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1. Forord 
Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk 
evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og 
kvalitetsudvikling.  
 
Rapporten indeholder en beskrivelse af nationalt og kommunalt fastsatte mål for skolevæsnet med 
tilhørende resultatmål. Rapporten indeholder desuden de resultater, der ligger til grund for byrådets 
vurdering af niveauet i kommunens skolevæsen og de opfølgende initiativer, som byrådet har vedtaget. 

 
Kvalitetsrapporten vil tage udgangspunkt i de nationale mål, der er opsat i forbindelse med 
folkeskolereformen og i de kommunale resultatmål. 
 
De nationale mål og resultatmål i aftalen om et fagligt løft af folkeskolen er følgende: 

1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan. 
 Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.  

 Andelen af de allerdygtigste elever skal stige år for år. 
2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til de faglige resultater. 

 Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal 
uanset social baggrund reduceres år for år. 

3) Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt anden gennem respekt for professionel viden 
og praksis. 

 Elevernes trivsel skal øges. 

Nationale målsætninger: 

 90 % af de 25-årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse i 2030. 
 95 % af alle timer skal læses af lærere med undervisningskompetence i 2020. 

De kommunale resultatmål er følgende: 

Senest i 2017 skal:  

 Mindst 83 % af eleverne være gode til at læse og regne målt i nationale test. 
 Andelen af de allerdygtigste elever i dansk, læsning og matematik stige over en årrække. 
 Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for dansk, læsning og matematik 

reduceres over en årrække. 
 Mindst 95 % af alle elever have karakteren 02 eller derover - både i de danskfaglige og 

matematikfaglige 9. -klasseprøver. 
 Kommunens samlede gennemsnit ved 9. -klasseprøverne være 7,3 eller derover. 
 Elevernes trivsel målt i løbende trivselstest øges. 

 
Hertil suppleres rapporten med oplysninger om forældretilfredshed som en indikator på tilliden til 

folkeskolen og elevfravær som en supplerende indikator for elevernes trivsel.    
     

1.1 Læsevejledning 
Kvalitetsrapporten indledes med en sammenfattende vurdering af skolevæsnet i henhold til rapportens 
resultater. I forlængelse heraf fremgår de resultater, der vedrører de tre ovenstående nationale mål fra 
aftalen om et fagligt løft af folkeskolen samt de kommunale mål. 

 
Der vil således blive redegjort for elevernes faglige resultater – herunder elevernes faglige resultater set i 
forhold til social baggrund, elevernes trivsel samt forældretilfredshed som en indikator på tilliden til 
folkeskolen. 

 
I den efterfølgende del af rapporten vil der indgå en række obligatoriske og kommunalt fastsatte indikatorer 
for kvaliteten i skolevæsnet. Skolernes og skolebestyrelsernes bemærkninger til rapporten kan findes i 
kvalitetsrapporten i afsnittet under den enkelte skole.  
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2. Sammenfattende helhedsvurdering 
Folkeskolereformen har med sine nationale mål sat fokus på elevernes faglige niveau, trivsel, social 
baggrund og tilliden til folkeskolen. De nationale mål suppleres af de kommunalt opsatte mål for Vejen 
Kommunes skolevæsen. 
 
Kommunale test: 
I Ordlæseprøve 1 i 1. klasse er andelen af elever med gode resultater og andelen af de allerdygtigste elever 
steget fra 2015 til 2017. Det samme gælder andelen af elever med dårlige resultater.  

 
Nationale test – 80/83 % af eleverne skal være gode til at læse og regne målt i de nationale test: 
På kommuneniveau er det nationale mål om, at 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne målt 
i de nationale test ikke nået. Deraf følger, at det kommunale mål om 83 % heller ikke er nået.   
 
Nationale test – Andelen af de allerdygtigste elever skal i dansk, læsning og matematik skal stige år for år: 
Målet er nået på kommuneniveau i dansk, læsning på 2., 4., 6. og 8. klassetrin samt i matematik på 6. 

klassetrin. 

 
Nationale test – Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for dansk, læsning og 
matematik skal reduceres år for år: 
Målet er nået på kommuneniveau i dansk, læsning på 4., 6. og 8. klassetrin samt i matematik på 6. 
klassetrin. 

 
Folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse: 
Karaktergennemsnittet for de bundne prøvefag i skoleåret 2014/15 til 2016/17 er stabilt på 6,7 på 
kommuneniveau. Sammenlignet med landsgennemsnittet ligger Vejen Kommune med 6,7 fortsat under 
med en forskel på 0,3. 
I de bundne prøvefag er der en tendens til, at pigerne opnår højere karakterer i 9. -klasseprøverne end 
drengene. Dette gælder særligt i dansk.  

 
Andelen af elever, der opnår karakteren 02 eller derover i 9. -klasseprøverne: 
I Vejen Kommune har der været en negativ udvikling i andelen af elever, der opnår et karaktergennemsnit 
på 02 eller derover i både dansk og matematik.  Andelen af elever, der opnår et karaktergennemsnit på 02 

eller derover i Vejen Kommune, har både i skoleåret 2015/16 og 2016/2017 været lavere end 
landsgennemsnittet. 
 

Karaktergennemsnit i forhold til socioøkonomisk reference: 
Set over en periode på tre år er der én skole, som formår at reducere betydningen af elevernes sociale 
baggrund signifikant.  
 
Overgang til ungdomsuddannelserne: 
Samlet set er der 0,4 procentpoint færre unge i Vejen Kommune, der er i gang med en ungdomsuddannelse 

9 måneder efter afsluttet 9. klasse, når man sammenligner med landsgennemsnittet. 
  
Der har i perioden 2014 til 2016 været en stigning på 1,5 procentpoint i andelen af elever, der er i gang 

med en ungdomsuddannelse efter 3 måneder. 

Derudover har der været en stigning på 5,4 procentpoint fra 2014 til 2015 i andelen af elever, der er i 

gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter afsluttet 9. klasse. 

I Vejen Kommune viser profiltallet, at 92,2 % af eleverne, der afsluttede 9. klasse i 2015 forventes at 
gennemføre en ungdomsuddannelse indenfor 25 år. 
 
Elevernes trivsel: 
Trivselsmålingen i 2017 viser generelt et positivt billede af elevernes trivsel. Det samlede resultat for Vejen 

Kommune følger landsgennemsnittet med undtagelse af kategorien ’Støtte og inspiration’, hvor Vejen 
Kommune ligger lige over landsgennemsnit for 0.-3. klasse og lige under landsgennemsnittet for 4.-9. 
klasse. 
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Forældretilfredshed: 
Forældretilfredshedsundersøgelsen 2016 viser en stigning i forældrenes tilfredshed på alle spørgsmål 
sammenlignet med 2015, herunder forældrenes samlede tilfredshed med folkeskolerne i Vejen Kommune. 
Undersøgelsen peger dog også på udfordringer eksempelvis i forhold forældrenes vurdering af skolernes 
arbejde med at inddrage omverdenen i undervisningen eller flytte undervisningen væk fra skolens område. 
Der er i løbet af 2016 og 2017 iværksat flere projekter i relation til den åbne skole, der skal bidrage til, at 

skolerne i endnu højere grad inddrager omverdenen i undervisningen. 
 
Inklusion: 
Andelen af elever, der går i kommunens almene klasser, har ligget stabilt over de tre skoleår fra 2014/15 
til 2016/17 og er på niveau med landsgennemsnittet.  
 

Elevfravær: 
I Vejen Kommune har elevfraværet ligget stabilt over de tre skoleår fra 2014/15 til 2016/17. Andelen af 
lovligt og ulovligt fravær ligger under landsgennemsnittet, mens andelen af fravær grundet sygdom ligger 
lidt over. 

 
Kompetencedækning: 
Kompetencedækningen i Vejen Kommune er steget fra 2014/15 til 2016/17, men ligger stadig under 

landsgennemsnittet. 
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3. Resultater 
Afsnittet indeholder først en gennemgang af elevernes resultater i ordlæseprøve 1 og de nationale test. 
Derefter følger et afsnit om elevernes faglige niveau, når de forlader folkeskolen. Endelig indeholder 
afsnittet en gennemgang af elevernes overgang til diverse ungdomsuddannelser.   

3.1 Kommunale test (Ordlæseprøve 1) 
Der er siden 2011 gennemført Ordlæseprøve 1 i 1. klasse i marts måned på alle skolerne i Vejen Kommune. 
Evalueringen af elevernes resultater anvendes primært i tilrettelæggelse af undervisningen med fokus på, 
at elevernes læring øges. 
 
 
 
 

 

 

Figur 1 : Resultat af Ordlæseprøve 1 i 2013, 2014 & 2015 

 
 
 
 

 

Tabel 1: Andelen af elever med gode resultater i Ordlæseprøve 1 (forår), fordelt på skoler og 
år 

 
Forklaring: Elever med gode resultater udgøres af eleverne i automatiserings- og beherskelsesfasen. 

Af tabellen fremgår det, at: 

 Andelen af elever med gode resultater i Vejen Kommune er steget fra 2015 til 2017. 

 Der er meget stor variation på tværs af skolerne – både for resultaterne for 2017 og i udviklingen 

over de tre år. 

 

  

Skoler 2015 2016 2017

Andst Børne- og Skolecenter 33,3% 95,7% 62,5%

Askov-Malt Skole 80,9% 89,6% 86,4%

Brørupskolen 50,8% 60,0% 60,0%

Bække Skole 75,0% 95,7% 57,1%

Føvling Børnecenter 42,9% 90,9% 91,7%

Gesten Børnecenter 61,9% 90,0% 84,6%

Glejbjerg Børne- og Skolecenter 35,3% 47,1% 61,5%

Grønvangskolen 39,3% 39,2% 73,5%

Holmeå Børnecenter 81,8% 52,6% 35,7%

Højmarkskolen 42,1% 57,1% 66,7%

Jels Skole 48,9% 63,3% 56,4%

Rødding Skole 76,6% 67,9% 64,4%

Skodborg Børnecenter 58,3% 45,8% 48,1%

Østerbyskolen 71,8% 57,1% 63,2%

Vejen Kommune 57,0% 64,4% 65,9%

Fakta om Ordlæseprøve 1:  
Automatiseringsfasen: Læsningen foregår i høj grad uden at eleven behøver at tænke over det. 
Beherskelsesfasen: Læsningen foregår tilsyneladende uden de store problemer, men sikkerheden og/eller 
hastigheden er endnu ikke så høj, at læsningen er automatiseret. 
Stabiliseringsfasen: Eleverne ved, hvad der skal til, men sikkerhed og hastighed er ikke høj. 
Erkendelsesfasen: Usikkerheden er høj, men eleven er sandsynligvis i færd med at opdage, hvad der skal til 
for at løse opgaverne. 
Før-fasen: Der er ikke klare tegn på, at eleven er i stand til at klare opgaverne. 
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Tabel 2: Andelen af de allerdygtigste elever i Ordlæseprøve 1 (forår), fordelt på skoler og år 

 
Forklaring: De allerdygtigste elever udgøres af eleverne i automatiseringsfasen. 

 
Af tabellen fremgår det, at: 

 Andelen af de allerdygtigste elever i Vejen Kommune er steget fra 2015 til 2017 – dog med et 
mindre fald fra 2016 til 2017. 

 Der er meget stor variation på tværs af skolerne – både for resultaterne for 2017 og i udviklingen 

over de tre år. 

 
  

Skoler 2015 2016 2017

Andst Børne- og Skolecenter 9,5% 69,6% 37,5%

Askov-Malt Skole 42,6% 62,5% 54,5%

Brørupskolen 30,8% 20,0% 24,0%

Bække Skole 40,0% 73,9% 39,3%

Føvling Børnecenter 14,3% 54,5% 66,7%

Gesten Børnecenter 42,9% 75,0% 42,3%

Glejbjerg Børne- og Skolecenter 23,5% 23,5% 46,2%

Grønvangskolen 12,5% 27,0% 53,1%

Holmeå Børnecenter 45,5% 21,1% 7,1%

Højmarkskolen 21,1% 28,6% 27,8%

Jels Skole 17,8% 26,5% 12,8%

Rødding Skole 44,7% 39,6% 27,1%

Skodborg Børnecenter 29,2% 20,8% 25,9%

Østerbyskolen 38,5% 28,6% 31,6%

Vejen Kommune 29,2% 37,7% 34,4%
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Tabel 3: Andelen af elever med dårlige resultater i Ordlæseprøve 1 (forår), fordelt på skoler og 
år 

 
Forklaring: Elever med dårlige resultater udgøres af elever i erkendelses- og før-fasen. 

Af tabellen fremgår det, at: 

 Andelen af elever med dårlige resultater i Vejen Kommune er steget fra 2015 til 2017. 

