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1 FORORD, Rødovre Kommune 
 

Folkeskolen i Rødovre har et stort politisk fokus. 

Med afsæt i Børne - Unge politikken er visionen, at eleverne skal blive så dygtige, de kan, og de skal bevare lysten til  

at lære nyt igennem livet. Hver enkelt skal udfordres og motiveres til at udfolde sig og udnytte sine potentialer, og 

alle børn og unge skal sikres lige muligheder for deltagelse i samfundet.  

Eleverne skal mødes af kompetente voksne, som har høje ambitioner på elevernes vegne, og som inddrager deres 

familier i den fælles opgave, det er, at sikre eleverne det bedst mulige fundament for deres opvækst. De skal opleve 

respekt, tillid og nærvær i deres hverdag, og de skal have passende faglige, personlige og sociale udfordringer, så de 

kan udvikle kompetencer til at mestre deres liv. 

Årets kvalitetsrapport er en pejling på skolernes arbejde omkring vores politiske vision, men også en pejling på 

hvordan skolerne har grebet arbejdet med folkeskolereformen an. 

Reformen har åbnet nye døre, givet nye muligheder, nye rammer og nye udfordringer. 

Skolerne var allerede godt på vej med elementer fra reformen, før den trådte i kraft, og rapporten understreger, at 

skolerne har fastholdt deres gode fokus. 

Der er indgået partnerskabsaftaler, sprogfagene påbegyndes tidligere, og der er indført understøttende undervisning 

for blot at nævne noget. 

Skolerne har fokus på fagligheden. Det er derfor glædeligt, at der også i år ses fremskridt, naturligvis med lokale 

udsving. Rapporten sætter også resultaterne ind i de socioøkonomiske rammer - og det viser, at vi er godt på vej. 

Lysten til at lære kan også læses i elevernes trivsel. Resultaterne af elevernes trivselsmålinger er nu med i rapporten. 

De viser en høj grad af social trivsel, men også at vi her skal arbejde med det faglige indhold for at fastholde 

elevernes motivation. 

Endelig beskriver skolerne også arbejdet med den målstyrede undervisning, med afsæt i et stort kompetence forløb, 

som Rødovre Kommune fik mulighed for via ”A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene 

Formaal”. 

Endelig sætter skolerne ord på de renoveringer af legepladser, bygninger m.m., der er gennemført på skolerne. 

Alt dette drives af engagerede og dygtige medarbejdere, af skolebestyrelser der ønsker det bedste for deres skole. 

I skal alle have en tak for jeres indsats. 

 

Jeg ønsker jer rigtig god læselyst. 

.  

 

Flemming Lunde Østergaard Hansen  
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2 LÆSEVEJLEDNING 
 
 

2.1 Formål med kvalitetsrapporten 
 
Kvalitetsrapporten giver en status på vores skoler med afsæt i skoleåret 2014/2015. 
Den er således bagudrettet og giver et billede af skolerne, det år hvor arbejdet med implementeringen af den nye 
folkeskolereform startede. 
  
Rapportens fokus er elevenes resultater og trivsel. Resultater, der skal anvendes fremadrettet som et måle- og 
resultatværktøj, og danne afsæt for handlinger på den enkelte skole og for skoleområdets samlede udviklingstiltag. 
 
Rapporten skal danne afsæt for dialog mellem politikkerne, forvaltningen og skolerne. Men også til vores 
skolebestyrelser, vores forældre og alle andre, der måtte have interesse i Rødovre Kommunes skoler. 
  
 

 
 
 

2.2 Rapportens opbygning 
 
Rapporten er opbygget i flere dele. 
  
Kommunerapporten der samler op på resultaterne i et fælleskommunalt perspektiv, dog med respekt for den enkelte 
skole. 
  
Endvidere findes der rapporter for hver skole, samt Ungecenter2610, der pr. 1. januar 2015 også omfatter Rødovre 
Kommunes 10. klasses tilbud. 
  
Der er justeret en smule i rapportens opbygning i forhold til sidste år. Skolerne giver et mere samlet billede, og der vil 
ikke være kommentarer under de enkelte grafer. 
  
De kommunale læseresultater er indskrevet, så proportionen kan følges over årene. 
 
Ved de nationale tests sættes der også fokus på, i hvilken retning årets resultater har udviklet sig i forhold til sidste 
års tests. 
  
De nye trivselsmålinger er medtaget. 
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3 INTRODUKTION TIL SKOLEOMRÅDET 
 
Rødovre Kommune har 6 distriktsfolkeskoler, alle med skolefritidsordninger (SFO). Skolerne er primært 3-sporede og 
der er mellem 500 og 800 elever på vores skole. 
  
Specialskolen, Helhedstilbuddet Skovmoseskolen ligger også i Rødovre. Det er en skole for elever med generelle 
indlæringsvanskeligheder og elever på et tidligt udviklingstrin. Rødovre har således 7 folkeskoler. 
  
Alle børn tilbydes et skoleforløb fra børnehaveklassen til 10. klasse. 
  
10. klassetilbuddet var frem til 31.12.2014 samlet på Valhøj Skoles 10. klasseafdeling på Milestedet. 
Pr. 01.01.2015 blev det flyttet til Rødovre Kommunale Ungdomsskole, fremadrettet kaldet Ungecenter2610. 
 
 
 
 
 

3.1 Politiske visioner for skolevæsnet 
 
I årets arbejde med forberedelser til den kommende folkeskolereform, vedtog Kommunalbestyrelsen følgende 
styringsparametre for folkeskolerne i Rødovre. 
 

 at elevernes karaktergennemsnit ved Folkeskolens Afgangsprøve for Rødovre Kommunes skoler som helhed 

mindst er på landsgennemsnittet i alle fag, 
 at alle elever opnår karakterer ved Folkeskolens Afgangsprøve, således at de kan optages på en 

ungdomsuddannelse, 
 at resultaterne i de nationale tests fortsat udviser en kontinuerlig udvikling med særligt fokus på top og bund, 
 at målinger på elevernes undervisningsmiljø, trivsel, ro og orden udviser en opadgående positiv udvikling, og 
 at resultaterne omkring "hurtige og sikre" læsere målt ved læsetest i 2. klasse udviser fortsat fremdrift. 

 
  
Årets kvalitetsrapport giver et billede af, hvordan skolerne har taget fat på dette arbejde og hvilke resultater, der 
specifikt blev opnået i skoleåret 2014/2015. 
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4 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 

4.1 Nationale test 
 
På nationalt niveau er det en måleparameter, at 80 % af eleverne opnår ”godt”, ”rigtig godt” og 
”fremragende”. Dette opnår vi ikke samlet i skolerne, men glædeligt er det, at enkelte årgange på 
skolerne opnår denne status. For yderligere se afsnit 5.1.1. 
 
Interessant er det også, at se på om skolen opnår bedre resultater år for år, hvilket er medtaget i afsnit 

5.1.1.2 og 5.1.1.3. Der er fx. en meget flot forbedring i læsning på 8. årgang og matematik på 6. årgang. 
 
Andelen af ”rigtigt gode” elever er også steget i flere af prøverne. 
 
Der arbejdes positivt frem mod opfyldelse af den kommunale målsætning om, at der skal udvises en 
kontinuerlig udvikling med særligt fokus på bund og top. 

 
Se nærmere på de enkelte grafer i afsnit 5.1 
 
 

4.2 Aflagt afgangsprøver 
 
I Rødovre ønskes det, at alle elever opnår karakterer ved Folkeskolens Afgangsprøve, således at de kan 
optages på en ungdomsuddannelse. 
 
Den første forudsætning er imidlertid, at eleverne har aflagt prøve efter 9. klasse. I 2014/2015 gjorde 90 
% af Rødovre elever dette. Det er 2 % under landsgennemsnittet. 

Det er Hendrikholm Skole, der kun havde 80 % af eleverne, der gik til prøve, som er årsagen til det 
noget lave gennemsnit. Resten af skolerne ligger fra 95 til 98 %, hvilket er tilfredsstillende. 
Der vil blive sat fokus på Hendriksholm skole fremadrettet. 
 
I optagelseskravene til en erhvervsuddannelse skal eleven have opnået mindst 02 i danske og 

matematik.  
Landstallet for drenge og piger er 93 %, men i Rødovre opnåede 94% af pigerne karakteren 02 eller 

mere, mens det gjaldt for 98 % af drengene. 
 
 
 

4.3 Karaktergennemsnittet ved afgangsprøverne 
 
I Rødovre ønskes det, at elevernes karaktergennemsnit ved Folkeskolens afgangsprøver for Rødovre 
Kommune som helhed mindst er på landsgennemsnittet i alle fag.  
I 2014/15 er denne målsætning opfyldt for dansk, hvor gennemsnittet er over landsniveauet med 0,1, 
mens det er 0,3 under i matematik og 0,1 under i de bundne prøvefag.  

 
Skolerne arbejder sig således hen mod den politiske målsætning om samlet at ligge på 
landsgennemsnittet. 
 

 
 
 

4.3.1 Karaktergennemsnit ved afslutningen af 9. klasse 
 
Karaktergennemsnittet udviser en stigning i forhold til de tidligere år. 
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Ses der på køn, er pigerne drengene langt overlegne i dansk og i de bundne prøvefag, men drengene 

klare sig bedst i matematik. 
 
Skolevis scorer Hendriksholm Skole lavest og en del under landsgennemsnittet, mens Rødovre Skole kom 
ud med de højeste karakterer og over landsgennemsnittet i alle prøveområderne. 
 

 

4.4 Karaktergennemsnit med afsæt i den socioøkonomiske ramme 
 
Når der måles med afsæt i den socioøkonomiske ramme, ændres billedet lidt.  
Hendriksholm Skole, Nyager Skole og Tinderhøj Skole ligger 0,2 over.  

Tinderhøj har opnået en væsentlig forbedring i forhold til tidligere år, hvor de lå 0,2 (2013/14) og 0,3 
(2012/13) under den socioøkonomiske reference. 
 
Rødovre Skole og Islev Skole ligger begge under referencen, mens Valhøj Skole bliver bedst 
præsterende, idet de er 0,3 over, hvilket blandt andet kan skyldes idrætsprofilklassen. 
 

 

 

4.5 Overgang til Ungdomsuddannelserne 
 
Der er et fald i uddannelsesparathed, faldet ses også på landsplan. Det antages at stramninger i 

kriterierne er den primære årsag. Rødovre ligger dog over landstallet på 88% for 9. årgang. 90% af 
pigerne og 91% af drengene blev erklæret uddannelsesparate. 
Valhøj Skole har markant lavere tal for både drenge og piger. Der vil blive sat fokus på problematikken. 
 
På 10. årgang er tallet også faldet, her meget markant, og Rødovre ligger under landsgennemsnittet. 
 

4.6 Læseprøverne  
Det ønskes, at resultaterne omkring "hurtige og sikre" læsere målt ved læsetest i 2. klasse udviser 
fortsat fremdrift. 

 
I skoleåret 2014/15 var der et fald på 3 % i forhold til året før, så årets resultat opfylder ikke 

målsætningen. 
Skolevis opleves et markant fald på Hendriksholm Skole(16 %), Islev Skole (8 %) og Tinderhøj Skole (4 
%), mens de 3 øvrige skoler har en stigning Valhøj Skole (11 %), Nyager Skole(3 %) og Rødovre Skole 
(5 %).  
Der er tale om store udsving fra skole til skole, også større end tidligere år. Årsagerne hertil bør 
undersøges. 
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5 RESULTATER 
 
 

5.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 
 

5.1.1 Andel af elever med 'gode' resultater i de nationale test 
 

5.1.1.1 Oversigt over om andelen af elever, som er 'gode' til læsning og matematik er mindst 80%, 

2014/15, kommuneniveau 

 

 Dansk, læsning Matematik 

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

Helhedstilbuddet 
Skovmoseskolen 

- - - - - - 

Hendriksholm Skole Ja Nej Nej Nej Nej Nej 

Islev Skole Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Nyager Skole Nej Nej Nej Ja Nej Nej 

Rødovre Skole Nej Nej Ja Nej Ja Ja 

Tinderhøj Skole Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Valhøj Skole Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Kommunen, 2014/15 Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Kommunen, 2013/14 Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Kommunen, 2012/13 Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Landstal, 2014/15 Nej Nej Nej Nej Nej Nej 
Note: ’Andel elever med gode resultater i dansk, læsning og matematik’ beskriver hvor stor en andel af eleverne på et givet k lassetrin, 

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. 

Specialskoler er ikke medregnet i kommuneopgørelsen og landsopgørelsen. 

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS) 

 

 
 

5.1.1.2 Udviklingen fra 2012/13 til 2014/15 i andelen af elever med ’gode’ resultater i dansk læsning 

ved de nationale test.  

 
Årgang 2012/13 er indeks 0.  
 
Dansk læsning, 8. klasse 2014/15 

 
Dansk læsning, 6. klasse 2014/15 
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Dansk læsning, 4. klasse 2014/15 

 
Note: Ovenstående figurer viser udviklingen for den samme årgang over tid. Andelen af elever, der var ’gode’ til at læse ved de 

nationale test i 2012/13 er, for både kommunen og landet som helhed, opgjort til 0, og illustrerer årgangens udgangspunkt. De øvrige 

tal i den enkelte figur skal ses i relation til dette. Er tallet for kommunen i 2014/15 fx 5,5, betyder det at andelen af elever på 
årgangen, der er ’gode’ til at læse, er steget med 5,5 procentpoint sammenlignet med 2012/13. Figurerne kan ikke anvendes til at 

sammenligne andelen af ’gode’ læsere i henholdsvis kommunen og på landsniveau som helhed, men anvendes til at sammenholde 

udviklingen for de enkelte årgange i kommunen med udviklingen for samme årgange på landsniveau. Specialskoler er ikke indeholdt i 

tallene og data stammer fra Styrelsen for It og Læring (LIS). 

 

Det er et mål, at der udvises kontinuerlig udvikling i vores nationale test. I ovenstående og de efterfølgende grafer er 
det netop udviklingen fra den sidste test i faget, der er i fokus. 
 

