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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 
 

Vestre Skole er en åben og udviklingsorienteret skole med stor vægt på det gode samarbejde 

omkring elevernes læring og trivsel. 
 

Der er 530 elever på Vestre Skole.  
 

De er fordelt på 21 klasser - med to klasser pr. årgang fra 0. til 6. klasse og tre klasser pr. 

årgang fra 7. - 9. klasse. Elever der har gået i 0. - 6. klasse på Gjessø Skole fortsætter og 

afslutter deres skolegang på Vestre Skole i 7., 8. og 9. klasse. 
 

Vestre Skole består af en undervisningsdel for 0. - 9. årgang og en fritidsdel for 0. - 6. årgang. 
 

Vi har 180 børn tilmeldt vores SFO (0. - 3. årgang), og der er 130 børn tilmeldt vores klub (4. - 

6. årgang). 
 

Der er 38 lærere, 2 børnehaveklasseledere og 12 pædagogiske medarbejdere på skolen.  

 

Udover skolelederen består ledelsesteamet af to pædagogiske ledere samt en administrativ 

leder. 
 

Eleverne på Vestre Skole klarer sig godt i skolehverdagen, skolen har stor forældreopbakning, 

og der er et stort engagement i medarbejderstaben. Vi er alle indstillet på at gøre en god skole 

endnu bedre, så vi sætter sammen nye udviklingsmål for de kommende år. 
   

Vestre Skole er beliggende i Sydbyen – et af Silkeborg kommunes mest eftertragtede områder 

med byen, skove og søer som nærmeste nabo.  

 

Sydbyen er en ”landsby i byen” med et stærkt foreningsliv og lokalsamfund. Skolen har et tæt 

samarbejde med det brede foreningsliv og kirken, der er i området. Vestre Skole har stor 

opbakning fra børn, forældre og lokalsamfund. 
  

Som folkeskole er Vestre Skole undergivet den nationale lovgivning, ligesom Silkeborg Kommune 

udstikker retningslinjerne for skolens virke. 
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SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 
 

Vestre Skole er en åben og udviklingsorienteret skole med stor vægt på det gode samarbejde 

omkring elevernes læring og trivsel.  
 

Skolen har fokus på værdier, værktøjer og samarbejde – forstået på den måde, at en 

engageret medarbejderstab og skolens ledelsesteam har fokus på samarbejdet (Professionelle 

læringsfællesskaber), fælles kompetenceudvikling og en fælles nysgerrighed på nyttige 

værktøjer, der skal hjælpe os til at lykkes endnu bedre med vores kerneopgave omkring 

elevernes læring og trivsel. 
   

 Vi har på Vestre Skole fokus på: 
   

 - Alle elevers læring og trivsel (kerneopgaven) - og det foregår i fællesskaber 

 - Inkluderende læringsmiljøer hvor vi - sammen - kvalificerer de gode løsninger 

 - Styrket forældresamarbejde - hvor forældrene inddrages og medtænkes i løsningen af 

   opgaverne 

 - Professionelle læringsfællesskaber (på elev-, forældre- og medarbejderniveau)  
   

Vi har ambitioner og positive forventninger til hinanden - og det handler om, at vi i vores tilgang 

er ressourceorienteret og fokuseret på de gode fælles løsninger. 
   

Vi har hen over de sidste år arbejdet på at styrke vores fællesskab omkring vores opgaveløsning 

- og det vil for medarbejdernes vedkommende sige - styrke samarbejdet med fælles 

kompetenceudvikling i PLF / Professionelle Læringsfællesskaber.  
   

For elevernes vedkommende betyder det, at de også i stigende grad skal opleve 

læringsfællesskaber på forskellige måder. At eleverne får en større bevidsthed omkring egen 

læring, og herunder fælles forståelse for, at såvel faglig som social læring foregår i positive 

fællesskaber. 
   

For forældrenes vedkommende har vi fokus på, at samarbejdet mellem skolen og forældrene 

styrkes, således at vi i større grad oplever, at vi er fælles om at få eleverne til at lykkes i skolen. 
  

Det er også et fokusområde for os, at forældrene indbyrdes styrker deres relationer og 

samarbejde, og det arbejder vi aktivt på at understøtte, og vi faciliterer på forskellig vis at 

forældre kan mødes og tale sammen - til gavn for fællesskabet omkring deres børns skolegang. 
   

I samarbejdet mellem skolens pædagogiske personale har vi organiseret det sådan, at der er 

gode betingelser for, at lærere og pædagoger kan mødes i de relevante møder og med tid til 

samarbejde omkring de fælles opgaver.  
   

Vi har med værdier, værktøjer og samarbejde fokus på, at vi har nogle fælles værdier, som 

vi står på og arbejder ud fra, og at vi har nogle fælles værktøjer, som vi kan anvende i vores 

samarbejde omkring de til tider ret komplekse opgaver og udfordringer, som vi har på skolen. 
   

Der er hen over det sidste år arbejdet målrettet med styrkelse af årgangsteamsamarbejdet, og 

der er ligeledes arbejdet med at styrke fællesskabet omkring vores afdelinger - indskoling, 

mellemtrin, udskoling, SFO og Klub. 
   

Der er afsat tid til udvikling - såvel individuelt hos den enkelte medarbejder - med i særdeleshed 

i de vigtige fællesskaber, som man befinder sig i som pædagogisk medarbejder på skolen. 
   

Der er med udgangspunkt i nogle fælles rammer og retninger plads til afdelingsvise variationer 

af de hovedområder, som vi arbejder med på skolen.  
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Der skal være en rød tråd i arbejdet med elevernes faglige og trivselsmæssige progression, men 

der er forskel på, hvad elever i forskellige alderstrin skal kunne - og dermed hvad de skal møde 

i henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling. 
   

Det er vigtigt, at alle medarbejdere føler medejerskab i den udvikling, som vi ønsker for Vestre 

Skole - og det tilstræbes derfor, at alle medarbejdere oplever, at der er et råderum inden for de 

forskellige centrale områder af vores opgaver som skole. Det er imidlertid vigtigt, at der er fælles 

værdier og visioner for, hvor vi er på vej hen, og hvad vi ønsker at opnå for vores elevers 

udvikling. 
   
 

Skolens mission: 

Vestre skoles mission er i fællesskab at danne og uddanne børnene til livsduelighed. 
   

Skolens vision: 

Vi skaber miljøer, hvor børn ses, lærer, trives og deltager. 
   

Det er en vision, at Vestre Skoles værdier; fællesskab, anerkendelse, tryghed og tillid, vil danne 

grundlag for skolens virke. 

   

Det er en vision, at Vestre Skole er et sted, hvor undervisning og fritid udvikles i tæt samspil 

mellem børn, forældre, lærere og pædagoger. 

   

Det er en vision, at Vestre Skole er et sted, hvor alle børn og ansatte trives og udvikler sig. Vi 

har fokus på alle elevers læringspotentiale, og at den enkeltes udvikling og læring foregår i 

fællesskaber. 

   

Det er en vision, at vi på Vestre Skole skaber rum for at udvikle erkendelser, fantasi, lyst til at 

lære, indsigt i egne muligheder og dermed evne til at tage stilling og handle. 
   
