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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 
Virklund Skole er beliggende naturskønt i Silkeborgs sydlige opland i en lille by 
omgivet af skove og søer. Virklund Skole er en udviklingsorienteret og åben 
skole, og der vægtes et tæt samarbejde med det lokale foreningsliv, kirken 
samt daginstitutioner i området 
 Skolen har i indeværende skoleår 462 elever, som er fordelt på to spor fra 0.- 
9. årgang samt en meget engageret forældregruppe. Tilslutningen til skolen er 
rigtig flot, da 91% af distriktsbørnene indskrives i børnehaveklassen på 
Virklund Skole. Ligesom der er stor opbakning til skolens fritidstilbud. Det 
pædagogiske personale udgøres af 31 lærere, 12 pædagoger/medhjælpere, to 
pædagogiske ledere samt en skoleleder.  
 Vi vil kendes på:   - Det gode fællesskab - Arbejdsglæde og trivsel - Hensynet 
til hinanden - Respekten for den enkelte og for omgivelserne.   Virklund Skoles 
mål er at skabe et anerkendende, trygt fællesskab og vægter en 
vedkommende hverdag præget af høj faglighed. Vi søger at tilrettelægge 
læringsprocesser, der tager hensyn til både de fagligt og sociale svage og 
stærke børn, så hvert enkelt barn kan blive så dygtig som mulig og trives mest 
muligt. Vi arbejder ud fra følgende antagelser: 
  
 

 Børn, der møder respekt fra voksne udvikler respekt for andre   
 Børn, der er medbestemmende tager ansvar   
 Børn, der oplever fællesskab udvikler sociale kompetencer   
 Tryghed bidrager til læringsparathed 

 

  Virklund Skoles medarbejdere er organiseret i årgangsteam, fagteam samt 
afdelingsteam og tilstræber gennem anerkendende tilgang til den enkelte elev 
at skabe rammerne omkring et trygt fællesskab og et godt læringsmiljø. Vi 
arbejder kontinuerligt på at skabe en motiverende og afvekslende skoledag, 
der blandt andet rummer fagdage, PUST, FabLab, Udeskole, Tværsuger, 
valgfagskatalog med andre skoler, ILT og meget andet. 
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SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 

Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at udfolde egne 
faglige, personlige og relationelle potentialer 
Vi glædes over rapportens indikatorer på, at vi lykkedes flot med delmålet 
"Børn udfolder deres faglige potentialer". 
   

 I nationale test præsterer alle de testede årgange i dansk og matematik - på 
nær en - med minimum 80% gode og når dermed det nationale mål fra 
reformen. For 8. årgang dansk i 18/19 er resultatet meget tæt på de 80%. 
Samlet set præsterer vi over både kommunale og landstal. 
 Et andet mål fra reformen var, at andelen af de allerdygtigste i dansk og 
matematik skulle vokse år for år. Udover at fastholde årgange på 80% gode, 
er andelen af de allerdygtigste elever på 3 ud af 5 årgange øget med så meget 
som 13,5%. Ligeledes er der positiv udvikling vedr. målet om at mindske 
andelen af de dårligste præstationer i dansk og matematik. På 2 ud af 
5 årgange er andelen mindsket i forhold til tidligere års testning. På de 
resterende 3 årgange viser tallene, at der er 2 eller færre elever på hele 
årgangen, der præsterer dårligt i nationale test for dansk og matematik. 
   

 Karaktergennemsnittene for de afgangsgivende prøver i dansk, matematik og 
de bundne prøver viser, at vi over en 3-årig periode er lykkedes med at 
fastholde eller hæve det flotte niveau. På alle tre parametre ligger skolens 
resultater fortsat over det kommunale gennemsnit. Dette går igen i andelen af 
elever med karakteren 02 eller derover i dansk og matematik, hvor vi også 
præsterer over det kommunale gennemsnit. 
   

 Tallene vidner om dygtige elever og et solidt og professionelt stykke arbejde 
fra både lærere, ressourcepersoner og ledelse.  
   

 Andelen af elever, der starter en ungdomsuddannelse efter afsluttet 9. klasse, 
er lavere end det kommunale gennemsnit over en 3- årig periode. En årsag 
hertil er en udbredt tradition for at tilvælge 10. klasse blandt elever på 
Virklund Skole og giver derfor ikke anledning til bekymring. Andelen af elever, 
der er starter på en ungdomsuddannelse 15 mdr. efter afsluttet 9. klasse, 
følger med små udsving det kommunale gennemsnit. 
  

Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at indgå i 
fællesskaber 
Vi glædes over rapportens indikatorer på, at vi lykkedes flot med delmålet: 
"Skolen danner rammen for inkluderende læringsmiljøer". 
   