 
 

5.1.1.3 Udviklingen fra 2011/12 til 2014/15 i andelen af elever med ’gode’ resultater i matematik ved 

de nationale test 

  

Matematik, 6. Klasse 2014/15 

 
Note: Ovenstående figurer viser udviklingen for den samme årgang over tid. Andelen af elever, der var ’gode’ til at regne ved de 

nationale test i 2011/12 er, for både kommune og landet, opgjort til 0, og illustrerer årgangens udgangspunkt. De øvrige tal i den 

enkelte figur skal ses i relation til dette. Er tallet for kommunen i 2014/15 fx 5,5, betyder det at andelen af elever på årgangen, der er 

’gode’ til at læse, er steget med 5,5 procentpoint sammenliget med 2011/12. Figurerne kan ikke anvendes til at sammenligne andelen 
af ’gode’ til at regne i henholdsvis kommunen og på landsniveau som helhed, men anvendes til at sammenholde udviklingen for de 

enkelte årgange i kommunen med udviklingen for samme årgange på landsniveau. Specialskoler er ikke indeholdt i tallene og data 

stammer fra Styrelsen for It og Læring (LIS). 
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5.1.2 Andel af de 'allerdygtigste' elever i de nationale test 
 

5.1.2.1 Oversigt over om andelen af de ’allerdygtigste’ elever er steget, skoleniveau fra 2013/14 til 

2014/15 

5.1.2.2  

 Dansk, læsning Matematik 

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

Helhedstilbuddet 
Skovmoseskolen 

- - - - - - 

Hendriksholm Skole Nej Ja Ja Ja Ja Ja 

Islev Skole Nej Nej Nej Ja Nej Nej 

Nyager Skole Ja Nej Nej Ja Ja Nej 

Rødovre Skole Nej Nej Nej Ja Ja Ja 

Tinderhøj Skole Nej Ja Ja Ja Ja Ja 

Valhøj Skole Nej Ja Nej Ja Ja Nej 

Kommunen, 2014/15 ift. 
2013/14 

Nej Ja Nej Ja Ja Ja 

Kommunen, 2013/14 ift. 
2012/13 

Ja Nej Ja Ja Ja Nej 

Landstal, 2014/15 ift. 
2013/14 

Nej Ja Nej Ja Ja Ja 

Note: ’Andel af de allerdygtigste elever i dansk, læsning og matematik’ beskriver, hvor stor en andel af eleverne på et givet klassetrin, 

der har opnået et resultat i de nationale test, der karakteriseres som ’fremragende’ på den kriteriebaserede skala. ’Ja’ angiver, at 

andelen er steget, ’Nej’ angiver, at andelen ikke er steget, ’-’ angiver, at der ikke er data for skolen. Specialskoler er ikke medregnet i 

kommune- og landsopgørelsen.  
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS).  

 

Det er særdeles positivt, at der har været en positiv udvikling. 
 
 

5.1.2.3 Udviklingen fra 2012/13 til 2014/15 i andelen af de ’allerdygtigste’ elever til at læse ved de 
nationale test 

 

Dansk læsning, 8. klasse 2014/15 

 
Dansk læsning, 6. klasse 2014/15 
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Dansk læsning, 4. klasse 2014/15 

 
Note: Ovenstående figurer viser udviklingen for den samme årgang over tid. Andelen af elever, der blev karakteriseret som de 

‘allerdygtigste’ til at læse ved de nationale test i 2012/13 er, for både kommunen og landet som helhed, opgjort til 0, og illustrerer 

årgangens udgangspunkt. De øvrige tal i den enkelte figur skal ses i relation til dette. Er tallet for kommunen i 2014/15 fx 5,5, betyder 
det at andelen af elever på årgangen, der er karakteriseret som de ‘allerdygtigste’ til at læse, er steget med 5,5 procentpoint 

sammenliget med 2012/13. Figurerne kan ikke anvendes til at sammenligne andelen af de 'allerdygtigste' læsere i henholdsvis 

kommunen og på landsniveau som helhed, men anvendes til at sammenholde udviklingen for de enkelte årgange i kommunen med 

udviklingen for samme årgange på landsniveau. Specialskoler er ikke indeholdt i tallene og data stammer fra Styrelsen for It og Læring 

(LIS). 

 

 
 

5.1.2.4 Udviklingen fra 2011/12 til 2014/15 i andelen af de ’allerdygtigste’ elever til matematik ved de 

nationale test 

 

Matematik, 6. Klasse 2014/15 

 
Note: Ovenstående figurer viser udviklingen for den samme årgang over tid. Andelen af elever, der blev karakteriseret som de 
‘allerdygtigste’ til matematik ved de nationale test i 2011/12 er, for både kommunen og landet som helhed, opgjort til 0, og illustrerer 

årgangens udgangspunkt. De øvrige tal i den enkelte figur skal ses i relation til dette. Er tallet for kommunen i 2014/15 fx 5,5, betyder 

det, at andelen af elever på årgangen, der er karakteriseret som de ‘allerdygtigste’ til matematik, er steget med 5,5 procentpoint 

sammenliget med 2011/12. Figurerne kan ikke anvendes til at sammenligne andelen af ’allerdygtigste’ til matematik i henholdsv is 

kommunen og på landsniveau som helhed, men anvendes til at sammenholde udviklingen for de enkelte årgange i kommunen med 

udviklingen for samme årgange på landsniveau. Specialskoler er ikke indeholdt i tallene og data stammer fra Styrelsen for It og Læring 

(LIS). 
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5.1.3 Andel af elever med ’dårlige’ resultater i de nationale test 
 

5.1.3.1 Oversigt over om andelen af elever med ’dårlige’ resultater er faldet, skoleniveau fra 2013/14 til 
2014/15 

 

 Dansk, læsning Matematik 

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

Helhedstilbuddet 
Skovmoseskolen 

- - - - - - 

Hendriksholm Skole Ja Ja Ja Nej Ja Ja 

Islev Skole Nej Ja Nej Ja Nej Ja 

Nyager Skole Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

Rødovre Skole Nej Nej Ja Nej Ja Nej 

Tinderhøj Skole Ja Nej Ja Ja Ja Ja 

Valhøj Skole Nej Nej Nej Ja Ja Nej 

Kommunen, 2014/15 ift. 
2013/14 

Nej Nej Ja Ja Ja Ja 

Kommunen, 2013/14 ift. 
2012/13 

Nej Ja Nej Ja Ja Nej 

Landstal, 2014/15 ift. 
2013/14 

Nej Nej Ja Nej Ja Ja 

Note: ’Andel elever med dårlige resultater i dansk, læsning og matematik’ beskriver, hvor stor en andel af eleverne på et givet 

klassetrin, der har opnået et resultat i de nationale test, der karakteriseres som ’mangelfuld’ eller ’ikke tilstrækkelig’ på den 

kriteriebaserede skala. ’Ja’ angiver, at andelen er faldet, ’Nej’ angiver, at andelen ikke er faldet, ’-’ angiver, at der ikke er data for 

skolen. Specialskoler er ikke medregnet i kommune- og landsopgørelsen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS).  

 

Udviklingen i bundniveauet er positiv, særdeles i matematik, men også i dansk 6. og 8. årgang. 
 

 
 

5.1.3.2 Udviklingen fra 2012/13 til 2014/15 i andelen af elever med ’dårlige’ resultater i dansk læsning 

ved de nationale test 
Dansk læsning, 8. klasse 2014/15 

 
Dansk læsning, 6. klasse 2014/15 
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Dansk læsning, 4. klasse 2014/15 

 
Note: Ovenstående figurer viser udviklingen for den samme årgang over tid. Andelen af elever, der var ’dårlige’ til at læse ved de 

nationale test i 2012/13 er, for både kommunen og landet som helhed, opgjort til 0, og illustrerer årgangens udgangspunkt. De øvrige 

tal i den enkelte figur skal ses i relation til dette. Er tallet for kommunen i 2014/15 fx 5,5, betyder det at andelen af elever på 
årgangen, der er karakteriseret som ’dårlige’ til at læse, er steget med 5,5 procentpoint sammenliget med 2012/13. Figurerne kan ikke 

anvendes til at sammenligne andelen af ’dårlige’ til at læse til matematik i henholdsvis kommunen og på landsniveau som helhed, men 

anvendes til at sammenholde udviklingen for de enkelte årgange i kommunen med udviklingen for samme årgange på landsniveau. 

Specialskoler er ikke indeholdt i tallene og data stammer fra Styrelsen for It og Læring (LIS). 

 

 
 

5.1.3.3 Udviklingen fra 2011/12 til 2014/15 i andelen af elever med ’dårlige’ resultater i matematik ved 

de nationale test  

 
Matematik, 6. Klasse 2014/15 

 
Note: Ovenstående figurer viser udviklingen for den samme årgang over tid. Andelen af elever, der blev karakteriseret som  ‘dårlige’ til 

matematik ved de nationale test i 2011/12 er, for både kommunen og landet som helhed, opgjort til 0, og illustrerer årgangens 

udgangspunkt. De øvrige tal i den enkelte figur skal ses i relation til dette. Er tallet for kommunen i 2014/15 fx 5,5, betyder det at 

andelen af elever på årgangen, der er karakteriseret som ‘dårlige’ til matematik, er steget med 5,5 procentpoint sammenliget med 

2011/12. Figurerne kan ikke anvendes til at sammenligne andelen af ’dårlige’ til matematik på i henholdsvis kommunen og på 

landsniveau som helhed, men anvendes til at sammenholde udviklingen for de enkelte årgange i kommunen med udviklingen for 
samme årgange på landsniveau. Specialskoler er ikke indeholdt i tallene og data stammer fra Styrelsen for It og Læring (LIS). 

 

 
 

 

5.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 
 
I det efterfølgende afsnit ses søgningen til ungdomsuddannelserne og karaktererne opnået ved Folkeskolens 
Afgangsprøver 9. klasse opgjort på forskellig vis. 
 
For dansk ligger Rødovre samlet nu over landsgennemsnittet, mens Rødovre samlet ligger under i matematik og i de 
bundne prøvefag. 
 
Skolerne arbejder sig således hen mod den politiske målsætning om samlet at ligge på landsgennemsnittet. 
 
Når de socioøkonomiske parametre medtages, ligger Hendriksholm, Islev, Rødovre og Valhøj skoler over det 
forventede gennemsnit. 
De resterende skoler ligger 0,1 til 0,3 under. 
 
Det noteres med tilfredshed, at 4 ud af 6 skoler kommer over deres socioøkonomiske reference. 
Andelen af elever, der har opnået 02 eller derover, ligger over landsgennemsnittet, og drengene scorer højest. 
  
Med hensyn til kønnene og deres præstationer, kommer pigerne længst i dansk og de bundne prøvefag, mens 
drengene noteres for det højeste snit i matematik. En klassisk tendens i Rødovre igennem mange år.  
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5.2.1 Andel der har aflagt alle prøver i 9. klasse 
 

5.2.1.1 Andel elever i 9. klasse, der har aflagt alle prøver ved Folkeskolens Afgangsprøve i 9. klasse, 

kommuneniveau 

 
Note: Specialskoler og –klasser er ikke indeholdt i tallene. Andelen af elever, der har aflagt alle prøver i 9. klasse, er beregnet på 

baggrund af elever, der har aflagt mindst én prøve ved folkeskolens afgangsprøve samt elever, der er udeblevet/fritaget/sygemeldt fra 

alle prøver. Elever, som ikke indberettes, indgår ikke i beregningerne. Skoler, hvor der ikke er tilgængelige nøgletal i LIS, indgår ikke i 

kommunegennemsnittet. 

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolernes indberetning 

 

5.2.1.2 Andel elever i 9. klasse, der har aflagt alle prøver ved Folkeskolens Afgangsprøve i 9. klasse i 
2014/15, skoleniveau 

 
Note: Specialklasser er ikke indeholdt i tallene. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen. Andelen af elever, der har aflagt 

alle prøver i 9. klasse er beregnet på baggrund af elever, der har aflagt mindst én prøve ved folkeskolens afgangsprøve samt elever, 

der er udeblevet/fritaget/sygemeldt fra alle prøver. Elever, som ikke indberettes, indgår ikke i beregningerne. Skoler, hvor der ikke er 

tilgængelige nøgletal i LIS, vises ikke og indgår ikke i kommunegennemsnittet.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolernes indberetning. 
 

Der vil blive sat et fokus på Hendriksholms skoles andel i resultatet, da de falder markant ud. 
 

 
 
 

5.2.2 Karaktergennemsnit ved afslutningen af 9. klasse 
 

5.2.2.1 Karaktergennemsnit ved Folkeskolens Afgangsprøve i dansk, matematik og bundne prøvefag 
fordelt på fag og prøvedisciplin, kommuneniveau 

 Bundne 
prøvefag i alt 

Dansk samlet Matematik 
samlet 

Dansk 
læsning 

Dansk 
mundtlig 

Dansk orden 

Kommunen, 2014/15 6,9 7,0 6,7 5,9 8,1  

Kommunen, 2013/14 6,6 6,7 6,1 6,3 8,0  

Kommunen, 2012/13 6,7 6,5 6,5 6,5 7,4  

Landstal, 2014/15 7,0 6,9 7,0 - - - 

 Dansk 
retskrivning 

Dansk 
skriftlig 

Matematik 
problemløsn. 

Matematik 
færdigheder 

 Engelsk Fysik/kemi 

Kommunen, 2014/15 7,4 6,4 6,7 6,7 7,2 6,4 

Kommunen, 2013/14 6,1 6,4 5,8 6,3 7,1 6,6 

Kommunen, 2012/13 6,6 5,8 6,1 6,9 7,8 6,6 

Landstal, 2014/15 - - - - 7,7 6,7 
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Note: Specialskoler og –klasser er ikke indeholdt i tallene. Gennemsnittet er beregnet for de elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 

prøver.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolernes indberetning. 
 