   
  

 

Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at udfolde egne 
faglige, personlige og relationelle potentialer 
 

Vi har fælles fokus på at eleverne skal inddrages mere i egen læring - med fælles fokus på 

elevernes læringspotentiale. 

   

 Vi arbejder på at styrke følgende elevkompetencer: 

 - Elevens bevidsthed om egen læringsprogression 

 - Læringsmål og succeskriterier - så eleven kan se vejen 

 - Fokus på progression (og ikke kun på slutresultatet) 

 - Elevens evne til at kunne reflektere over egen situation, søge hjælp og sparring 

 - Elevens oplevelse af succeser og motivation til at tage ansvar 

   

 Vi er ambitiøse på elevernes vegne - vi har høje og positive forventninger. 
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Vi har i 2019 været en del af projektet "Fremtidens læringsmiljøer". 

   

I samarbejde med Silkeborg kommune har teams fra tre skoler fået mulighed for at deltage i et 

udviklingsarbejde om ”Fremtidens læringsmiljøer”. 

 

Her på Vestre Skole har mellemtrinnet og udskolingen deltaget i dette udviklingsarbejde.  

Grundideen med den nye indretning er at skabe et meget mere varieret og tidssvarende 

læringsmiljø i klasselokalet og de nærliggende gang- og opholdsarealer, der på en helt ny måde 

understøtter de forskellige læringsaktiviteter, som vi ønsker skolehverdagen skal rumme.  

 

Den danske folkeskoles klasselokaler har ikke ændret sig meget de seneste hundrede år. Vi har 

alle som forældre, lærere og elever vænnet os til en skoleindretning med stole og tomandsborde. 

 

Den indretning er skabt til at børnene skal sidde stille, lytte og arbejde. Det skal børnene også 

kunne i dag. Men de skal også samarbejde, holde oplæg, lave projekter, sidde fordybet og være 

produktive med både ny og gammel teknologi. 

  

Så tænk sig, hvis en anden og bedre indretning kunne understøtte børnenes læring? 

  

- Og så ved vi desuden i dag, at børn trives bedst med bevægelse og med at skifte 

arbejdsstillinger mange gange gennem skoledagen. Det kender vi også derhjemmefra: Børn 

elsker at læse liggende på tæppet eller i sofaen og lektier kan laves mange andre steder end 

ved skrivebordet! 

  

Det er denne drøm om et nyt og spændende læringsmiljø, der ligger bag.  

 

Silkeborg Kommune fik i 2016 evalueret skolernes læringsmiljøer og det resulterede i rapporten 

”Vi drømmer om en skole med færre stole”. Rapportens titel er meget sigende for, hvad også 

børnene ønsker. 

 

Men hvordan ser klasselokalet ud, hvis det ikke er fyldt med stole og tomandsborde?  

 

Det ved vi faktisk ikke så meget om endnu. Og derfor har Silkeborg Kommune sat midler af til, 

at udvalgte teams på tre skoler har fået mulighed for at eksperimentere med indretning af 

læringsrummet. 

 

Målet er naturligvis, at eksperimenter og udvikling skaber værdi for os på Vestre Skole, men 

samtidig skal vi også bidrage med vores indhøstede viden tilbage til kommunen.  

 

Hensigten er, at kommende skolebyggerier vil inddrage vores viden og erfaringer fra 

eksperimenterne med læringsrum, og dette vil således få betydning for, hvorledes en ny skole 

tænkes indrettet.  

   

Vi har i enkelte udvalgte lokaler indrettet læringsmiljøerne med forskellige zoner, hvor eleverne 

kan noget forskelligt.  

   

Der er i udgangspunkt arbejdet med en præsentationszone, en fordybelseszone, en 

samarbejdszone og en produktionszone - og intentionen er, at eleverne bevæger sig mellem de 

forskellige zoner afhængigt af, hvad de skal lave, og at eleverne også selv kan tilvælge de zoner 

- og dermed betingelser for, hvordan de kan arbejde med læringsaktiviteter. 
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Som optakt til dette har vi i skoleåret 2017/18 arbejdet med et udviklingsarbejde på Vestre 

Skole med overskriften 'Skolens rum'.  
   

Formålet med dette forløb var, at vi på Vestre Skole ville skabe fælles forståelse og sprog for 

Vestre Skoles læringsgrundlag, læringssyn og beskrivelse af de læringsmiljøer, vi ønsker at 

udvikle med henblik på at fremme elevernes muligheder for at lære på forskellige måder og i 

forskellige tempi.  
   

Læring der foregår i fællesskaber og understøttet af pædagogiske aktiviteter, som giver det 

enkelte barn gode betingelser for at udvikle sig fagligt, personligt og trivselsmæssigt. 
   

Vi har fokus på at lave en organisering og en planlægning, der understøtter og fremmer de 

rigtige samarbejdsfora og tværgående aktiviteter, som kan øge det fælles fokus i eksempelvis 

lærernes og pædagogernes teamsamarbejde omkring de enkelte klasser og årgange. 
   

Med udgangspunkt i teamsamarbejdet vil vi fremme samarbejdet mellem elever, forældre og 

skolens pædagogiske medarbejdere, således at der med et helhedssyn skabes betingelser for, 

at alle omkring barnet bidrager og trækker i samme retning i forhold til den ønskede udvikling. 
   

Konkret har vi lavet en organisering som fremmer muligheden for, at de løbende individuelle 

elev-samtaler med alle elever systematiseres og anvendes til at skabe gode og stærke relationer 

mellem eleven og hans/hendes primære lærere og pædagoger - samt give eleven sparring på 

og hjælp til at kunne skabe gode relationer med de andre elever.  

 

Dette muliggøres af, at alle kontaktlærere har faste lektioner i ugeskemaet tiltænkt individuelle 

elevsamtaler. 
   

Elevsamtalerne handler blandt andet om at øge kendskabet til, hvor den enkelte elev er i forhold 

til den faglige og trivselsmæssige udvikling - og der skal arbejdes med fokus på at inddrage 

eleven i sin egen læringsprogression.  
   

At den enkelte elev i større grad bliver i stand til at sætte ord på, hvad han/hun er ved at lære, 

hvad målet er, og hvad næste skridt i læringsudviklingen er.  

   

At vi arbejder på at gøre eleven mere bevidst om, hvor han/hun befinder sig i sin 

læringsprogression - således at det næste gode skridt - med den rigtige vejledning - bliver 

tydeligere for eleven.  
  

At det bliver tydeligt for den enkelte elev, at der er såvel en række faglige som 

adfærds/trivselsmæssige mål, der arbejdes med i en periode i forhold til elevens nærmeste 

udviklingszone. 
  

Dette arbejde skal understøttes af et øget fokus på at anvende data, viden, erfaringer af 

forskellig art til at kvalificere de næste udviklingsskridt for den enkelte elev og for de 

klasser/fællesskaber, som eleverne indgår i.  
   

Dette kalder også på en ledelsesmæssig organisering og planlægning, som fremmer det 

professionelle fællesskab omkring opgaven.  

 

Inddragelse af vejledere og ledelse skal medvirke til kvalificeringen af databearbejdelse og 

afklaring omkring de næste gode skridt.  
 

Dette kommer for den trivselsmæssige del til udtryk i udarbejdelsen af en social årsplan for hver 

klasse/årgang på baggrund af de seneste trivselsmålinger. 
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Af konkrete undervisningstiltag kan nævnes skolens Fablab, hvor IT, design og digital produktion 

tilsammen giver eleverne mulighed for at arbejde med kreative processer og udvikling af 

innovative kompetencer.  
   