 Rapportens trivselsdata viser at trivslen for 0.-3. samt 4.-9. årgang over en 3-
årig periode ligger stabilt og overordnet set følger det kommunale 
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gennemsnit. Vi konstaterer, at vi for årgangene fastholder den gode trivsel på 
Virklund Skole. Trivsel er et vigtigt og vedvarende fokus for os. Vi arbejder 
kontinuerligt med at understøtte og højne elevernes trivsel i alle aspekter af 
skoledagen (både undervisnings- og fritidsdel). Data fra trivselsmålinger 
behandles af årgangens lærere og pædagoger i samråd med AKT og ledelse 
med henblik på trivselsfremmende tiltag. 
   

 Procenten for vores segregeringsgrad er opgjort til 0,9% og dermed et godt 
stykke under det kommunale måltal. Graden af ulovligt elevfravær er i 
skoleåret 18/19 på 0,2% og ligger dermed 0,5% under det kommunale 
gennemsnit. Det er ikke bekymrende, men indikerer at vi skal have et 
professionelt og undersøgende blik på dette, da det formodes at vokse med 
registrering af halve dage pr. 1/1 2020. Tallene for de to andre 
fraværskategorier for elever - sygdom og lovlig - viser, at vi ligger over det 
kommunale gennemsnit. Begge dele er vokset i en 3-årig periode. Der kan 
meget vel være tale om nogle specifikke årsager. Dette fravær vil sammen 
med den nationale opmærksomhed på området lokalt også være genstand for 
en opfølgning. 
   

 Vi glædes over rapportens indikatorer på, at vi overordnet lykkedes flot med 
delmålet: "Skolen mindsker betydningen af social baggrund", eftersom vi over 
en  3-årig periode er lykkedes med at løfte over den socioøkonomiske 
reference for skolen. Vi er gået fra at præstere under med -0,1% i skoleåret 
16/17 til at præstere over med 0,2% i 18/19. Samlet for dansk, matematik og 
de bundne prøver, præsterer vi i gennemsnittet 0,5 karakterpoint over 
gennemsnittet. Også i forhold til elever med under 02 i dansk og matematik 
samt elever, der har aflagt samtlige prøver præsterer vi over det kommunale 
gennemsnit.  
   

 Rapportens grafer viser, at samtlige piger på 9. årgang over en 3-årig periode 
bliver erklæret uddannelsesparate. Grafen viser, også, at vi i skoleårene 17/18 
og 18/19 har hhv. 11 og 8% færre drenge på vores 9. årgang end på 
kommunalt niveau, der bliver erklæret uddannelsesparat. Disse tal 
sammenholdt med forskellen i drenges og pigers præstationer ved prøverne 
kalder på en skærpet opmærksomhed på forskellen mellem piger og drenge 
fremadrettet samt en indsats for kollektivt at lykkedes bedre med at løfte 
drengene.   
   
  

Skolens læringsmiljøer sikrer praksis der bygger på viden og 
udvikling af viden 
En vurdering af delmålet: "Skolens praksis er baseret på viden" bygger på data 
vedr. kompetencedækning. Rapportens data viser, at Virklund Skole ligger på 
eller over det kommunale gennemsnit for 2/3 af fagene. For tre ud af de 
fem, hvor vi ligger under, er vi enten uenige i tallenes størrelse eller forholder 
os til tallene med større nuancering, som det fx gør sig gældende for 
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kristendom. For vores udskolingsklasser prioriteres det højt, at undervisningen 
varetages af lærere med linjefag og for indskoling og mellemtrin varetages det 
af kompetente lærere ud fra prioritering om hhv. få-lærer-princippet og 
tværfaglighed i kulturfagene. Begge dele er nuancer i en skoledag, tallene ikke 
tager hensyn til. 
   

 En vurdering af delmålet:" Organiseringen omkring læringsmiljøerne 
understøtter en praksis der bygger på og udvikler viden" tager udgangspunkt i 
skolens arbejde med PLF for at have et blik på, om der er et velfungerende 
samarbejde omkring den enkelt elevs læring og trivsel.  
  

Status på skolens udviklingsarbejde med PLF 

Vision for arbejdet med udvikling af de professionelle 
læringsfællesskaber på vores skole (The big why) 
Målet for vores lokale indsats har været: at styrke elevernes læring og 
trivsel gennem en understøttelse og udvikling af professionelle 
læringsfællesskaber samt som led i dette en øget professionel kapital i 
organisationen. 
 Dette understøttes særligt gennem en rammesætning og udvikling af et 
fælles, professionelt sprog, der understøtter reflekterende dialog i praksis og 
om praksis.  
 Læs mere om det kommunale fokusområde via dette 
link: https://skoleudvikling.silkeborg.dk/Strategiske-indsatser/PKPLF  
  