5.2.2.2 Karaktergennemsnit ved Folkeskolens Afgangsprøve i dansk, matematik og bundne prøvefag, 

fordelt på fag og køn, kommuneniveau 

 Dansk Matematik Bundne prøvefag (i alt) 

 Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger 

Kommunen, 2014/15 6,5 7,8 7,0 6,8 6,6 7,4 

Kommunen, 2013/14 6,1 7,3 6,6 5,8 6,3 6,9 

Kommunen, 2012/13 5,9 7,3 6,7 6,6 6,4 7,2 

Landstal, 2014/15 6,3 7,6 7,2 7,0 6,7 7,4 
Note: Specialskoler og –klasser er ikke indeholdt i tallene. Gennemsnittet er beregnet for de elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 

prøver.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 

 

5.2.2.3 Karaktergennemsnit ved Folkeskolens Afgangsprøve i dansk, matematik og bundne prøvefag, 
2014/15, skoleniveau 

 Dansk Matematik Bundne prøvefag (i alt) 

Hendriksholm Skole 5,7 5,6 6,0 

Islev Skole 7,2 6,6 7,0 

Nyager Skole 7,3 6,7 7,0 

Rødovre Skole 7,5 7,5 7,3 

Tinderhøj Skole 6,9 7,1 6,8 

Ungecenter2610 5,0 3,0 4,6 

Valhøj Skole 7,0 7,3 7,1 

Kommunen, 2014/15 7,0 6,7 6,9 

Landstal, 2014/15 6,9 7,0 7,0 
Note: Specialskoler og specialklasser er ikke indeholdt i kommune og landsopgørelsen. Specialklasser er ligeledes ikke indeholdt i 

opgørelsen for skoler som ikke er specialskoler. Gennemsnittet er beregnet for de elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver. 

Skoler, hvor der ikke er tilgængelige nøgletal i LIS, vises ikke og indgår ikke i kommunegennemsnittet.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolernes indberetning. 
 

5.2.3 Socioøkonomiske referencer for 9. klasse 
 

5.2.3.1 Socioøkonomiske referencer for 9. klasse, bundne prøver i alt ved Folkeskolens Afgangsprøve, 

skoleniveau 

 2014/15 2013/14 2012/13 

 Karakter-
gennemsnit 

Socioøk. 
reference 

Karakter-
gennemsnit 

Socioøk. 
reference 

Karakter-
gennemsnit 

Socioøk. 
reference 

Hendriksholm Skole 6,0 6,2 6,1 5,9 6,6 6,3 

Islev Skole 7,0 7,1 6,7 6,6 6,8 6,6 

Nyager Skole 7,0 6,8 7,5 7,3 7,3 6,9 

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

Tinderhøj Skole 6,8 6,6 6,0 6,2 6,0 6,2 

Valhøj Skole 7,1 6,8 6,9 6,4 7,3 6,8 
Note: Den socioøkonomiske reference er et statistisk beregnet udtryk, som viser, hvordan elever på landsplan med samme bag-
grundsforhold som skolens elever har klaret afgangsprøverne. ’Dansk Orden’ er ikke medregnet. Specialskoler og –klasser samt 

kommunale ungdomsskoler er ikke indeholdt i tallene. Skoler, hvor der ikke er tilgængelige nøgletal i LIS, vises ikke. En 

stjernemarkering angiver, at skolens karaktergennemsnit er statistisk signifikant forskelligt (ved 95% signifikansniveau) fra dens 

socioøkonomiske reference.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS) 

 



RØDOVRE KOMMUNE KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 

2014/15 
 

   

   

   

   

  26 

5.2.4 Andel af 9. klasseelever med 02 eller derover i både dansk og matematik 
 

5.2.4.1 Andel af elever i 9. klasse med karakteren 02 eller derover i både dansk og matematik fordelt på 

køn, kommuneniveau 

 
Note: Specialskoler og –klasser er ikke indeholdt i tallene. Kun elever, der har aflagt alle prøver i både dansk og matematik, indgår i 

beregningen. Skoler, hvor der ikke er tilgængelige nøgletal i LIS, vises ikke og indgår ikke i kommunegennemsnittet.   

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolernes indberetning. 

 

5.2.4.2 Andel af elever i 9. klasse med karakteren 02 eller derover i både dansk og matematik, 2014/15, 
skoleniveau  

 
Note: Specialskoler og –klasser er ikke indeholdt i tallene. Kun elever, der har aflagt alle prøver i både dansk og matematik, indgår i 

beregningen. Skoler, hvor der ikke er tilgængelige nøgletal i LIS, vises ikke og indgår ikke i kommunegennemsnittet.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 
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5.2.5 Karaktergennemsnit ved afslutningen af 10. klasse 
 

5.2.5.1 Karaktergennemsnit ved 10. klasseprøven (FS10) i 10. klasse fordelt på prøvefag, 2014/15, 
skoleniveau 

 Dansk Matematik Engelsk Fysik/Kemi 

Ungecenter2610, 10. kl. 5,5 5,2 6,2 5,2 
Kilde: Kommunens egen indberetning. 

 

 
 

5.3 Overgang til ungdomsuddannelse (95 %-målsætningen) 
 
Rødovre Kommune ønsker at alle eleverne kan overgår til en ungdomsuddannelse. 
Der skal laves en uddannelsesparathedsvurdering af den enkelte elev. 
I skoleåret 2014/2015 er der indført et kriterie med karakteren 2,0 som laveste afsæt i dansk og matematik, for at 
blive optaget på en erhvervsuddannelse. 
Det antages, at dette krav er primær årsag til det fald i uddannelsesparathedsvurderingerne, som året udviser. 
 
 
 
 

5.3.1 Uddannelsesparathed 

5.3.1.1 Andel af elever i 9. klasse, der vurderes uddannelsesparate fordelt på køn, kommuneniveau 

 
Note: Andelen af elever, der vurderes uddannelsesparat pr. 1. marts til deres 1. prioritetsvalg i forhold til antal elever, som har søgt en 

ungdomsuddannelse. 

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS) 

 

For eleverne i 9. klasse ses en nedgang i uddannelsesparathedsvurderingen, dog ligger vi pænt over 
landsgennemsnittet. 
Ændrede kriterier for optag anses som den primære årsag. 
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5.3.1.2 Andel af elever i 10. klasse, der vurderes uddannelsesparate fordelt på køn, kommuneniveau 

 
Note: Andelen af elever, der vurderes uddannelsesparat pr. 1. marts til deres 1. prioritetsvalg i forhold til antal elever, som har søgt en 

ungdomsuddannelse 

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS) 

 

Der ses et fald i uddannelsesparathedsvurderingen af eleverne efter 10.klasse. Faldet gælder også de landsdækkende 
tal. 
Forklaringen findes i stramninger af grundvilkårene for vurderingen, herunder opnåelse af karakteren 02 for optag på 
erhvervsuddannelserne. 
 
 
 
 

5.3.1.3 Andel elever, der vurderes uddannelsesparate fordelt på klassetrin og køn, 2014/15, 

skoleniveau 

 9. Klasse 10. Klasse 

 Drenge Piger Drenge Piger 

Hendriksholm Skole 100% 86%   

Islev Skole 100% 100%   

Nyager Skole 100% 86%   

Rødovre Skole 100% 100%   

Tinderhøj Skole 90% 80%   

Ungecenter2610   83% 84% 

Valhøj Skole 71% 80%   

Kommunen, 2014/15 91% 88% 83% 84% 
Note: Andelen af elever, der vurderes uddannelsesparat pr. 1. marts til deres 1. prioritetsvalg i forhold til antal elever, som har søgt en 

ungdomsuddannelse. 

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS) 

 

Uddannelsesparatheden er høj i Rødovre. 
Det store udsving der er på Valhøj Skole, betyder at der tages en generel drøftelse af baggrund for tallene, samt 
skolernes indhold i uddannelsesparathedsvurderingen. 
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5.3.2 Tilmelding til ungdomsuddannelse 

5.3.2.1 Andel elever i 9. klasse, der har søgt 10. klasse og ungdomsuddannelse opdelt på køn, 

kommuneniveau 

 
Note: Ungdomsuddannelse dækker over erhvervsfaglig uddannelse, gymnasial uddannelse og særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 

(STU). På trods af, at grafen afspejler de tilgængelige data i LIS, kan der forekomme enkelte barer i grafen, som ikke summer til 

'100%'. Det er elevernes 1. prioritetsvalg, der indgår i beregningen. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS) 

 

Rødovre har en høj og forholdsvis stabil søgning til ungdomsuddannelserne og 10. klasse, når eleverne vælger deres 
videre forløb i 9. klasse. 
For pigernes vedkommende er det lige over landsgennemsnittet, for drengene lige under. Resultatet ses som 
tilfredsstillende. 
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5.3.2.2 Andel elever i 10. klasse, der har søgt 10. klasse og ungdomsuddannelse opdelt på køn, 

kommuneniveau  

 
Note: Ungdomsuddannelse dækker over erhvervsfaglig uddannelse, gymnasial uddannelse og særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 

(STU). Det er elevernes 1. prioritetsvalg, der indgår i beregningen. På trods af, at grafen afspejler de tilgængelige data i LIS, kan der 

forekomme enkelte barer i grafen, som ikke summer til '100%'. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS) 

 

 

5.3.2.3 Andel elever, der har søgt 10. klasse og ungdomsuddannelse opdelt på klassetrin og køn, 

2014/15, skoleniveau 

 9.klasse, 2014/15 10. klasse, 2014/15 

 Ungdomsudd
annelse 

10. Klasse Øvrige Ungdoms-
uddannelse 

10. klasse Øvrige 

Helhedstilbuddet 
Skovmoseskolen 

  83,3%   80,0% 

Hendriksholm Skole 65,5% 31,0%     

Islev Skole 68,8% 29,2%     

Nyager Skole 46,8% 53,2%     

Rødovre Skole 60,8% 37,3%     

Tinderhøj Skole 32,6% 67,4%     

Ungecenter2610 28,6% 42,9% 28,6% 94,6%  4,1% 

Valhøj Skole 57,1% 42,9%     

Kommunen, 2014/15 50,6% 42,6% 6,8% 87,5% 3,8% 8,8% 
Note: Ungdomsuddannelse dækker over erhvervsfaglig uddannelse, gymnasial uddannelse og særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 

(STU). Det er elevernes 1. prioritetsvalg, der indgår i beregningen. 

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS) 
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5.3.3 Uddannelsesstatus 
 

5.3.3.1 Uddannelsesstatus 9 måneder efter afsluttet 9. klasse, kommuneniveau 

 
Note: Elever, som har fuldført et grundforløb på erhvervsuddannelserne tæller som værende i gang med en erhvervsuddannelse, 

selvom de ikke er i gang med et hovedforløb 9 mdr. efter afgang fra 9. klasse. Året angiver det år, hvor eleven har afsluttet 9. klasse.  

På trods af, at grafen afspejler de tilgængelige data i LIS, kan der forekomme enkelte barer i grafen, som ikke summerer til '100%'. 9. 

klasseelever der fortsætter i 10. klasse, er indeholdt i kategorien ’Ikke påbegyndt ungdomsuddannelse’ i tallene for 9. klasse. 

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på tal fra Danmarks Statistik. 

 

Når eleverne har påbegyndt en ungdomsuddannelse, er det interessant, om de også er i stand til at fastholde deres 
valg. 
Rødovres tal ligger over landsgennemsnittet. 
 
 
 
 

5.3.3.2 Uddannelsesstatus 9 måneder efter afsluttet 10. klasse, kommuneniveau 

 
Note: Elever, som har fuldført et grundforløb på erhvervsuddannelserne tæller som værende i gang med en erhvervsuddannelse, 
selvom de ikke er i gang med et hovedforløb 9 mdr. efter afgang fra 10. klasse. Året angiver det år, hvor eleven har afsluttet 10. 

klasse. På trods af, at grafen afspejler de tilgængelige data i LIS, kan der forekomme enkelte barer i grafen, som ikke summerer til 

'100%'. 

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på tal fra Danmarks Statistik. 

 

Desværre ses ikke samme positive tendens for de elever, der er påbegyndt ungdomsuddannelse efter 10 klasse. Her 
er Rødovre 0,5 % under landsgennemsnittet. 
Man kunne med fordel se på årsagerne til denne gruppes frafald. Har det evt. betydning for indholdet i vores 10. 
klasse? 
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5.3.3.3 Fastholdelse i ungdomsuddannelse 9 mdr. efter afsluttet 9. klasse, kommuneniveau 

 
Note: Andel, der fastholdes i ungdomsuddannelse er en person som er i gang med en ungdomsuddannelse ni måneder efter at have 

forladt grundskolen. Denne tæller som værende i gang uanset om personen har afbrudt en eller flere ungdomsuddannelser i perioden 

0-9 måneder. Året angiver det år, hvor eleven har afsluttet 9. klasse.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på tal fra Danmarks Statistik. 
 

5.3.3.4 Fastholdelse i ungdomsuddannelse 9 mdr. efter afsluttet 10. klasse, kommuneniveau 

 
Note: Andel, der fastholdes i ungdomsuddannelse, er en person, som er i gang med en ungdomsuddannelse ni måneder efter at have 

forladt grundskolen. Denne tæller som værende i gang, uanset om personen har afbrudt en eller flere ungdomsuddannelser i perioden 

0-9 måneder. Året angiver det år, hvor eleven har afsluttet 10. klasse.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på tal fra Danmarks Statistik. 
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5.3.4 Andel, der er i gang med en ungdomsuddannelse 

5.3.4.1 Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse, hhv. 3 måneder, 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 

 
Note: At have gennemført ’mindst én ungdomsuddannelse’ efter 6 år vil sige, at man forventes enten at have gennemført en 
ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. For landstal er seneste år 2014 for tallene for 3 måneder og 6 år (forventet). 

Seneste landstal for 15 måneder efter afsluttet 9. klasse er 2013. 

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på tal fra Danmarks Statistik. 

 

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

opdelt på type, kommuneniveau 

 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på tal fra Danmarks Statistik. 
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5.3.4.3 Andel elever, der 15 måneder efter afsluttet 9. klasse er i gang med en ungdomsuddannelse, 

opdelt på type, kommuneniveau 

 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på tal fra Danmarks Statistik. 

 

5.3.4.4 Andel elever, der forventes at fuldføre mindst én ungdomsuddannelse inden 6 år efter afsluttet 
9. klasse opdelt på type, kommuneniveau 

 
Note: At have gennemført ’mindst én ungdomsuddannelse’ efter 6 år vil sige, at man forventes enten at have gennemført en 

ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. 

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på tal fra Danmarks Statistik. 

