med videncenter for sproglig, social og kulturel integration planlagde vi et forløb 
med kursus for skolens ansatte i sprogbasret læring. Ligeldes arbejdede centeret med at øge viden om sprog i 
områdets børnehaver. 
  

Hogrefe-prøver 

Skriftsproglig udvikling 
Fordeling i kategorier for Ordlæseprøve 1 

  

 
  
Kilde: Hogrefe Psykologisk Forlag A/S © 
Note: Figuren viser skolens resultater for skoleåret 2018-19 og 2017-18. Der inkluderes kun data for elever med 
Organisering Kommunal. 
  
 

Fordeling i kategorier for Ordlæseprøve 2 

  

 
  
Kilde: Hogrefe Psykologisk Forlag A/S © 
Note: Figuren viser skolens resultater for skoleåret 2018-19 og 2017-18. Der inkluderes kun data for elever med 
Organisering Kommunal. 
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OVERGANG TIL UNGDOMSUDDANNELSE 
En stor andel af Thorning skoles elever tager på efterskole i deres 10.skoleår, og vi ser derfor først senere deres 
ungdomsuddannelsesvalg. Arbejdet med viljen til at ville har øget andelen af elever der er uddannelsesparate, og har 
også betydet at eleverne har en større forståelse for hvordan deres måde at arbejde på i folkeskolen har betydning for 
deres senere valg.  Derfor vil andelen af UPV parate være større fremover, dog har vi stadig en bekymring for frafaldet 
i ungdomsuddannelserne. Mange af vores elever har brug for en god overgang til ungdomsuddannelserne, hvor der i 
den første tid er brug for en tæt voksen som ser dem og følger op på eksempelvis fravær hurtigt. 

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). 
 

Andel elever, der 3 måneder efter afsluttet 9. klasse er i gang med en 

ungdomsuddannelse, opdelt på køn 

  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler. 
Den uddannelse personen er i gang med på statustidspunktet omfatter: forberedende uddannelser og øvrige 
ungdomsuddannelser, gymnasiale uddannelser og erhvervsfaglige uddannelser. Der importeres for alle 
uddannelsestyper, som ved STIL indgår i de tre hoveduddannelsestyper. Året angiver det år, hvor eleven har afsluttet 

9. klasse. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
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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). 

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).   
  
Skolens indsats med viljen til at ville i forbindelse med fagligt løft har bevidstgjort eleverne om deres egen andel i at 
blive UPV. Det ses tydeligt i tallene herover. 
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ELEVERNES TRIVSEL 
I udviklingsvurderinger arbejder vi med en model ud fra klassetrivsel, hvor vi systematisk går eleverne igennem og 
placerer dem i grøn, gul eller rød position. Ved en placering i gul eller rød position kræves der opfølgning med forældre 
og evt eksterne rådgivere. Skolens AKT vejleder er tovholder på projektet og sparrer med skolens ledelse. 
 Udviklingsvurderinger får gode tilbagemeldinger fra skolens personale, det er en god systematik og giver en god ro i 
forhold til at sikre at alle børn bliver set og der handles på det vi ser. 

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).   
  
0.-3.årgang var spydspids i arbejdet  (skoleåret 18-19)med udviklingsvurderinger og fortæller at det giver at langt 
klarer billede af børnenes trivsel og udvikling end den nationale trivselsmåling. 
  

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).   
  
Et opmærksomhedspunkt, I vores egen undersøgelse i klassetrivsel får vi bedre data for at undersøge dette. 
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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).   
  
Et opmærksomhedspunkt, I vores egen undersøgelse i klassetrivsel får vi bedre data for at undersøge 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).   
  

 

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).   
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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).   
  

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).   
  
Som tidligere er det vigtigt at forventningsafstemme, eleverne skal vide hvad de har mulighed for at bestemme over. 

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 
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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).   
  