Status på arbejdet med udvikling af de professionelle 
læringsfællesskaber på vores skole 
Indsatsen i skoleåret 2019-2020 er en overbygning på den lokale indsats fra 
de to foregående skoleår. Ligeledes tager indsatsen sit udspring i arbejdet med 
baseline efteråret 2017 samt den i fællesskab skabte vision for PLF på Virklund 
Skole 2020, hvor ønsket om læringslyst og handlekraft står centralt på både 
elev-, medarbejder- og ledelsesniveau. Opbygningen af en PLF-kultur på 
Virklund Skole har været med årgangsteamet som udgangspunkt i alle tre 
skoleår. Årgangsteamets arbejde har været forankret i konkret praksis samt et 
teamfokus. Vi har alle tre år afviklet læringssamtaler med afsæt i teamets 
fokuser. Ressourceperson har sammen med ledelsen været rammesættende 
for læringssamtalen. Ressourcepersoner har ligeledes forestået 
læringssamtaler med faglærere og videnspersoner med udgangspunkt i 
nationale test. Særligt fokus for disse har været en optimering af overgange 
mellem faserne.  
   

 Et kontinuerligt fokus igennem alle tre skoleår med PLF har været, at de 
professionelle medarbejdere skulle være med til at give arbejdet et 
meningsfuldt indhold tæt forankret på praksis. For at give optimale betingelser 
for, at medarbejdere kunne opnå ejerskab i processen, har ressourcepersoner 
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og ledelse været enige om at skabe genkendelighed i rammerne og metoderne 
samt erkendelsen af, at det tager tid at skabe tryghed og tillid til at kunne 
åbne praksis op for kollegaer. Derfor har en høj grad af 
rammebetingelserne været ens i alle tre år. Indholdet har været forskelligt. 
PLF på Virklund Skole i skoleåret 19/20 er derfor repræsentativt for de 
foregående 2 år.  
   

 Lokalt PLF-spor: 
 - årgangsteamet som PLF (indgåelse af teamkonkrakt og herunder udvælgelse 
af et teamfokus, der udspringer af de 5 søjler. Endvidere udvælges et 
praksisfokus for hvert enkelt team). 
 - læringssamtaler med årgangsteam (reflekterende samtale om teamets 
team- og praksisfokus samt næste skridt). 
 - fagteam som PLF for dansk, matematik, naturfag samt fritidsdel 
(teamkontrakt indgås i starten af skoleåret med fokus, der udspringer af de 5 
søjler. Fx. kollegial supervision, reflekterende dialog om fag-cases mv). 
 - afdelingsteam som PLF (første gang i indeværende skoleår. Alle tre 
afdelinger har et selvvalgt fælles fokus, der behandles på afdelingsteammøder 
ud fra læringscirklen, PLF-cirkel og lign. Fokus på oparbejdelse af øget fælles 
beslutningskapital).  
 - Tour de kollega (alle besøger en kollegas praksis med efterfølgende 
reflekterende samtale sammen med pædagogisk leder). 
   

 Skolespor (samlet medarbejdergruppe): 
 - didaktiske undersøgelses- og refleksionssamtaler på tværs af afdelinger og 
professioner (indhold har været cases fra dagligdagen. Metoden har været 
aftalt i samarbejde med VIA). 
   

 Ressourcesporet: 
 - 2 medarbejdere gennemførte uddannelse i skoleåret 18/19. En lærer og en 
pædagog. Begge varetager konkrete opgaver i tiltag lokalt spor og skolespor. 
Begge medarbejdere er sparringspartnere for ledelsen og deltager i 
planlægningsmøder samt sparring med VIA.  
   

 Ledelsessporet: 
 - PLF ledelsesteam (månedlige reflekterende dialoger internt i 
ledelsesteamet). 
   
  

Hvilke konkrete tanker/mål har vi for det fremtidige arbejde med 
udviklingen af de professionelle læringsfællesskaber? 
Vi har som skole fået rykket noget i forhold til medarbejdernes oplevelse af 
værdi ved at dele praksis med andre. Der har været fokus på den sociale 
kapital for at muliggøre en øget human og beslutningskapital. Det opleves som 
en berigelse og man er blevet mere trænet i det. Vi oplever også, at vi har fået 
rykket en del med samarbejdskulturen på skolen, hvor der bliver givet mere 
fokus til at tale om, hvordan vi samarbejder i teamet og samstemning af 
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værdier og normer internt i teamet. Vi øver os i at samtale professionelt - også 
om dét, der er svært.  
   

 Noget, vi ikke har koncentreret os så meget om, er den direkte effekt på 
elevernes læring og trivsel i en systematik, hvor vi i høj grad bliver klogere på 
effekt af tiltag, indsamling af data mv. I samråd med ressourcepersoner og 
konsulent fra VIA planlægger vi i ledelsen, at vi for kommende skoleår skal 
skrue lidt ned for fokus på, hvordan man arbejder med PLF og i højere grad 
have et fælles udviklingsfokus, der så vil skulle arbejdes med i nogle rammer, 
der bygger på PLF.  
   