 

5.3.4.5 Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse, hhv. 3 og 15 måneder efter afsluttet 9. 

eller 10. klasse, skoleniveau 

 3 måneder 15 måneder 

 2014 2013 

 9. Klasse 9. Klasse 

Helhedstilbuddet Skovmoseskolen 37,5% 85,7% 

Hendriksholm Skole 37,8% 86,0% 

Islev Skole 60,0% 89,8% 

Nyager Skole 43,3% 95,9% 

Rødovre Skole 65,9% 84,6% 

Tinderhøj Skole 48,9% 83,8% 

Valhøj Skole 47,6% 89,7% 
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 3 måneder 15 måneder 

Kommunen 48,1% 85,1% 
Note: Året angiver det år, hvor eleven har afsluttet klassetrinnet. Skoler, hvor der ikke er tilgængelige nøgletal i LIS, vises ikke og 

indgår ikke i kommunegennemsnittet.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på tal fra Danmarks Statistik. 

 

5.3.4.6 Andel elever, der har gennemført mindst én ungdomsuddannelse inden for 6 år efter afsluttet 9. 

klasse, kommuneniveau 

 
Note: At have gennemført ’mindst én ungdomsuddannelse’ vil sige, at man enten har gennemført en ungdomsuddannelse eller en 

videregående uddannelse.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på tal fra Danmarks Statistik. 

 

5.3.4.7 Andel elever, der har gennemført mindst én ungdomsuddannelse inden for 6 år efter afsluttet 9. 
klasse, opdelt på type, kommuneniveau 

 
Note: At have gennemført ’mindst én ungdomsuddannelse’ vil sige, at man enten har gennemført en ungdomsuddannelse eller en 

videregående uddannelse. Elever, der har gennemført både en gymnasial og erhvervsfaglig uddannelse, er ikke skilt ud. 

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på tal fra Danmarks Statistik. 
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5.4 Sprog 
 
Der foretages en sprogvurdering i børnehaveklassen, som et forholdsvis nyt tiltag. 
  
Rødovre Kommune placerer sig under landsgennemsnittet med elever, der skal have en skærpet eller særlig indsats. 
Resultatet ses som tilfredsstillende. 
Rødovre Kommune har tilknyttet tale-høre konsulenter til alle skolerne, hvor det er deres primære opgave at arbejde 
med disse elever. 
 

5.4.1 Sprogvurdering i 0.klasse 

5.4.1.1 Antal sprogvurderinger i 0. klasse, kommuneniveau 

 2014/15 2013/14 2012/13 

Kommunen 413 432 395 
Kilde: Rambøll Sprog 

 
 

5.4.1.2 Fordeling på indsatsgrupper i procent, kommuneniveau 

 

 
Kilde: Rambøll Sprog 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



RØDOVRE KOMMUNE KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 

2014/15 
 

   

   

   

   

  37 

 

Fordeling på indsatsgrupper i procent, skoleniveau 

 
Kilde: Rambøll Sprog 

 

 
 
 

 

5.5 Øvrige resultater 
 
Her følger opgørelsen over resultaterne i de læsetests, der gennemføres på kommunalt nivieau. 
Som noget nyt opgøres proportionen inden for årgangen. 
 
Der ses generelt over årene en positiv udvikling i elevernes læsekundskaber. 
Årets resultater på 2. årgang, lever dog ikke op til de kommunale effektmål 
 
Det mangeårige fokus har båret frugt. Handleplanens elementer er nu implementeret på skolerne. Der arbejdes via 

læsevejledere, der afholdes læsekonferencer for blot at nævne et par tiltag. 
  
 
 
 

5.5.1 Kommunal læseevaluering, testresultater 
 

5.5.1.1 Ordlæseprøven (OS64) i 1. klasse 

 Hurtige og sikre læsere* Usikre læsere** Ikke læsere*** 

 2014/15 2013/14 2012/13 2014/15 2013/14 2012/13 2014/15 2013/14 2012/13 

Hendriksholm Skole 89%  63% 9%  2% 3%  13% 

Islev Skole 88%  65% 5%  13% 7%  7% 

Nyager Skole 88%  81% 4%  13% 8%  6% 

Rødovre Skole 78%  85% 18%  13% 5%  3% 

Tinderhøj Skole 72%  56% 17%  41% 12%  3% 

Valhøj Skole 71%  64% 17%  18% 13%  18% 

RK gennemsnit 81%  76% 11%  16% 8%  8% 

Landsgennemsnit 77%  77% 12%  12% 11%  11% 

Note: *A1+B1 i Ordlæseprøven. **C1 i Ordlæseprøven. ***B2+B3+C2+C3 i Ordlæseprøven. 

Kilde: Rødovre Kommune 
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5.5.1.2 Ordlæseprøven (OS120) i 2. klasse 

 Hurtige og sikre læsere* Usikre læsere** Ikke læsere*** 

 2014/15 2013/14 2012/13 2014/15 2013/14 2012/13 2014/15 2013/14 2012/13 

Hendriksholm Skole 70% 86% 91% 21% 6% 5% 9% 8% 4% 

Islev Skole 84% 92% 73% 13% 4% 19% 4% 4% 8% 

Nyager Skole 81% 78% 73% 8% 12% 16% 11% 10% 11% 

Rødovre Skole 73% 68% 70% 15% 15% 8% 14% 17% 23% 

Tinderhøj Skole 77% 81% 72% 21% 13% 4% 2% 6% 24% 

Valhøj Skole 56% 45% 66% 36% 29% 15% 23% 27% 20% 

RK gennemsnit 74% 77% 75% 16% 12% 11% 10% 11% 14% 

Landsgennemsnit 75% 77% 75% 13% 12% 13% 12% 11% 12% 
Note: *A1+B1 i Ordlæseprøven. **C1 i Ordlæseprøven. ***B2+B3+C2+C3 i Ordlæseprøven. 

Kilde: Rødovre Kommune 

 

5.5.1.3 Sætningslæseprøven (SL60) i 3. klasse 

 Hurtige og sikre 
læsere* 

Langsomme og sikre 
læsere** 

Hurtige og usikre 
læsere*** 

Langsomme og 
usikre**** 

 2014/
15 

2013/
14 

2012/
13 

2014/
15 

2013/
14 

2012/
13 

2014/
15 

2013/
14 

2012/
13 

2014/
15 

2013/
14 

2012/
13 

Hendriksholm Skole 69% 91% 84% 25% 24% 12% 0% 0% 0% 7% 0% 4% 

Islev Skole 78% 83% 78% 15% 9% 15% 2% 5% 3% 5% 3% 4% 

Nyager Skole 79% 67% 78% 14% 28% 18% 1% 1% 0% 5% 3% 4% 

Rødovre Skole 80% 74% 83% 19% 20% 13% 1% 5% 3% 0% 8% 2% 

Tinderhøj Skole 67% 70% 84% 24% 16% 8% 4% 2% 0% 6% 13% 8% 

Valhøj Skole 72% 83% 73% 27% 15% 25% 2% 0% 3% 0% 2% 0% 

RK gennemsnit 75% 78% 80% 20% 15% 15% 2% 2% 2% 4% 4% 4% 

Landsgennemsnit 83% 83% 83% 11% 11% 11% 0% 0% 0% 6% 6% 6% 
Note: *A+B i Sætningslæseprøven. **C i Sætningslæseprøven. ***D i Sætningslæseprøven. ****E+F i Sætningslæseprøven. 

Kilde: Rødovre Kommune 

 

5.5.1.4 Udvikling i testresultater i for børnegruppen i 3. klasse, 2014/15 

 Hurtige og sikre læsere* Usikre læsere** Ikke læsere*** 

 3. kl 2. kl 1. kl 3. kl 2. kl 1. kl 3. kl 2. kl 1. kl 

 2014/15 2013/14 2012/13 2014/15 2013/14 2012/13 2014/15 2013/14 2012/13 

Hendriksholm Skole 69% 71% 63% 25% 23% 2% 7% 6% 13% 

Islev Skole 78% 76% 65% 15% 11% 13% 7% 14% 7% 

Nyager Skole 79% 72% 81% 14% 18% 13% 6% 10% 6% 

Rødovre Skole 80% 78% 85% 19% 17% 13% 1% 6% 3% 

Tinderhøj Skole 67% 63% 56% 24% 19% 41% 10% 19% 3% 

Valhøj Skole 72% 55% 64% 27% 30% 18% 2% 16% 18% 

RK gennemsnit 75% 70% 76% 20% 18% 16% 6% 12% 8% 

Landsgennemsnit 83% 75% 77% 11% 13% 12% 6% 12% 11% 
Note: *for 1. og 2. klasse svarer dette til A1+B1 i Ordlæseprøven, for 3. klasse svarer dette til A+B i Sætningslæseprøven. **for 1. og 
2. klasse svarer dette til C1 i Ordlæseprøven, for 3. klasse svarer dette til C i Sætningslæseprøven. ***for 1. og 2. klasse svarer dette 

til B2+B3+C2+C3 i Ordlæseprøven, for 3. klasse svarer dette til D+E+F i Sætningslæseprøven. 

Kilde: Rødovre Kommune 

 

5.5.1.5 Udvikling i testresultater i for børnegruppen i 2. klasse, 2014/15 

 Hurtige og sikre læsere* Usikre læsere** Ikke læsere*** 
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 Hurtige og sikre læsere* Usikre læsere** Ikke læsere*** 

 2. klasse 1. klasse 2. Klasse 1. klasse 2. klasse 1. klasse 

 2014/15 2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 2013/14 

Hendriksholm Skole 70% 86% 21% 6% 9% 8% 

Islev Skole 84% 92% 13% 4% 4% 4% 

Nyager Skole 81% 78% 8% 12% 11% 10% 

Rødovre Skole 73% 68% 15% 15% 14% 17% 

Tinderhøj Skole 77% 81% 21% 13% 2% 6% 

Valhøj Skole 56% 45% 36% 29% 23% 27% 

RK gennemsnit 74% 77% 16% 12% 10% 11% 

Landsgennemsnit 75% 77% 13% 12% 12% 11% 
Note: *for 1. og 2. klasse svarer dette til A1+B1 i Ordlæseprøven. **for 1. og 2. klasse svarer dette til C1 i Ordlæseprøven. ***for 1. 

og 2. klasse svarer dette til B2+B3+C2+C3 i Ordlæseprøven. 
Kilde: Rødovre Kommune 
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6 TRIVSEL 

 
Læring og trivsel hænger sammen, også i Rødovre. 
 
Vi har imødeset den nye nationale trivselsmåling med spænding. 
Undersøgelsen var delt op i en del målrettet 0. til 3. klasse og en del til 4. til 9. klasse. 
 
Resultaterne præsenteres her. 
Der arbejdes med forståelse af resultaterne og trivselstiltag på skolerne. 
 
 
 
 

6.1 Elevernes trivsel 
Elevernes sociale trivsel er god. De er i gode relationer til hinanden og til deres lærere. 
 
Dog skal der arbejdes med indholdet i den faglige undervisning, ligesom eleverne efterlyser mere indflydelse på 
undervisningens indhold og dens afvikling. Faktorer der er vigtige for at fastholde en høj grad af motivation. 

 
Skoleforvaltningen vil sikre en drøftelse af dette. 
 
 

 
 

6.1.1 Trivsel i 0.-3. klasse 

 

6.1.1.1 Svarfordeling på udvalgte spørgsmål, 2015, kommuneniveau 

Er du glad for din klasse? 

 
Føler du dig alene i skolen? 

 
Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det? 
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Er du glad for dine lærere? 

 
Er lærerne gode til at hjælpe dig? 

 
Lærer du noget spændende i skolen? 

 
Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne? 

 
Note: Den nationale trivselsmåling består af 20 spørgsmål for elever i indskolingen. Ovenstående syv spørgsmål er udvalgt som 

pejlemærker for trivslen efter anbefaling fra Dansk Center for Undervisningsmiljø. 

Kilde: Den årlige nationale trivselsmåling. Styrelsen for It og Læring (LIS) 

 

6.1.1.2 Andel elever, der på udvalgte spørgsmål har angivet den ‘ringest mulige trivsel’, 2015, 

skoleniveau 

 Er du glad 
for din 
klasse? 

Føler du dig 
alene i 
skolen? 

Er der 
nogen, der 
driller dig, 

så du bliver 
ked af det? 

Er du glad 
for dine 
lærere? 

Er lærerne 
gode til at 

hjælpe dig? 

Lærer du 
noget 

spændende 
i skolen? 

Er du med 
til at 

bestemme, 
hvad I skal 

lave i 
timerne? 

Svarkategori ´Nej´ ´Ja, tit´ ´Ja, tit´ ´Nej´ ´Nej´ ´Nej´ ´Nej´ 

Hendriksholm Skole 1,7% 9,6% 7,6% 1,3% 0,9% 4,4% 50% 

Islev Skole 3,4% 11,5% 14,7% 0,7% 3,0% 4,8% 59% 

Nyager Skole 4,1% 6,0% 10,8% 3,8% 3,0% 7,5% 48% 

Rødovre Skole 2,8% 5,7% 8,1% 5,7% 6,0% 7,2% 40% 

Tinderhøj Skole 5,0% 4,1% 6,6% 2,5% 2,5% 6,0% 40% 

Valhøj Skole 1,9% 5,7% 9,8% 2,9% 1,9% 9,3% 41% 

Kommunen 3,2% 7,3% 9,9% 2,8% 3,0% 6,5% 47% 
Note: Den nationale trivselsmåling består af 20 spørgsmål for elever i indskolingen. De syv viste spørgsmål er udvalgt som 

pejlemærker for trivslen efter anbefaling fra Dansk Center for Undervisningsmiljø. Eleverne har for hvert spørgsmål haft mulighed for at 

svare på en 3-gradsskala – tabellen her viser andelen, der har angivet den ‘ringest mulige trivsel’. 

Kilde: Den årlige nationale trivselsmåling. Styrelsen for It og Læring (LIS) 
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6.1.2 Trivsel i 4.-9. klasse 

6.1.2.1 Samlet indikator for trivsel og indikatorer opdelt på temaer, 2015, kommuneniveau 

 
Note: 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. 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 samlede indikator beregnes som 

et gennemsnit af de 29 spørgsmål, som indgår i de fire temaer.  