 En stor del af skolerne har oplevet en stigning i andelen af elever med dårlige resultater fra 2016 
til 2017. Igen er der dog stor variation på tværs af skolerne. 

 

  

Skoler 2015 2016 2017

Andst Børne- og Skolecenter 0,0% 0,0% 12,5%

Askov-Malt Skole 4,3% 2,1% 2,3%

Brørupskolen 16,9% 13,3% 18,0%

Bække Skole 0,0% 0,0% 25,0%

Føvling Børnecenter 0,0% 0,0% 0,0%

Gesten Børnecenter 9,5% 0,0% 0,0%

Glejbjerg Børne- og Skolecenter 17,6% 17,6% 7,7%

Grønvangskolen 17,9% 27,0% 12,2%

Holmeå Børnecenter 0,0% 10,5% 35,7%

Højmarkskolen 5,3% 2,9% 5,6%

Jels Skole 4,4% 14,3% 7,7%

Rødding Skole 0,0% 5,7% 8,5%

Skodborg Børnecenter 0,0% 16,7% 22,2%

Østerbyskolen 5,1% 9,5% 10,5%

Vejen Kommune 7,3% 10,6% 11,3%
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3.2 Nationale test 
Resultaterne af de nationale test er efter folkeskolelovens § 55b fortrolige. Indenfor bekendtgørelsens 
rammer er der dog mulighed for at redegøre for, om målet er opnået samt hvilken udvikling, der er sket i 
forhold til måltallene. 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

3.2.1 Andel af elever med gode resultater i de nationale test 

 
Forklaring til tabel 4-6: 
Farven grøn angiver, at det kommunale mål i tabellens overskrift er opnået; gul angiver, det nationale mål 
er opnået; mens rød angiver, at målene ikke er opnået.  
 

Tabel 4: Kommunalt mål: Mindst 83 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de 
nationale test (Vejen Kommune) 

 
Kilde: Styrelsen for IT og Læring  
 
Af tabellen fremgår det, at: 

 Det nationale mål om, at mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse i de nationale test, er 
ikke opnået for nogen af de fire klassetrin i de tre skoleår og dermed heller ikke det kommunale 
mål på 83 %. 
 

 Det nationale mål om, at mindst 80 % af eleverne skal være gode til at regne i de nationale test, 
er ikke opnået for de to klassetrin i de tre skoleår og dermed heller ikke det kommunale mål på 83 

%. 
 

  

Skoleår 2. klasse 4. klasse 6. klasse 8. klasse 3. klasse 6. klasse

2016/2017

2015/2016

2014/2015

Dansk, læsning Matematik

Fakta om de nationale test: 
Resultaterne i nationale test for 2015 skal sammenlignes med 2014 med forsigtighed. 

Resultatskalaen for testene er nemlig blevet justeret i forbindelse med en række forbedringer i 

testopgaverne. Det betyder, at der i den nationale præstationsprofil for 2015 ses et fald i dansk, 

læsning og en fremgang i matematik. 

 
Kilde: Styrelsen for Udvikling og Kvalitet 
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3.2.2 Andel af de allerdygtigste elever i de nationale test 

 
Tabel 5: Mål: Andelen af de allerdygtigste elever i dansk, læsning og matematik skal stige år 

for år (Vejen Kommune) 

 
Kilde: Styrelsen for IT og Læring 

Af tabellen fremgår det, at: 

 Det nationale mål om, at andelen af de allerdygtigste elever i de nationale test i dansk, læsning 

skal stige år for år, er opnået for alle fire klassetrin i 2016/2017. 
 

 Det nationale mål om, at andelen af de allerdygtigste elever i de nationale test i matematik skal 
stige år for år, er opnået for 6. klasse i 2016/2017 i modsætning til 2015/2016, hvor målet blev 
opnået for både 3. og 6. klasse. 

 

3.2.3 Andel af elever med dårlige resultater i de nationale test 

 

Tabel 6: Mål: Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test i dansk, læsning og 
matematik skal reduceres år for år (Vejen Kommune) 

 
Kilde: Styrelsen for IT og Læring 

 
Af tabellen fremgår det, at: 

 Det nationale mål om, at andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test i dansk, 
læsning skal reduceres år for år, er opnået for 4., 6. og 8. klasse i 2016/2017 i modsætning til 
2015/2016, hvor målet blev opnået for 2. klasse. 
 

 Det nationale mål om, at andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test i matematik 
skal reduceres år for år, er opnået for 6. klasse i 2016/2017 i modsætning til 2015/2016, hvor 
målet blev opnået for 3. klasse. 

 

  

Skoleår 2. klasse 4. klasse 6. klasse 8. klasse 3. klasse 6. klasse

2016/2017

2015/2016

Dansk, læsning Matematik

2. klasse 4. klasse 6. klasse 8. klasse 3. klasse 6. klasse

2016/2017

2015/2016

MatematikDansk, læsning



12 
 

3.3 Folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse 
Dette afsnit indeholder informationer om folkeskoleelevernes faglige præstationer i forskellige fag ved 
afslutningen af 9. klasse.  
 
I den samlede opgørelse for Vejen Kommune vægtes de enkelte skolers resultater svarende til antallet af 

elever i den enkelte skoles 9. klasse og beregnes med udgangspunkt i det antal elever, der har gennemført 
de pågældende prøver.  
 
Af diskretionshensyn vises resultater baseret på færre end 5 individer ikke.  
 

3.3.1 Karaktergennemsnit ved afslutningen af 9. klasse 

 

Tabel 7: Karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse i dansk, matematik og 
bundne prøvefag, kommuneniveau  

 
De bundne prøvefag omfatter følgende fag: Dansk, Matematik, Engelsk og Fysik-kemi.1 
Specialklasseelever er medtaget i opgørelsen. Ungdomsskoleelever er ikke medtaget. 

Kilde: Styrelsen for IT og Læring (LIS), baseret på skolernes indberetninger. 
 
 

Af ovenstående tabel fremgår det, at: 

 Eleverne i Vejen Kommunes folkeskoler i gennemsnit opnår en lavere karakter i folkeskolens 
afgangsprøve i de bundne prøvefag end eleverne på landsplan i 2016/17. I Vejen Kommune har 
eleverne set over en periode på tre år opnået det samme gennemsnit.  
 

 Eleverne i Vejen Kommunes folkeskoler i gennemsnit opnår en lavere karakter i folkeskolens 
afgangsprøve i dansk end eleverne på landsplan i 2016/17.  
 

 Eleverne i Vejen Kommunes folkeskoler i gennemsnit opnår en lavere karakter i folkeskolens 
afgangsprøve i matematik end eleverne på landsplan i 2016/17. I Vejen Kommune er elevernes 

karaktergennemsnit i matematik faldet fra 6,7 i 2014/15 til 6,5 i 2016/17. 

Tabel 8: Spænd mellem skolerne i karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve i 9. 
klasse i dansk, matematik og bundne prøvefag i 2016/17 

 

                                                           
1 Dansk: læsning, retskrivning, skriftlig og mundtlig; Matematik: færdighedsregning og problemregning; Engelsk: 
mundtlig; Fysik-kemi: mundtlig  

Kommune 

2014/15 6,8 6,7 6,7

Kommune 

2015/16 6,8 6,9 6,4

Kommune 

2016/17 6,8 6,7 6,5

Landstal 2016/17 7,0 6,9 6,7

Karakter-

gennemsnit, 

bundne prøvefag

Karakter-

gennemsnit, dansk

Karakter-

gennemsnit, 

matematik

Fag Spænd

Bundne 

prøvefag
5,9-7,3

Dansk 5,4-7,1

Matematik 5,6-7,3
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Tabel 9: Karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse i dansk, matematik og 
i de bundne prøvefag, kommuneniveau, fordelt på skoleår og køn 

 
De bundne prøvefag omfatter følgende fag: Dansk, Matematik, Engelsk og Fysik-kemi.2 
Specialklasseelever er medtaget i opgørelsen. Ungdomsskoleelever er ikke medtaget. 

Kilde: Styrelsen for IT og Læring (LIS), baseret på skolernes indberetninger. 
 
 
Af ovenstående tabel fremgår det, at der i skoleårene 2014/15 til 2016/17 er sket forskellig 
karakterudvikling hos kommunens drenge og piger i fagene dansk, matematik og i de bundne prøvefag. 
 
Ydermere fremgår det af tabellen, at: 

 Kommunens piger klarer sig bedst i dansk og i de bundne prøvefag – præcis som i resten af landet 
i 2016/17.  
 

 Kommunens drenge og piger klarer sig lige godt i matematik i 2016/17. På landsplan viser 
resultatet, at drengene klarer sig bedst. 
 

 Forskellen i karaktergennemsnittet mellem drenge og piger er størst i faget dansk – både i 

kommunen og på landsplan. 
 

 Kommunens drenge og piger i 2016/17 opnår et lavere karaktergennemsnit end 
landsgennemsnittet i dansk og i de bundne prøvefag. I matematik præsterer kommunens piger lige 
så godt som pigerne på landsplan, mens kommunens drenge opnår et lavere karaktergennemsnit 
end drengene på landsplan. 
 

  

                                                           
2 Dansk: læsning, retskrivning, skriftlig og mundtlig; Matematik: færdighedsregning og problemregning; Engelsk: 
mundtlig; Fysik-kemi: mundtlig. 

Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger

Kommune 2014/15 5,8 7,6 6,7 6,6 6,3 7,3

Kommune 2015/16 6,0 7,7 6,1 6,7 6,1 7,4

Kommune 2016/17 6,0 7,5 6,5 6,5 6,3 7,3

Landstal 2016/17 6,2 7,6 6,9 6,5 6,6 7,4

Dansk Matematik Bundne Prøvefag 
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Tabel 10: Karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse i dansk, matematik 
og i de bundne prøvefag, fordelt på skoler og skoleår 

 
De bundne prøvefag omfatter følgende fag: Dansk, Matematik, Engelsk og Fysik-kemi.3 
Specialklasseelever er medtaget i opgørelsen.  
Kilde: Styrelsen for IT og Læring (LIS), baseret på skolernes indberetninger. 

 
Af ovenstående tabel fremgår det, at: 

 Kommunens elevers karaktergennemsnit i dansk, matematik og i de bundne prøvefag varierer på 
tværs af de enkelte skoler.  

 
 Nogle skoler præsterer bedre end andre, og enkelte skoler præsterer bedre end 

landsgennemsnittet.  

 
  

                                                           
3 Dansk: læsning, retskrivning, skriftlig og mundtlig; Matematik: færdighedsregning og problemregning; Engelsk: 
mundtlig; Fysik-kemi: mundtlig  

2014/15 2015/16 2016/17 2014/15 2015/16 2016/17 2014/15 2015/16 2016/17

Brørupskolen 6,0 7,4 6,5 5,9 6,2 6,3 6,0 6,9 6,4

Bække Skole 6,5 7,4 5,4 6,8 8,0 6,3 6,7 7,4 5,9

Grønvangskolen 7,2 6,9 7,1 7,0 5,9 6,7 7,4 6,8 7,1

Højmarkskolen 6,3 6,2 6,3 6,4 6,3 5,6 6,4 6,1 6,3

Jels Skole 7,1 7,7 6,7 6,9 8,2 6,3 7,0 7,6 6,6

Rødding Skole 6,9 7,3 7,0 7,0 6,7 7,3 6,9 7,0 7,3

Østerbyskolen 6,1 6,1 6,8 6,3 5,6 6,5 6,1 6,3 6,9

Dansk Matematik Bundne prøvefag
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Tabel 11: Karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse i dansk, matematik 
og i de bundne prøvefag i 2016/17, fordelt på skoler og køn  

 
De bundne prøvefag omfatter følgende fag: Dansk, Matematik, Engelsk og Fysik-kemi.4 
Specialklasseelever er medtaget i opgørelsen.  
Kilde: Styrelsen for IT og Læring (LIS), baseret på skolernes indberetninger. 
 

Af ovenstående tabel fremgår det, at: 

 Der på alle skoler er stor forskel på drenges og pigers præstation i dansk, matematik og i de bundne 
prøvefag. Forskellene er generelt størst i faget dansk. 

 

 Pigerne opnår generelt et højere karaktergennemsnit end drengene, dog med undtagelse af 
matematik, hvor drengene på de fleste skoler opnår et højere karaktergennemsnit end pigerne.  