 Vores bud er, at der vil komme fokus på inkluderende læringsmiljøer, da der 
er meget politisk bevågenhed på dette. Ligeledes passer det med, at tallene i 
vores kvalitetsrapport peger på, at vi skal arbejde med forskellen på drenges 
og pigers præstation. Dette vil vi kunne samle under et fælles 
udviklingsområde med fokus på inkluderende læringsmiljøer, hvor vi i højere 
grad end tidligere vil skulle være stringente og sætte krav til opfølgning på 
tiltag i en cirkularitet i stil med aktionslæringstilgang.  
 Vores næste WS med VIA på skolesporet er planlagt til uge 32, hvor fokus vil 
være på, hvordan man arbejder med at genere data tæt på dagligdagen. Tage 
det ud af det teoretiske og ud af ”Rambøll-tænkningen” og i stedet have denne 
spørgende tilgang til arbejdet: Hvis det er jeres ønskede ændring, hvordan vil I 
så kigge efter, om det har den ønskede effekt? Hvordan kan I se det? Gennem 
hvilke data?  
   

 Endvidere planlægger vi atter at gennemføre den kulturundersøgelse, der i 
17/18 dannede baseline og grundlag for skolens arbejde med PLF (vision). 
Overordnet vil vores fortsatte arbejde med PLF være i de kendte 
samarbejdsfora (årgangs- og fagteam, ledelsesteam samt samlet 
personalegruppe). 
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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).   
  
Der er siden skoleåret 16/17 sket en øgning i kompetencedækning med 8%. Skolen ligger nu 
på kommunalt niveau på 88%. Årsager hertil er udover efteruddannelse en skærpet 
opmærksomhed på dette i principperne for fagfordeling.  
  
 
 
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).   
  
I 11 ud af 16 fag ligger Virklund Skole over eller på det kommunale gennemsnit i 
kompetencedækning.  
   
 Når vi sammenholder grafens tal med egne indrapporterede tal i TRIO, så viser det et andet 
billede for fx natur/teknik, hvor 75% af timerne dækkes af lærere med enten linjefag eller 
lignende kompetencer (fx linjefag i biologi). Ligeledes i forhold til faget geografi indikerer vores 
tal, at 33% af timerne læses af lærer med linjefag, mens de resterende læses af lærer med 
undervisningserfaring eller linjefag i fx. fys/kemi og at varetagelse af disse timer i høj grad er 
sammentænkt med faget fys/kemi og biologi jævnfør den tværfaglige naturfagsprøve.   
   
 Tallet for kompetencedækning i faget kristendom er svarende til den prioritering af få-lærer-
princippet som vi fagfordeler efter i vores mindsteklasser og mulighederne for tværfaglige 
forløb i de kulturbærende fag på mellemtrinnet. For vores udskolingsklasser, hvor 
undervisningen leder frem mod afgangsgivende prøve, er kompetencedækningen 100%. 
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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).   
  
På 6 ud af 9 årgange ligger vi over eller på det kommunale gennemsnit i forhold til 
kompetencedækning. På 2 ud af 3 årgange i indskolingen ligger vi procentvis under det 
kommunale gennemsnit. En årsag hertil er at vi i indskolingen prioriterer få-lærer-princippet i 
den pædagogiske hverdag. 
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Inklusion 
Antal og andel af elever skolen har segregeret til inklusionscentre og specialskole  
  

 Antal Procent 

Virklund Skole 4 0,9% 
  
  
 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 fobehold for, at der i opgørelsen for 0.-6. 
klasses skoler indgår alle de elever, som skolen har segreret, og som fortsat går på inklusioncenter og/ eller 
specialskole. Dette betyder, at eleverne kan væe ældre end 6. klassetrin. Dette kan medføre bias i skolernes 
segregeringsandel.  
  
  
I perioden skoleåret 17/18 - 19/20 er 0 børn segregeret fra Virklund Skole til et specialtilbud. 
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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 

Virklund Skole, 18/19 470 - - - 

Virklund Skole, 17/18 500 - - - 

Virklund Skole, 16/17 510 - - - 

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).  
  
Ovenstående data passer ikke med data indberettet af skolen. Vi har i indeværende skoleår 8 
elever, der modtager DSA-undervisning. 8 elever ud af 463 er 1,7%.  
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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 

Virklund Skole Ja Nej Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej Ja Ja 

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

Landstal Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommune- og landstallene: Folkeskoler. Tabellen beskriver hvor stor en andel 
af eleverne på en given årgang, der har opnået et resultat i de nationale test, der karakteriseres som ’godt’, ’rigtigt 
godt’ eller ’fremragende’ på den kriteriebaserede skala. ’Ja’ angiver at andelen er mindst 80%, ’Nej’ angiver at andelen 
er under 80%, ’-’ angiver, at der ikke er data for skolen. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  
Nationale test dansk læsning for 2. 4. og 6. årgang er andelen af elever med gode resultater 
mindst 80%. Skolen ligger dermed over både kommunale og landstal.  
 National test dansk læsning for 8. årgang er andelen af elever med gode resultater under 
80%. Gennemsnittet for årgangen er tæt på det nationale mål. 
   
