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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 
 
Historie og mål  
Trekløverskolens historie som skole er ret kort, da skolen først blev en realitet d. 1/8 2017, ved en sammenlægning af 
Kjellerup Skole, Sjørslev Skole og Vinderslev Skole. Tre skoler, der dog alle har en lang skolehistorie bag sig. 
Fusionen blev forberedt i det foregående skoleår, og vi arbejder forsat på at udvikle skolen. 
Derfor vil en stor del af det, vi arbejder med have to væsentlige formål: 
 

• At udvikle skolen, så vi er med i front med fagligheden og elevernes trivsel. 
• At udvikle skolen med tre afdelinger, så den fremstår som en helstøbt skole med plads til lokal forskellighed og 

forankring. 
 
Udviklingen af Trekløverskolen skal først og fremmest knyttes til væsentlige faglige og pædagogiske udviklingsmål, 
hvor den ekstra dimension i arbejdet bliver at skabe en naturlig og tæt sammenhæng mellem de tre afdelinger baseret 
på:  
 

• Udvikling gennem personalets professionelle samarbejde og kompetencer. 
• En rationel og kvalificeret brug af de personaleressourcer vi har. 
• Robust økonomi. 

 
   
Grundlag og visioner  
Vores vision har været og er fortsat at udvikle Trekløverskolen på fundamentet af de tre gamle skoler, og udvikle og 
skabe en skole med blandt andet:  
 

• Høj trivsel for alle. 
• Høj faglighed for alle. 
• International orientering. 
• En IT baseret undervisnings- og udviklingsstrategi. 
• Et godt og tæt skole hjem samarbejde, baseret på både traditionelle og utraditionelle aktiviteter. 

 
Sammenfattende ønsker vi en skole med et godt og udviklende læringsmiljø og en god trivsel for eleverne, et godt 
arbejdsmiljø for personalet og et godt samarbejde med lokalsamfundet. 
Vi har én samlet ledelse og én samlet administration, men har både ledelse og administrative medarbejdere tilknyttet 
de tre afdelinger. 
Et væsentligt grundlag for den måde vi arbejder med børnene på, og forholder os til børn, forældre og kolleger på, 
henter vi i KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik). Udover at arbejdet med KRAP skal være 
med til at sikre, at vi når vores mål om høj faglighed og trivsel, og at vi arbejder videns- og evidensbaseret, skal det 
også være med til at holde fokus på at både børn og voksne:  
 

• Ser ressourcer og muligheder. 
• Omtaler andre positivet og anerkendende. 
• Har en god omgangstone og et positivt og et respektfuldt sprog. 

 
   
Fysiske rammer og lokalitet  
Trekløverskolen dækker over tre afdelinger fordelt på tre matrikler. På alle tre afdelinger har vi skoleforløb fra 0. til 6. 
årg. Overbygningen er placeret i Kjellerup, ligesom skolens modtageafdeling for tosprogede elever også er placeret 
der. 
   
Sjørslev  
De fysiske rammer i Sjørslev er velholdte og velfungerende. De består af en ældre bygningsmasse og en nyere 
tilbygning. 
Afdelingen rummer klasselokaler til et spor fra 0. til 6. årg. med flere grupperum og fællesrum. Klasserne er fordelt, så 
indskolingen har lokaler i samme område, og på samme måde har mellemtrinnet også lokaler i samme område. Der er 
faglokaler til billedkunst, natur/teknologi, madkundskab, håndværk og design samt musik, og derudover er der et 
bibliotek og et fablab. 
Der er separate lokaler og områder til SFO og klub, men de bruger selvfølgelig også resten af skolen til forskellige 

aktiviteter, når det er relevant. 
Skolen er sammenbygget med Sognegården, og vi bruger Sognegårdens lokaler til større arrangementer. 
Indendørs idrætsundervisning og andre aktiviteter, der kræver god plads, foregår i Egnscentret der er nabo til skolen. 
Der er gode og fine udendørsfaciliter med en sportsplads og et lege- og aktivitetsområde. Der er masser af plads til de 
udendørs aktiviteter, og i det hele taget er der let adgang til naturen. 
I afdelingen i Sjørslev har vi godt 100 elever. 