                                                           
4 Dansk: læsning, retskrivning, skriftlig og mundtlig; Matematik: færdighedsregning og problemregning; Engelsk: 
mundtlig; Fysik-kemi: mundtlig  

Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger

Brørupskolen 5,8 7,3 6,7 5,8 6,0 6,7

Bække Skole 4,7 6,6 6,4 6,2 5,6 6,5

Grønvangskolen 6,5 7,6 6,9 6,5 6,7 7,4

Højmarkskolen 5,3 7,2 4,9 6,2 5,2 7,2

Jels Skole 6,0 8,0 6,5 6,1 6,1 7,6

Rødding Skole 6,1 8,0 6,9 7,8 6,6 8,0

Østerbyskolen 6,3 7,4 6,6 6,4 6,5 7,3

Dansk Matematik Bundne Prøvefag 2016/17
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3.2.2 Karaktergennemsnit i forhold til socioøkonomisk reference 

 
En af de nationale målsætninger er, at folkeskolen skal mindske betydningen af elevernes sociale baggrund 

i forhold til de faglige resultater.  
 
Dette afsnit giver et billede af, hvordan elevernes faglige niveau er set i forhold til deres socioøkonomiske 
reference. Socioøkonomisk reference er et modelberegnet tal, der viser, hvordan elever på landsplan, med 
samme baggrundsforhold som skolens elever, har klaret testene. ”Socioøkonomisk” referer til elevernes 
sociale og økonomiske baggrund, mens ”reference” fortæller, at tallet kan bruges som 
sammenligningsgrundlag for skolens faktisk opnåede karaktergennemsnit.  

 
Nedenstående tabel viser en oversigt over skolernes opnåede karaktergennemsnit i de bundne prøvefag 
fra skoleåret 2014/15 til 2016/2017. I midterste kolonne fremgår de socioøkonomiske referencer, der viser 
hvilket gennemsnit skolen forventes at ligge på set i forhold til andre skoler og kommuner med samme 
baggrund. Højre kolonne viser forskellen på det opnåede resultat og det forventede resultat.  
 

Tabel 12: Socioøkonomisk referencer for folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse i de bundne 
prøvefag, fordelt på skoler og skoleår 

 
*Angiver at forskellen er statistisk signifikant5.    
Kilde: Styrelsen for IT og læring.  
 
Af tabellen fremgår det, at: 

 Det er forskelligt, hvordan skolerne klarer sig sammenlignet med deres socioøkonomiske reference 
– både på tværs af skoler og over perioden 2014/15-2016/17. 
 

 Rødding Skole afviger som den eneste signifikant fra deres socioøkonomiske reference, da skolen 
har et signifikant højere karaktergennemsnit i 2016/17. 

 

  

                                                           
5 Når en sammenhæng er statistisk signifikant betyder det, at der som hovedregel er 99 %, 95 % eller 90 % 
sandsynlighed for, at sammenhængen ikke udelukkende skyldes tilfældigheder. 

Skoleår 2014/15 

Karakter-

gennemsnit

Socioøk. 

Reference
Forskel

Skoleår 2015/16 

Karakter-

gennemsnit

Socioøk. 

Reference
Forskel

Skoleår 2016/17 

Karakter-

gennemsnit

Socioøk. 

Reference
Forskel

Brørupskolen
6 6,2 -0,2 6,9 6,5 0,4 6,4 6,6 -0,2

Bække Skole
6,7 6,4 0,3 7,4 6,9 0,5 5,9 6 -0,1

Grønvangskolen
7,4 7,1 0,3 6,8 6,9 -0,1 7,1 7,1 0

Højmarkskolen
6,5 6,6 -0,1 6,1 6,4 -0,3 6,3 6,6 -0,3

Jels Skole
7 6,8 0,2 7,6 7,2 0,4 6,6 6,6 0

Rødding Skole
6,9 6,7 0,2 7 6,8 0,2 7,3 6,7 0,6*

Østerbyskolen
6,1 6,1 0 6,4 6,4 0 6,9 6,4 0,5
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3.2.3 Andel af elever med karakteren 02 eller derover  

 
For at blive optaget på en erhvervsuddannelse i 2017 skal eleverne have mindst karakteren 02 i gennemsnit 

i både dansk og matematik til folkeskolens afgangsprøve. 
 
I Vejen Kommune er der en målsætning om, at 95 % af eleverne skal forlade folkeskolen med et 
karaktergennemsnit på mindst 02 i både dansk og matematik.  
 
 

Figur 1: Andel af elever i 9. klasse med et karaktergennemsnit på 02 eller derover i både 
dansk og matematik, 9. klasse, kommuneniveau 

 
Kun elever, der har aflagt prøver i både dansk og matematik, indgår i beregningen.  
Kilde: Styrelsen for IT og Læring (LIS), baseret på skolernes indberetninger. 
 
 
Af ovenstående figur fremgår det, at: 

 

 Vejen Kommune ligger en anelse højere end landsgennemsnittet i skoleårene 2016/17 og 2014/15 
sammenlignet landsgennemsnittet. 
 

 Andelen af elever, der får karakteren 02 eller derover i Vejen Kommune, er faldet en anelse set 
over en tidsperiode på tre skoleår.  
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Figur 2: Andel af elever i 9. klasse med et karaktergennemsnit på 02 eller derover i både dansk 
og matematik, kommuneniveau, fordelt på køn 

 
Kun elever, der har aflagt prøver i både dansk og matematik, indgår i beregningen.  

Kilde: Styrelsen for IT og Læring (LIS), baseret på skolernes indberetninger. 

 
Af ovenstående figur fremgår det, at: 

 En større andel af drengene i Vejen Kommune opnår karakteren 02 eller derover sammenlignet 

med pigerne i 2016/17. Modsat viser resultatet på landsplan, at en større andel af pigerne opnår 

karakteren 02 eller derover ved folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse i 2016/17. 

 

 Andelen af piger i Vejen Kommune, der opnår karakteren 02 eller derover, har været faldende set 

over en tidsperiode på tre skoleår.    
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Figur 3: Andel af elever i 9. klasse med et karaktergennemsnit på 02 eller derover i både dansk 
og matematik, fordelt på skoler og køn 

 
Kun elever der har aflagt prøver i både dansk og matematik, indgår i beregningen.  
Kilde: Styrelsen for IT og Læring (LIS), baseret på skolernes indberetninger. 

 
Det fremgår af figuren, at: 

 Der er variation i andelen af elever, der opnår karakteren 02 eller derover, på tværs af skoler, køn 
og over tid. 
 

 Der er tendens til, at forskellen mellem drenge og piger mindskes over de tre skoleår. 

  



20 
 

3.3 Overgang til ungdomsuddannelse  
 

3.3.1 Profilmodel for årgang 2016 

 
Af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings profilmodel for Vejen Kommune fremgår det, at 90,3 
% af eleverne, der afsluttede 9. klasse i 2016 forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse indenfor 
25 år (95-procent målsætningen). 
 
Til sammenligning kan nævnes at: 

 Andelen for årgangen i 2013 var 92,2 % 
 Andelen for årgangen i 2014 var 93,3 % 
 Andelen for årgangen i 2015 var 94,4 % 

Ovenstående tal viser, at der de sidste tre år har været et fald i andelen af unge, der forventes at 

gennemføre en ungdomsuddannelse.  

På landsplan forventes 91,3 % af årgang 2016 at gennemføre en ungdomsuddannelse indenfor 25 år.  
 

3.3.2 Tilmelding til ungdomsuddannelse og 10. klasse 

 

Nedenstående figur viser andelen af 9. klasses elever i Vejen Kommune og hele landet, der har tilmeldt sig 

henholdsvis 10. klasse eller en ungdomsuddannelse over de sidste tre skoleår. 

Tabel 13: 9. klasses elevers tilmelding til ungdomsuddannelse og 10. klasse, kommuneniveau, 

fordelt på skoleår 

 

Af tabellen fremgår det, at: 

 Andelen af elever i Vejen Kommune, der har tilmeldt sig 10. klasse, er faldet fra 2014/15 til 

2016/17, mens andelen af elever, der har tilmeldt sig en ungdomsuddannelse, er steget i samme 

periode. 

 

 Andelen er elever i Vejen Kommune, der har tilmeldt sig 10. klasse, er højere end på landsplan, 

mens andelen af elever, der har tilmeldt sig en ungdomsuddannelse, er lavere end på landsplan. 

 

 

Skoleår Ansøgt uddannelse Vejen Kommune Hele landet

10. kl. 61,4% 49,0%

Ungdomsuddannelse 36,6% 48,3%

Øvrigt 2,0% 2,8%

10. kl. 54,5% 45,9%

Ungdomsuddannelse 38,8% 51,6%

Øvrigt 6,7% 2,5%

10. kl. 51,9% 46,5%

Ungdomsuddannelse 44,7% 51,1%

Øvrigt 3,4% 2,4%

2016/2017

2015/2016

2014/2015
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3.3.3 Ungdomsuddannelsesstatus 

 
Indikatoren ”ungdomsuddannelsesstatus 9 måneder” angiver andelen af elever, der er i gang med en 

ungdomsuddannelse 9 måneder efter 9. eller 10. klasse, andelen, der har afbrudt en ungdomsuddannelse, 
samt andelen, der ikke har været i gang med en ungdomsuddannelse i perioden. 
 
Med ungdomsuddannelse menes fuldtidsungdomsuddannelse fx gymnasial og erhvervsfaglig uddannelse 
og særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Forberedende aktiviteter eller hf-enkeltfag tælles ikke 
med som en ungdomsuddannelse. Elever, som har fuldført et grundforløb på erhvervsuddannelserne tæller 
som værende i gang med en erhvervsuddannelse, selvom de ikke har været i gang med et hovedforløb 9 

måneder efter afsluttet 9. klasse. 

Figur 4: Ungdomsuddannelsesstatus 9 måneder efter afsluttet 9. klasse, kommuneniveau 

 
Kilde: Styrelsen for IT og Læring.  
 
Af figuren fremgår det, at: 

 Udviklingen i ungdomsuddannelsesstatus er stabil i perioden 2012/13 til 2014/15 med en lille 
stigning i andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse. 

 
 Andelen af elever i Vejen Kommune, der er i gang med en ungdomsuddannelse i 2014/15, er lavere 

end på landsplan for skoleåret 2014/15. Den primære årsag hertil er, at det er populært blandt 
kommunens elever at gå i 10. klasse efter afsluttet 9. klasse – enten på en efterskole eller på 
kommunens 10. -klassecenter. 
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Figur 5: Ungdomsuddannelsesstatus 9 måneder efter afsluttet 10. klasse, kommuneniveau 

 
Kilde: Styrelsen for IT og Læring.  
 

Af ovenstående figur fremgår det, at: 

 Udviklingen i ungdomsuddannelsesstatus svinger fra år til år i kommunen i perioden 2012/13 til 
2014/15, men med en markant stigning fra 2013/14 til 2014/15 i andelen af elever, der er i gang 
med en ungdomsuddannelse. 

 

 Andelen af kommunens 10. klasses afgangselever, der er i gang med en ungdomsuddannelse efter 
9 måneder, er betydeligt højere end på landsplan for skoleåret 2014/15. Kommunens andel af 
elever, der har afbrudt eller ikke påbegyndt en ungdomsuddannelse efter 9 måneder, er lavere end 
på landsplan for skoleåret 2014/15. 

Figur 19-20 viser, andelen af elever, som har påbegyndt og stadig er i gang med en ungdomsuddannelse 
9 måneder efter afsluttet 9. eller 10. klasse. Året angiver det år, hvor eleven har afsluttet 9. klasse eller 
10. klasse. 
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Figur 6: Fastholdelse i ungdomsuddannelse 9 måneder efter afsluttet 9. klasse, 
kommuneniveau, fordelt på køn 

 
Kilde: Styrelsen for IT og Læring (LIS) 

 

Af ovenstående figur fremgår det, at: 

 Fastholdelsen hos Vejen Kommunes 9. klasses elever samlet set ligger en anelse under resultatet 
på landsplan. Der er en lille stigning fra 2013/14 til 2014/15.  
 

 Forskellen i fastholdelsen for Vejen Kommunes drenge og piger svinger fra år til år. Samlet set 

forekommer kønsforskellen relativ lille. I 2012/13 og 2013/14 er andelen af piger, der er fastholdt 

i en ungdomsuddannelse højere sammenlignet med drengene. Modsat er en større andel af 
drengene fastholdt i en ungdomsuddannelse i 2014/15. 
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Figur 7: Fastholdelse i ungdomsuddannelse 9 måneder efter afsluttet 10. klasse, 
kommuneniveau, fordelt på køn 

  

Kilde: Styrelsen for IT og Læring (LIS) 

Det fremgår af ovenstående figur, at: 
 

 Fastholdelsen hos Vejen Kommunes 10. klasses elever i tidsperioden 2012/13 til 2014/15 er højere 
end landsgennemsnittet.  

 
 Fastholdelsen for kommunens drenge og piger svinger over tid. I perioden 2012/13 til 2014/15 er 

der ikke nogen systematisk forskel på tværs af køn.  
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3.3.4 Andel, der er i gang med en ungdomsuddannelse 

 
Nedenstående figur viser andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse efter 3 og 15 

måneder, samt andelen af elever der forventes at fuldføre mindst en ungdomsuddannelse inden for 6 år 
efter 9. klasse. At have gennemført mindst en ungdomsuddannelse efter 6 år vil sige, at man forventes 
enten at have gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. 
 