Der har hen over de sidste år været gjort erfaringer med Fablab på Vestre Skole, og der vil 

fremadrettet være fokus på, at Fablab-tænkningen integreres i alle fag med arbejdsmetoder og 

processer, som giver eleverne nye vinkler på læring og udfoldelse af diverse kompetencer, der 

forventes at være nyttige i en fremtid, hvor elevernes evner til at lære og udvikle nye løsninger 

bliver afgørende kompetencer.  
   

At vi har fokus på, at eleverne skal udvikle strategier i forhold til at 'lære at lære', strategier til 

hvordan man kommer videre, når man kører fast i en problemstilling, og strategier til hvordan 

man i fællesskab kan generere nye idéer og løsninger på komplekse opgaver. 
  

Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at indgå i 

fællesskaber 
  

På Vestre Skole har vi en lang række aktiviteter, der fremmer fællesskaberne omkring elevernes 

læring. Eleverne indgår i klasse, årgangs- og afdelingsfællesskaber, og der er med denne 

organisering skabt betingelser for, at det enkelte barn oplever at tilhøre forskellige lærings- og 

trivselsfællesskaber. 

   

Hos de mindste elever er der organiseret en ugentlig husdag, hvor eleverne fra fire klasser (to 

årgange) har fælles dage, hvor der kan være forskellige lærings- og trivselsaktiviteter af 

varierende karaktér. 

   

På mellemtrinnet og i udskolingen er der organiseret anderledes uger, hvor eleverne oplever 

lærings- og trivselsfællesskaber omkring forskellige temaer og emner. Der er mulighed for at 

sætte eleverne sammen på forskellige måder, således at læringsaktiviteten og samarbejdet på 

tværs kan prioriteres over den praktiske organisering.  

   

Valgfag for skolens ældste elever (8. + 9. årgang) er organiseret på hele dage, og det foregår i 

et samarbejde med Virklund Skole og Silkeborg Ungdomsskole.  

   

Eleverne har dermed mulighed for at vælge valgfagstilbud på de forskellige matrikler, og det 

forgår på den måde, at elever fra de to skoler kan vælge de valgfagstilbud, som de har lyst til 

og er motiveret af på tværs af skolerne.  

   

Dette fremmer muligheden for, at vi kan tilbyde eleverne flere forskellige tilbud, og det vil sige 

større variation, end vi selv ville kunne iværksætte på den enkelte skole.  
   

På 7. årgang er vi i gang med første skoleår med obligatoriske valgfag inden for fire praktiske 

fagområder: Musik, Mad, Billedkunst og Håndværk & Design. Dette foregår på hele 

valgfagsdage, hvor eleverne kan fordybe sig i faget og opnå praktiske fagligheder og viden. 
   

I udskolingen har vi i indeværende skoleår organiseret hele fagdage for eleverne. Det vil sige, 

at fredag er en alternativ skole- og arbejdsdag for eleverne, hvor de enten har valgfag eller en 

fagdag (varierende fag). Denne organisering giver eleverne muligheder for at opleve læring i 

fællesskaber på en række forskellige måder. 
   

På Vestre Skole vil vi på de enkelte årgange inspirere til forsøg med makkerlæring, 

læringsgrupper af forskellige slags, forskellige former for organisering af læringsaktiviteter, der 

fremmer børne- og læringsfællesskaber af forskellig art.  
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Udviklingen af dette vil tage udgangspunkt i pædagogiske læringsudviklingsmøder i 

indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen, således at der kan iværksættes variationer, 

som giver størst mulig mening i den 'lokale' kontekst. 
  

Skolens læringsmiljøer sikrer praksis der bygger på viden og 
udvikling af viden 
 

På Vestre Skole har vi i indeværende skoleår valgt at kompetenceløfte et mindre antal 

medarbejdere på nogle specifikke faglige områder - eksempelvis inden for læsevejledning og 

matematikvejledning. Hovedvægten på skolens samlede kompetenceudvikling foregår i 

fællesskab med alle medarbejdere som aktive deltagere.  

   

Vi har haft fælles kompetenceudviklingsforløb omkring KRAP (Kognitiv, Ressourceorienteret, 

Anerkendende Pædagogik), hvilket har givet konkrete og anvendelige værktøjer i hverdagen, 

men det har også givet inspiration til det fælles mindset, som vi på skolen ønsker at arbejde 

efter.  

   

Vi har gennem de sidste to år arbejdet med fælles kompetenceudvikling for alle lærere og 

pædagoger; PK / PLF - Styrkelse af professionel kapital gennem 

professionelle læringsfællesskaber.  

   

Der uddannes endnu en Fablab-pionér - denne gang en pædagog - med henblik på at udbrede 

arbejdet med innovation og inddragelse af IT/elektroniske kompetencer i undervisningen 

allerede i indskolingen og i fritidsdelen. 

   

 Styrkelse af det professionelle samarbejde omkring elevens læring og trivsel er prioriteret højt, 

og derfor har vi organiseret os sådan, at der er skemalagt 1,5 times årgangsteammøde pr. uge 

på alle årgange. På årgangsteammøde deltager såvel lærere som pædagoger omkring en årgang 

- i fællesskabet omkring løsning af kerneopgaverne omkring elevernes læring og trivsel. 

   

Målet er en styrkelse af teamsamarbejdet og udvikling af stærke professionelle fællesskaber, 

hvor lærere, pædagoger og ledere i samarbejde kan arbejde med at kvalificere de gode løsninger 

omkring elevernes læring og trivsel, fremme de inklusionsfremmende tiltag, anvende data, 

viden, erfaringer af forskellig art - og herunder inddragelse af eleverne - i forhold til at kvalificere 

de næste gode skridt i den retning, som vi ønsker.  

   

Det drejer sig om klasseteam- og årgangsteammøder samt fagteammøder, hvor der er mulighed 

for at skabe fælles udvikling og refleksion i de relevante sammenhænge. 

   

Målet er også, at styrke en kultur, hvor vi alle løbende reflekterer over vores praksis - med 

henblik på at forsætte med det, der virker og ændre på det, der ikke har en effekt i den ønskede 

udvikling.  

   

   

Anvendelse af data skal systematiseres, således at der skal være en tydelig evalueringskultur, 

og en plan for, hvordan vi arbejder med at trække nyttig viden ud af diverse data, og hvordan 

vi - med skolens faglige vejlederes medvirken - giver lærere/pædagoger/teams sparring på og 

vejledning i forhold til, hvordan de kan gribe opgaven an.  

   

Der tilstræbes en kultur, hvor professionel nysgerrighed og en ressourceorienteret tilgang skal 

medvirke til et positivt og givende læringsmiljø for såvel elever som hele skolens pædagogiske 

medarbejderstab.  
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Konkrete tiltag vil i en fremadrettet kontekst være en organisering af lærings- og 

trivselskonferencer, hvor der skabes et forum for bearbejdelse af test- og evalueringsresultater, 

sparring og vejledning på de næste relevante skridt i forhold til, hvad data giver os af viden om 

elevernes aktuelle lærings- og trivselsmæssige positioner. 