   

Kvalitetsrapport 2018/19 Trekløverskolen 

   

   

 4  

   

Sjørslev er en velfungerende mindre landsby, der sammen med den nærliggende landsby, Demstrup, udgør det nære 
befolkningsgrundlag for Trekløverskolens afdeling i Sjørslev. Tilsammen er der ca. 700 indbyggere. Der er et godt og 
aktivt foreningsliv, og Sjørslev/Demstrup er præget af et godt og tæt sammenhold. 
   
Vinderslev  
Vinderslevs fysiske rammer er i god stand, og giver muligheder for mange forskellige måder at organisere den daglige 
undervisning på. Den ældste del af skolen er fra 1965, og i 2002 blev skolen udvidet med en større fløj. 
I Vinderslev er der klasselokaler til et spor fra 0. til 6. årg., og derudover flere grupperum og fællesrum. Der er 
faglokaler til billedkunst, natur/teknologi, madkundskab, håndværk og design og musik. Derudover er der et bibliotek 
og en gymnastiksal. 
Der er SFO og klublokaler i et sammenhængende område, men SFO og klub bruger også andre lokaler og faciliteter på 
skolen. 
Der er gode udendørs faciliteter præget af rigtig god plads med flere lege- og aktivitetsområder og en sportsplads. Der 
er let adgang til den omkringliggende natur. 
I afdelingen i Vinderslev er der også godt 100 elever. 
Vinderslev er en velfungerende mindre landsby med ca. 500 indbyggere, præget af et godt lokalt sammenhold og et 
godt og aktivt foreningsliv. 
I skoleårene 2018/19 og 2019/20 har vi flyttet mellemtrinnet fra Kjellerup til Vinderslev på grund af moderniseringen 
og ombygningen i Kjellerup. Da der tidligere har været væsentlig flere elever i Vinderslev, har vi med forholdsvis enkle 
midler kunnet lave plads til alle. I de to skoleår rummer afdelingen i Vinderslev derfor godt 200 elever mere. 
   
Kjellerup  
I Kjellerup er vi i gang med en større modernisering, der påbegyndtes i oktober i 2018 og forventes afsluttet i august 
2020. Hele skolen skal moderniseres, og en stor del af skolen bliver fjernet for at kunne bygge en ny fløj op. 
Derefter vil skolen bestå af flere bygninger, der er naturligt bygget sammen:  
 

• En ældre, men moderniseret bygning fra 1901, hvor vi normalt rummer indskolingen. 
• En nyrenoveret bygning fra 1960´erne, hvor vi vil have lokaler til de praktisk kreative fag. Håndværk og design, 

billedkunst, musik og madkundskab i stuen. Naturfag på første sal og lokaler til en årgang på 2. sal. 
• En ny fløj der rummer klasselokaler til mellemtrinnet og overbygningen. 
• Et idrætsafsnit med omklædningsrum, svømmesal og en gymnastiksal. 
• Mosaikken fra 2005, der rummer et fælles folke- og skolebibliotek, fablab lokaler, administration, 

personalefaciliteter og en større sal. 
• Hallen, der er placeret lige ved siden af skolen, bruger vi til idræts- og klubaktiviteter, og derudover har vi også 

placeret en mindre del af vores idræt i Arena Midt. 
 
Efter ombygningen vil der igen være lokaler til tre spor i indskoling og på mellemtrin samt fire spor i overbygningen. 
SFO og klub holder både til i indskolingsafsnittet og i Hallen, men bruger også de øvrige faciliteter på skolen i det 
omfang det er relevant. 
Skolen er placeret midt i Kjellerup by, men samtidig lige op til byens grønne og rekreative område Dalen, der er en del 
af ”Krappes grønne ring”. Et naturskønt område, som benyttes meget til både undervisning- og fritidsaktiviteter. 
Skolen har en mindre sportsplads og et lege- og aktivitetsområde. 
Kjellerup er et lidt større bysamfund med godt 5.000 indbyggere. Kjellerup er en levende og velfungerende by med et 
godt handelsliv og et rigt foreningsliv. 
Afdelingen i Kjellerup har godt 700 elever. 
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SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 
Skolens resultater ligger forholdsvis stabilt fra år til år, med mindre udsving. 
Helt overordnet har vi afgangsprøveresultater på gennemsnittet, eller lidt under, når vi ser på tallene, hvor der er 
taget højde for de socioøkonomiske referencer.  
Det skal dog sammenholdes med, at vi har haft en høj andel af elever, der har gået til de afsluttende prøver, og at vi 
har en høj andel af elever, der har 02 eller derover 
Vi har hidtil haft en høj andel af elever, der har været i gang med en ungdomsuddannelse, både efter 3 mdr. og 15 
mdr., og det er noget af det vi lægger meget vægt på. Derfor er det også tilfredsstillende, at andelen igen øges efter 
et lavt tal i 17. 
Resultaterne fra trivselsundersøgelsen viser, at trivslen er lidt mere under pres end de tidligere år. 