 Nationale test matematik for 3., 6. og 8. årgang er andelen af elever med gode resultater 
mindst 80%. Der er sket en positiv udvikling for 6. årgang fra 15/16, hvor der var under 80% 
med gode resultater i matematik. En årsag til den positive udvikling kan være særlig 
tiltag/indsatser fra matematikvejleder.   
  
 
 
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 

Virklund Skole -12,2 6,0 -6,5 8,8 -0,4 -9,1 11,4 3,0 19,2 

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

Landstal -6,1 1,5 7,6 -8,4 -0,9 -12,1 10,6 4,2 3,6 
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mindre end 3Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommune- og landstallene: Folkeskoler. Tabellen viser, hvordan 
eleverne på en given årgang, der har opnået et resultat i de nationale test, udvikler sig fra test til test. Elever med 
'gode' resultater betegner elever, der opnår et resultat karakteriseret som ’godt’, ’rigtigt godt’ eller ’fremragende’ på 
den kriteriebaserede skala. Mørkegrøn indikerer, at andelen af elever med gode resultater for den samme årgang er 
steget med mere end 5 procentpoint (fx fra 66% til 72% = +6 procentpoint), lysegrøn indikerer, at andelen af elever 
med gode resultater for den samme årgang er steget, men med mindre end 5 procentpoint (fx fra 66% til 70% = +4 
procentpoint), orange indikerer, at andelen af elever med gode resultater for den samme årgang er faldet, men med 
mindre end 5 procentpoint (fx fra 70% til 66% = -4 procentpoint) og rød indikerer, at andelen af elever med gode 
resultater for den samme årgang er faldet med mere end 5 procentpoint (fx fra 72% til 66% = -6 procentpoint). Hvis 
en celle er blank, skyldes det, at der i ét eller begge af de to år, der sammenholdes, er mindre end 3 elever. Af 
anonymiseringsmæssige årsager, må kategorier med minde end 3 elever ikke anvendes.   
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
  
  
Nationale test dansk læsning for 4., 6. og 8. årgang er der ikke sket en positiv udviklingen af 
andelen af elever med gode resultater. 4. og 6. årgang ligger dog fortsat over 80%s andel af 
elever med gode resultater. Grafen giver anledning til sammen med læsevejledere at have en 
skærpet opmærksomhed på mulige årsager for tilbagegangen i andelen af gode resultater i 
dansk læsning. 
   
 Nationale test matematik for 6. og 8. årgang er der sket en positiv udvikling. Særligt på 6 
årgang er der sket en signifikant udvikling i andelen af gode resultater på 19,2 procentpoint, 
hvilket sikrer at vi når måltallet på 80%. 
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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 

Virklund Skole   11,5 -16,3 0,2 -4,2   13,5 

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). 
  
  
Nationale test dansk læsning for 6. og 8. årgang er der sket en positiv udviklingen i andelen af 
elever med fremragende resultater. På 8. årgang er der sket en signifikant vækst i andelen på 
11,5 procentpoint. Dette sker samtidig med, at vi ikke når det samlede måltal på 80% af 
elever på årgangen med gode resultater. Den positive udvikling følger dog hhv. kommunal- og 
landstallet, hvor der har været positiv udvikling på 11,6 og 9,0%. 
   
 Nationale test dansk for 4. årgang lykkedes vi med at fastholde andelen af elever med gode 
resultater på 80% eller derover samtidig med at vi har tilbagegang på -4,2% af andel af elever 
med fremragende resultater. 
   
 Nationale test matematik på 8 årgang har vi ingen eller under to elever med fremragende 
resultat, hvorfor rubrikken er blank. For 6. årgang er der sket en signifikant udvikling af 
andelen af elever med fremragende resultat på 13,5 procentpoint jævnfør data i afsnit 5.1.1. 
  
 
 

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 
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 Dansk, læsning  Matematik 

 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 

Virklund Skole    -4,3 -1,8  -1,8  -3,8 

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). 
  
  
For national test dansk læsning 8. årgang har vi 2 eller færre elever, der registreres med 
dårlige resultater til trods for, at vi lige præcis ikke når det samlede måltal på 80% med gode 
resultater. Vi er lykkedes med at løfte toppen uden at "tabe bunden".  
   