   

I forhold til den fremtidige kompetenceudvikling af skolens pædagogiske personale, så vil der i 

første halvår af 2020 være tale om intern kompetenceudvikling, hvor vi lægger op til, at nye 

måder at arbejde på prøves af og evalueres med henblik på at skabe blivende ændringer i 

organisationen. Det drejer sig fortsat om styrkelse af vores PLF-samarbejde samt derudover 

kompetenceudvikling af vores indskoling i forhold til værktøjer og kompetencer i forhold til 

styrkelse af inkluderende læringsmiljøer på skolen. 

   

Vi har som skole søgt om kommunale midler/tilskud til at kunne iværksætte et fælles 

kompetenceudviklingsforløb i forhold til at kunne fremme inkluderende læringsmiljøer - frem for 

enkeltpersoners individuelle kompetenceløft. 

   

Det er ledelsens ønske og ambition, at vi kan styrke fællesskabsfølelsen med et fælles 

kompetenceudviklingsforløb, hvor vi alle oplever at være en aktiv del af den ønskede udvikling. 

Det er i den sammenhæng også vigtigt, at der kan skabes et medejerskab hos hele skolens 

personale i den videreudvikling af Vestre Skole, som kerneopgavens kompleksitet kalder på. 
  

Status på skolens udviklingsarbejde med PLF 
 

Vi har med udviklingen af PLF - Professionelle Læringsfællesskaber på Vestre Skole styrket vores 

teamsamarbejde omkring kerneopgaverne omkring elevernes læring og trivsel. 

   

Den fælles tilgang til opgaveløsningen har dels kvalificeret vores arbejde med at skabe 

resultater, og derudover medvirket til en større oplevelse af fællesskab og deling af ansvaret 

omkring de til tider meget komplekse opgaver, som vi skal lykkes med. 

   

Vi har opnået nogle gode strukturer på vores årgangsteamsamarbejde, og der er hen over de 

sidste par år blevet indarbejdet nogle nyttige måder at samarbejde på - som giver os større og 

bedre muligheder for at sikre læring og god trivsel for alle elever. 

   

Vi arbejder på skolen på at systematisere vores arbejde med anvendelse af data og reflektere 

sammen omkring de næste gode skridt i vores arbejde med eleverne.  
  

Vision for arbejdet med udvikling af de professionelle 

læringsfællesskaber på vores skole (The big why) 
 

At vi sammen kan kvalificere elevernes læring gennem vores professionelle samarbejde.  
 

At vi sammen kan lykkes med vores kerneopgaver omkring elevernes læring og trivsel - gennem 

brug af fælles data, erfaringer og viden om de elever, som vi er sammen om at skulle lykkes 

med.  
 

Vi samarbejder på nogle bestemte måder – fordi det giver os nogle muligheder, når vi tænker 

sammen og udvikler sammen. At vi sammen kvalificerer de næste gode skridt. 
 

Vi arbejder systematisk med at sikre de reflekterende dialoger i vores fælles samarbejde omkring 

løsning af vores opgaver med elevernes læring og trivsel. 
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Status på arbejdet med udvikling af de professionelle 

læringsfællesskaber på vores skole 
 

Vi oplever, at det fælles udviklingsforløb omkring PLF / Professionelle Læringsfællesskaber har 

givet os et positivt løft til vores teamsamarbejde og en styrkelse af et fælles fokus på elevernes 

læring og trivsel.  

   

Vi har faste årgangsteammøder og afdelingsmøder på hele skolen. Der er afsat 1,5 time 

ugentligt til årgangsteammøderne, og samarbejdet inkluderer såvel lærere som pædagoger. 

Ledelsen deltager ofte på årgangsteammøderne og medvirker - sammen med 

årgangsteamkoordinatorerne - til at kvalificere møderne. 

   

Der er aftalt en fast dagsorden som anvendes på årgangsteammøderne. En dagsorden hvor 

der sikres tid til at tale om det, der giver teamet muligheder for at løse de opgaver, som de står 

med. Herunder tid til fælles refleksion over egen praksis. 

   

Der er i alle årgangsteams udarbejdet en teamkontrakt, og målet med kontrakten er at sikre 

fælles meta-refleksion i teamet, fokus på fælles værdier og vision for arbejdet samt 

forventningsafstemning og aftaler i teamet. 

   

Vi arbejder med den taksonomiske opbygning af 'Kriterier for teamet som professionelt 

fællesskab' - eller med andre ord den ønskede udvikling af PLF (Professionelle 

Læringsfællesskaber) inden for de fem hovedområder:  

 

 - Fælles værdier og vision 

 - Deprivatisering af praksis 

 - Samarbejde 

 - Reflekterende dialoger 

 - Fokus på elevernes læring 

   

 Vi arbejder løbende med en fælles læringsøvelse i årgangsteamet: 

 

 - Tage afsæt i et læringsfokus/en problemstilling 

 - Indsamling af data 

  - Fælles analyse og refleksion 

 - Planlægning af tiltag/handlinger 

 - Afprøvning af tiltag/handlinger og indsamling af data 
  

Hvilke konkrete tanker/mål har vi for det fremtidige arbejde med 
udviklingen af de professionelle læringsfællesskaber? 
 

Vi skal øve os og kvalificere det, som vi har påbegyndt. Dvs. at vi skal systematisere vores 

arbejde med de nævnte områder, således at hele tankegangen og måden at arbejde på bliver 

en naturligt integreret del af vores hverdagspraksis på Vestre Skole. 

   

Det tættere og mere fælles samarbejde skal vi bruge til at styrke vores handlemuligheder i 

forhold til at løse vores opgaver på allerbedste vis - og herunder også styrke vores arbejde med 

at skabe inkluderende læringsmiljøer, således at vi også fremadrettet kan sikre alle elever god 

læring og trivsel. 
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RAMMEBETINGELSER 
 

På Vestre Skole har vi et meget tilfredsstillende niveau hvad angår kompetencedækning. Det vil 

sige, at stort set alle elever møder lærere, der har linjefagsuddannelse i det fag, som de 

underviser i - eller at de pågældende lærere på anden vis har opnået tilsvarende kompetencer. 

Vi har del selv sendt lærere på efteruddannelse samt dels arbejdet meget målrettet med at sikre 

de nødvendige kompetencer, når vi rekrutterer nye medarbejdere til skolen.  

   

I forhold til inklusion har vi på Vestre Skole henvist elever til skoletilbud på inklusionscentre hen 

over det sidste år, men det har været efter grundigt arbejde med forskellige tiltag - vejledt af 

PPR m.fl. - og når elever har været indstillet til andre skoletilbud har det været efter et grundigt 

og professionelt arbejde.  

 

Vi har dog fremadrettet fokus på kompetenceudvikling i forhold til at klæde vores pædagogiske 

personale på med flere værktøjer til at kunne sikre inkluderende læringsmiljøer. 

   

Vi har relativt få elever med anden etnisk baggrund, og vi oplever, at disse elever har relativt 

gode betingelser for en positiv læringsprogression.  
   
  

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).   
  

Vi har en høj kompetencedækningsgrad på 96%. Det har hen over de senere år været et 

indsatsområde at efteruddanne nogle af skolens lærere i relevante fag. Det har vi blandt andet 

gjort i kulturfag.  

 

Der har derudover været arbejdet målrettet med det i forhold til vores rekruttering af nye lærere. 