Kilde: Den årlige nationale trivselsmåling. Styrelsen for It og Læring (LIS) 

 

6.1.2.2 Fordeling af elevernes gennemsnit opdelt på temaer, 2015, kommunueniveau 

Social trivsel 

 
Faglig trivsel 

 
Støtte og inspiration 

 
Ro og orden 
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Note: 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. Figurerne 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: Den årlige nationale trivselsmåling. Styrelsen for It og Læring (LIS) 

 

6.1.2.3 Indikatorer for trivsel opdelt på temaer, 2015, skoleniveau 

 Social trivsel Faglig trivsel Støtte og inspiration Ro og orden 

Hendriksholm Skole 4,0 3,7 3,2 3,7 

Islev Skole 4,0 3,7 3,2 3,6 

Nyager Skole 4,0 3,7 3,1 3,5 

Rødovre Skole 4,1 3,9 3,3 3,7 

Tinderhøj Skole 3,9 3,6 3,2 3,5 

Valhøj Skole 4,1 3,8 3,4 3,9 

Kommunen 4,0 3,7 3,2 3,6 
Note: Den nationale trivselsmåling for elever på mellemtrinnet og i udskolingen opgøres på en skala fra 1 til 5, hvor 1 repræsenterer 

den ringest mulige trvisel 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: Den årlige nationale trivselsmåling. Styrelsen for It og Læring (LIS) 

 

 
 
 
 

6.2 Fravær 
 
 
 
 

 

6.2.1.1 Det gennemsnitlige elevfravær i procent opdelt på fraværstype, kommuneniveau  

 
Note: Specialskoler, 10. klassecentre og kommunale ungdomsskoler er ikke indeholdt i tallene.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolernes indberetning. 
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6.2.1.2 Det gennemsnitlige elevfravær i procent opdelt på fraværstype, 2014/15, skoleniveau 

 
Note: Specialskoler, 10. klassecentre og kommunale ungdomsskoler er ikke indeholdt i kommune- og landsopgørelsen. Skoler, hvor der 

ikke er tilgængelige nøgletal i LIS, vises ikke.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolernes indberetning samt kommunens indberetning, november 2015 

 
Elevernes fravær er steget en lille smule i forhold til 2013/2014. 
 
Vi er 0,6 % over landsgennemsnittet for året.  
 
Igennem de sidst fire år, har det samlede fraværet været nogenlunde stabilt i Rødovre, dog med en stigning i det 
”ulovlige” fravær. 
 
Der er variabler fra skole til skole, og opgørelsen vil betyde en drøftelse af registreringsmetoder, årsager, handlinger 
til nedbringelser m.v.  
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7 INKLUSION 
 
 
Rødovres inklusions tal er stabile. 
Der er ikke oprettet yderligere pladser og indsatsen løses indenfor de eksisterende rammer. 
Tabel 7.1.1.3 er udtryk for, at vores specialklasser er placerede på disse skoler. Det er således elever fra hele 
kommunen. 

 

7.1.1.1 Inklusionsgrad (andel elever, der modtager undervisning i den almene undervisning), 
kommuneniveau 

 
Note: Nøgletallet er opgjort i forhold til elevernes bopælskommune og beregnes som andelen af elever, der er inkluderet i den 

almindelige undervisning i forhold til det samlede antal elever. Det vil sige elever, der ikke modtager undervisning i specialklasser i 

forhold til det samlede antal elever. Elever i specialskoler og dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder er per definition 

specialklasseelever.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på tal fra Danmarks Statistik. 
 

7.1.1.2 Antal elever der modtager specialundervisning, kommuneniveau 

 Antal elever Procent 

Kommunen, 2014/15 289 7,4% 

Kommunen, 2013/14 301 7,9% 

Kommunen, 2012/13 307 8,1% 
Note: Alle elever i specialskoler, dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder modtager per definition specialundervisning. Det samme 

gælder elever i specialklasser i folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Elever med bopæl i andre kommuner indgår i tabellen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på tal fra Danmarks Statistik. 

 

7.1.1.3 Antal elever der modtager specialundervisning, 2014/15, skoleniveau  

 Antal elever Procent 

Helhedstilbuddet Skovmoseskolen 114  

Hendriksholm Skole 52 8,6% 

Islev Skole 8 1,1% 

Tinderhøj Skole 46 9,4% 

Valhøj Skole 29 4,3% 

Kommunen, 2014/15 289 7,4% 
Note: Alle elever i specialskoler, dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder modtager per definition specialundervisning. Det samme 

gælder elever i specialklasser i folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Elever med bopæl i andre kommuner indgår i tabellen. 

Skoler, hvor der ikke er tilgængelige nøgletal i LIS, vises ikke.  
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på tal fra Danmarks Statistik. 

 

7.1.1.4 Antal klager til ’Klagenævnet for Specialundervisning’, kommuneniveau 

 Antal klager 

2014/15 0 

2013/14 1 

2012/13 0 
Kilde: Kommunens egen indberetning 
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8 KVALITETSOPLYSNINGER 
 
 

8.1 Kompetencedækning 
 
Kompetencedækning opgøres med afsæt i ministeriets vejledning. Lærere kan have uddannelsesmæssig baggrund 
med linjefag, alternativt kan skolelederen vurdere, om undervisningserfaring suppleret med faglige kurser i faget er 
dækkende. 
Der er et fald på 1 % i den kommunale kompetencedækning i forhold til 2013/2014. 
Opdelt på fagene gentages tidligere års tendenser. Det er de fag, der har færrest timer i skolen, der også har den 
dårligste kompetencedækning. Dette er en landsdækkende tendens. 
Det er også tydeligt, at graden af kompetencedækket undervisning er stigende gennem elevernes skoleforløb. Den 
tendens har vi set gennem alle de år, hvor kompetencedækning er opgjort, og den er ligeledes landsdækkende. 
 
Det er altid vigtigt, at der pågår en løbende drøftelse af skolernes kompetencedækning.  
Forvaltningen vil sætte fokus på området, idet niveauet for kompetencedækningen løftes i forhold til den nationale 
målsætning på fuld dækning i 2020. 
 

 
 

8.1.1.1 Samlet kompetencedækning, kommuneniveau 

 
Note: Specialskoler, 10. klassecentre og kommunale ungdomsskoler er ikke indeholdt i tallene.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 
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8.1.1.2 Kompetencedækning opdelt på fag, 2014/15, kommuneniveau   

 
Note: Specialskoler, 10. klassecentre og kommunale ungdomsskoler er ikke indeholdt i tallene.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 
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8.1.1.3 Kompetencedækning opdelt på klassetrin, 2014/15, kommuneniveau  

 
Note: Specialskoler, 10. klassecentre og kommunale ungdomsskoler er ikke indeholdt i tallene.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning 

 

8.1.1.4 Samlet kompetencedækning, 2014/15, skoleniveau 

 
Note: Specialskoler, 10. klassecentre og kommunale ungdomsskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning samt kommunens indberetning. 

 

Der sættes fokus på Nyager Skoles noget lavere kompetencedækning. 
 
 
 
 
 
 

8.2 Øvrige kvalitetsoplysninger 
 
Modsat mange andre kommuner oplever Rødovre en stigning i skolernes elevtal, hvilket primært skyldes 
befolkningstilvækst i kommunen. 
Der er dog flere elever end landsgennemsnittet, der ikke går i vores skoler. En del af årsagen hertil er Rødovre 
kommunes placering på Vestegnen, der er ikke langt til en skole i nabokommunen, hvad enten det er en kommunal 
skoler eller en privat skole. 
Skolerne modtager også en del elever fra nabokommunerne. 
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8.2.1 Elevtal 
 

8.2.1.1 Elevtal, andel med bopæl i kommunen og andel, der modtager undervisning i dansk som 

andetsprog, kommuneniveau 

 Elevtal Andel af elever med bopæl 
i kommunen 

Undervisning i dansk som 
andetsprog, andel elever 

Kommunen, 2014/15 3.905 94,0% 2,1% 

Kommunen, 2013/14 3.793 93,1% 8,2% 

Kommunen, 2012/13 3.773 93,4% 4,5% 

Landstal, 2014/15 - 95,8% 4,6% 
Note: Tallene er opgjort pr. 5. september (bopælskommune dog opgjort pr. 1. januar).  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på tal fra Danmarks Statistik. 

 

NB: Det antages at faldet i Dansk som andetsprog, primært har afsæt i registeringen på skolerne, hvilket der følges op 
på. 
 

 
 
 

8.2.1.2 Elevtal, andel med bopæl i kommunen og andel, der modtager undervisning i dansk som 

andetsprog, 2014/15, skoleniveau 

 Elevtal Andel af elever med bopæl i 
kommunen 

Undervisning i dansk som 
andetsprog, andel elever 

  Drenge Piger Drenge Piger 

Hendriksholm Skole 608 96,7% 92,2% 5,0% 7,8% 

Islev Skole 714 93,4% 94,8%   

Nyager Skole 691 95,2% 97,3% 4,2% 1,8% 

Rødovre Skole 656 97,9% 94,7%   

Tinderhøj Skole 487 96,5% 98,3%   

Ungecenter2610 34 100,0% 93,8%   

Valhøj Skole 678 89,1% 83,2% 2,2% 2,5% 

Kommunen, 2014/15 3.905 94,0% 2,1% 
Note: Tallene er opgjort pr. 5. september (bopælskommune dog opgjort pr. 1. januar). Skoler, hvor der ikke er tilgængelige nøgletal i 

LIS, vises ikke og indgår ikke i kommunegennemsnittet.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på tal fra Danmarks Statistik. 
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9 KOMMUNALE MÅL OG INDSATSOMRÅDER 
 
 

9.1 Samlet status på kommuneniveau 
 

9.1.1.1 Samlet status på kommunale mål- og indsatsområder, kommuneniveau 

 
Kilde: Skoleledernes besvarelse af spørgeskema. 

 

 
 

9.2 Inklusion 
 

9.2.1.1 Status på 'Inklusion' opdelt på delmål, kommuneniveau 

 
Kilde: Skoleledernes besvarelse af spørgeskema.  
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9.3 IT/digitalisering 
 

9.3.1.1 Status på 'IT/digitalisering' opdelt på delmål, kommuneniveau 

 
Kilde: Skoleledernes besvarelse af spørgeskema.  
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9.4 Læring 
 

9.4.1.1 Status på 'Læring' opdelt på delmål, kommuneniveau 

 
Kilde: Skoleledernes besvarelse af spørgeskema.  
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9.5 Sundhed/Trivsel 
 

9.5.1.1 Status på 'Sundhed/trivsel' opdelt på delmål, kommuneniveau 

 
Kilde: Skoleledernes besvarelse af spørgeskema.  
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9.6 Samlet status på skoleniveau 
 

 

9.6.1.1 Samlet status på kommunale mål opdelt på målområder, skoleniveau 

 Inklusion IT/ digitalisering Læring Sundhed/ trivsel 

Helhedstilbuddet 
Skovmoseskolen 

4,3 4,5 4,5 4,3 

Hendriksholm Skole 2,9 2,7 3,2 3,2 

Islev Skole 3,8 3,5 4,1 3,5 

Nyager Skole 4,0 3,8 4,0 3,7 

Rødovre Skole 4,9 4,5 4,7 4,2 

Tinderhøj Skole 3,3 4,3 3,6 3,3 

Ungecenter2610 3,6 3,4 3,6 3,3 

Valhøj Skole 3,5 2,9 4,0 3,6 

Kommunen, 2015 3,8 3,7 4,0 3,6 
Note: Skoler, der ikke fremgår af tabellen, har ikke svaret på spørgeskemaet.  

Kilde: Skoleledernes besvarelse af spørgeskema. 

 

  



RØDOVRE KOMMUNE KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 

2014/15 
 

   

   

   

   

  55 

 

9.7 Udviklingsaftale samt de kommunal effektmål 
 

Der er redegjort for status på de kommunale effektmål under den samlede helhedsvurdering. 
 
 
 

9.8 Øvrige kommunale fokusområder 
 
Der henvises til de enkelte skolers beskrivelse 
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10  OPFØLGNING PÅ HANDLINGSPLANER 
 
 
Tinderhøj Skole er pålagt en handleplan. Se nærmere i skolens eget afsnit. 
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11  KOMMUNALBESTYRELSENS UDTALELSE 
 
 
 
 

Kvalitetsrapporten for Rødovre Kommunes folkeskoler 2014/2015 blev behandlet i Kommunalbestyrelsen 
den 29. marts 2016. 
 
I forbindelse med behandlingen blev der fra flere partier udtrykt tilfredshed med den fremgang, der kan 

spores i elevernes resultater.  Der var desuden ros til personalet for det store arbejde, der hver dag 
bliver gjort på skolerne, for at eleverne kan blive så dygtige, som det er muligt.    
 
Det politiske fokus vil i de kommende år være rettet mod høj faglighed i undervisningen, nedbringelse af 
elevfravær, fuld kompetencedækning i fagene, elevernes uddannelsesparathed og på at alle elever 
fuldfører en afgangsprøve. 
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 Hendriksholm Skole 

 

 Rødovre Kommune 
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PRÆSENTATION AF HENDRIKSHOLM SKOLE 
 
Hendriksholm Skole ligger i den sydlige del af Rødovre Kommune, ved Roskildevej og Avedøre Havnevej.  
 
For nogle år siden blev det besluttet, at skolen skulle have en eksperimenterende profil, der gør undervisningen mere 
varieret og som udfordrer eleverne og får dem til at trives. 
 
Skolen er tosporet på 4 årgange og tresporet på 6 årgange. Der er i alt 32 klasser, heraf er 6 specialklasser, hvor 
eleverne har generelle indlæringsvanskeligheder. 
 
I skoleåret 2014/2015 var der ca. 600 elever.  
 
Endelig er 2 SFO-afdelinger også en del af skolen. Disse SFO´er dækker elever fra børnehaveklasse til 7. klasse. 
 