Trivselsundersøgelsen er på nogen områder et "øjebliksbillede", ikke mindst når det gælder de mindste elever, og her 
kan flytterod og et ekstra lærerskifte, som har været en del af skoleåret 18/19 for flere klasser i indskolingen, have 
indflydelse på resultatet. 
Vi har de sidste år haft meget fokus på lærernes kompetencedækning, og har haft en meget stor gruppe lærere på 
efteruddannelse. Derfor er det heller ikke tilfredsstillende, at kompetencedækningsandelen er faldet. Det vil vi 
fremadrettet være meget opmærksomme på. 
  

Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at udfolde egne 
faglige, personlige og relationelle potentialer 
Indikatorer: 
Andelen af allerdygtigste i dansk (læsning) og matematik øges år for år 
Andelen er svagt stigende fra år til år. 
   
Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for dansk og matematik skal reduceres år for 
år. 
Tendensen er at andelen er faldende, men med væsentlige udsving. 
   
 Karaktergennemsnit i dansk 
   
 Karaktergennemsnit i matematik 
   
 Karaktergennemsnit i bundne prøver 
   
 Andel elever der er gode til at læse 
   
 Andel af elever der er gode til at regne 
   
 Andel af 9, klasses elever med 2 eller derover i både dansk og matematik 
   
 Andel af elever der 3. mdr. efter afsluttet 9. kl. er i gang med en ungdomsuddannelse 
   
 Andel af elever der 15. mdr. efter afsluttet 9. kl. er i gang med en ungdomsuddannelse 
   
  

Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at indgå i 
fællesskaber 
Indikatorer: 
   
Trivselscore 
Resultaterne fra trivselsundersøgelsen viser, at trivslen er lidt mere under pres end de tidligere år. 
Trivselsundersøgelsen er på nogen områder et "øjebliksbillede", ikke mindst når det gælder de mindste elever, og her 
kan flytterod og et ekstra lærerskifte, som har været en del af skoleåret 18/19 for flere klasser i indskolingen, have 
indflydelse på resultatet. 
Vi forsøger at have fokus på de rammer, vi byder eleverne under de forandringer, vi er igennem og ved at have større 
opmærksomhed på at italesætte hvad trivsel handler om, og hvordan vi alle kan være opmærksomme på hinanden 
når der sker forandringer. 
   
Inklusionsgrad - Segregreringsgrad 
Vi har en høj inklusionsgrad, og omvendt en lav segregeringsgrad. 
Vi lægger meget vægt at inkludere alle skolens elever, så der både er kvalitet i deres skolegang og mulighed for at få 
en særlig opmærksomhed, når det er påkrævet.  
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Personalet er meget optaget af at kunne inkludere alle elever, og der er et tæt samarbejde om opgaven indenfor 
teamet og evt. andre ressourcepersoner på skolen, med PPR personale og andre eksterne ressourcepersoner. 
  
Fordeling af elevernes årlige fravær på fraværstype 
Vi har i mange år haft meget fokus på elevernes fravær, og haft tæt opfølgning på fraværet.   
Elevernes fravær ligger tæt på det kommunale gennemsnit men over, når det gælder lovligt ekstraordinær frihed.  
  
 Socioøkonomiske referencer for 9. kl. bundne prøver 
 Afgangsprøveresultatet set ud fra de socioøkonomiske referencer svarer til det forventelige.  
   
 Andel 9. kl. elever der har aflagt alle prøver i 9. 
 Vi har en høj andel af elever, der har aflagt alle prøver i 9. kl. 
   
 Andel af elever der vurderes uddannelsesparate 
 En høj andel af vores elever er vurderet uddannelsesparate. 
   