Vi har med andre ord ansat lærere med de kompetencer, som vi havde brug for. Det er jo 

naturligt, at man gør sådan, men det har rent praktisk også været muligt, da vi har oplevet god 

og bred søgning til vores opslåede stillinger. 
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Kompetencedækning opdelt på fag i 18/19 

  

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

Det har hen over de senere år været et indsatsområde at efteruddanne nogle af skolens lærere 

i relevante fag. Det har vi blandt andet gjort i bl.a. kulturfag.  

 

Der har derudover været arbejdet målrettet med det i forhold til vores rekruttering af nye lærere. 

Vi har med andre ord ansat lærere med de kompetencer, som vi havde brug for. Det er jo 

naturligt, at man gør sådan, men det har rent praktisk også været muligt, da vi har oplevet god 

og bred søgning til vores opslåede stillinger. 
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Kompetencedækning opdelt på klassetrin i 18/19 

  

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

Det har hen over de senere år været et indsatsområde at efteruddanne nogle af skolens lærere 

i relevante fag. Det har vi blandt andet gjort i bl.a. kulturfag.  

 

Der har derudover været arbejdet målrettet med det i forhold til vores rekruttering af nye lærere. 

Vi har med andre ord ansat lærere med de kompetencer, som vi havde brug for. Det er jo 

naturligt, at man gør sådan, men det har rent praktisk også været muligt, da vi har oplevet god 

og bred søgning til vores opslåede stillinger. 
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Inklusion 
Antal og andel af elever skolen har segregeret til inklusionscentre og specialskole  

  

 Antal Procent 

Vestre Skole 12 2,3% 

  
  
 Note: Segregeringsgraden er øjebliksbillede (fra 5/9-2019) af, hvor mange elever skolen på nuværende tidspunkt har 
segregeret til et inklusionscentre og specialskolen. Procentangivelsen er beregnet ved at 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.  
  

  

Data er her forbundet med nogen usikkerhed, da tallet indeholder elever som faktisk godt være 

fraflyttet skoledistriktet, og som vi derfor ikke har haft nogen opmærksomhed på. 

 

I situationer hvor vi visiterer elever til et andet skoletilbud er der foregået en grundig vurdering 

med udredning og professionel vejledning fra PPR. (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) 

 

Det er altid et indsatsområde at beholde elever på skolen, hvis vi på nogen mulig måde kan 

etablere et inkluderende læringsmiljø, der kan tilgodese de pågældende elevers behov. 
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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 

Vestre Skole, 18/19 529 3,4% 3,1% 3,7% 

Vestre Skole, 17/18 514 3,7% 3,6% 3,8% 

Vestre Skole, 16/17 511 1,2% - - 

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).  
  

Hvad angår elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog ligger vi på Vestre Skole 

på et lavt og stabilt niveau. Vi har relativt få elever med anden etnisk baggrund, så vi oplever, 

at disse elever har relativt gode betingelser for en positiv læringsprogression.  
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ELEVERNES LÆRING OG UDVIKLING 

Nationale test 

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

matematik er mindst 80% for den samme årgang  

  

 Dansk, læsning  Matematik 

 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 

Vestre Skole Ja Nej Nej Ja Nej Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja Nej Ja 

Kommunen Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja 

Landstal Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommune- og landstallene: Folkeskoler. Tabellen beskriver hvor stor en andel 
af eleverne på en given årgang, der har opnået et resultat i de nationale test, der karakteriseres som ’godt’, ’rigtigt 
godt’ eller ’fremragende’ på den kriteriebaserede skala. ’Ja’ angiver at andelen er mindst 80%, ’Nej’ angiver at andelen 
er under 80%, ’-’ angiver, at der ikke er data for skolen. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  

Vedr. Dansk, læsning: 

Vi kan konstatere, at vi har forbedret resultaterne i forhold til at nå målet omkring 80% 'gode' 

resultater på en årgang. Vi ser ud til at lykkes godt i indskolingen og på 4. årgang, mens der er 

udfordringer med at opnå måltallet for gode resultater på 6. årgang, og så ser det heldigvis ud 

til, at vi igen kan konstatere, at måltallet nås i udskolingen.  

 

Vi ligger bedre end både det kommunale gennemsnit og landstallene i dansk, læsning. Det ser 

imidlertid ud til at være et fælles problem med resultaterne på 6. årgang - både hvad angår 

skolerne i kommunen og på landsplan.  

 

Det vil vi være undersøgende i forhold til, og vi vil med baggrund i disse tal fastholde og holde 

fokus på alle dele af læsning på mellemtrinnet. De dygtige elever skal fremadrettet fortsat 

trænes, og der skal være et generelt fokus på læsning på mellemtrinnet. Vi skal fortsætte det 

gode arbejde i indskolingen og i udskolingen, og vi skal arbejde målrettet på at sikre den fortsat 

gode udvikling. 

   

Vedr. Matematik: 

Vi kan konstatere, at vi ser ud til at lykkes med at nå måltallet på 3. årgang, mens det på 6. og 

8. årgang endnu ikke er lykkedes os, at når tallet med 80% 'gode' resultater på en årgang. 

 

Det vil vi naturligvis arbejde målrettet på at forbedre, og der vil - med matematikvejlederen som 

facilitator - sættes fokus på de nødvendige tiltag i forhold til vores nuværende resultater. 
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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 

Vestre Skole -16,7 5,2 8,3 -1,4 -16,7 -17,3 7,4 -0,1 -2,6 

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 

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

  

Vedr. Dansk, læsning: 

Tallene viser, at vi i udviklingen af andelen af elever med 'gode' resultater i dansk, læsning kan 

der for 4. årgang (18/19) konstateres en tilbagegang fra 2. til 4. årgang.  

 

Det ser ud til at være en generel tendens, da tallet 'matcher' såvel det kommunale som 

landstallet. Vi skal være undersøgende på, hvad denne negative udvikling skyldes, således at vi 

kan iværksætte de nødvendige tiltag.  

   

Tallene for 6. årgang (18/19) viser også, at der er en tilbagegang, hvorimod der for 8. årgang 

(18/19) kan konstateres en positiv fremgang i andelen af elever der får 'gode' resultater. 

 

Som nævnt i tidligere beskrivelse vil vi sætte fokus på elevernes læseudvikling med henblik på 

at sikre en positiv udvikling - særligt på mellemtrinnet - men også fortsat fokus på at fastholde 

en god udvikling i såvel indskoling som i udskolingen. 

   

Vedr. Matematik: 

Tallene viser, at vi vedr. 6. årgang (18/19) kan konstatere en mindre tilbagegang i andelen af 

elever med 'gode' resultater. Det samme gør sig gældende for 8. årgang (18/19), hvor der kan 

konstateres en mindre tilbagegang. 