Figur 8: Andel af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse hhv. 3 måneder og 15 
måneder efter afsluttet 9. klasse, samt andel af elever, der forventes at fuldføre mindst en 
ungdomsuddannelse inden for 6 år efter 9. klasse, kommuneniveau 

 
For landstal er seneste år 2016 for 3 måneder og 6 år (forventet). Seneste landstal for 15 måneder efter 

afsluttet 9. klasse er 2015. 

Kilde: Styrelsen for IT og Læring (LIS) 

Det fremgår af figuren, at: 

 Der i perioden 2014 til 2016 har været en lille stigning i andelen af elever, der er i gang med en 

ungdomsuddannelse efter 3 måneder. 

 

 Der har været en stor stigning fra 2014 til 2015 i andelen af elever, der er i gang med en 

ungdomsuddannelse 15 måneder efter afsluttet 9. klasse. 

 

 Udviklingen i andelen af kommunens elever, der forventes at fuldføre mindst en 

ungdomsuddannelse er stabil. Dog er andelen, der forventes at fuldføre mindst en 

ungdomsuddannelse inden for 6 år, faldende fra 2014 til 2016. 
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Nedenstående figur viser andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 3 måneder efter at 

have afsluttet 9. klasse. 

 

Figur 9: Andel af elever, der 3 måneder efter afsluttet 9. klasse er i gang med en 
ungdomsuddannelse, kommuneniveau, fordelt på type 

 
Kilde: Styrelsen for IT og Læring (LIS) 

Det fremgår af figuren, at: 

 Andelen af Vejen Kommunes elever, der 3 måneder efter afsluttet 9. klasse er i gang med en 

gymnasial uddannelse, er lavere end andelen på landsplan. Modsat er andelen af elever, der 3 

måneder efter afsluttet 9. klasse er i gang med en erhvervsfaglig uddannelse højere. 
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Figur 10: Andel af elever, der 15 måneder efter afsluttet 9. klasse er i gang med en 
ungdomsuddannelse, kommuneniveau, fordelt på type 

 
Kilde: Styrelsen for IT og Læring (LIS) 

Det fremgår af figuren, at: 

 Andelen af Vejen Kommunes elever, der 15 måneder efter afsluttet 9. klasse er i gang med en 

gymnasial uddannelse, er lavere end andelen på landsplan. Modsat er andelen af elever, der 15 

måneder efter afsluttet 9. klasse er i gang med en erhvervsfaglig uddannelse, højere end 

landsgennemsnittet.  

 

 Fordelingen i andelen af elever, der vælger hhv. en gymnasial og erhvervsfaglig uddannelse, er 

stabil i perioden 2013 til 2015.  
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Figur 11: Andel af elever, der forventes at fuldføre mindst en ungdomsuddannelse inden 6 år 
efter afsluttet 9. klasse, kommuneniveau, fordelt på type 

 
Kilde: Styrelsen for IT og Læring (LIS) 

Det fremgår af figuren, at: 

 Udvikling i andelen af elever, der forventes at gennemføre mindst en ungdomsuddannelse inden 

for 6 år, er relativt stabil på tværs af uddannelsestyper, dog med en lille stigning for 

erhvervsfaglig ungdomsuddannelse fra 2015 til 2016 og et tilsvarende fald for gymnasial 

ungdomsuddannelse i samme periode. 
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Tabel 14: Andel af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse hhv. 3 og 15 måneder 
efter afsluttet 9. eller 10. klasse, fordelt på skoler og år 

 

Kilde: Styrelsen for IT og Læring (LIS) 

Det fremgår af tabellen, at: 

 Der er forskel i andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse hhv. 3 og 15 

måneder efter afsluttet 9. klasse, hvilket blandt andet skyldes, at en del af eleverne fortsætter i 

10. klasse. 

 

 Forskellen mellem skolerne er størst for andelen af elever, der er i gang med en 

ungdomsuddannelse 3 måneder efter afsluttet 9. klasse. For de fleste skoler udlignes forskellen 

15 måneder efter afsluttet 9. klasse. Det skyldes tilvalget af 10. klasse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skole 3 måneder 2016 15 måneder 2015 3 måneder 2015 15 måneder 2014 3 måneder 2014 15 måneder 2013

Brørupskolen
35% 98% 47% 92% 44% 76%

Bække Skole
50% 85% 47% 97% 59% 97%

Grønvangskolen
53% 92% 37% 92% 36% 93%

Højmarkskolen
35% 92% 40% 91% 53% 91%

Jels Skole
24% 93% 20% 94% 18% 93%

Rødding Skole
18% 94% 12% 87% 9% 85%

Østerbyskolen
36% 73% 25% 57% 36% 61%

Gennemsnit, 

Vejen Kommune

37% 90% 33% 86% 36% 84%

Gennemsnit, 

hele landet

46% 88% 43% 88% 43% 88%
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4. Trivsel 
Et af målene i folkeskolereformen er at øge elevernes trivsel. Undervisningsministeriet gjorde det i 2015 
obligatorisk for skolerne at gennemføre en årlig trivselsmåling. Den nationale trivselsmåling i 2017 er 
gennemført i perioden 16. januar til 31. marts. Formålet med trivselsmålingen er at kortlægge udviklingen 
i elevernes trivsel. Samtidig fungerer den som et arbejdsredskab for skolerne til at forbedre 
undervisningsmiljøet og iværksætte andre tiltag, der skal forbedre elevernes trivsel.   
 
Den nationale trivselsmåling gennemføres i Vejen Kommune ved hjælp af et internetbaseret spørgeskema, 

hvor eleverne svarer på en række spørgsmål om deres psykiske og fysiske trivsel i skolen. Eleverne i 0.-3. 
klasse har besvaret et spørgeskema med 20 spørgsmål, mens eleverne i 4.-9. klasse har besvaret et 
spørgeskema med 40 spørgsmål.  
 
I 0.-3. klasse bliver elevernes trivsel målt på en skala fra 1-3, hvor 1 angiver det mest negative svar, og 3 
angiver det mest positive svar. I 4.-9. klasse bliver elevernes trivsel målt på en skala fra 1-5, hvor 1 
angiver det mest negative svar, og 5 angiver det mest positive svar. 

 

På baggrund af statistiske undersøgelser kan spørgsmålene i trivselsmålingen inddeles i fire overordnede 
kategorier, også kaldet indikatorer: 

 Social trivsel 

 Faglig trivsel  
 Støtte og inspiration  
 Ro og orden 

Med udgangspunkt i skolernes individuelle resultater har skolerne mulighed for at iværksætte målrettede 

indsatser med fokus på elevernes trivsel. 
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Figur 12: Den nationale trivselsmåling i 0.-3. klasse i 2016/17, fordelt på indikatorer 

 
Beregningen af trivselsscorerne i 0.-3. klasse er foretaget af Dagtilbud og Skole. 
Hver svarkategori er tildelt værdien 1-3, hvor 1 angiver det mest negative svar, mens 3 angiver det mest 
positive svar. For hvert enkelt spørgsmål udregnes en trivselsscore ved at gange andelen af besvarelser i 
en svarkategori med værdien for på den pågældende svarkategori, f.eks.: 
(71*3)+(26*2)+(3*1)/100=2,68. 
Den gennemsnitlige score for hver af de fire indikatorer beregnes herefter som et gennemsnit af scoren på 

de spørgsmål, som knytter sig til de enkelte indikatorer. Hvilke spørgsmål der knytter sig til hvilke 
indikatorer er defineret af Undervisningsministeriet. 

 
 
Af figuren fremgår det, at: 

 Vejen Kommune ligger 0,1 over landsgennemsnittet på støtte og inspiration, mens kommunen 
følger landsgennemsnittet for 0.-3. klasse på de tre resterende indikatorer.  
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Figur 13: Den nationale trivselsmåling i 4.-9. klasse i 2016/17, fordelt på indikatorer 

 
Kilde: Styrelsen for IT og læring. 
 

 
Af figuren fremgår det, at: 

 Vejen Kommune på tre ud af fire indikatorer følger landsgennemsnittet for 4.-9. klasse. Den eneste 
undtagelse er støtte og inspiration, hvor kommunen ligger 0,1 under landsgennemsnittet. Her 

spørges eleverne bl.a. om:  

o Er lærerne gode til at hjælpe dig i skolen? 
o Er I gode til at hjælpe hinanden i klassen? 
o Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i klassen? 
o Lærerne er gode til at støtte mig og hjælpe mig i skolen, når jeg har brug for det. 
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Figur 14: Den nationale trivselsmåling i 4.-9. klasse, kommuneniveau, fordelt på indikatorer og 
skoleår 

 
Kilde: Styrelsen for IT og læring. 

 
Af figuren fremgår det, at: 

 Vejen Kommune har ligget stabilt på alle fire indikatorer over de tre skoleår med undtagelse af en 

lille stigning på ro og orden fra 2014/15 til 2016/2017 og et lille fald på støtte og inspiration fra 

2015/16 til 2016/17.  
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Figur 15: Den nationale trivselsmåling i 4.-9. klasse i 2016/17, kommuneniveau, fordelt på 
indikatorer og køn 

 
Kilde: Styrelsen for IT og læring. 
 
Af figuren fremgår det, at: 

 Pigerne angiver en højere trivsel end drengene på støtte og inspiration. 
 

 Drengene angiver en højere trivsel end pigerne på social trivsel. 
 

 Trivslen hos drenge og piger er på samme niveau på ro og orden og faglig trivsel. 
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Tabel 15: Den nationale trivselsmåling i 4.-9. klasse, fordelt på skoler og indikatorerne faglig 
trivsel samt ro og orden 

 
 
Af figuren fremgår det, at: 

 Vejen Kommune i 2016/2017 ligger på samme niveau på faglig trivsel som i 2015/2016 og 
2014/2015. Kommunen er gået 0,1 frem på ro og orden sammenlignet med 2014/2015. 

 
 Der er en betydelig variation på tværs af skolerne på både faglig trivsel og ro og orden. For faglig 

trivsel er spændet 3,4-4,0 i 2016/17, mens det er 3,2-4,2 for ro og orden. 
 

 Hovedparten af skolerne har opnået en højere score på ro og orden i 2016/2017 sammenlignet 
med 2014/2015. Hovedparten har opnået samme score på faglig trivsel i 2016/2017 som i 
2014/2015. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Andst Børne- og Skolecenter 3,9 4,1 3,9 3,8 3,9 3,8

Askov-Malt Skole 3,8 3,9 3,8 3,6 3,9 3,8

Brørupskolen 3,7 3,6 3,6 3,6 3,6 3,7

Bække Skole 3,5 3,7 3,7 3,5 3,8 3,8

Føvling Børnecenter 3,6 3,7 4,0 3,7 3,6 3,9

Gesten Børnecenter 3,7 3,6 3,6 3,6 3,7 3,9

Glejbjerg Børne- og Skolecenter 4,0 4,0 4,0 4,2 4,2 4,2

Grønvangskolen 3,7 3,8 3,8 3,7 3,9 3,9

Holmeå Børnecenter 3,8 3,7 3,4 4,0 3,8 3,2

Højmarkskolen 3,6 3,7 3,6 3,6 3,7 3,8

Jels Skole 3,8 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8

Rødding Skole 3,7 3,7 3,7 3,6 3,7 3,7

Skodborg Børnecenter 3,6 3,6 3,6 3,5 3,6 3,8

Østerbyskolen 3,7 3,8 3,8 3,7 3,9 4,0

Vejen Kommune 3,7 3,7 3,7 3,7 3,8 3,8

Hele landet 3,7 3,8 3,7 3,7 3,8 3,8

Faglig trivsel Ro og orden
Skole
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Tabel 16: Den nationale trivselsmåling i 4.-9. klasse, fordelt på skoler og indikatorerne social 
trivsel samt støtte og inspiration 

 
 
Af figuren fremgår det, at: 

 Vejen Kommune i 2016/2017 ligger på samme niveau på social trivsel som i 2014/2015 og 
2015/2016. Kommunen oplevede en stigning på 0,1 på støtte og inspiration fra 2014/2015 til 

2015/2016 og et tilsvarende fald frem til 2016/2017. 
 

 Der er en betydelig variation på tværs af skolerne på både social trivsel og støtte og inspiration. 
For social trivsel er spændet 3,8-4,3 i 2016/17, mens det er 2,8-3,8 for støtte og inspiration. 
 

 Hovedparten af skolerne har opnået en højere score på social trivsel i 2016/2017 sammenlignet 
med 2014/2015. Halvdelen af skolerne har en højere score på støtte og inspiration i 2016/2017 

som i 2014/2015. 