 For national test dansk læsning 6. årgang er andelen af elever med dårlige resultater 
mindsket med -1,8 procent. På 4. årgang er der ingen eller mindre end to elever på årgangen 
med dårlige resultater sammenlignet med en negativ udvikling på kommune og landstal på 
hhv. 7,9 og 6,4 procent.  
   
 For matematik nationale test 6. og 8. årgang har vi hhv. en positiv udvikling på -3,8 procent 
og ingen eller under to elever på årgangen med dårlige resultater.  
  
 
 
  



   

Kvalitetsrapport 2018/19 Virklund Skole 

   

   

 18  

   

 

Folkeskolens prøver 

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

 Dansk Matematik Bundne prøvefag (i alt) 

Virklund Skole, 
18/19 

7,5 7,9 7,9 

Virklund Skole, 
17/18 

7,5 7,8 7,4 

Virklund Skole, 
16/17 

7,2 7,4 7,6 

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). 
  
For dansk har vi fastholdt resultatet fra sidste skoleår og ligger fortsat 0,5 karakterpoint over 
kommunegennemsnittet. 
 For matematik er der sket en positiv udvikling henover de sidste tre år fra 7,4 i 16/17 til 7,9 i 
18/19. Skolen ligger 0,3 karakterpoint over kommunegennemsnittet. 
 For de bundne prøvefag i alt er der sket en positiv udvikling de sidste tre år fra 7,6 i 16/17 til 
7,9 i 18/19. Skolen ligger 0,5 karakterpoint over kommunegennemsnittet. 
 En årsag til den positive udvikling kan være et øget fokus på prioritering og kvalificering af 
ressourceteamets (læsevejleder, matematikvejleder, læringsvejleder) understøttelse tæt på 
praksis/elever samt ny vejledningsrutine i læseferien. 
  
 
 
Karaktergennemsnit ved FP9 i dansk, matematik og bundne prøvefag opdelt på køn 
  

 Dansk Matematik Bundne prøvefag (i alt) 

 Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger 

Virklund Skole, 
18/19 

6,9 8,3 7,5 8,7 7,4 8,8 

Virklund Skole, 
17/18 

6,8 8,1 7,6 8,0 6,7 8,0 

Virklund Skole, 
16/17 

6,9 7,7 7,2 7,7 7,4 8,0 

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). 
  
Grafen viser, at tendensen ti,l at piger præsterer bedre ved de afgangsgivne prøver, 
fortsætter. 
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 For dansk er forskellen på drenges og pigers karaktergennemsnit steget med 0,6 
karakterpoint fra 16/17 til 18/19.  Dermed følger det kommunegennemsnittet på 1,4 
karakterpoints forskel mellem kønnene. 
 For matematik er forskellen afvigende fra det kommunale billede, hvor drenge præsterer 0,1 
karakterpoint bedre end piger i skoleåret 18/19. På Virklund Skole præsterer piger i matematik 
1,2 karakterpoint bedre end drengene. Det er en gentagelse af data fra tidligere års prøver 
men en afvigelse fra de kommunale tal.  
 For de bundne prøver i alt er forskellen på drenge og pigers karaktergennemsnit steget med 
0,8 karakterpoint fra 16/17 til 18/19. Dermed ligger det 0,6 karakterpoint over det 
kommunegennemsnittet på 1,4 karakterpoints forskel mellem kønnene. 
   
 Grafen giver anledning til skærpet opmærksomhed på, hvorfor der er større forskel på 
pigers og drenges præstationer end det kommunale mønster. Dette er en klar tendens 
igennem de sidste tre års afgangsprøver.  
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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). 
  
 
 
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). 
  
Over en 3-årig periode er andelen af piger med 02 eller derover i både dansk og matematik 
fastholdt på 100%. Dette bekræfter datasæt i afsnit 5.2.1. 
 I skoleåret 18/19 er andelen af drenge med 02 eller derover i både dansk og matematik på 
93,5%. I samme år er det kommunale gennemsnit på 91,7%.  
   
 Grafen giver ligesom i afsnittet 5.2.1. anledning til at være nysgerrig på forskel på pigers og 
drenges præstationer. 
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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). 
  
I uddannelsesplan for enkelte elever er det taget et særligt hensyn, hvorfor ikke alle har 
gennemført alle prøver ved FP9 i skoleåret 18/19.  
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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 

Virklund Skole 7,9 7,7 0,2  7,4 7,4 0,0  7,6 7,7 -0,1  
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den socioøkonomiske 
reference er et statistisk beregnet udtryk, som viser, hvordan elever på landsplan med samme baggrundsforhold som 
skolens elever har klaret FP9. En stjernemarkering angiver, at skolens karaktergennemsnit er statistisk signifikant 
forskelligt (ved et 95% signifikansniveau) fra dens socioøkonomiske reference. Dette betyder at der med 95% 
sandsynlighed kan siges at være forskel mellem karaktergennemsnittet og den socioøkonomiske reference. Den 
mørkegrønne farve angiver at der er en signifikant positiv forskel, og den lysegrønne farve angiver, at forskellen er 
positiv men ikke signifikant. Den røde farve angiver at der er en signifikant negativ forskel, og den orange farve 
angiver, at forskellen er negativ men ikke signifikant. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
  
I Skoleåret 18/19 er der en positiv forskel på Virklund Skoles karaktergennemsnit og de 
socioøkonomiske referencer på 0,2 karakterpoint.  
 I skoleåret 16/17 var der en negativ forskel på 0,1 karakterpoint, hvorfor dette har været et 
indsatsområde. 
   