 

Som nævnt i tidligere beskrivelse vil vi sætte fokus elevernes positive udvikling hvad angår 

resultaterne i matematik. 
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Elever med 'fremragende' resultater i nationale test 
Udviklingen i andelen af de 'allerdygtigste' elever i dansk, læsning og matematik for 

den samme årgang, angivet i procentpoint 
  

 Dansk, læsning  Matematik 

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

8. årg. 18/19 6. årg. 
18/19 

 2. årg. 
12/13 ift. 
4. årg. 
14/15 

4. årg. 
14/15 ift. 
6. årg. 
16/17 

6. årg. 
16/17 ift. 
8. årg. 
18/19 

2. årg. 
14/15 ift. 
4. årg. 
16/17 

4. årg. 
16/17 ift. 
6. årg. 
18/19 

2. årg. 
16/17 ift. 
4. årg. 
18/19 

3. årg. 
13/14 ift. 
6. årg. 
16/17 

6. årg. 
16/17 ift. 
8. årg. 
18/19 

3. årg. 
15/16 ift. 
6. årg. 
18/19 

Vestre Skole -2,0   -4,1  -0,1   -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 

  
HNote: 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). 
  
  

Tallene viser, at vi har haft en mindre tilbagegang i udviklingen i andelen af de 'allerdygtigste' 

elever på nogle årgange, ligesom der er neutrale områder, hvor vi kan konstatere 'status quo'. 

 

Vi vil være nysgerrige og undersøgende på, hvad årsagen til denne tilbagegang kan være. I 

tabellen herunder kan det ses, at vi har været bedre til at 'løfte' den svageste del af vores elever.  

 

Vi vil være undersøgende på, om dette fokus har påvirket vores arbejde med at styrke den mest 

ressourcestærke gruppe af elever. 
   
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



   

Kvalitetsrapport 2018/19 Vestre Skole 

   

   

 20  

   

 

 

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 

Vestre Skole  -5,2 -0,1  1,4  -0,2 -0,3 -4,1 

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). 
  
  

Tallene viser, at vi på størstedelen af områderne kan konstatere et fald i antallet af elever med 

'dårlige' resultater. Det er en god udvikling, som vi vil tillægge en særlig indsats på forskellige 

årgange.  

 

Der har været arbejdet målrettet med tilførsel af ny viden og nye måder at arbejde på, og det 

er en opgave der er blevet løst i samarbejde i vores årgangsteams. 
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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) 

Vestre Skole, 
18/19 

6,8 8,3 7,4 

Vestre Skole, 
17/18 

7,5 8,4 7,6 

Vestre Skole, 
16/17 

6,6 7,1 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). 
  

Vedr. Dansk: 

Der er sket et fald i karaktergennemsnittet i FP9 Dansk fra 17/18 til 18/19 på 0,7, men resultatet 

fra 18/19 ligger dog 0,2 over resultatet fra 16/17. 

 

I forhold til det kommunale gennemsnitlige niveau 18/19 ligger resultaterne fra Vestre Skole 0,2 

under. Det kan skyldes den variation, der er fra årgang til årgang. Det giver også anledning til 

at have fokus på, hvad vi kan gøre yderligere for at forbedre resultaterne, da Vestre Skole har 

en ambition om at ligge på eller over det kommunale karaktergennemsnit. 

   

Vedr. Matematik: 

Der er sket et mindre fald i karaktergennemsnittet i FP9 Matematik fra 17/18 til 18/19 på 0,1, 

men det er til gengæld et resultat på et højt niveau sammenlignet med 16/17 (+1,2) og det 

kommunale gennemsnitlige niveau 18/19 (+ 0,7).  

 

Det er tilfredsstillende, at vores elever præsterer godt resultater i matematik, og det er et 

fokusområde at sikre dette gode niveau. 

   

Vedr. Bundne prøvefag i alt: 

I forhold til karaktergennemsnittet i de bundne prøvefag i alt, så ligger Vestre Skole med 7,4 på 

niveau med det kommunale gennemsnit. I forhold til 16/17 ligger 18/19-resultatet 0,7 over, og 

i forhold til 17/18 kan der registreres et mindre fald på 0,2. 

 

Det er tilfredsstillende, at Vestre Skole ligger på niveau med det kommunale gennemsnit, men 

med baggrund i resultaterne i dansk, så er der potentiale til at forbedre dette niveau.  
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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 

Vestre Skole, 
18/19 

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

Vestre Skole, 
17/18 

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

Vestre Skole, 
16/17 

6,1 6,9 8,1 6,4 6,8 6,6 

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). 
  

Tallene viser, at pigerne i 18/19 præsterede markant bedre end drengene i dansk, mens 

drengene ligger højere end pigerne hvad angår karaktergennemsnittet i matematik. 

 

Vi ligger tæt på tallene for det kommunale gennemsnit - lidt lavere i dansk og noget over i 

matematik. Hvad angår de bundne prøver i alt ligger vi for pigernes vedkommende på det 

kommunale niveau, mens vi for drengenes vedkommende ligger 0,2 over det kommunale 

niveau. 

 

Set over en treårig periode så har vi de sidste to år løftet karaktergennemsnittet til et mere 

tilfredsstillende niveau i forhold til resultaterne i skoleåret 16/17, og det er der grund til at glæde 

sig over.  

 

Der skal dog fortsat være opmærksomhed på, at niveauet skal løftes, da vi har ambitioner om 

og forventning til, at vi bør ligge lidt over det kommunale niveau. 
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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). 
  

Tallene viser, at 98% af eleverne i 18/19 fik karakteren 02 eller derover i både dansk og 

matematik. Det er en tilfredsstillende stigning fra 93,5% til 98% fra 17/18 til 18/19, og det er 

et rigtig godt resultat at så stor en andel af eleverne har opnået dette resultat. 

   

Det betyder, at en meget stor andel af vores elever er i stand til at påbegynde en 

ungdomsuddannelse efter 9. klasse, da 02 er adgangskrav til en ungdomsuddannelse inden for 

de erhvervsfaglige uddannelser. 
   
  
 
 

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). 
  

Af den kønsmæssige fordeling viser tallene, at alle piger på 9. årgang opnåede karakteren 02 

eller derover, mens 97% af drengene opnåede karakteren 02 eller derover. 

   

Resultatet fra 18/19 er en klar fremgang i forhold til de foregående skoleår, og der er ingen tvivl 

om, at der i udskolingen har været meget koncentreret fokus på at hjælpe den mest udfordrede 

andel af eleverne til gode resultater. 

   

Elever der midt i 8. klasse blev erklæret ikke-uddannelsesparate har fået udarbejdet en 

handleplan, der har medvirket til, at der på forskellige områder er iværksat tiltag, der har 

understøttet disse elevers positive udvikling. 
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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). 
  

Tallene viser, at alle elever på 9. årgang (18/19) har aflagt alle afgangsprøver, og det er meget 

tilfredsstillende.  

 

Der har de foregående skoleår også været en høj procent af elever, som har aflagt alle 

afgangsprøver, men med 100% er det naturligvis et enestående godt resultat. 
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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 

Vestre Skole 7,4 7,5 -0,1  7,6 7,4 0,2  6,7 7,2 -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). 
  

Tallene viser, at vi på Vestre Skoles karaktergennemsnit for de bundne prøver ved FP9 ligger på 

7,4 (18/19) og dermed -0,1 under den socioøkonomiske reference. I forhold til 17/18 er det en 

mindre tilbagegang, mens det i forhold til 16/17 er en markant forbedring.  

   

Sagt med andre ord - karaktergennemsnittet for 16/17 lå på et (for) lavt niveau i forhold til, 

hvad der kan forventes af elever i vores område, og sidste år havde vi et rigtig godt resultat, og 

selvom vi ser en mindre nedgang i 18/19, så er niveauet hævet betragteligt i forhold til 16/17. 