I Vejen Kommune er der flere skoler, der kun har elever til og med 6. klasse. I den obligatoriske 
trivselsmåling har det dog ikke været muligt at udarbejde en overordnet opdeling i 4.-6. klasse og 7.-9. 
klasse. Der er en tendens til, at elevernes trivsel er lavere i 7.-9. klasse end i 4.-6. klasse. Tendensen er 
særligt udtalt for støtte og inspiration. Den eneste undtagelse fra tendensen er på ro og orden, hvor 

eleverne i 7.-9. klasse i gennemsnit angiver en højere trivsel end eleverne i 4.-6. klasse. 
 
  

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Andst Børne- og Skolecenter 4,3 4,4 4,2 3,5 3,5 3,5

Askov-Malt Skole 4,0 4,2 4,2 3,3 3,5 3,5

Brørupskolen 4,0 4,0 4,0 3,1 3,1 3,1

Bække Skole 3,9 4,1 4,1 3,0 3,3 3,3

Føvling Børnecenter 4,1 4,2 4,3 3,2 3,4 3,8

Gesten Børnecenter 4,1 4,0 4,1 3,4 3,5 3,2

Glejbjerg Børne- og Skolecenter 4,2 4,3 4,3 3,7 3,9 3,8

Grønvangskolen 4,2 4,2 4,3 3,2 3,3 3,2

Holmeå Børnecenter 4,3 4,1 3,8 3,5 3,4 2,8

Højmarkskolen 4,1 4,1 4,1 3,2 3,2 3,2

Jels Skole 4,1 4,1 4,1 3,2 3,3 3,2

Rødding Skole 3,9 4,0 4,1 3,1 3,1 3,1

Skodborg Børnecenter 3,7 4,1 4,1 3,3 3,4 3,4

Østerbyskolen 4,1 4,2 4,2 3,3 3,4 3,4

Vejen Kommune 4,1 4,1 4,1 3,2 3,3 3,2

Hele landet 4,1 4,1 4,1 3,3 3,3 3,3

Støtte og inspiration
Skole

Social trivsel
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5. Forældretilfredshed 
Vejen Kommune har gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse i tidsperioden 9. til 26. september 
2016. Spørgeskemaet er udsendt til forældre med børn i Vejen Kommunes folkeskoler.  
 
I de fleste spørgsmål har forældrene haft mulighed for at svare ”meget tilfreds”, ”tilfreds”, ”hverken 
tilfreds/utilfreds”, ”utilfreds” og ”meget utilfreds”. Hver af disse svarmuligheder har fået værdien 1-5, hvor 
5 angiver det mest positive svar. Ved at give svarmulighederne en værdi er det muligt at beregne et 
tilfredshedsgennemsnit, hvor et højt gennemsnit angiver en høj tilfredshed og omvendt. Forældre til 

førskolebørn har ikke modtaget et spørgeskema. 
 
Den samlede svarprocent for forældretilfredshedsundersøgelsen i 2016 var 69,5 mod 39,55 i 2015. 
Nedenstående tabel viser udviklingen i svarprocenterne for de enkelte skoler6: 
 

Tabel17: Svarprocent for forældretilfredshedsundersøgelse i Vejen Kommune, fordelt på skoler 

 

Tabellen viser, at svarprocenterne på skolerne ligesom for kommunen generelt er steget markant. 
 
 
  

                                                           
6 Ved en svarprocent på under 100 kan der forekomme nonresponse bias, der indebærer en systematisk skævvridning 
i, hvem der har valgt at svare på undersøgelsen. En tommelfingerregel i sådanne undersøgelse er dog, at 60 % af 
respondenterne skal svare for, at resultatet regnes for validt. 

Skole 2015 2016

Andst Børne- og Skolecenter 56,8% 79,4%

Askov-Malt Skole 37,2% 84,5%

Brørupskolen 39,7% 79,7%

Bække Skole 36,3% 75,3%

Føvling Børnecenter 41,3% 69,4%

Gesten Børnecenter 46,9% 89,3%

Glejbjerg Børne- og Skolecenter 51,9% 41,7%

Grønvangskolen 29,9% 71,0%

Holmeå Børnecenter 47,5% 62,4%

Højmarkskolen 38,2% 80,2%

Jels Skole 38,3% 80,8%

Lintrup Børnecenter 61,8% 86,5%

Rødding Skole 37,3% 46,9%

Skodborg Børnecenter 49,1% 52,9%

Østerbyskolen 47,0% 51,0%

Vejen Kommune 39,6% 69,5%
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Figur 16: Spørgsmål med de fem højeste og laveste vurderinger i 
forældretilfredshedsundersøgelsen 2016, kommuneniveau 
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Af figuren fremgår det, at: 

 Der er størst gennemsnitlig tilfredshed med lærernes og pædagogernes arbejde med at få eleverne 
til at føle sig trygge og glade. 

 
 Der er mindst gennemsnitlig tilfredshed med lærernes og pædagogernes arbejde med at hjælpe 

eleverne med lektier og faglig fordybelse samt at inddrage omverdenen i undervisningen eller flytte 
undervisningen væk fra skolens område. 

Der er i løbet af 2016 og 2017 iværksat flere projekter i relation til den åbne skole, der skal bidrage til, at 

skolerne i endnu højere grad inddrager omverdenen i undervisningen. I den forbindelse kan nævnes 
samarbejdet med UdviklingVejen om åben dør-listen, der som en del af Vækststrategi 2020 skal bidrage 
til, at alle elever i 7., 8. og 9. klasse i Vejen Kommunes folkeskoler årligt deltager i aktiviteter målrettet 
erhvervslivet i kommunen. Derudover er Vejen Kommune efter ansøgning tildelt midler fra 

Undervisningsministeriet og Kulturministeriets pulje ’Åben skole - lokale samarbejder og national 

videndeling’ til udvikling af skolernes samarbejde med lokale aktører. Som det fremgår af nedenstående 

figur, der viser de største positive ændringer fra 2015 til 2016 i forældretilfredshedsundersøgelsen, er der 
også sket en stigning i forældrenes tilfredshed med lærernes og pædagogernes arbejde med at inddrage 

omverdenen i undervisningen eller flytte undervisningen væk fra skolens område. 
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Figur 17: Spørgsmål med de fem største positive ændringer fra 
forældretilfredshedsundersøgelsen fra 2015 til 2016, kommuneniveau 

 

 

Af figuren fremgår det, at: 

 Der er sket den største positive ændring i forældrenes tilfredshed med lærernes og 

pædagogernes arbejde med at skabe ro og orden i klassen. 

Forældretilfredshedsundersøgelsen viser derudover, at der er sket en stigning i forældrenes tilfredshed på 

alle spørgsmål i undersøgelsen fra 2015 til 2016. Dette er baggrunden for, at der ikke indgår en figur 

med negative ændringer. 
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6. Inklusion og specialpædagogisk bistand  
Inklusionsgraden er et vigtigt pejlemærke i arbejdet med inklusion - både for den enkelte skole og for 
kommunen som helhed. Inklusionsgraden beskriver andelen af kommunens folkeskoleelever, der går i 
kommunens almene klasser. 

 

Figur 18: Inklusionsgrad, kommuneniveau 

 
Kilde: Styrelsen for IT og Læring. 

 
Af figuren fremgår det, at: 
 

 Inklusionsgraden i Vejen Kommune har ligget stabilt over de tre skoleår. 
 

 Inklusionsgraden i Vejen Kommune er på niveau med landsgennemsnittet. 

 

Klagesager 
 
I skoleåret 2016/17 har der i Vejen Kommune været én klagesag i forbindelse med specialundervisning. 

Sagen er endnu ikke afsluttet. 
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7. Elevfravær  
I det følgende præsenteres elevernes fravær over en treårig periode. Elevernes fravær er et parameter, 
der inddrages, når elevernes samlede trivsel skal vurderes, og er derfor et område, der følges tæt på 
skolerne.  
 
Elevernes fravær beskriver det gennemsnitlige elevfravær opdelt i fravær på grund af sygdom, fravær med 
tilladelse og ulovligt fravær. 
 

Figur 19: Elevfravær i procent, fordelt på fraværstype 

 
Kilde: Styrelsen for IT og læring. 

 
 
Af figuren fremgår det, at: 

 Elevfraværet i Vejen Kommune ligger stabilt over de tre skoleår for alle tre fraværstyper. 

 
 Andelen af ulovligt og lovligt fravær er lavere i Vejen Kommune end på landsplan, mens fravær på 

grund af sygdom er højere end på landsplan. Mønstret er det samme for alle tre skoleår. 
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Figur 20: Elevfravær i procent 2016/17, fordelt på skole, køn og fraværstype 

 
Kilde: Styrelsen for IT og læring.  

 
Af figuren fremgår det, at: 

 Der er stor variation i elevfraværet på tværs af skolerne. 
 

 Der er betydelige forskelle i elevfraværet mellem drenge og piger på nogle skoler.  

 
 

Tabel 18: Elevfravær i procent 2016/17, fordelt på skole, køn og fraværstype, spænd 

 

 
 
 
 
 

 
 

Fraværstype Min Maks

Lovligt fravær 0,8% 1,7%

Ulovligt fravær 0,0% 1,4%

Sygefravær 1,5% 4,7%
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8. Kompetencedækning 
Kompetencedækning er et udtryk for, hvor stor en andel af elevernes undervisningstimer, der varetages 
af undervisere med undervisningskompetence i fagene eller tilsvarende faglige kompetencer.  
 
Den nationale målsætning er, at 95 % af alle undervisningstimer skal varetages af lærere, som enten har 
undervisningskompetencer (tidligere linjefag) fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller har 
opnået en tilsvarende faglig kompetence via efteruddannelse eller lignende. Målsætningen gælder for alle 
fag, klassetrin og på kommuneniveau. For Vejen Kommunes skolevæsen er delmålene for 

kompetencedækning 85 % i 2016 og 90 % i 2018. 
 

Figur 21: Andel af planlagte undervisningstimer med kompetencedækning, kommuneniveau 

 
Kilde: Styrelsen for IT og læring 
 
Af figuren fremgår det, at: 

 Kompetencedækningen i Vejen Kommune er steget markant over de tre skoleår. 

 

 Kompetencedækningen i Vejen Kommune er lavere end på landsplan. Mønstret er det samme for 

alle tre skoleår – dog er forskellen gradvist mindsket fra 2014/15 til 2016/17. 
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Figur 22: Andel af planlagte undervisningstimer med kompetencedækning 2016/17, 
kommuneniveau, fordelt på fag  

 
Kilde: Styrelsen for IT og læring 
 
Af figuren fremgår det, at: 

 Tysk har den højeste grad af kompetencedækning i Vejen Kommune, mens kristendomskundskab 

har den laveste. 

 

 Kompetencedækningen i engelsk, madkundskab og tysk er højere i Vejen Kommune end niveauet 

for de pågældende fag på landsplan. For de resterende fag er kompetencedækningen under 

niveauet på landsplan. 

I skoleåret 2017/18 gennemføres et kommunalt kristendomsforløb. Herefter forventes det, at 

kompetencedækningen for kristendom øges. Derudover vil der i de kommende år være fokus på 
natur/teknologi og geografi. 
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Figur 23: Andel af planlagte undervisningstimer med kompetencedækning i 2016/17, 
kommuneniveau, fordelt på klassetrin 

 
Kilde: Styrelsen for IT og læring. 
 
Af figuren fremgår det, at: 

 Den højeste grad af kompetencedækning i Vejen Kommune er i 9. klasse, mens den laveste er i 

2. klasse. Den lave grad af kompetencedækning 2. klasse kan skyldes udfordringer med 

registreringen på skoler med rullende skolestart eller et ønske om få lærere pr. klasse. 

 

 1. klasse har som det eneste klassetrin i Vejen Kommune en højere grad af kompetencedækning 

end på landsplan. For de resterende klassetrin er niveauet lidt lavere end på landsplan, med 

undtagelse af 2. og 10. klasse, hvor niveauet er betydeligt lavere. 
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Tabel 19: Andel af planlagte undervisningstimer med kompetencedækning i perioden 
2014/2015 - 2016/17, fordelt på skoler  

 
Kilde: Styrelsen for IT og læring. 
 
Af figuren fremgår det, at: 

 Der er stor variation i graden af kompetencedækning på tværs af skolerne med et spænd fra 55,1 

% til 94,1 % i 2016/17. 

 

 Syv skoler i Vejen Kommune ligger over landsgennemsnittet, mens syv skoler i 2016/17 ligger 

under. 