   
  

Skolens læringsmiljøer sikrer praksis der bygger på viden og 

udvikling af viden 
Indikatorer: 
   
   
 Kompetencedækning 
 Kompetencedækning faldende i forhold til sidste måling. 
 Har efteruddannet/kompetenceløftet over 20 lærere i forskellige fag indenfor de sidste 3 år. 
 Resultatet derfor ikke tilfredsstillende 
 Kan skyldes: 
 - fagfordelingsteknik og manglende ajourføring efter kompetenceløft 
 - Høj prioritering af at en lærer har hovedparten af sine timer på en årgang, specielt i indskolingen og på 
mellemtrinnet. 
   
   
Samarbejde omkring den enkelte elev (PLF) 
Der er generelt et godt og tæt samarbejde omkring de enkelte årgange og klasser.  
Har taget hul på arbejdet med professionelle læringsfælleskaber, med det formål at professionalisere arbejdet og 
samarbejdet yderligere. 
   
  

Status på skolens udviklingsarbejde med PLF 
Skolen har på grund af en større modernisering i Kjellerup, og et fortsat stort arbejde med at gøre tre skoler til 
en, efter aftale med skoleafdelingen, valgt at udskyde arbejdet med PLF til foråret 2019. Her havde vi det første møde 
med vores samarbejdspartner fra VIA, og derefter har der været, og vil der komme, flere møder og workshops for 
både hele personalegruppen, for vores PLF support team og for ledelsen. 
Erfaringerne med at arbejde i team og i PLF er meget forskellige, først og fremmest betinget af lokale vilkår.  
I Kjellerup har arbejdet været forankret i årgangsteam i mange år. Der er selvfølgelig en stor variation i den måde, 
der arbejdes på, men for mange team har der været en oplevelse af at kunne genkende en stor del af det, der 
karakteriserer arbejdet i PLF.  
I Sjørslev og i Vinderslev har arbejdet været koncentreret om den enkelte klasse, men der har også i forskelligt 
omfang været et fagligt professionelt samarbejde i indskolingen og på mellemtrinnet. 
Vi har valgt at koble arbejdet med PLF sammen med et udviklingsarbejde, hvor vi vil fokusere på de pædagogiske 
muligheder i et øget arbejde med holddeling. I den sammenhæng har vi valgt at definere teamsammensætningen 
lokalt, ud fra den måde vi lige nu bedst kan arbejde med holddeling. I Kjellerup er det fortsat i årgangsteamet, vi 
udvikler PLF. I Sjørslev og Vinderslev er det i indskolingsteam og mellemtrinsteam, vi forankrer arbejdet med PLF. 
Generelt ar arbejdet med PLF præget af en høj motivation, men set i lyset af hvor store forandringer vi er i gang med, 
er vi meget opmærksomme på at afpasse arbejdet med PLF til det øvrige udviklingsarbejde, og alt sammen 
selvfølgelig under hensyn til, at der er mest mulig fokus på det daglige arbejde med børnene. 
Vi har tre lærere under uddannelse som ressourcepersoner, som får en central rolle i arbejdet med PLF i forhold til 
kontakt, opfølgning og sparring med de enkelte team. Ressourceteamet for PLF vælger undervejs forskelligt fokus for 
deres arbejde, og har nu en særlig opmærksomhed på "reflekterende samtaler". 
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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).   
  
Tallet for 2018 ligger under de foregående år.  
Vi har de sidste år haft en stor gruppe lærere afsted på kompetenceløft, så i virkeligheden burde vi kunne forbedre 
kompetencedækningen.  
Vi vægter dog fortsat højt, at lærerne så vidt muligt kun er på en årgang - specielt i indskolingen. Det giver efter 
vores opfattelse de bedste betingelser for at etablere de relationer, der skaber tryghed og mulighed for at 
tilrettelægge undervisningen efter den enkelte elevs behov og udvikling. 
På mellemtrinnet har vi haft værkstedshold, der på skift arbejdede med musik, billedkunst, håndværk og design og 
natur/teknik og understøttende undervisning. Det betyder, at en lærer godt kan stå i skemaet og i de systemer, der 
trækkes statistik fra, med faget natur/teknik, men reelt har haft understøttende undervisning.  
  