   

Det er en ambition og et mål, at vi på Vestre Skole skal opnå et karaktergennemsnit på niveau 

med den socioøkonomiske reference eller bedre.  

 

Vi erkender dog, at der kan være 'lokale' udsving fra en årgang til en anden, og at der kan være 

årgange, hvor vi oplever flere udfordringer - og dermed risiko for, at det påvirker 

karaktergennemsnittet i negativ retning. Det skal imidlertid ikke afholde os fra at fastholde 

ambitionen om at ligge på eller over det socioøkonomiske reference-niveau. 
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Sprogvurderinger i 0. klasse 
Normfordeling for Sprogvurdering 3-6 - Talesproglige færdigheder og Før-skriftlige 

færdigheder 

  

 
  
Kilde: Sprogvurdering 3-6 
  

Indsatsgruppefordeling klassetest, procent 
  

 
  
Figuren viser 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. 
  
  

Tallene viser, at vi - ifølge sprogvurderingen - har en større andel af børn med sproglige 

færdigheder. Resultaterne ligger klar over (er bedre) end normfordelingen. 

 

Vi må anerkende, at der i førskole-indsatsen er gjort et godt stykke arbejde med den sproglige 

stimulering af børnene. 
  

 

 

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. 
  
  

Af disse grafer og de efterfølgende kan det konstateres, at der er en positiv udvikling i børnenes 

færdigheder i sprogvurderingerne. 
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Sprogvurderingsscore fordelt på indsatsgrupper  

  

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

Sprogvurderingsscore fordelt på indsatsgrupper  

  

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

Sprogvurderingsscore fordelt på indsatsgrupper  

  

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

Skriftsproglig udvikling 
Fordeling i kategorier for Ordlæseprøve 1 

  

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

  

Tallene viser tilfredsstillende resultater i ordlæseprøve 1. Vi har ingen elever i 'rød' (før-fasen) 

og en stor andel i 'stabilisering' eller bedre.  

  
 
 

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. 
  
  

Tallene i ordlæseprøve 2 viser, at vi ikke har elever i 'rød' (før-fasen), meget få i 'orange' 

(erkendelse) og en meget stor andel i 'stabilisering' eller bedre. 
  
 
 



   

Kvalitetsrapport 2018/19 Vestre Skole 

   

   

 29  

   

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). 
  

Tallene viser, at der er relativt få elever (26,1 %), der er i gang med en ungdomsuddannelse 

efter 3 måneder. 

 

Der er relativt mange af vores elever som efter 9. klasse fortsætter deres skolegang i 10. klasse 

herunder på en efterskole, og det er helt klart forklaringen på de aktuelle tal. 

 

Tallene viser også, at andelen af elever som er i gang med en ungdomsuddannelse efter 15 

måneder er højt (93,9%), hvilket er tilfredsstillende. 

   

Det er naturligvis først rigtig godt, når/hvis alle elever er i gang med en ungdomsuddannelse, 

men vi ved konkret at de få elever, der ikke har påbegyndt en ungdomsuddannelse på forskellige 

måder bliver hjulpet til at blive uddannelsesparate med målrettede tiltag. 
  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



   

Kvalitetsrapport 2018/19 Vestre Skole 

   

   

 30  

   

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). 
  

 

34,8% af vores elever påbegyndte en ungdomsuddannelse umiddelbart efter afslutning af 9. 

klasse.  

 

Der er relativt mange af vores elever som efter 9. klasse fortsætter deres skolegang i 10. klasse 

herunder på en efterskole, og det er helt klart forklaringen på de aktuelle tal. 
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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). 
  

Der er henholdsvis 92,9% (piger) og 95,2% (drenge) som har påbegyndt en 

ungdomsuddannelse efter 15 måneder.  

 

Dette tal ligger over det kommunale niveau, og tallet er relativt højt. Det vil dog fortsat være et 

opmærksomhedsområde, at alle elever påbegynder en ungdomsuddannelse efter grundskolen. 
  
 

 

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 gymnasie- eller 
erhvervsuddannelse som deres 1. prioritetsvalg . 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
  
  

Tallene viser, at alle piger (18/19) blev vurderet uddannelsesparate, og at 93% af drengene blev 

vurderet uddannelsesparate. Det er et fald i forhold til de foregående to år, hvor alle elever blev 

vurderet uddannelsesparate.  
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Vi har konkret kendskab til enkelte elever, som vi vurderede ikke-uddannelsesparate. Elever der 

blev lavet særlige handleplaner på og som er i skoletilbud, der på forskellig vis arbejder med at 

gøre disse elever uddannelsesparate.  

   

At der er ikke-uddannelsesparate elever i 18/19 hænger også sammen med, at der inden for det 

sidste år har været særlig fokus på ikke-uddannelsesparate elever - og der er iværksat ekstra 

tiltag for denne gruppe af elever.  

 

At der registreres og arbejdes med ikke-uddannelsesparate elever kan derfor ikke kun beskrives 

som en tilbagegang, men må også betragtes som en optimering af arbejdet med at gøre alle 

elever uddannelsesparate. 
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ELEVERNES TRIVSEL 

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

  

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

Tallene viser, at vi har relativt mange elever, der er glade for den klasse, som de går i. 83% er 

et godt resultat. Lidt mindre end de to foregående år, men fortsat i den gode ende - og klart 

over det kommunale gennemsnit. 

 

Vi skal altid tage det meget alvorligt, når der er udslag af 'rød' kategori, da det fortæller, at vi 

har enkelte elever, der ikke trives. 
  
 
 

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).   
  

Tallene viser en nogenlunde jævn og konstant elevvurdering på dette spørgsmål over de sidste 

tre skoleår. Vi ligger nogenlunde på niveau med det kommunale gennemsnit.  

   

Her skal vi også altid have fokus på, at de er elever - omend det er ganske få i rød kategori - 

der giver udtryk for, at de ikke trives i skolen. 
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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).   
  

Tallene viser en nogenlunde jævn og konstant elevvurdering på dette spørgsmål over de sidste 

tre skoleår. Vi ligger nogenlunde på niveau med det kommunale gennemsnit.  

   

Her skal vi også altid have fokus på, at de er elever - omend det er ganske få i rød kategori - 

der giver udtryk for, at de ikke trives i skolen. 
  
 
 

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).   
  

Tallene viser, at 92% af eleverne på Vestre Skole er glade for de lærere, som de har i skolen. 

Det er et meget højt niveau - og det ligger pænt over resultaterne fra de to foregående skoleår 

- lige som det ligger pænt over det kommunale niveau. 
  
 

 
  



   

Kvalitetsrapport 2018/19 Vestre Skole 

   

   

 35  

   

 

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).   
  

Tallene viser en nogenlunde jævn og konstant elevvurdering på dette spørgsmål over de sidste 

tre skoleår. Vi ligger nogenlunde på niveau med det kommunale gennemsnit.  

   

Her skal vi også altid have fokus på, at de er elever - omend det er ganske få i rød kategori - 

der giver udtryk for, at de ikke trives i skolen. 
  
 
 

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).   
  

Tallene viser en nogenlunde jævn og konstant elevvurdering på dette spørgsmål over de sidste 

tre skoleår. Vi ligger nogenlunde på niveau med det kommunale gennemsnit.  