 

Tabel 20: Andel af planlagte undervisningstimer med kompetencedækning i perioden, fordelt 
på skoler, spænd 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2014/15 2015/16 2016/17

Andst Børne- og Skolecenter 59% 79% 91%

Askov-Malt Skole 62% 61% 60%

Brørupskolen 61% 57% 55%

Bække Skole 94% 95% 92%

Føvling Børnecenter 79% 88% 84%

Gesten Børnecenter 80% 88% 94%

Glejbjerg Børne- og Skolecenter 26% 67% 77%

Grønvangskolen 76% 75% 87%

Holmeå Børnecenter 81% 75% 87%

Højmarkskolen 84% 93% 88%

Jels Skole 70% 75% 68%

Rødding Skole 69% 98% 94%

Skodborg Børnecenter 47% 62% 68%

Østerbyskolen 62% 57% 83%

Vejen Kommune 71% 76% 79%

Hele landet 82% 83% 85%

Min Maks

2014/15 26% 94%

2015/16 57% 98%

2016/17 55% 94%
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9. Rammer for den enkelte skole og det samlede skolevæsen 
 

Tabel 21: Elevtal 2016/17, fordelt på skoler og klassetrin  

 
Kilde: Styrelsen for IT og Læring (LIS). 
Elevtallene er opgjort pr. 5. september 2016. Elevtallene er inklusiv specialklasseelever og eksklusiv elever 
i modtageklasser. 
Elevtallene fra Styrelsen for IT og Læring er opgjort på køn, og de samlede elevtal for de enkelte klassetrin 
på de enkelte skoler er sammenlagt for drenge og piger. Da elevtallene fra Styrelsen for IT og Læring ikke 

viser værdier under 5, har det været nødvendigt at supplere med Dagtilbud & Skoles egne elevtal. 
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Andst Børne- og Skolecenter 

Nøgletalsark 
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Vurdering af nøgletal 
 
Målsætning om, at 83 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne: 
Dansk: Målsætningen er nået 
Matematik: Målsætningen er ikke nået 
 

Andelen af de allerdygtigste skal stige år for år: 
Dansk: Målsætningen er nået 
Matematik: Målsætningen er ikke nået 
 

Andelen af elever med dårlige resultater skal reduceres: 
Dansk: Målsætningen er nået 
Matematik: Målsætningen er ikke nået 
 

Andet:  

Forældretilfredshed: Skolens samlede resultat ligger over kommunegennemsnittet. 

Elevtrivsel: Skolens resultat ligger over landsgennemsnittet på alle fire indikatorer for både 0.- 3. og 4.-6. 

klasse 

Elevfravær: Andelen af lovligt og ulovligt fravær ligger under landsgennemsnittet, mens andelen af fravær 

pga. sygdom ligger over landsgennemsnittet. 
 

Skolens vurdering: 
 
Trivselsresultaterne er meget tilfredsstillende. Vi placerer os generelt højt på alle områder i 

trivselsmålingen, hvilket vi er stolte og glade for. 

Forældretilfredshedsundersøgelsens resultater viser, at forældrene er meget tilfredse med os, samt at 

samarbejdet mellem hjem og skole er velfungerende.  

Vi er meget tilfredse med vores resultater generelt, men vi vil gerne være endnu bedre. Derfor har vi i år 

fokus på børnenes robusthed med særligt fokus på ”motivation” og ”vedholdenhed”.  

Vi har samtidig fokus på, at matematik bliver mere vedkommende og praktisk for børnene. Det kræver, 

at personalet kompetenceudvikles i faget. Vi ser derfor frem til, at der laves en særlig indsats omkring 

matematik i Vejen Kommune i 18/19. 

Henriette Rask, Andst den 8. december 2017 
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Skolebestyrelsens udtalelse 

 

Vedr. Kvalitetsrapporten 2016/2017 

 

ABC's bestyrelse har været samlet og gennemgået kvalitetsrapporten. Vi har flg. kommentarer: 

 

Bestyrelsen for ABC (Andst Børne- og skolecenter) er positive over ABC's resultater. Vi mener det er en 

rigtig beslutning, at der bliver fokuseret mere på matematikken fremadrettet.  

Det er ærgerligt, at vi ikke kan se det enkelte barns progression i rapporten. Eller se en procentsats over 

hvor mange børn, som er i progression. Eet samlet billede af hele børnegruppen er ikke specifikt, præcist og 

sammenligneligt år for år på sammen måde, som et fokus på det enkelte barn. Endvidere vil dette også 

ligge i god tråd med folkeskoleloven. ABC's mission er at få det enkelte barn så langt som muligt. Vi tænker 

at Vejen Kommunes "beregner" eller samme tankesæt må kunne fremgå af en fremtidig kvalitetsrapport. 

 

Vi håber på, at det i fremtiden vil være muligt at læse data og udvikling fra børnehaven og videre ind i 

skoledelen. Et børnecenter, som ABC, som skaber  fine sammenhænge i børnenes hverdag og liv - har 

samme mission fra barnet er 2,9 år og videre ind i skoledelen. Dette burde også fremgå og kunne læses i en 

kvalitetsrapport. 

 

En stor del af kvalitetsrapporten fokuserer på udskolingen og eksamenskarakterer efter 9. klasse. Vi ønsker 

at kunne se hvorledes det går eleverne fra ABC - når de engang er færdige med deres grundskole. Det vil 

være interessant i forhold til den læring som vi prioriterer på vores Børnecenter. Hvorledes er 

eksamenskaraktererne fra 9/10 klasse? Hvordan klarer vores børn sig egenligt - efter 9. klasse? 

 

På vegne af ABC's bestyrelse 

Rikke Ulbrandt Henriksen 

Formand 
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Askov-Malt Skole 
 

Nøgletalsark 
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Vurdering af nøgletal 
 

Målsætning om, at 83 % af eleverne skal være gode til at læse og regne: 
Dansk: Målsætningen er ikke nået. 
Matematik: Målsætningen er ikke nået. 
 
Andelen af de allerdygtigste skal stige år for år: 
Dansk: Målsætningen er ikke nået. 
Matematik: Målsætningen er nået. 
 
Andelen af elever med dårlige resultater skal reduceres år for år: 
Dansk: Målsætningen er ikke nået. 
Matematik: Målsætningen er ikke nået. 
 
Andet:  
Forældretilfredshed: Skolens samlede resultat ligger over kommunegennemsnittet. 
Elevtrivsel: Skolens resultat ligger over landsgennemsnittet på alle fire indikatorer for både 0-3. og 4.-6. 
klasse. 
Elevfravær: Skolens elevfravær ligger under end landsgennemsnittet på alle tre parametre.   
 
Skolens vurdering: 
 
Askov-Malt Skoles resultater i ordlæseprøven for 1. årgang er meget flotte.  Generelt er skolens resultater 
gode og vi ligger fornuftigt ifht kommune- og landsgennemsnittet. Men vi vil gerne gøre det endnu bedre 
og øge andelen af de allerdygtigste elever. Ligeledes har vi fokus på at mindske andelen af elever med 
dårlige resultater.  
 
Skolen har i år lavet flere omstruktureringer i faserne. Dette er gjort for bl.a. at øge for den relationelle 
ledelse i klasserummet samt skabe mere kontinuitet. Vores ressourcecenter ”Drivhuset” har indført 3 årlige 
”stop” hvor vi evaluerer på data. Det har vi gjort for at øge læringsperspektivet, fordi vi bl.a. vil en høj faglig 
udvikling på Askov-Malt Skole. 
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Brørupskolen 
 

Nøgletalsark 
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Vurdering af nøgletal 

 

Målsætning om, at 83 % af eleverne skal være gode til at læse og regne: 
Dansk: Målsætningen er ikke nået. 
Matematik: Målsætningen er ikke nået. 
 
Andelen af de allerdygtigste skal stige år for år: 
Dansk: Målsætningen er nået. 
Matematik: Målsætningen er nået. 
 
Andelen af elever med dårlige resultater skal reduceres år for år: 
Dansk: Målsætningen er nået. 
Matematik: Målsætningen er nået. 
 
Andet:  
Forældretilfredshed: Skolens samlede resultat ligger under kommunegennemsnittet. 
Elevtrivsel: Skolens resultat ligger under landsgennemsnittet på tre ud af fire indikatorer for 0-3. klasse og 
alle fire indikatorer for 4.-9. klasse. 
Elevfravær: Andelen af lovligt ligger under landsgennemsnittet, mens andelen ulovligt fravær og fravær 
pga. sygdom ligger over landsgennemsnittet. 
 
Skolens vurdering: 
Brørupskolen har været i en god udvikling det seneste skoleår. Påbuddet fra Arbejdstilsynet er bortfaldet, 
og skolen har igen en grøn smiley mht. arbejdsmiljø. Det psykiske arbejdsmiljø blandt personalet påvirker 
også eleverne i undervisningen og skaber mere ro til at koncentrere sig om kerneopgaven.  
 
Ordlæseprøve 1:  Der har været en stigning blandt de elever med dårlig resultater samt en stigning blandt 
de allerdygtigste. Der er et stort spænd i de klasser hvor der er elever der har brug for en meget tydelig 
struktur. De har været meget udfordret i den tidligere struktur RUSA. 
 
Trivsel: Der er en markant stigning i tilfredsheden.  Det tilskriver vi at der er kommet en ny ledelse der 
overfor forældre er meget tydelige i deres handlinger. 
Elevtrivslen er enten status quo eller en lille positiv udvikling. Vi har for at komme i mål i indeværende 
skoleår afsat 1 ugentlig time til trivsel. 
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Bække Skole 
 

Nøgletalsark 
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Vurdering af nøgletal 

 
Målsætning om, at 83 % af eleverne skal være gode til at læse og regne: 
Dansk: Målsætningen er ikke nået. 
Matematik: Målsætningen er ikke nået. 
 
Andelen af de allerdygtigste skal stige år for år: 
Dansk: Målsætningen er ikke nået. 
Matematik: Målsætningen er ikke nået. 
 
Andelen af elever med dårlige resultater skal reduceres år for år: 
Dansk: Målsætningen er nået. 
Matematik: Målsætningen er nået. 
 
Andet:  
Forældretilfredshed: Skolens samlede resultat ligger over kommunegennemsnittet. 
Elevtrivsel: Skolens resultat ligger under landsgennemsnittet på tre ud af fire indikatorer for 0.-3. klasse og 
to ud af fire indikatorer for 4.-9. klasse. 
Elevfravær: Andelen af lovligt og ulovligt fravær ligger under landsgennemsnittet, mens andelen af fravær 
pga. sygdom ligger over landsgennemsnittet. 
 
Skolens vurdering: 
 
Resultaterne af de nationale test i læsning og matematik viser generelt en positiv progression for elever 

med gode resultater. Og der er blevet færre elever med dårlige resultater. Vi glæder os over, at vores 

fremgang er positiv. Vejen Kommunes kvantitative mål ligger højere end de nationale mål, og de ambitiøse 

mål kan være med til at forklare, at vi ikke rammer de lokale målsætninger.  

Elevernes trivsel ligger på samme niveau som landsgennemsnittet og er som forventet. Der arbejdes 

målrettet med at fremme en inkluderende praksis, hvor fokus er både på klassens og den enkeltes trivsel. 

Og fremadrettet vil det være meningsfyldt at opstille inklusionsmål for Bække Skole på grund af 

socioøkonomien. 

Vi konstaterer, at forældretilfredsheden med skolen er rigtig god, og at vi her scorer højere end 

gennemsnittet for Vejen Kommune.  
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Føvling Børnecenter 
 

Nøgletalsark 
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Vurdering af nøgletal 

 

Målsætning om, at 83 % af eleverne skal være gode til at læse og regne: 
Dansk: Målsætningen er nået. 
Matematik: Målsætningen er nået. 
 
Andelen af de allerdygtigste skal stige år for år: 
Dansk: Målsætningen er ikke nået. 
Matematik: Målsætningen er ikke nået. 
 
Andelen af elever med dårlige resultater skal reduceres år for år: 
Dansk: Målsætningen er nået. 
Matematik: Målsætningen er nået. 
 
Andet:  
Forældretilfredshed: Skolens samlede resultat ligger over kommunegennemsnittet. 
Elevtrivsel: Skolens resultat ligger over landsgennemsnittet på alle fire indikatorer for både 0-3. og 4.-6. 
klasse. 
Elevfravær: Skolens elevfravær ligger under landsgennemsnittet på alle tre parametre.  
 
Skolens vurdering: 
Skolen arbejder målrettet med undervisningen – både fagligt og socialt - for at øge elevernes læring og 
trivsel og det vil vi fortsat gøre. Indsatsen viser sig tydeligt i de flotte resultater i både 
forældretilfredsundersøgelsen og elevernes trivsel. Vi har også formået at øge andelen af elever, der er 
gode til at læse og regne samt mindske andelen af elever med dårlige resultater. 
Vi skal fremadrettet være bedre til at løfte de dygtigste elever i både dansk og matematik samtidig med at 
vi har fokus på de elever, der har faglige udfordringer. 
Vores lille elevgrundlag vil give store udsving i målingerne.  
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Skolebestyrelsens udtalelse 
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Gesten Børnecenter 
 

Nøgletalsark 
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Vurdering af nøgletal 

 

Målsætning om, at 83 % af eleverne skal være gode til at læse og regne: 
Dansk: Målsætningen er ikke nået. 
Matematik: Målsætningen er nået. 
 