 

 

Kompetencedækning opdelt på fag i 18/19 
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Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler. Kompetencedækning forstås som undervisning 
af lærere, som enten har undervisningskompetencer (tidligere linjefag) fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, 
eller har opnået en tilsvarende faglig kompetence via deres efteruddannelse mv. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
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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 

Trekløverskolen, 
Silkeborg 

23 2,7% 

  
  
 Note: Segregeringsgraden er øjebliksbillede (fra 5/9-2019) af, hvor mange elever skolen på nuværende tidspunkt har 

segregeret til et inklusionscentre og specialskolen. Procentangivelsen er beregnet ved at dividerer skolens aktuelle 
elevtal med andel elever, som skolen har segregeret til inklusioncentre og specialskole. Elever, som er segregeret 
direkte fra børnehave eller privatskole indgår ikke i beregningerne. Der tages forbehold for, at der i opgørelsen for 0.-
6. klasses skoler indgår alle de elever, som skolen har segreret, og som fortsat går på inklusioncenter og/ eller 
specialskole. Dette betyder, at eleverne kan være ældre end 6. klassetrin. Dette kan medføre bias i skolernes 
segregeringsandel.  
  
  
23 elever fra hele skoleforløbet var i skoleåret 18 19 visiteret til og optaget i et andet skoletilbud. 

 
 
 

Elever 
Elevtal og andel elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog 

  

 Elevtal Andel der modtager undervisning i dansk som andetsprog 

  Samlet Drenge Piger 

Trekløverskolen, 
Silkeborg, 18/19 

899 7,1% 7,5% 6,8% 

Trekløverskolen, 
Silkeborg, 17/18 

937 5,1% 5,7% 4,6% 

Trekløverskolen, 
Silkeborg, 16/17 

918 2,9% 3,7% 2,2% 

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).  
  
7,1% af skolens elever modtager undervisning i dansk som andetsprog. 
Samtidig med er antallet af elever i vores modtageklasser faldet, og på den baggrund forventes tallet af falde over de 
kommende år. 
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ELEVERNES LÆRING OG UDVIKLING 
På 8. årg. har vi nået målet på en andel af gode læsere på mindst 80%. På de øvrige årgange har vi ikke.  
I matematik har vi nået målet med en andel, der opnår gode resultater på mindst 80% på både 8. og 6. årg., men 
ikke på 3. årg.  
   
  

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 

Trekløverskolen, 
Silkeborg 

Ja Nej Nej Ja Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Ja Ja Nej Ja 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).   
  
Dansk 
8. årg. 18/19 opfylder målet om, at andelen af elever med gode resultater er på mindst 80% i dansk.  
På 6., 4. og 2. årg. opfylder vi ikke målene. 
Matematik 
8. og 6. årg. opfylder målet om, at andelen af elever med gode resultater er på mindst 80% 
På 3. årg. opfylder vi ikke målet.  
   
  
 

 

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 

Trekløverskolen, 
Silkeborg 

-9,1 -2,8 12,1 -12,3 -5,6 -21,8 26,4 4,4 18,7 

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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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). 
  
  
Læsning 
På 8. årg. 18/19 har der været en positiv udvikling fra 6. årg. til 8. årg.  
På 6. årg. har udviklingen ikke været positiv, men set i forhold til de to foregående år, er der dog tale om en 
forbedring. 
På 4. årg. 18/19 er der tale om en negativ udvikling på 21,8% 
Matematik 
På 8 årg. har der været en positiv udvikling på 4,4% 
På 6. årg. har der været en positiv udvikling på 18,7% 
   
  

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 

Trekløverskolen, 
Silkeborg 

1,3   1,2 0,1 0,1 3,1 2,8 2,4 

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 

  
H 
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). 
  
  
Læsning 
 På 6. årg. er andelen af elever med fremragende resultater stort set uændret. 
 På 4. årg. er andelen af elever også uændret 
 Matematik 
 På 8. årg. er udviklingen positiv. 
 På 6. årg. er udviklingen positiv 
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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 

Trekløverskolen, 
Silkeborg 

5,5 -5,8 2,8 7,1 1,6 10,3 -9,1  -11,6 

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

Landstal 3,3 -2,4 -1,6 3,7 -1,4 6,4 -1,8 -7,1 -2,0 

  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommune- og landstallene: Folkeskoler. Tabellen viser, hvordan eleverne på 
en given årgang, der har opnået et resultat i de nationale test, udvikler sig fra test til test. Elever med 'dårlige' 
resultater betegner elever, der opnår et resultat karakteriseret som ’mangelfuld’ eller ’ikke tilstrækkelig’ på den 
kriteriebaserede skala. Mørkegrøn indikerer, at andelen af elever med dårlige resultater for den samme årgang er 
faldet med mere end 5 procentpoint (fx fra 72% til 66% = -6 procentpoint), lysegrøn indikerer, at andelen af elever 
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). 
  