   

Her skal vi også altid have fokus på, at de er elever - omend det er ganske få i rød kategori - 

der giver udtryk for, at de ikke oplever skoleaktiviteter som spændende. 
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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).   
  

Tallene viser en relativ stor andel af elever, der svarer nej til at de er med til at bestemme, hvad 

de skal lave i timerne. Det er blevet lidt en 'klassiker', at elever svarer, at de ikke har 

medbestemmelse i, hvad der arbejdes med i skolen.  

   

Vi skal naturligvis altid være nysgerrige og undersøgende på, hvad eleverne svarer på dette 

spørgsmål, ligesom vi skal arbejde med at gøre eleverne bevidste om, hvor de har 

medbestemmelse i forhold til de aktiviteter der foregår i skolen. 
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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).   
  

Tallene viser, at vi har rigtig gode resultater i 'social trivsel', at vi har rimelige resultater i 'faglig 

trivsel' og 'ro og orden', mens vi har middel resultater i 'støtte og inspiration'. 

   

Vi ligger med disse resultater på niveau med det kommunale gennemsnit. 

   

Elevernes tilbagemeldinger og vurderinger af trivsel arbejder vi målrettet med på den måde, at 

vi på alle årgange udarbejder en social årsplan for det kommende skoleår - med baggrund i 

elevernes besvarelser/vurderinger af, hvad der fungerer godt, og hvad der trænger til ekstra 

opmærksomhed. 

   

Elevtrivsel er også et løbende emne, som vi beskæftiger os med på forskellige måder. Herunder 

de faste elevsamtaler, som vi har planlagt og skemalagt i vores skolehverdag. 
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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).   
  

Tallene viser en nogenlunde jævn og konstant elevvurdering på dette spørgsmål over de sidste 

tre skoleår. Vi ligger nogenlunde på niveau med det kommunale gennemsnit.  

   

Her skal vi også altid have fokus på, at de er elever - omend det er ganske få (1-2 %) i rød 

kategori - der giver udtryk for, at de ikke trives i skolen. 
  
 
 

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).   
  

Tallene viser en nogenlunde jævn og konstant elevvurdering på dette spørgsmål over de sidste 

tre skoleår. Vi ligger nogenlunde på niveau med det kommunale gennemsnit. Vi har dog ingen 

elever i rød kategori. 
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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).   
  

Tallene viser en nogenlunde jævn og konstant elevvurdering på dette spørgsmål over de sidste 

tre skoleår. Vi ligger nogenlunde på niveau med det kommunale gennemsnit - dog lidt lavere i 

18/19. 

   

Vi skal være nysgerrige og undersøgende på, hvorfor vi præstere lavest i 'Støtte og inspiration' 

i elevtrivselsundersøgelsen.  Beskrivelse af denne kategori:  Oplevelse af støtte og inspiration 

fra omgivelserne, fx et godt undervisningsmiljø med støtte fra klassekammerater, lærere og 

opbakning fra familien. 

   

Her skal vi også altid have særlig fokus på, at de er elever - omend det er ganske få i rød kategori 

- der giver udtryk for, at de ikke trives i skolen. 
  
 

 

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).   
  

Tallene viser en nogenlunde jævn og konstant elevvurdering på dette spørgsmål over de sidste 

tre skoleår. Vi ligger nogenlunde på niveau med det kommunale gennemsnit.  

   

Her skal vi også altid have fokus på, at de er elever - omend det er ganske få (1-2 %) i rød 

kategori - der giver udtryk for, at de på et område ikke trives i skolen. 
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Fravær 
Det gennemsnitlige elevfravær i procent, opdelt på fraværstyper 

  

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

Tallene viser, at vi på Vestre Skole har et lavt niveau hvad angår elevfravær. Vi har meget lidt 

'ulovligt fravær', et gennemsnitligt niveau på 'sygefravær', og et lidt lavere niveau vedr. 

'fravær med tilladelse' set i forhold til det kommunale gennemsnit. 
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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).  
  

 
Den forrige skolebestyrelse ønskede, at der ledelsesmæssigt blev sat en tydelig retning på 

skolens samlede udvikling, herunder et klart fokus på skolens ’maskinrum’ forstået som fokus 

på skolens kerneopgave; elevernes læring og trivsel. 

 

Som nuværende skolebestyrelse støtter vi til fulde dette fokus, og det er derfor med tilfredshed, 

at vi kan konstatere, at Vestre Skole har fået sat elevernes trivselsmæssige- og faglige udvikling 

på dagsordenen, og at nye tiltag på forskellige områder vedr. elevernes undervisning ser ud til 

at bidrage til den udvikling, som ønskes for Vestre Skole. 

 

Skolebestyrelsen oplever, at skolen er inde i en god udvikling – også selvom det kommunalt har 

været nødvendigt at begrænse de økonomiske betingelser for skolen. Der er et ønske og 

forventning til, at de politiske prioriteringer vedr. økonomien på skoleområdet kan give bedre 

betingelser for at skabe gode resultater. 

 

Data og tal for diverse evalueringer og vurderinger i kvalitetsrapporten rummer mange 

tilfredsstillende resultater, lige som der er områder, hvor der ser ud til at være potentiale for 

udvikling.  

Skolebestyrelsen skal forholde sig til skolens resultater med særligt fokus på indfrielse af 

nationale og kommunale mål – og har på elevernes vegne en ambition om, at resultaterne vedr. 

elevernes generelle trivsel, faglige udvikling og skolens karaktergennemsnit matcher de 

forventninger, der kan være til elever med de socioøkonomiske referencer, som gælder for 

Vestre Skoles skoledistrikt. 

 

Skolebestyrelsen anerkender, at skolens fokus på at løfte den gruppe af elever med behov for 

en særlig indsats, ser ud til at lykkes. Der ønskes fortsat også fokus på, at elever med behov for 

generel indsats fortsat udvikles.  

 

Skolen er i gang med kompetenceudvikling på flere områder, og det ser vi et klart udbytte af. 

Vi har en positiv forventning til, at vi også i de kommende år ser en fortsat udvikling af skolens 

arbejde med elevernes læring og trivsel. Et arbejde, der skal komme alle skolens elever til gode. 

 

Der er i skolebestyrelsen samtidig en bevidsthed om, at eleverne skal udvikle kompetencer, der 

ikke på den korte bane lader sig måle. Det handler om værdier og kompetencer i forhold til at 

kunne samarbejde, arbejde selvstændigt og være i stand til at finde løsninger på komplekse 

opgaver og problemstillinger. Og vigtigst af alt; at eleverne via deres skolegang på Vestre Skole 

udvikler mod, lyst og engagement til at engagere sig i deres omverden. 

 

Skolebestyrelsen har taget initiativ til en styrkelse af forældresamarbejdet, og det er 

skolebestyrelsens oplevelse, at forældrene nu inddrages betydeligt mere end tidligere i 

samarbejdet omkring de gode løsninger. 

 

Det er vigtigt, at skolen i samarbejde med elever og forældre arbejder med værdier, ansvar og 

samarbejdsformer, der fremmer alle elevers trivsel. 

Skolebestyrelsen anerkender resultaterne i kvalitetsrapporten og støtter op om de 

udviklingstiltag, som skolen igangsætter med henblik på en styrkelse af det målrettede og 

systematiske arbejde, der vil styrke elevernes trivsel og læring. 