Andelen af de allerdygtigste skal stige år for år: 
Dansk: Målsætningen er nået. 
Matematik: Målsætningen er nået. 
 
Andelen af elever med dårlige resultater skal reduceres år for år: 
Dansk: Målsætningen er nået. 
Matematik: Målsætningen er nået. 
 
Andet:  
Forældretilfredshed: Skolens samlede resultat ligger under kommunegennemsnittet. 
Elevtrivsel: Skolens resultat ligger under landsgennemsnittet på alle fire indikatorer for 0-3. klasse og på tre 
ud af fire indikatorer for 4.-6. klasse. 
Elevfravær: Skolens elevfravær er under landsgennemsnittet på alle tre parametre. 
 
Skolens vurdering: 
Siden forældretilfredshedsundersøgelsen er der iværksat flere tiltag, for at imødekomme de kritikpunkter, 
der er fremkommet i undersøgelsen.  
Undersøgelsen af elevtrivsel har giver anledning til forskellige tiltag omkring undervisning og de fysiske 
rammer. 
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Glejbjerg Børne- og Skolecenter 
 

Nøgletalsark 
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Vurdering af nøgletal 

 

Målsætning om, at 83 % af eleverne skal være gode til at læse og regne: 
Dansk: Målsætningen er ikke nået. 
Matematik: Målsætningen er ikke nået. 
 
Andelen af de allerdygtigste skal stige år for år: 
Dansk: Målsætningen er ikke nået. 
Matematik: Målsætningen er ikke nået. 
 
Andelen af elever med dårlige resultater skal reduceres år for år: 
Dansk: Målsætningen er nået. 
Matematik: Målsætningen er ikke nået. 
 
Andet:  
Forældretilfredshed: Skolens samlede resultat ligger over kommunegennemsnittet. 
Elevtrivsel: Skolens resultat ligger over landsgennemsnittet på to ud af fire indikatorer for 0-3. klasse og på 
alle fire indikatorer for 4.-6. klasse. 
Elevfravær: Andelen af lovligt og ulovligt fravær ligger under landsgennemsnittet, mens andelen af fravær 
pga. sygdom ligger over landsgennemsnittet. 
 
Skolens vurdering: 
 
Glejbjerg Børne- og Skolecenter tager til efterretning, at den kommunale målsætning på 83% ikke er 
indfriet. Dog oplever vi progression, hvilket tegner et billede af vores langsigtede målrettede indsats på 
området. Tilsvarende effekt er der i forhold til andelen af ”elever med dårlige resultater”, der løbende 
reduceres. 
 
I Matematik har vi iværksat en målrettet indsats, og vi forventer derfor at kunne løfte niveauet. Vi forsøger 
således at høste viden om de deltestresultater, der afviger positivt for at lære heraf. 
 
Trivslen i Glejbjerg Børne- og Skolecenter vægtes højt. Derfor er det glædeligt, at vi på langt størstedelen af 
disse parametre scorer højere end det kommunale gennemsnit. I lyset af data vedr. mobning har vi 
iværksat en revidering af centrets antimobbestrategi, hvor alle perspektiver inddrages – børnenes, 
forældrenes, medarbejdernes og ledelsens. 
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Grønvangskolen 
 

Nøgletalsark 
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Vurdering af nøgletal 

 

Målsætning om, at 83 % af eleverne skal være gode til at læse og regne: 
Dansk: Målsætningen er ikke nået. 
Matematik: Målsætningen er ikke nået. 
 
Andelen af de allerdygtigste skal stige år for år: 
Dansk: Målsætningen er ikke nået. 
Matematik: Målsætningen er ikke nået. 
 
Andelen af elever med dårlige resultater skal reduceres år for år: 
Dansk: Målsætningen er ikke nået. 
Matematik: Målsætningen er ikke nået. 
 
Andet:  
Forældretilfredshed: Skolens samlede resultat ligger på samme niveau som kommunegennemsnittet. 
Elevtrivsel: Skolens resultat ligger over landsgennemsnittet på tre ud af fire indikatorer for både 0-3. og 4.-
9. klasse. 
Elevfravær: Andelen af lovligt og ulovligt fravær ligger under landsgennemsnittet, mens andelen af fravær 
pga. sygdom ligger over landsgennemsnittet. 
 
Skolens vurdering: 
Grønvangskolens faglige målsætninger er ikke opnået i skoleåret 2016 / 17. Det gælder for 83 % 
målsætningen, andelen af de dygtigste elever og andelen af svage elever.  
 
Afgangsprøveresultatet ligger over både kommunegennemsnittet og landsgennemsnittet. 
 
Skolen er yderst tilfreds med resultaterne for elevernes trivsel og forældrenes tilfredshed. 
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Holmeå Børnecenter 
 

Nøgletalsark 
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Vurdering af nøgletal 

 

Målsætning om, at 83 % af eleverne skal være gode til at læse og regne: 
Dansk: Målsætningen er ikke nået. 
Matematik: Målsætningen er ikke nået. 
 
Andelen af de allerdygtigste skal stige år for år: 
Dansk: Målsætningen er nået. 
Matematik: Målsætningen er nået. 
 
Andelen af elever med dårlige resultater skal reduceres år for år: 
Dansk: Målsætningen er ikke nået. 
Matematik: Målsætningen er ikke nået. 
 
Andet:  
Forældretilfredshed: Skolens samlede resultat ligger over kommunegennemsnittet. 
Elevtrivsel: Skolens resultat ligger over landsgennemsnittet på alle fire indikatorer for 0-3. klasse og under 
landsgennemsnittet på alle fire indikatorer for 4.-6. klasse. 
Elevfravær: Andelen af lovligt og ulovligt fravær ligger under landsgennemsnittet, mens andelen af fravær 
pga. sygdom ligger over landsgennemsnittet. 
 
Skolens vurdering: 
 
Holmeåskolen har i den sidste periode som selvstændig skole og i den spæde opstart som Holmeå 
Børnecenter været præget af stort sygefravær og ustabilitet ved skolens lærere.  
Ustabiliteten og den manglende retning samt klasserumsledelse har udmøntet sig i, at kerneopgaven i 
nogen omfang ikke er blevet løst tilfredsstillende. Dette har desværre naturligvis indflydelse på elevernes 
faglige resultater og at flere af de ovenstående mål ikke er nået. 
Med ny ledelse er der sat en ny kurs. Næsten helt nyt lærerteam og ledelse har fokus på kerneopgaven, 
vores mål og retning. I arbejdet med såvel progression i læring og trivsel arbejder vi målrettet med bl.a.: 
Målfastsættelse, Teamsamarbejde og sparring, tiltag i samarbejde med Faglig fordybelse og fagene dansk 
og matematik, Ressourceteammøder, tæt samarbejde med forældre og faglige ressourcepersoner. Vi 
oplever, at der er mere stabilitet, trivsel og læring og forventer fremover bedre måltal. 
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Højmarkskolen 
 

Nøgletalsark 

 

 

  

9. klassesprøver

9. klassesprøver vægtet med 

socioøkonomi -0,1 -0,3 -0,3 -0,2 -0,3 0 0,1

Karaktergennemsnit, 9. klasse

Dansk 6,3 0,2 6,2 -0,1 6,3 0,1 6,7 6,9

Matematik 6,4 0,3 6,3 -0,1 5,6 -0,7 6,3 6,7

Bundne prøvefag 6,4 0,2 6,1 -0,3 6,3 0,2 6,7 7,0

92% 2 86% -7 84% -2 85% 89%

Nationale test

Elever m. gode resultater

Dansk/læsning

Samlet 71% 66% -5 72% 6 73%

Matematik

Samlet 78% 78% 1 71% -8 76%

Allerdygtigste elever

Dansk/læsning

Samlet 8% 7% -1 11% 4 9%

Matematik

Samlet 6% 21% 15 8% -12 10%
Elever med dårlige resultater

Dansk/læsning

Samlet 16% 11% -5 12% 1 11%

Matematik

Samlet 7% 11% 4 16% 5 12%

Ordlæseprøve 1

Elever m. gode resultater 42% 57% 15 67% 10 66%

Allerdygtigste elever 21% 29% 8 28% -1 34%

Elever med dårlige resultater 5% 3% -2 6% 3 11%

Forældretilfredshed

Skolen i alt 3,4 3,7 0,4 4,0

Faglighed 3,3 3,7 0,3 3,9

Trivsel (begrænse mobning) 3,3 3,5 0,2 3,7
Elevtrivsel

0.-3. årgang

Faglig trivsel 2,4 2,4 0,0 2,4 0,0 2,4 2,4

Ro og orden 2,4 2,5 0,1 2,4 -0,1 2,4 2,4

Social trivsel 2,7 2,7 0,0 2,6 -0,1 2,6 2,6

Støtte og inspiration 2,5 2,3 -0,2 2,5 0,2 2,5 2,4

4.-9. årgang

Faglig trivsel 3,6 3,7 0,1 3,6 0,0 3,7 3,7

Ro og orden 3,6 3,7 0,1 3,8 0,1 3,8 3,8

Social trivsel 4,1 4,1 0,1 4,1 0,0 4,1 4,1

Støtte og inspiration 3,2 3,2 0,0 3,2 0,0 3,2 3,3

Elevfravær

Lovligt fravær 1,3% 0,1 1,6% 0,3 1,4% -0,2 1,2% 1,6%

Fravær pga. sygdom 3,8% 0,6 3,8% 0,0 3,8% 0,0 3,3% 3,0%

Ulovligt fravær 0,5% 0,1 1,0% 0,5 0,9% -0,1 0,6% 1,0%

*Tallene viser ændringen i forældretilfredsheden fra 2014/2015 til 2016/2017.

Forklaring til ordlæseprøve 1:

Elever m. gode resultater = andelen af elever i kategorien "automatisering" + andelen af elever i kategorien "beherskelse"

Allerdygtigste elever = andelen af elever i kategorien "automatisering"

Elever med dårlige resultater = andelen af elever i kategorien "erkendelse" + andelen af elever i kategorien "før"

Karakter i 9. klassesprøver vægtet 

med socioøkonomi

MÅL: Skolens karakterer i 9. klassesprøver 

vægtet med socioøkonomi skal være > 0

Højmarkskolen - kvalitetsrapport 2016/17

Skolen 

2014/15

Ændring 

ift. 

2013/14

Vejen 

2016/17

Landet 

2016/17

Skolen 

2015/16

Ændring 

ift. 

2014/15

X < = 0,0

Skolen 

2016/17

Ændring 

ift. 

2015/16

X > 0,0

Målet er endnu ikke opnået

Målet er opnået

Målet er endnu ikke opnået

Andel elever med mindst 2 i både 

dansk og matematik

MÅL: Skolen har opnået resultatet 7,3 eller 

derover i de bundne prøvefag

*

Elevernes frævær = landsgennemsnittet

Målet er opnået

Målet er endnu ikke opnået

Målet er opnået

MÅL: Andelen af elever med dårlige 

resultater skal falde år for år

MÅL: Andelen af allerdygtigste elever skal 

stige år for år

Elevernes frævær > landsgennemsnittet

Elevernes fravær <= landsgennemsnittet

MÅL: Mindst 95 pct. skal have karakteren 02 

eller derover 

Forældretilfredshed = kommunegennemsnit

Forældretilfredshed < kommunegennemsnit

Forældretilfredshed >= kommunegennemsnit

Elevernes trivsel = landsgennemsnittet

Elevernes trivsel < landsgennemsnittet

Målet er endnu ikke opnået

Målet er opnået

Det nationale mål er opnået

Målet er opnået

Målet er endnu ikke opnået

MÅL: Mindst 83 % af eleverne skal være gode 

til at læse og regne 

Elevernes trivsel >= landsgennemsnittet
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Vurdering af nøgletal 

 

Målsætning om, at 83 % af eleverne skal være gode til at læse og regne: 
Dansk: Målsætningen er ikke nået. 
Matematik: Målsætningen er ikke nået. 
 
Andelen af de allerdygtigste skal stige år for år: 
Dansk: Målsætningen er nået. 
Matematik: Målsætningen er ikke nået. 
 
Andelen af elever med dårlige resultater skal reduceres år for år: 
Dansk: Målsætningen er ikke nået. 
Matematik: Målsætningen er ikke nået. 
 