  
Læsning 
 På 8. årg. 18/19 er der en stigning i andelen af elever med dårlige resultater på 2.8% 
 På 6 årg. er der en stigning på 1,6 
 På 4. årg. er der en stigning på 10,3 
 Matematik 
 På 8. årg. er der ingen data 
 På 6. årg. er der et fald på godt 11% 
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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) 

Trekløverskolen, 
Silkeborg, 18/19 

6,5 7,5 6,9 

Trekløverskolen, 
Silkeborg, 17/18 

6,0 6,1 6,0 

Trekløverskolen, 
Silkeborg, 16/17 

6,9 6,4 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). 
  
 

 

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

  

 Dansk Matematik Bundne prøvefag (i alt) 

 Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger 

Trekløverskolen
, Silkeborg, 
18/19 

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

Trekløverskolen
, Silkeborg, 

17/18 

5,5 6,4 6,4 6,0 5,7 6,2 

Trekløverskolen
, Silkeborg, 
16/17 

6,3 7,4 6,5 6,3 6,2 7,0 

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). 
  
I dansk følger resultater den kommunale tendens, hvor pigerne har et højere gennemsnit end drengene. 
I matematik er gennemsnittet stort set det samme. 
Samlet i alle bundne prøvefag er pigerne en karakter over drengene. 
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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). 
  
94,4% af eleverne får 02 i både danske 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). 
  

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). 
  
96,7% af eleverne har aflagt alle prøverne, hvilket er over det kommunale gennemsnit.  
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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 

Trekløverskolen, Silkeborg 6,9 6,9 0,0  6,0 6,5 -0,5 *     

  
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). 
  
Karaktergennemsnittet svarer i 18/19 til det gennemsnit, der forventes ud fra den socioøkonomiske reference. 
   
  
 
 

 

 

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

færdigheder 

  

 
  
Kilde: Sprogvurdering 3-6 
  

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. 
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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. 
  
  
Sprogvurderingerne i 0. kl. foretages meget tidligt i skoleåret, og er derfor først og fremmest et redskab 
for lærerne og læsevejlederne, der giver en status over børnenes talesproglige og før-skriftlige 

færdigheder.  
Det kræver en målrettet opmærksomhed, at vi har en andel på 15%, der har behov en særlig eller en 

fokuseret indsats.  
Generet er de talesproglige færdigheder bedre end de før-skriftlige. Det er et udtryk for den måde, der er 
arbejdet på i daginstitutionerne, men også et resultat af, at vi har prioriteret arbejdet med de 
talesproglige færdigheder højere og arbejdet med de før-skriftlige færdigheder lavere i begyndelsen af 
indskolingsforløbet.  
 

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 
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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. 
  
  
Resultatet af ordlæseprøven 1 og ordlæseprøven 2 viser, at der er behov for, at vi ser på, hvordan vi 
tilrettelægger en mere målrettet indsatsen i indskolingen, så vi kan få løftet den sidste procentdel, der 
stadig i 2. klasse er i erkendelsen og før-fasen. 

Vi får en del elever med dårlige forudsætninger fra børnehaverne, og vi formår ikke at løfte dem i løbet af 
de tre første år af indskolingen. Derfor skal vi se på, hvordan vi kan ændre det, vi gør, til noget der giver 
bedre resultater. 
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OVERGANG TIL UNGDOMSUDDANNELSE 

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). 
  
Generelt har skolen haft en høj andel af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse efter hhv. 3 og 15 måneder. 
Tallene fra 2017 ligger under de foregående år. Det ser ud til, at andelen igen øges i 2018, men vi har kun tallet efter 
3 mdr. 
  