 En årsag til den positive udvikling kan være et pædagogisk indsatsområde i udskolingen, hvor 
der blandt andet har været fokuseret på forskellige motivationsfaktorer og former for 
motivation.  
  
 
 

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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Vi har en vedvarende og øget indsats for den gruppe af elever, som vi stadig vurderer har brug 
for ekstra fokus i deres skriftsproglige udvikling. I uge 4 2020 retestes elever i kategorien 
særlig og fokuseret indsats. Afhængig af resultatet vil læseteamet i konference med teamet og 
ledelsen iværksætte tiltag i tråd med en kommunal vejledning på området. 
  
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. 
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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. 
  
  
 
 
Fordeling i kategorier for Ordlæseprøve 2 
  

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

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). 
  
I forhold til de kommunale tal er der signifikant færre elever fra Virklund Skole i gang med 
ungdomsuddannelse 3 måneder efter afsluttet 9. klasse. Vi konstaterer en høj prioritering af 
10. klasse i vores skoledistrikt, hvorfor tallene efter 3 måneder afspejler dette. 
   
 Efter 15 måneder er der sket et fald i tallene, der angiver tilslutning til ungdomsuddannelse. 
Virklund Skoles tal ligger nu 0,9% under det kommunale niveau. Vi kan ikke angive nogen 
konkret årsag til at tallet over en 3-årig periode er faldende. Grafen giver dog anledning til en 
særlig opmærksomhed på dette fremadrettet i vores dialog med UUV.   
  
 
 
Andel elever, der 3 måneder efter afsluttet 9. klasse er i gang med en 
ungdomsuddannelse, opdelt på køn 
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Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler. 
Den uddannelse personen er i gang med på statustidspunktet omfatter: forberedende uddannelser og øvrige 
ungdomsuddannelser, gymnasiale uddannelser og erhvervsfaglige uddannelser. Der importeres for alle 
uddannelsestyper, som ved STIL indgår i de tre hoveduddannelsestyper. Året angiver det år, hvor eleven har afsluttet 
9. klasse. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
  
 
 
  



   

Kvalitetsrapport 2018/19 Virklund Skole 

   

   

 28  

   

 
Andel elever, der 15 måneder efter afsluttet 9. klasse er i gang med en 
ungdomsuddannelse, opdelt på køn 
  

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

Uddannelsesparathed 
Andel elever i 9. klasse, der vurderes uddannelsesparate, opdelt på køn 
  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Andelen af 
elever, der vurderes uddannelsesparat pr. 1. marts til deres 1. prioritetsvalg  i forhold til antal elever, som har søgt en 
ungdomsuddannelse. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  
Denne grafer viser, at samtlige piger på en 9. årgang over en 3-årig periode bliver erklæret 
uddannelsesparat. Tallene fra denne graf giver anledning til at læse ovenstående grafer med 
mindsket bekymring og tyder ikke på, at vi har et mønster i, at pigerne ikke lykkedes med at 
forblive tilknyttet en ungdomsuddannelse. Tallene for piger i denne graf kunne antyde, at vi i 
kommende målinger vil opleve en højere procent af piger på ungdomsuddannelse efter 15 
måneder eller at et fravalg sker af andre grunde end manglende parathed. 
   
 Denne graf viser, at vi i skoleårene 17/18 og 18/19 har hhv. 11 og 8% færre drenge på vores 
9. årgang end på kommunalt niveau, der bliver erklæret uddannelsesparat. Disse tal kalder 
ligeledes på en skærpet opmærksomhed på forskellen mellem piger og drenge fremadrettet 
samt en indsats for kollektivt at lykkedes bedre med at løfte drengene i endnu højere grad.   
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ELEVERNES TRIVSEL 

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

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

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

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

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

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

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

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale 
trivselsmåling består af 20 spørgsmål for elever i indskolingen. Ovenstående spørgsmål er udvalgt som pejlemærke for 
trivslen efter anbefaling fra Dansk Center for Undervisningsmiljø. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).   
  