Andet:  
Forældretilfredshed: Skolens samlede resultat ligger under kommunegennemsnittet. 
Elevtrivsel: Skolens resultat ligger under landsgennemsnittet på to ud af fire indikatorer for 0-3. klasse og 
tre ud af fire indikatorer for 4.-9. klasse. 
Elevfravær: Andelen af lovligt og ulovligt fravær ligger under landsgennemsnittet, mens andelen af fravær 
pga. sygdom ligger over landsgennemsnittet. 
 
Skolens vurdering: 
 
De reelle data for såvel skolens interne præstationer vedr. de bundne prøvefag samt 
forældretilfredshedsundersøgelse og trivselsmåling viser en tydelig positiv progression.  En progression, der 
dog stadig ikke er helt på højde med kommunens målsætninger. 
Med afsæt i de faglige udfordringer arbejder vi systematisk og struktureret med: Læsning på hele skolen 
samt dansk og matematik på mellemtrinnet.  Et andet vigtigt fokusområde for os er at løfte en stor gruppe 
af elever med middelpræstationer. 
På Højmarkskolen er vi midt i en kulturforandring. En målrettet og visionær proces der skal være med til at 
løfte eleverne fagligt og socialt. Et nyt visions og værdigrundlag er under udarbejdelse.  
Skolens nye kreative læringsmiljø (uderum) skal blive en del af skolens tilbud ift. alternativ læring. En 
anvendt tilgang der skal motivere eleverne til at ville blive dygtigere.  
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Målsætning om, at 83 % af eleverne skal være gode til at læse og regne: 
Dansk: Målsætningen er ikke nået. 
Matematik: Målsætningen er ikke nået. 
 
Andelen af de allerdygtigste skal stige år for år: 
Dansk: Målsætningen er nået. 
Matematik: Målsætningen er ikke nået. 
 
Andelen af elever med dårlige resultater skal reduceres år for år: 
Dansk: Målsætningen er nået. 
Matematik: Målsætningen er ikke nået. 
 
Andet:  
Forældretilfredshed: Skolens samlede resultat ligger på samme niveau som kommunegennemsnittet. 
Elevtrivsel: Skolens resultat ligger over landsgennemsnittet på to ud af fire indikatorer for både 0-3. og 4.-9. 
klasse. 
Elevfravær: Andelen af lovligt og ulovligt fravær ligger under landsgennemsnittet, mens andelen af fravær 
pga. sygdom ligger over landsgennemsnittet. 
 
Skolens vurdering: 
 
Vi vil i skoleåret 18/19 have et øget fokus på matematik. Vi har fået ansat en ny matematikvejleder, som 
bliver en større del af skolens klassekonferencer.  
Derudover har skolen en målsætning om, at komme under 3% i elevfravær næste skoleår. 
 
  



81 
 

Skolebestyrelsens udtalelse 

 
  



82 
 

Rødding Skole 
 

Nøgletalsark 

 

 

9. klassesprøver

9. klassesprøver vægtet med 

socioøkonomi 0,2 0,2 0,2 0 0,6* 0,4 0,1

Karaktergennemsnit, 9. klasse

Dansk 6,9 0,7 7,3 0,4 7,0 -0,3 6,7 6,9

Matematik 7,0 0,4 6,7 -0,4 7,3 0,6 6,3 6,7

Bundne prøvefag 6,9 0,3 7,0 0,1 7,3 0,3 6,7 7,0

94% 0 91% -3 92% 1 85% 89%

Nationale test

Elever m. gode resultater

Dansk/læsning

Samlet 73% 63% -10 70% 7 73%

Matematik

Samlet 71% 74% 2 68% -6 76%

Allerdygtigste elever

Dansk/læsning

Samlet 18% 7% -12 6% -1 9%

Matematik

Samlet 8% 5% -3 5% 0 10%
Elever med dårlige resultater

Dansk/læsning

Samlet 13% 13% 0 10% -3 11%

Matematik

Samlet 16% 14% -2 17% 2 12%

Ordlæseprøve 1

Elever m. gode resultater 77% 68% -9 64% -4 66%

Allerdygtigste elever 45% 32% -13 27% -5 34%

Elever med dårlige resultater 0% 6% 6 8% 3 11%

Forældretilfredshed

Skolen i alt 4,0 4,0 0,0 4,0

Faglighed 3,9 3,9 0,0 3,9

Trivsel (begrænse mobning) 3,7 3,7 -0,1 3,7
Elevtrivsel

0.-3. årgang

Faglig trivsel 2,4 2,5 0,1 2,5 0,0 2,4 2,4

Ro og orden 2,4 2,5 0,2 2,6 0,0 2,4 2,4

Social trivsel 2,6 2,6 0,1 2,6 0,0 2,6 2,6

Støtte og inspiration 2,4 2,2 -0,1 2,5 0,3 2,5 2,4

4.-9. årgang

Faglig trivsel 3,7 3,7 0,0 3,7 0,0 3,7 3,7

Ro og orden 3,6 3,7 0,1 3,7 0,1 3,8 3,8

Social trivsel 3,9 4,0 0,1 4,1 0,0 4,1 4,1

Støtte og inspiration 3,1 3,1 0,0 3,1 0,0 3,2 3,3

Elevfravær

Lovligt fravær 1,5% 0,3 1,7% 0,2 1,3% -0,4 1,2% 1,6%

Fravær pga. sygdom 3,6% 0,0 3,6% 0,0 3,2% -0,4 3,3% 3,0%

Ulovligt fravær 0,2% -0,1 0,4% 0,2 0,4% 0,0 0,6% 1,0%

*Forskellen er statistisk signifikant.

**Tallene viser ændringen i forældretilfredsheden fra 2014/2015 til 2016/2017.

Forklaring til ordlæseprøve 1:

Elever m. gode resultater = andelen af elever i kategorien "automatisering" + andelen af elever i kategorien "beherskelse"

Allerdygtigste elever = andelen af elever i kategorien "automatisering"

Elever med dårlige resultater = andelen af elever i kategorien "erkendelse" + andelen af elever i kategorien "før"

Elevernes frævær > landsgennemsnittet

Elevernes fravær <= landsgennemsnittet

MÅL: Mindst 95 pct. skal have karakteren 02 

eller derover 

Forældretilfredshed = kommunegennemsnit

Forældretilfredshed < kommunegennemsnit

Forældretilfredshed >= kommunegennemsnit

Elevernes trivsel = landsgennemsnittet

Elevernes trivsel < landsgennemsnittet

Målet er endnu ikke opnået

Målet er opnået

Det nationale mål er opnået

Målet er opnået

Målet er endnu ikke opnået

MÅL: Mindst 83 % af eleverne skal være gode 

til at læse og regne 

Elevernes trivsel >= landsgennemsnittet

Elevernes frævær = landsgennemsnittet

Målet er opnået

Målet er endnu ikke opnået

Målet er opnået

MÅL: Andelen af elever med dårlige 

resultater skal falde år for år

MÅL: Andelen af allerdygtigste elever skal 

stige år for år

**

X > 0,0

Målet er endnu ikke opnået

Målet er opnået

Målet er endnu ikke opnået

Andel elever med mindst 2 i både 

dansk og matematik

MÅL: Skolen har opnået resultatet 7,3 eller 

derover i de bundne prøvefag

Karakter i 9. klassesprøver vægtet 

med socioøkonomi

MÅL: Skolens karakterer i 9. klassesprøver 

vægtet med socioøkonomi skal være > 0

Rødding Skole - kvalitetsrapport 2016/17

Skolen 

2014/15

Ændring 

ift. 

2013/14

Vejen 

2016/17

Landet 

2016/17

Skolen 

2015/16

Ændring 

ift. 

2014/15

X < = 0,0

Skolen 

2016/17

Ændring 

ift. 

2015/16
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Målsætning om, at 83 % af eleverne skal være gode til at læse og regne: 
Dansk: Målsætningen er ikke nået. 
Matematik: Målsætningen er ikke nået. 
 
Andelen af de allerdygtigste skal stige år for år: 
Dansk: Målsætningen er ikke nået. 
Matematik: Målsætningen er ikke nået. 
 
Andelen af elever med dårlige resultater skal reduceres år for år: 
Dansk: Målsætningen er nået. 
Matematik: Målsætningen er ikke nået. 
 
Andet:  
Forældretilfredshed: Skolens samlede resultat ligger på samme niveau som kommunegennemsnittet. 
Elevtrivsel: Skolens resultat ligger over landsgennemsnittet på alle fire indikatorer for 0-3. klasse og under 
landsgennemsnittet på alle fire indikatorer for 4.-9. klasse. 
Elevfravær: Andelen af lovligt og ulovligt fravær ligger under landsgennemsnittet, mens andelen af fravær 
pga. sygdom ligger over landsgennemsnittet. 
 
Skolens vurdering: 
De data vi løbende indsamler inddrages systematisk for at identificere, hvilke indsatser, der er behov for, så 
vi kan nå vores mål. Vi iværksætter særlige forløb for de elever, der har faglige udfordringer, så eleverne så 
tidligt som muligt får redskaber og læringsstrategier, de kan inddrage.  I vores arbejde med PLF, har vi fokus 
på fagteamsamarbejdet, for at sikre videndeling øge lærernes kompetencer i forhold til at arbejde 
systematisk med elevernes læring. 
Elevernes progression følges løbende af dansk- og matematiklærerne, læse- og matematikvejlederen og 
ledelsen på klassekonferencer.  
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Målsætning om, at 83 % af eleverne skal være gode til at læse og regne: 
Dansk: Målsætningen er ikke nået. 
Matematik: Målsætningen er ikke nået. 
 
Andelen af de allerdygtigste skal stige år for år: 
Dansk: Målsætningen er ikke nået. 
Matematik: Målsætningen er ikke nået. 
 
Andelen af elever med dårlige resultater skal reduceres år for år: 
Dansk: Målsætningen er ikke nået. 
Matematik: Målsætningen er nået. 
 
Andet:  
Forældretilfredshed: Skolens samlede resultat ligger over kommunegennemsnittet. 
Elevtrivsel: Skolens resultat ligger under landsgennemsnittet på alle fire indikatorer for 0-3. klasse og på to 
ud af fire indikatorer for 4.-6. klasse. 
Elevfravær: Skolens elevfravær ligger under landsgennemsnittet på alle tre parametre. 
 
Skolens vurdering: 
 
Skodborg Børnecenter har i skoleåret 2016/2017 været berørt af strukturelle forandringer, herunder 
renovering, fusion og forandringer i medarbejderstaben. 
 
Bestyrelsen har behandlet brugertilfredshedsundersøgelsen samt udarbejdet en handleplan og ønsker 
fremadrettet, at udarbejde egen tilfredshedsundersøgelse blandt forældrene. 
 
Skodborg Børnecenter vil målrettet arbejde med fokus på tidlig indsats, styrkelse af fagteam, inddragelse af 
eksterne ressourcepersoner, ledelsesrundgang, PLF og klassekonferencer. 
Skodborg Børnecenter vil for kommende skoleår arbejde med motivation, elevinddragelse og feedback på 
alle klassetrin samt have øget fokus på elevernes fysiske og psykiske trivsel. 
 
Dette skal ske med udgangspunkt i Fælles faglighed og via samarbejde med Andst børnecenter, kommunale 
konsulenter og forbundene skoler. 
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Målsætning om, at 83 % af eleverne skal være gode til at læse og regne: 
Dansk: Målsætningen er ikke nået. 
Matematik: Målsætningen er ikke nået. 
 
Andelen af de allerdygtigste skal stige år for år: 
Dansk: Målsætningen er nået. 
Matematik: Målsætningen er nået. 
 
Andelen af elever med dårlige resultater skal reduceres år for år: 
Dansk: Målsætningen er nået. 
Matematik: Målsætningen er ikke nået. 
 
Andet:  
Forældretilfredshed: Skolens samlede resultat ligger på samme niveau som kommunegennemsnittet. 
Elevtrivsel: Skolens resultat ligger over landsgennemsnittet på to ud af fire indikatorer for 0-3. klasse og på 
alle fire indikatorer for 4.-9. klasse. 
Elevfravær: Andelen af lovligt og ulovligt fravær ligger under landsgennemsnittet, mens andelen af fravær 
pga. sygdom ligger over landsgennemsnittet. 
 
 
Skolens vurdering: 
 
Østerbyskolen udvikler sig generelt. Forældretilfredsheden på skolen er stigende og på samme niveau som 

det kommunale gennemsnit. Ser man på trivslen generelt er den steget med 0,3 og ligger ligeledes over det 

kommunale gennemsnit med 0,3. 

Elevfraværet p.g.a. sygdom er faldet fra 3,9% til 3,6% men ligger stadig over det kommunale gennemsnit på 

3,3%. Vi har som tiltag indkøbt fraværssystemet mød.nu, dertil har vi i år ekstra fokus på for sent 

fremmøde, med daglige lister på intra, hvor klasseansvarlige følger op på fraværet. 

Vi undres over, at der ikke måles parametre som skolernes inklusionsevne. 
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