Skoledistriktet består både af socialt boligbyggeri og villabebyggelse, imellem hvilke antallet af elever er næsten 
ligeligt fordelt. 
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1 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 

 
Hendriksholm Skole har en eksperimenterende profil, som skolen løbende arbejder med at gøre tydelig.  
Det er skolens hensigt, at det eksperimenterende skal være en del af elevernes hverdag, hvor de er aktive, når de 
lærer. De skal både med deres hoved og krop være undersøgende og i bevægelse i deres læring.  

 
I trivselsundersøgelsen fremgår det, at eleverne heldigvis trives rigtig godt på skolen.  
Især i indskolingen ses det, at trivslen er meget høj.  
I mange klasser er trivslen både højere end gennemsnittet for Rødovre Kommune og hele landet. Det er meget 
tilfredsstillende og stemmer godt overens med det, som personalet oplever.  
 
På mellemtrinnet og i udskolingen er trivslen også god og ligger på et tilfredsstillende niveau. Fremadrettet vi vil 
arbejde på at forbedre trivslen på mellemtrinnet og i udskolingen. 
 
Med hensyn til de faglige resultater så er den kommende målsætning for skolen, at eleverne skal klare sig bedre end 
det forventes i forhold til elevernes socioøkonomiske reference.  
I afgangsprøverne kan vi se, at skolen ligger lidt under det forventede resultat i forhold til den socioøkonomiske 
reference.  
 
I de nationale test er det halvdelen af klasserne, der ligger over det forventede. Den anden halvdel ligger under det 
forventede.  
I den kommende tid vil vi etablere fagteams for personalet for at styrke fagligheden igennem faglig sparring og 
inspiration. Desuden vil vi yderligere udvikle indsatsområderne med målstyret læring og aktionslæring og forhåbentlig 
derved opnå bedre faglige resultater. Og således også nærme os de nationale målsætninger for læsning og 
matematik.   
 
Med hensyn til kompetencedækning så er skolen en af spydspidserne i Rødovre Kommune. Vi er dog nødt til at få 
efteruddannet personalet i sprogfagene, historie, kristendom, idræt, billedkunst og madkundskab.  
Vi planlægger med at ansætte musiklærere fremadrettet, så vi sikrer, at der bliver undervist af faguddannet 
personale. 
 
Sprogvurderingen på 0. årgang viser, at børnene på Hendriksholm Skole ligger bedre end normfordelingen. Det er 
meget glædeligt, og er et godt udgangspunkt for elevernes fortsatte læring med hensyn til læsning. 
 
Hvad IT angår, vil skolen i den kommende tid arbejde fokuseret med Rødovre Kommunes IT-handleplan for de 

pædagogiske centre, så målene nås i 2018. 
 
 
 
 
 

1.1 Nationale test 

 
På Hendriksholm Skole er det kun sidste års 2. klasse, der opfylder 80 % -målsætningen i læsning. Det skal der ikke 
være tvivl om, at skolen gerne vil gøre bedre.  
Heldigvis ser det bedre ud, når der ses på elevernes resultater i forhold til den socioøkonomiske reference. Halvdelen 
af klasserne ligger således over det forventede resultat. Det fortæller os, at udgangspunktet er godt.  
De fleste resultater skal ikke flyttes markant, men derimod flyttes til et realistisk højere niveau.  
 
I indskolingen vil vi fortsætte med læseindsatsen i form af "Stjernestund", som er målrettet læseundervisning, hvor 

eleverne er inddelt på hold efter deres læseniveau.  
Generelt vil vi i den kommende tid arbejde målrettet med at inddrage vores læse- og matematikvejledere i arbejdet 
med at forbedre elevernes resultater i læsning og matematik. 
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1.2 Aflagt afgangsprøver 

 
De sidste to år har Hendriksholm Skole desværre oplevet, at der har været mellem 15 - 20 % af afgangseleverne, der 
ikke har aflagt afgangsprøve.  
Det er en stor procentdel, som vi har arbejdet meget på i dette skoleår at få nedbragt.  
Vi har indkaldt til netværksmøder med elever, deres forældre og skolen og i nogle tilfælde også med sagsbehandlere 
for at lave handleplaner for elever, der ikke kommer regelmæssigt i skole. Handleplaner, som sigter mod at eleverne 
kan få deres afgangsprøver, så de kan komme videre i livet.  
Desuden er kontaktsamtalerne mellem lærere og elever blevet gennemført systematisk, hvilket også har stor 
betydning i forbindelse med at gøre eleverne i 9. klasse parate til afgangsprøverne.  
Vi oplever, at vi er godt på vej og forventer, at det kommende års tal for elever, der går til afgangsprøven, vil være 
øget markant. 
 
 
 
 

 

1.3 Karaktergennemsnittet ved afgangsprøverne 

 
Karaktergennemsnittet for afgangsprøverne i maj/juni 2015 var ikke tilfredsstillende.  
Det ligger under landsgennemsnittet og er i det hele taget for lavt. Det vil skolen gerne gøre bedre.  
 
Skolen har i Udviklingsaftalen for "Høj faglighed" fra december 2015 beskrevet og sat som mål, at elevernes 
afgangsprøvekarakterer fremover skal forbedres.  
Vi har i det nuværende skoleår (2015/2016) justeret i personalesammensætningen på årgangen, således at det er 
kompetente og erfarne lærere i alle fag, der fører eleverne til afgangsprøverne.   
 
Desuden vil mindre elevfravær og de gennemførte kontaktsamtaler forhåbentlig betyde bedre resultater i 
afgangsprøverne. 
 
 
 

 

1.4 Karaktergennemsnit med afsæt i den socioøkonomiske ramme 

 
Med hensyn til den socioøkonomiske reference så ligger gennemsnittet lidt under det forventede resultat.  
Året før lå det lidt over. I de sidste to år er der således ikke tale om signifikante forskelle.  
Imidlertid er det som nævnt under den sammenfattende helhedsvurdering skolens mål, at skolens afgangselever 
fremover skal klare sig bedre end forventet i forhold til den socioøkonomiske reference.  
Skolen er allerede i fuld gang med at arbejde på, at forbedre resultaterne.  
Lærerteamet har arbejdet hårdt på at skabe gode relationer til eleverne, således at eleverne møder regelmæssigt i 
skole og får differentieret undervisning, som passer til deres niveau.   
 
 
 
 
 

1.5 Overgang til Ungdomsuddannelserne 

 
Af dataene for uddannelsesparathed ses det, at drengene bliver vurderet uddannelsesparate, mens det for pigerne ser 
anderledes ud. Der er for stor en procentdel af pigerne, som bliver vurderet til ikke at være parate til at tage en 
ungdomsuddannelse.  
Der skal vi gøre noget. Det vil fremover være et fokusområde i vores udskoling, som vi vil lave en indsats omkring.   
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1.6 Læseprøverne 

 
Skolens 1. klasser klarede sig rigtig flot ved de kommunale læseprøver i maj 2015. Der var kun 2,5 %, der var "ikke-
læsere" og 9 %, der var langsommen men sikre læsere. Det er meget tilfredsstillende og måske et udtryk for at den 
niveauopdelte holdundervisning i læsning, har haft en god virkning, når den bliver gennemført tidligt (1. klasse) i 
elevernes skoleforløb.  
For 2.- og 3. klasserne ser det ikke lige så godt ud. På begge årgange er der omkring 70 % sikre hurtige læsere. Dette 
tal bliver forhåbentlig bedre ved næste års målinger, når der er gået endnu et år med niveaudelt holdundervisning i 
læsning "Stjernestund".    
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2 RESULTATER 

2.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 

2.1.1 Andel af elever med 'gode' resultater i de nationale test 

2.1.1.1 Oversigt over om andelen af elever, som er ’gode’ til læsning/matematik er mindst 80% 

 Dansk, læsning Matematik 

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

Skolen, 2014/15 Ja Nej Nej Nej Nej Nej 

Skolen, 2013/14 Nej Nej Nej Ja Nej Nej 

Skolen, 2012/13 Ja Nej Nej Nej Nej Nej 

Kommunen, 2014/15 Nej Nej Nej Nej Nej Nej 
Note: ’Andel elever med gode resultater i dansk, læsning / matematik’ beskriver, hvor stor en andel af eleverne på et givet k lassetrin, 

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. 

Specialskoler indgår ikke i kommuneopgørelsen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 

 
 

2.1.1.2 Udviklingen fra 2012/13 til 2014/15 i andelen af elever med ’gode’ resultater i dansk læsning 

ved de nationale test 

 

Dansk læsning, 8. klasse 2014/15 
 

 
Dansk læsning, 6. klasse 2014/15 
 

 
 
Dansk læsning, 4. klasse 2014/15 
 

 
Note: Ovenstående figurer viser udviklingen for den samme årgang over tid. Andelen af elever, der var ’gode’ til at læse ved de 

nationale test i 2012/13 er, både på skolen og i kommunen som helhed, opgjort til 0, og illustrerer årgangens udgangspunkt. De øvrige 

tal i den enkelte figur skal ses i relation til dette. Er tallet for skolen i 2014/15 fx 5,5, betyder det at andelen af elever på årgangen, der 

er ’gode’ til at læse, er steget med 5,5 procentpoint sammenliget med 2012/13. Figurerne kan ikke anvendes til at sammenligne 

andelen af ’gode’ læsere på henholdsvis skolen og i kommunen som helhed, men anvendes til at sammenholde udviklingen for de 

enkelte årgange på skolen med udviklingen for samme årgange på kommuneniveau. Specialskoler er ikke indeholdt i 
kommuneopgørelsen. Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 
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2.1.1.3 Udviklingen fra 2011/12 til 2014/15 i andelen af elever med ’gode’ resultater i matematik ved 
de nationale test  

 
Matematik, 6. Klasse 2014/15 
 

 
Note: Ovenstående figurer viser udviklingen for den samme årgang over tid. Andelen af elever, der var ’gode’ til at regne ved de 
nationale test i 2011/12 er, både på skolen og i kommunen som helhed, opgjort til 0, og illustrerer årgangens udgangspunkt. De øvrige 

tal i den enkelte figur skal ses i relation til dette. Er tallet for skolen i 2014/15 fx 5,5, betyder det at andelen af elever på årgangen, der 

er ’gode’ til at regne, er steget med 5,5 procentpoint sammenliget med 2011/12. Figurerne kan ikke anvendes til at sammenligne 

andelen af ’gode’ læsere på henholdsvis skolen og i kommunen som helhed, men anvendes til at sammenholde udviklingen for de 

enkelte årgange på skolen med udviklingen for samme årgange på kommuneniveau. Specialskoler er ikke indeholdt i 

kommuneopgørelsen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 

 

2.1.2 Andel af de ’allerdygtigste’ elever i de nationale test 

2.1.2.1 Oversigt over, om andelen af de ’allerdygtigste’ elever er steget 

 Dansk, læsning Matematik 

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

Skolen, 2014/15 ift. 2013/14 Nej Ja Ja Ja Ja Ja 

Skolen, 2013/14 ift. 2012/13 Nej Nej Ja Ja Ja Nej 

Kommunen, 2014/15 ift. 2013/14 Nej Ja Nej Ja Ja Ja 
Note: ’Andel af de allerdygtigste elever i dansk, læsning/matematik’ beskriver, hvor stor en andel af eleverne på et givet klassetrin, der 

har opnået et resultat i de nationale test, der karakteriseres som ’fremragende’ på den kriteriebaserede skala. ’Ja’ angiver at andelen er 

steget, ’Nej’ angiver at andelen ikke er steget, ’-’ angiver, at der ikke er data for skolen. Specialskoler indgår ikke i 

kommuneopgørelsen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS).  

 
 

2.1.2.2 Udviklingen fra 2012/13 til 2014/15 i andelen af de ’allerdygtigste’ elever til at læse ved de 

nationale test 

 

Dansk læsning, 8. klasse 2014/15 
 

 
Dansk læsning, 6. klasse 2014/15 
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Dansk læsning, 4. klasse 2014/15 
 

 
Note: Ovenstående figurer viser udviklingen for den samme årgang over tid. Andelen af elever, der var karakteriseret som de 

’allerdygtigste’ til at læse ved de nationale test i 2012/13 er, både på skolen og i kommunen som helhed, opgjort til 0, og illustrerer 

årgangens udgangspunkt. De øvrige tal i den enkelte figur skal ses i relation til dette. Er tallet for skolen i 2014/15 fx 5,5, betyder det 

at andelen af elever på årgangen, der er karakteriseret som de ’allerdygtigste’ til at læse, er steget med 5,5 procentpoint sammenliget 

med 2012/13. Figurerne kan ikke anvendes til at sammenligne andelen af de ’allerdygtigste’ læsere på henholdsvis skolen og i 
kommunen som helhed, men anvendes til at sammenholde udviklingen for de enkelte årgange på skolen med udviklingen for samme 

årgange på kommuneniveau. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 

 

2.1.2.3 Udviklingen fra 2011/12 til 2014/15 i andelen af de ’allerdygtigste’ elever til matematik ved de 

nationale test 

 
Matematik, 6. Klasse 2014/15 
 

 
Note: Ovenstående figurer viser udviklingen for den samme årgang over tid. Andelen af elever, der blev karakteriseret som de 

‘allerdygtigste’ til at regne ved de nationale test i 2011/12 er, både på skolen og i kommunen som helhed, opgjort til 0, og illustrerer 

årgangens udgangspunkt. De øvrige tal i den enkelte figur skal ses i relation til dette. Er tallet for skolen i 2014/15 fx 5,5, betyder det 

at andelen af elever på årgangen, der er karakteriseret som de ‘allerdygtigste’ til at regne, er steget med 5,5 procentpoint sammenliget 

med 2011/12. Figurerne kan ikke anvendes til at sammenligne andelen af de ‘allerdygtigste’ læsere på henholdsvis skolen og i 

kommunen som helhed, men anvendes til at sammenholde udviklingen for de enkelte årgange på skolen med udviklingen for samme 

årgange på kommuneniveau. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 

 

2.1.3 Andel af elever med ’dårlige’ resultater i de nationale test 

2.1.3.1 Oversigt over, om andelen af elever med ’dårlige’ resultater er faldet 

 Dansk, læsning Matematik 

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

Skolen, 2014/15 ift. 2013/14 Ja Ja Ja Nej Ja Ja 

Skolen, 2013/14 ift. 2012/13 Nej Nej Nej Ja Nej Nej 

Kommunen, 2014/15 ift. 2013/14 Nej Nej Ja Ja Ja Ja 
Note: ’Andel elever med dårlige resultater i dansk, læsning/matematik’ beskriver, hvor stor en andel af eleverne på et givet klassetrin, 

der har opnået et resultat i de nationale test, der karakteriseres som ’mangelfuld’ eller ’ikke tilstrækkelig’ på den kriteriebaserede skala. 