Ovenstående grafer viser at trivslen for 0.-3. årgang over en 3-årig periode ligger stabilt og 
overordnet set følger det kommunale gennemsnit. En mulig årsag til trivslen på Virklund Skole 
kan være målrettet fokus på trivselsfremmende tiltag jævnfør vores trivselspolitik. Dette 
understøttes af kvalificeret og erfarent AKT-ressourceteam. 
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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).   
  
Ovenstående og nedenstående grafer viser at trivslen for 4.-9. årgang over en 3-årig periode 
ligger stabilt og overordnet set følger eller er over det kommunale gennemsnit. En mulig årsag 
til trivslen på Virklund Skole kan være målrettet fokus på trivselsfremmende tiltag jævnfør 
vores trivselspolitik. Dette understøttes af kvalificeret og erfarent PLC-ressourceteam. 
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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). 
  
  
Fravær med tilladelse ligger i 18/19 på samme niveau som i 17/18, hvilket er 0,3 procentpoint over det kommunale 
gennemsnit. En årsag kan være en forældregruppe med ressourcer til at rejse flere gange om året - også uden for 
skolernes ferie.  
 Ulovligt fravær ligger i 18/19 på 0,2 procent og dermed 0,5 procentpoint under det kommunale gennemsnit.  
 Grafen vedr. fravær kalder fremadrettet generelt på en nysgerrighed i forhold til nye regler vedr. fraværsregistrering 
også af 1/2 dage i udskolingen.  
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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).  
  

Skolebestyrelsens udtalelse til kvalitetsrapport for Virklund Skole 
2018/19. 
   

 Kvalitetsrapporten efterlader læseren med indtrykket af Virklund Skole som en 
velfungerende skole, hvor både børn, medarbejdere og ledelse har grund til at 
glæde sig over frugten af deres arbejde. Det er den kortfattede konklusion på 
denne kvalitetsrapport, en konklusion som skolebestyrelsen fuldt og helt 
bakker op om.  
   

 Vi finder det ikke mindst værd at fremhæve de gode trivselsmålinger og den 
gode trivsel på skolen. Trivsel prioriteres højt på Virklund Skole i erkendelse af, 
at god trivsel giver børnene tid og ro til både den personlige udvikling og den 
faglige fordybelse. 
   

 Medarbejdere og ledelse på Virklund Skole tør træde nye veje for at gøre en 
god skole bedre. Et eksempel er tidligere trivselsmålinger, som viste en 
vigende motivation blandt de ældste elever. Det søger man nu i udskolingen at 
adressere ved at gøre undervisningen endnu mere afvekslende. Ændringen er 
et eksempel på, hvordan en måling, efterfulgt af en grundig analyse og fælles 
planlægning, understøtter udviklingen af skolen med henblik på at styrke 
børnenes motivation og faglige udvikling. 
   

 Når man ser på de faglige parametre i kvalitetsrapporten, er der meget at 
glædes over, også selvom mange ændringer næppe er statistisk signifikante. 
Vi hæfter os især ved, at: 
   
  
 

 Målet om 80 % gode resultater i dansk læsning og matematik igen er nået 
for 6 af de 7 målte årgange. Der har især været fremgang i resultaterne i 
faget matematik. 

 Andelen af elever med 02 eller derover i dansk og matematik ligger fortsat 
højt ved afgangsprøven. Det samlede karaktergennemsnit ved 
afgangsprøven er stigende, og det kan vi især takke pigerne for. 

 Den socioøkonomiske reference – løfteevnen – er nu positiv efter flere års 
gradvise forbedringer. 

 
   

 Der er også punkter, som fortsat kalder på opmærksomhed fra både skole og 
hjem: 
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 Mens vi glæder os over pigernes fine præstationer ved afgangsprøven, er 
vi samtidig nysgerrige med hensyn til, hvad der kunne hjælpe flere af 
drengene med at forløse en større del af deres potentiale ved 
eksamensbordet.  

 Overgangen til ungdomsuddannelser målt efter 15 måneder synes at vise, 
at færre unge end tidligere er gået i gang med en ungdomsuddannelse 15 
måneder efter afsluttet 9. klasse på Virklund Skole. Det er en måling, som 
skolen vil konsultere de kommunale uddannelsesvejledere om, med 
henblik på at få en dybere forståelse af virkeligheden bag tallene. 

 
   

 Sidst men ikke mindst vil vi gerne fra skolebestyrelsen side udtrykke vores 
taknemlighed for, at både ledelse og medarbejdere prioriterer såvel det 
langsigtede udviklingsarbejde, som de løbende tilpasninger i hverdagen. Hele 
tiden med målsætningen om at styrke trivsel og faglig udvikling for børnene. Vi 
er opmærksomme på, at det må være vanskeligt at fastholde fokus, når 
perioder med spareplaner og perioder med øgede bevillinger skifter som vejret 
i april. Det er vort håb, at kommunens skoler kan se frem til en mere robust og 
forudsigelig økonomisk ramme. 
   
   
  