 

 

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. Grafen viser 
andelen af elever, der vurderes uddannelsesparat pr. 1. marts og  som har søgt ind på en gymnasiel- eller 
erhvervsuddannelse som deres 1. prioritetsvalg . 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
  
  
I18/19 var 97% af 9. årg. vurderet som uddannelsesparate.  
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ELEVERNES TRIVSEL 
Trivsel 0.-3. klasse 
Når man ser på resultaterne, fordeler svarene sig nogenlunde stabilt over de sidste 3 perioder.  
Der er er dog en tendens til, at svarene i 18/19 peger på en oplevelse af knap så god trivsel som de to foregående år. 
Det kan umiddelbart pege på to forhold: 
 - En årgang har været præget af udfordringer med elevernes adfærd og trivsel. 
 - I Kjellerup igangsatte vi en større modernisering, der bl.a. har betydet, at flere klasser i indskolingen er blevet   
flyttet rundt.  
 Bortset fra skoleåret 18/19 har skolens resultater været på linje med det kommunale gennemsnit.  
  

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

  

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

 

Føler du dig alene i skolen? 

  

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

  

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

 
 

Er du glad for dine lærere? 

  

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

  

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

 
 

Lærer du noget spændende i skolen? 

  

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

  

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

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

  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale 
trivselsmåling for elever på mellemtrinnet og i udskolingen opgøres på en skala fra 1 til 5, hvor 1 repræsenterer den 
ringest mulige trivsel og 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel. Den nationale trivselsmåling består af 40 spørgsmål 
for elever på mellemtrinnet og i udskolingen. 29 af de 40 spørgsmål indgår i beregningen af de fire viste temaer.  
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  
Trivsel 4. - 9. klasse 
Resultaterne for elevernes trivsel ligger ret stabilt, og stort set på det kommunale gennemsnit over de 3 perioder. 
Går man ind i delresultaterne, peger de på et behov for at være opmærksom på elevernes oplevelse af at få "Støtte og 
inspiration". 
Samlet set vil vi naturligvis gerne løfte på alle fire parametre, med en særlig opmærksomhed rettet mod de tre, hvor 
vi har de dårligste resultater. 
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Fordeling for gennemsnittet opdelt på temaer 
Social trivsel 
  

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

Faglig trivsel 
  

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

  

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

Ro og orden 

  

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

  

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

  
Det ulovlige fravær er stort set uændret over de sidste 3 perioder, og er sammenfaldende med det kommunale 
gennemsnit.  
Sygefraværet er på samme måde stort set uændret og stort set sammenfaldende med det kommunale gennemsnit. 
Fraværet med tilladelse har været svagt stigende, og over det kommunale gennemsnit.  
   
Vi har meget fokus på elevernes fravær og følger det systematik og løbende måned for måned. Vi følger på forskellig 
vis op på alle elever med et lidt større fravær. 
En væsentlig del af det ulovlige fravær og en del af sygefraværet, knytter sig overvejende til nogle få elever med et 
meget stort fravær. Når det gælder det ulovlige fravær, handler det især om elever, der af en eller anden grund ikke 
magter at komme i skole. Der arbejdes med alle elever, der har et stort fravær, og i langt de fleste tilfælde er 
familieafdelingen også inddraget i arbejdet.  
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SKOLEBESTYRELSENS UDTALELSE 
I dette afsnit skal skolebestyrelsen forholde sig til skolens samlede kvalitetsrapport og de opnåede 
resultater. Det er en del af grundlaget for skolebestyrelsens arbejde at føre tilsyn med skolens 

virksomhed. Det vil derfor også være skolebestyrelsen opgave at forholde sig til skolens arbejde med de 
overordnede mål og skolens status i øvrigt.  Skolebestyrelsen skal forholde sig til skolens resultater med 
særlig fokus på indfrielsen af de nationale og kommunale mål (lærings- og udviklingsmålene).  
  
 

 Skolebestyrelsen godkender skolen kvalitetsrapport, med følgende kommentarer: 

  
 

• Der skal fortsat være fokus på lærernes kompetencedækning. 

• Det er ikke tilfredsstillende, at vi kun ligger på det forventelige niveau i vores 

afgangsprøver efter beregning af socioøkonomisk niveau. 

• Der ønskes en fokuseret indsats på læsning på mellemtrinnet. 

• Der er meget positivt at uddrage af vores resultater. 
 

Skolebestyrelsen udtaler endvidere, at det ikke tyder på at udbyttet af den længere skoledag, 

der kom efter reformen i 2013, kan aflæses i elevernes trivsel og læring. 
  