’Ja’ angiver at andelen er faldet, ’Nej’ angiver at andelen ikke er faldet, ’-’ angiver, at der ikke er data for skolen. Specialskoler indgår 

ikke i kommuneopgørelsen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS).  
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2.1.3.2 Udviklingen fra 2012/13 til 2014/15 i andelen af elever med ’dårlige’ resultater i dansk læsning 
ved de nationale test 

 
Dansk læsning, 8. klasse 2014/15 

 

 
Dansk læsning, 6. klasse 2014/15 
 

 
 
Dansk læsning, 4. klasse 2014/15 
 

 
Note: Ovenstående figurer viser udviklingen for den samme årgang over tid. Andelen af elever, der var karakteriseret som de ’dårligste’ 

til at læse ved de nationale test i 2012/13 er, både på skolen og i kommunen som helhed, opgjort til 0, og illustrerer årgangens 

udgangspunkt. De øvrige tal i den enkelte figur skal ses i relation til dette. Er tallet for skolen i 2014/15 fx 5,5, betyder det at andelen 
af elever på årgangen, der er karakteriseret som de ’dårligste’ til at læse, er steget med 5,5 procentpoint sammenliget med 2012/13. 

Figurerne kan ikke anvendes til at sammenligne andelen af de ’dårligste’ læsere på henholdsvis skolen og i kommunen som helhed, 

men anvendes til at sammenholde udviklingen for de enkelte årgange på skolen med udviklingen for samme årgange på 

kommuneniveau. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 

 

2.1.3.3 Udviklingen fra 2011/12 til 2014/15 i andelen af elever med ’dårlige’ resultater i matematik ved 

de nationale test 

 
Matematik, 6. Klasse 2014/15 
 

 
Note: Ovenstående figurer viser udviklingen for den samme årgang over tid. Andelen af elever, der blev karakteriseret som de 

‘dårligste’ til at regne ved de nationale test i 2011/12 er, både på skolen og i kommunen som helhed, opgjort til 0, og illustrerer 

årgangens udgangspunkt. De øvrige tal i den enkelte figur skal ses i relation til dette. Er tallet for skolen i 2014/15 fx 5,5, betyder det 

at andelen af elever på årgangen, der er karakteriseret som de ‘dårligste’ til at regne, er steget med 5,5 procentpoint sammenliget med 

2011/12. Figurerne kan ikke anvendes til at sammenligne andelen af de ‘dårligste’ læsere på henholdsvis skolen og i kommunen som 

helhed, men anvendes til at sammenholde udviklingen for de enkelte årgange på skolen med udviklingen for samme årgange på 

kommuneniveau. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 
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2.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 

2.2.1 Andel der har aflagt alle prøver i 9. klasse 

2.2.1.1 Andel elever i 9. klasse, der har aflagt alle prøver ved Folkeskolens Afgangsprøve i 9. klasse 

 
Note: Specialklasser er ikke indeholdt i grafen. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen .  Andelen af elever, der har aflagt 

alle prøver i 9. klasse er beregnet på baggrund af elever, der har aflagt mindst én prøve ved folkeskolens afgangsprøve samt elever, 

der er udeblevet/fritaget/sygemeldt fra alle prøver. 

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 
 

 

2.2.2 Karaktergennemsnit ved afslutningen af 9. klasse  
 

2.2.2.1 Karaktergennemsnit ved Folkeskolens Afgangsprøve i dansk, matematik og bundne prøvefag 

 Dansk Matematik Bundne prøvefag (i alt) 

Skolen, 2014/15 5,7 5,6 6,0 

Skolen, 2013/14 6,0 5,3 6,1 

Skolen, 2012/13 6,5 5,6 6,6 

Kommunen, 2014/15 7,0 6,7 6,9 
Note: Specialklasser er ikke indeholdt i grafen. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen. Gennemsnittet er beregnet for de 

elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 

 
 

2.2.2.2 Karaktergennemsnit ved Folkeskolens Afgangsprøve i dansk, matematik og bundne prøvefag, 

fordelt på fag og køn 

 Dansk Matematik Bundne prøvefag (i alt) 

 Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger 

Skolen, 2014/15 6,0 5,3 6,0 5,0 6,2 5,7 

Skolen, 2013/14 4,8 6,7 5,8 5,1 5,4 6,6 

Skolen, 2012/13 6,3 6,7 6,1 5,2 6,9 6,4 

Kommunen, 2014/15 6,5 7,8 7,0 6,8 6,6 7,4 
Note: Specialklasser er ikke indeholdt i grafen. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen. Gennemsnittet er beregnet for de 

elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 

 

 

2.2.3 Socioøkonomiske referencer for 9. klasse 

 

2.2.3.1 Socioøkonomiske referencer for 9. klasse, bundne prøver i alt ved Folkeskolens Afgangsprøve 

 Karaktergennemsnit Socioøk. reference 

Skolen, 2014/15 6,0 6,2 

Skolen, 2013/14 6,1 5,9 

Skolen, 2012/13 6,6 6,3 
Note: Den socioøkonomiske reference er et statistisk beregnet udtryk, som viser, hvordan elever på landsplan med samme bag-

grundsforhold som skolens elever har klaret afgangsprøverne. Specialklasser er ikke indeholdt i tabellen. ’Dansk Orden’ er ikke 

medregnet. En stjernemarkering angiver, at skolens karaktergennemsnit er statistisk signifikant forskelligt fra dens socioøkonomiske 

reference. Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 
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2.2.4 Andel af elever i 9. klasse med 02 eller derover i både dansk og matematik 

2.2.4.1 Andel elever i 9. klasse med 02 eller derover i både dansk og matematik fordelt på køn 

 
Note: Specialklasser er ikke indeholdt i grafen. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen. Kun elever, der har aflagt alle 

prøver i både dansk og matematik, indgår i beregningen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 

 

 

2.2.5 Afgangsprøverne. 
 
 
Afgangsprøveresultaterne fra 2015 ligger kun lidt under den forventede socioøkonomiske reference. Det er i sig selv et 
tilfredsstillende resultat. Imidlertid er det, som skrevet tidligere, fremover ambitionen på Hendriksholm Skole, at 

eleverne klarer sig bedre end forventet i forhold til den socioøkonomiske reference.  
Drengene klarer sig modsat landsgennemsnittet markant bedre end pigerne i både dansk og matematik.  
Derfor skal der fremover være fokus på at få pigerne bedre med.    
 
 
 
 
 

2.3 Overgang til ungdomsuddannelse (95 %-målsætningen) 

2.3.1 Uddannelsesparathed 

2.3.1.1 Andel elever i 9. klasse, der vurderes uddannelsesparate fordelt på køn 

 
Note: Andelen af elever, der vurderes uddannelsesparat pr. 1. marts til deres 1. prioritetsvalg i  i forhold til antal elever, som har søgt 

en ungdomsuddannelse.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning.  
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2.3.2 Tilmelding til ungdomsuddannelse 

2.3.2.1 Andel elever i 9. klasse, der har søgt 10. klasse og ungdomsuddannelse opdelt på køn 

 
Note: Ungdomsuddannelse dækker over erhvervsfaglig uddannelse, gymnasial uddannelse og særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 

(STU). Det er elevernes 1. prioritetsvalg, der indgår i beregningen. 

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS) 
 

 

2.3.3 Uddannelsesstatus 

2.3.3.1 Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse, hhv. 3 måneder og 15 måneder efter 
afsluttet 9. klasse 

 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på tal fra Danmarks Statistik. 

 

 



RØDOVRE KOMMUNE KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 

2014/15 
 

   

   

   

   

  71 

2.4 Sprog 

2.4.1 Sprogvurdering i 0.klasse 

2.4.1.1 Antal sprogvurderinger i 0. klasse 

 2014/15 2013/14 2012/13 

Skolen 71 79 68 
Kilde: Rambøll Sprog 

 

 

2.4.1.2 Fordeling på indsatsgrupper i procent 

 

 
Kilde: Rambøll Sprog 
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2.5 Øvrige resultater 

2.5.1 Kommunal læseevaluering, testresultater 

2.5.1.1 Ordlæseprøven (OS64) i 1. klasse 

 Hurtige og sikre læsere* Usikre læsere** Ikke læsere*** 

 2014/15 2013/14 2012/13 2014/15 2013/14 2012/13 2014/15 2013/14 2012/13 

Skolen 89%  63% 9%  2% 3%  13% 

RK gennemsnit 81%  76% 11%  16% 8%  8% 

Landsgennemsnit 77%  77% 12%  12% 11%  11% 

Note: *A1+B1 i Ordlæseprøven. **C1 i Ordlæseprøven. ***B2+B3+C2+C3 i Ordlæseprøven. 

Kilde: Rødovre Kommune 

 

2.5.1.2 Ordlæseprøven (OS120) i 2. klasse 

 Hurtige og sikre læsere* Usikre læsere** Ikke læsere*** 

 2014/15 2013/14 2012/13 2014/15 2013/14 2012/13 2014/15 2013/14 2012/13 

Skolen 70% 86% 91% 21% 6% 5% 9% 8% 4% 

RK gennemsnit 74% 77% 75% 16% 12% 11% 10% 11% 14% 

Landsgennemsnit 75% 77% 75% 13% 12% 13% 12% 11% 12% 
Note: *A1+B1 i Ordlæseprøven. **C1 i Ordlæseprøven. ***B2+B3+C2+C3 i Ordlæseprøven. 

Kilde: Rødovre Kommune 

 

2.5.1.3 Sætningslæseprøven (SL60) i 3. klasse 

 Hurtige og sikre 
læsere* 

Langsomme og sikre 
læsere** 

Hurtige og usikre 
læsere*** 

Langsomme og 
usikre**** 

 2014/
15 

2013/
14 

2012/
13 

2014/
15 

2013/
14 

2012/
13 

2014/
15 

2013/
14 

2012/
13 

2014/
15 

2013/
14 

2012/
13 

Skolen 69% 91% 84% 25% 24% 12% 0% 0% 0% 7% 0% 4% 

RK gennemsnit 75% 78% 80% 20% 15% 15% 2% 2% 2% 4% 4% 4% 

Landsgennemsnit 83% 83% 83% 11% 11% 11% 0% 0% 0% 6% 6% 6% 
Note: *A+B i Sætningslæseprøven. **C i Sætningslæseprøven. ***D i Sætningslæseprøven. ****E+F i Sætningslæseprøven. 

Kilde: Rødovre Kommune 

 

2.5.1.4 Udvikling i testresultater i for børnegruppen i 3. klasse, 2014/15 

 Hurtige og sikre læsere* Usikre læsere** Ikke læsere*** 

 3. kl 2. kl 1. kl 3. kl 2. kl 1. kl 3. kl 2. kl 1. kl 

 2014/15 2013/14 2012/13 2014/15 2013/14 2012/13 2014/15 2013/14 2012/13 

Skolen 69% 71% 63% 25% 23% 2% 7% 6% 13% 

RK gennemsnit 75% 70% 76% 20% 18% 16% 6% 12% 8% 

Landsgennemsnit 83% 75% 77% 11% 13% 12% 6% 12% 11% 
Note: *for 1. og 2. klasse svarer dette til A1+B1 i Ordlæseprøven, for 3. klasse svarer dette til A+B i Sætningslæseprøven. **for 1. og 

2. klasse svarer dette til C1 i Ordlæseprøven, for 3. klasse svarer dette til C i Sætningslæseprøven. ***for 1. og 2. klasse svarer dette 

til B2+B3+C2+C3 i Ordlæseprøven, for 3. klasse svarer dette til D+E+F i Sætningslæseprøven. 

Kilde: Rødovre Kommune 
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2.5.1.5 Udvikling i testresultater i for børnegruppen i 2. klasse, 2014/15 

 Hurtige og sikre læsere* Usikre læsere** Ikke læsere*** 

 2. klasse 1. klasse 2. Klasse 1. klasse 2. klasse 1. klasse 

 2014/15 2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 2013/14 

Skolen 70% 86% 21% 6% 9% 8% 

RK gennemsnit 74% 77% 16% 12% 10% 11% 

Landsgennemsnit 75% 77% 13% 12% 12% 11% 
Note: *for 1. og 2. klasse svarer dette til A1+B1 i Ordlæseprøven. **for 1. og 2. klasse svarer dette til C1 i Ordlæseprøven. ***for 1. 

og 2. klasse svarer dette til B2+B3+C2+C3 i Ordlæseprøven. 

Kilde: Rødovre Kommune 
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3 TRIVSEL 

3.1 Elevernes trivsel 

3.1.1 Trivsel i 0.-3. klasse 

3.1.1.1 Svarfordeling på udvalgte spørgsmål, 2015, skoleniveau 

 
Er du glad for din klasse? 

 
 
Føler du dig alene i skolen? 

 
 
Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det? 

 
 
Er du glad for dine lærere? 

 
 
Er lærerne gode til at hjælpe dig? 

 
 
Lærer du noget spændende i skolen? 
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Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne? 

 
Note: Den nationale trivselsmåling består af 20 spørgsmål for elever i indskolingen. Ovenstående syv spørgsmål er udvalgt som 

pejlemærker for trivslen efter anbefaling fra Dansk Center for Undervisningsmiljø. 

Kilde: Den årlige nationale trivselsmåling. Styrelsen for It og Læring (LIS) 
 

3.1.2 Trivsel i 4.-9. klasse 

3.1.2.1 Samlet indikator for trivsel og indikatorer opdelt på temaer, 2015, skoleniveau 

 
Note:  Den nationale trivselsmåling for elever på mellemtrinnet 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. Den samlede indikator beregnes som et gennemsnit 

af de 29 spørgsmål, som indgår i de fire temaer. 