I skoleåret 19-20 har vi taget fat på arbejdet med udviklingsvurderinger i 4.-6.årgang, allerede nu får arbejdet gode 
tilbagemeldinger 
  

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).   

Fravær 
 

Det gennemsnitlige elevfravær i procent, opdelt på fraværstype 

  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
  
Elevfravær er der indarbejdede arbejdsgange omkring. Skolens ledelse laver kvartalsvise opgørelser. Skolens 
persoanle melder til ledelsen, hvis et elevfravær er bekymrende. Skolen har en fremsudt rådgiver som i samarbejde 
med skolens AKT vejleder arbejder forebyggende med elevfravær. Vi ser et højere fravær i skolens specialklasser end 



   

Kvalitetsrapport 2018/19 Thorning skole 

   

   

 23  

   

grundskoleklasserne, og har de seneste år desværre haft et par tilfælde af skolevægring. En problematik som vi er i 
tæt samarbejde med skolenbs eksterne rådgivere om at løse (PPR, sundhedspleje, familieafdeling). 
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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).  

  

Det vi som skolebestyrelse observerer er, at vi har fået vendt meget af den lokale snak om Thorning 

skole til noget positivt, afledt af de resultater der er frembragt med fagligt løft og vi kan her se hvor 

meget man kan få for få ekstra ressourcer. 

 Dog er dette også kun tilvejebragt af en samlet skole, der kæmper for det her område med de 

udfordringer der er, og især på lærersiden med store personlige investeringer med liv og sjæl. Det er vi 

utrolige glade for at bakke op om. Men det koster også på hvor meget mere vi kan trække i elastikken og 

vi har derfor hårdt brug for at det arbejde der er sat i gang omkring fagligt løft fortsætter, og det kræver 

at ressourcerne følger med, således vi kan tage hånd om alle eleverne så tidligt som muligt. Det være sig 

elever med udfordringer, manglende lyst eller andre ting samt den gruppe af dygtige elever der også har 

et behov for udfordringer. 

Vi mener klart at Kvalitetsrapport 18/19 dokumenterer at Thorningskole er lykkes med at omsætte 

ressourcerne fra Fagligt løft til en målbar fremgang, men vi mener også at Kvalitetsrapport 18/19 

tydeliggør at vi på Thorning skole har et ”hul” på mellemtrinnet der skal dækkes ind i den kommende 

periode. At rapporten viser dette er ikke umiddelbart overraskende. Det er vores vurdering, at arbejdet 

med udviklingsvurderinger i indskolingen her har medvirket til at få sat rette fokus for det enkelte barn. 

Tilsvarende har fagligt løft sat rette fokus i udskolingen for rapporten 18/19. Hele strategien omkring 

fagligt løft har dog været at tiltagene fra udskolingen skulle rulles ud til at fange eleverne tidligere, som 

vi bl.a. har redegjort for da vi mødtes med Børne og unge udvalget 12. august 2019. Dette i følgende 3 

prioriteter over aftaleperiodens løbetid: 

 

• År 1: Særlig prioritet på 9. årgang 

• År 2: Særlig prioritet på udrulning til hele udskoling 

• År 3: Særlig prioritet på udrulning til mellemtrin 

 

 Det år kvalitetsrapporten måler på er således År 2 med fagligt løft, hvor udskolingen har været 

prioriteret. Resultaterne fra år 3 med fagligt løft vil derfor først kunne ses i en senere kvalitetsrapport. 

Det er dog vores klare vurdering på nuværende tidspunkt, at det er afgørende at ressourcerne der kan 

fastholde initiativerne fra fagligt løft prioriteres i kommende år, hvis vi på Thorning skole skal lukke det 

”hul” som kvalitetsrapport 18/19 synliggør. 

Dette ikke mindst for at fastholde de nuværende dygtige medarbejdere der er i og omkring Thorning 

skole samt for fastholdelse af de funktioner midlerne fra fagligt løft primært er prioriteret til, nemlig 

læsevejleder og AKT medarbejder. 

   
  