Kilde: Den årlige nationale trivselsmåling. Styrelsen for It og Læring (LIS) 

 

 

3.1.2.2 Fordeling af elevernes gennemsnit opdelt på temaer, 2015, skoleniveau 

 
Social trivsel 

 
 
Faglig trivsel 

 
 
Støtte og inspiration 
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Ro og orden 

 
Note: 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. Figurerne 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: Den årlige nationale trivselsmåling. Styrelsen for It og Læring (LIS) 
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4 INKLUSION 
 

4.1.1.1 Antal elever der modtager specialundervisning 

 Antal elever Procent 

Skolen, 2014/15 52 8,6% 

Skolen, 2013/14 53 9,1% 

Skolen, 2012/13 48 8,5% 

Kommunen, 2014/15 289 7,4% 
Note: Elever med bopæl i andre kommuner indgår i tabellen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 
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5 KVALITETSOPLYSNINGER 

5.1 Kompetencedækning 

5.1.1.1 Samlet kompetencedækning 

 
Note: Specialskoler, 10. klassecentre og kommunale ungdomsskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 
 

 

5.1.1.2 Kompetencedækning opdelt på fag, 2014/15 

 
Note: Specialskoler, 10. klassecentre og kommunale ungdomsskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 
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5.1.1.3 Kompetencedækning opdelt på klassetrin, 2014/15 

 
Kilde: Styrelsen  for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 

 

 

 
 

5.2 Øvrige kvalitetsoplysninger 

5.2.1 Elevtal 

5.2.1.1 Elevtal, andel med bopæl i kommunen og andel, der modtager undervisning i dansk som 

andetsprog 

 Elevtal Andel af elever med bopæl i 
kommunen 

Undervisning i dansk som 
andetsprog, andel elever 

  Drenge Piger Drenge Piger 

Skolen, 2014/15 608 97% 92% 5,0% 7,8% 

Skolen, 2013/14 584 94% 94% 9,2% 13,0% 

Skolen, 2012/13 568 96% 92% 10,5% 14,6% 

Kommunen, 2014/15 3.905 94% 2,1% 
Note: Tallene er opgjort pr. 5. september (bopælskommune dog opgjort pr. 1. januar).  
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på tal fra Danmarks Statistik. 
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6 KOMMUNALE MÅL OG INDSATSOMRÅDER 

6.1 Samlet status på skoleniveau 
 
 

6.1.1.1 Samlet status på kommunale mål- og indsatsområder, skoleniveau 

 
Kilde: Skolens besvarelse af spørgeskema. 
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6.2 Inklusion 

 

6.2.1.1 Status på 'Inklusion' opdelt på delmål, skoleniveau 

 
Kilde: Skolens besvarelse af spørgeskema.  
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6.3 IT/digitalisering 

 

6.3.1.1 Status på 'IT/digitalisering' opdelt på delmål, skoleniveau 

 
Kilde: Skolens besvarelse af spørgeskema.  
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6.4 Læring 

 

6.4.1.1 Status på 'Læring' opdelt på delmål, skoleniveau 

 
Kilde: Skolens besvarelse af spørgeskema.  
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6.5 Sundhed/Trivsel 

 

6.5.1.1 Status på 'Sundhed/trivsel' opdelt på delmål, skoleniveau 

 
Kilde: Skolens besvarelse af spørgeskema.  
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6.5.2 Udviklingsaftale samt de kommunale effektmål 
 
 
I forhold til læseprøveresultaterne har skolen ikke nået den opstillede milepæl i forhold til en halvering af usikre 
læsere og "ikke-læsere". På skolen er vi opmærksom på dette, og vil derfor evaluere og analysere læseindsatsen og 
foretage de nødvendige justeringer.  
Det er imidlertid glædeligt, at eleverne på 1. årgang klarede sig meget tilfredsstillende. Det tyder på, at skolen er godt 
på vej i forhold til læseindsatsen med bl.a. niveauopdelt holdundervisning i læsning "Stjernestund".  
 
Med hensyn til nedbringelse af det ulovlige fravær på 6. og 7. årgang er skolen rigtig godt på vej, idet milepælen er 
nået, så der er forhåbninger om, at det endelige mål kan nås. 
Med hensyn til sundhedstiltaget er handleplanen blevet realiseret, og personalet udtrykker, at deres velvære er blevet 
bedre. 
 
Alt i alt er status på fokusområderne efter det første år, at der er blevet arbejdet målrettet efter at nå milepælene. 
Skolen er fortrøstningsfuld i forhold til, om et år at nå målene på alle fokusområder.  
   
 
 

 
 

6.6 Øvrige kommunale fokusområder 
 

6.6.1 Udviklingsaftale 13-14, niveau 1; Nedbringelse af sygefraværet 

 
Samlet set ligger sygefraværet for personalet på Hendriksholm Skole for 2015 lidt over det kommunale mål på 4,7 %. 
For det undervisende personale ligger sygefraværet meget flot under det kommunale mål. Det er meget 
tilfredsstillende. Det er blevet fortalt til personalet som en god fortælling om Hendriksholm Skole. Personalet i SFO har 
været ramt af flere alvorlige langtidssygemeldinger, som er grunden til at det kommunale mål ikke er nået. På skolen 
arbejder vi på at fastholde det lave sygefravær for det undervisende personale og på at mindske langtidssygefraværet 
i SFO. Det gør vi med omsorgssamtaler, nærvær af ledelse, inddragelse af medarbejdere i udviklings- og 
beslutningsprocesser og ved at styrke teamsamarbejdet. Vi forventer, når vi skal opgøre sygefraværet for 2016, at 
skolen samlet ligger på det kommunale må,l og at sygefraværet i SFO er nedbragt markant.  

 
 

 
 

6.6.2 Udviklingsaftale 13-14, niveau 3; Skolens egne indsatsområder 

 
Skolens eget indsatsområde i forhold til sundhedstiltag for personalet i SFO har bevirket, at personalet oplever, at det 
giver dem større velvære, når de er fysisk aktive. Det er et tilfredsstillende resultat, som har givet motivation til 
fortsat fysisk aktivitet.  
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7 Skolebestyrelsens udtalelse   
 
Med kvalitetsrapporten i hånden, er vi selvfølgelig opmærksomme på, at vi har en skole, hvor det faglige 
niveau, bør og skal løftes.  
 
Som skolebestyrelse har vi fuld tillid til, at vores nye (pr. 1. august) skoleleder, sammen med resten af 
den daglige ledelse, er de rette til at løfte den opgave.  
Vi har stor tillid til, at skolens ledelse har de rette kompetencer i forhold til, at løfte vores skole til nye 

højder.  
 
På samtlige vores bestyrelsesmøder har vi fået et indtryk af en skoleledelse og et personale, som har 
store ambitioner, både på elevernes og på skolens vegne. Blandt andet er en skarpere udskolingsprofil på 
trapperne.  
Et tiltag der forhåbentlig kan holde på fagligt stærke elever, som ellers har tendens til at flytte, når de 
når udskolingen. 

 
På skolebestyrelsens vegne 

 
Kristine Pedersen 

Formand for skolebestyrelsen på Hendriksholm Skole 
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1 FORORD, Islev Skole 

 
Første år med en ny folkeskolereform 
Skoleåret 2014/15 har været præget af folkeskolereformens implementering. På Islev Skole har vi helt overvejende 
oplevet en god stemning og energi i forhold til at leve op til reformens fine intentioner: 
 

 at gøre alle så dygtige som muligt 
 at mindske den sociale arvs betydning for udbyttet af den enkelte elevs skolegang 
 tilliden til og trivslen i folkeskolen styrkes 

 
Vi har erkendt, at vi ikke kunne sætte ind med lige stor fokus på alle områder, og at nogle ting tager tid og må 
justeres undervejs. 
 
Vi har nu en skole med flere timer og anderledes organisering. Vi har formået at lægge undervisningen rimeligt ligeligt 
dagene imellem - ingen elever har som udgangspunkt undervisning efter 15.30 og alle vores indskolingsklasser slipper 
14.00 hver dag. I det omfang det er muligt, har vi afskaffet de faste pauser - undtaget for det er en lang pause midt 
på dagen. Den øvrige pausetid lægges efter behov. 
 
Eleverne møder nye fag og nogle fag starter tidligere i skoleforløbet. Det giver udfordringer i forhold til valg af 
materialer og undervisningsformer, men også mulighed for at starte eksempelvis engelsk og tysk gradvis op. 
 
Eleverne kan i princippet lave lektier i skoletiden. Hos os kalder vi timerne for studietid, hvilket indikerer, at tiden kan 
bruges til at fordybe sig med igangværende projekter og opgaver. I praksis er der stadig nogle lektier, der laves 
hjemme (større skriftlige opgaver i de store klasser, læseaftaler i de mindre, etc.). 
 
Vi har indført kontaktlærersamtaler på samtlige klassetrin. De skal ses i sammenhæng, med den fokus vi har sat på en 
målstyret undervisning. I skoleåret 2014/15 fik alle kontaktlærere supervision. Det tager tid, at blive god til at snakke 
med elever jævnligt og enkeltvis om det faglige udbytte, men vi bliver bedre og bedre. 
I den understøttende undervisning eksperimenterer vi en del. Både i forhold til indhold, dækning og samspil med de 
øvrige fag. Vi har stadig udfordringer i den konkrete planlægning og samarbejde mellem de forskellige faggrupper, 
men der er en gensidig vilje til at finde gode løsninger. 
Når to store faggrupper arbejder sammen (lærere og pædagoger) brydes faglige kulturer. Fagligheden udfordres og 
"plejer" bliver et dødt argument. Heldigvis har vi grundlæggende en stærk samarbejdskultur på Islev, hvorfor vi er på 
vej i den rigtige retning. Vi arbejder løbende på at skabe en "vi kultur". 
 
Implementeringen af skolereformen betød, at vores struktur blev sat til debat. I løbet af 2014/15 besluttede vi at 
ændre skolens inddeling i tre afdelinger til kun at være delt i to; grundskolen fra 0. - 5. klasse og udskolingen fra 6. -
9. klasse. Vi er helt bevidst om, at det bryder med skolereformens indholdsmæssige inddeling, men vægter voksen 
kontinuitet højt, fordi vi anser denne væsentlig i forhold til elevernes faglige og sociale udvikling. 
 
Samlet set har de sidste par år på Islev Skole været spændende, udviklende og travle. Vi lægger hele tiden nye 
elementer på i forhold til skolereformen, men er os bevidst om, at vi langt fra er i mål. 
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2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 

 
Islev Skole er den største af Rødovre Kommunes seks folkeskoler, og ligger i kommunens nordlige ende. Skolen er 
oprindeligt bygget som landsbyskole i 1917, og siden udbygget i etaper. 
  
Skolen har 727 elever fra 0.- 9. klasse. 
Vi har 31 normalklasser på 3 - 4 spor, samt to kommunale gruppeordninger primært for børn med ADHD. 
Der er 57 lærere, 4 børnehaveklasseledere, 36 pædagoger, 2 tekniske servicemedarbejdere, 2 sekretærer, samt 7 
ledere/afdelingsledere tilknyttet skolen. 
  
SFO Islev er en del af Islev Skole, og modtager børn fra 5 år til 18 år. 514 børn og unge, fordelt i to SFO1 afdelinger, 
SFO2 samt ungdomsklub. 
  
Skolens bygninger bærer arkitektonisk, og vedligeholdelsesmæssigt præg af, at skolen er bygget i flere etaper, 
grundet et stigende elevtal gennem årene. 
Vi er meget glade for, at vi i de senere år, har fået renoveret skolens mellemtrins afdeling, med større klasselokaler og 
grupperum, samt en række faglokaler, bl.a. skolens naturfagsområde og hjemkundskab. 
De fleste af skolens mange lokaler er nymalede, og fremstår nu pæne. Men det som glæder os allermest, er de nye 
elevmøbler i klasserne. Vi har desuden indkøbt elevskabe til alle vores udskolingselever fra 6. til 9. klasse. 
 
Vi fik i 2014 skolen åbnet op ud mod Islevbrovej, som en del af en planlagt fornyelse/forskønnelse af Islevområdet. 
Med sit nye indgangsparti, fremstår skolen nu imødekommende, venlig og gamle smukke bygninger og træer er 
kommet til sin ret. 
  
Islev Skole lægger vægt på, at skabe et fagligt udfordrende, udviklende og inkluderende læringsmiljø. Det forsøges 
tilgodeset bedst muligt ved at organisere skolen i afdelinger, samarbejde på trinnet, samt sætte faglighed, trivsel og 
inklusion på dagsordenen. 
  
Vi betragter os selv, som en skole i bevægelse, som tør kigge indad og udvikle vores daglige praksis. Måske netop 
derfor, har skolen været udpeget til at være Professionsløftskole i samarbejde med UCC. Samarbejdet har været 
meget givende med fokus på målstyring i undervisningen, samt udvikling af kontaktlærersamtaler i overbygningen. 
Denne udviklinge har bredt sig til skolens øvrige klassetrin siden efteråret 2014. 
Vores øgede fokus på undervisning og læring har klart gjort os bedre rustet til den nye folkeskolereform. 
  
Vi sikrer en fortsat opmærksomhed på trivslen blandt skolens elever ved forskellige tiltag, som er beskrevet i skolens 
trivselspolitik. 
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3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 

3.1 Nationale test 

 
Desværre opnår ingen af de udvalgte klassetrin det nationale mål, hvor 80 % af eleverne skal opnå et "godt" eller 
"rigtig godt" resultat. 
 
I dansk læsning viser resultaterne, at der er sket en ret pæn progression for både 4., 6. og 8. klassetrin. Det kan 
skyldes, at vi - ligesom kommunens øvrige skoler - har sat massivt ind i forhold til målstyrret undervisningen. 
 
I matematik er der på 6. klassetrin tale om en markant fremgang (en stigning på 20,3 %) i antallet af elever, der er 
"gode".  

 
Derudover er antallet af elever, der er blandt "allerdygtigste" steget i både dansk læsning 4., 6. og 8. klasse samt i 
matematik 6. klasse. Endnu et tegn på at den større fokus på målstyrret undervisning har sat spor. 
 
Desværre spores den entydige fremgang ikke i forhold til andelen af elever, der opnår "dårlige" resultater. Der er det 
kun på halvdelen af klassetrinnene, der er fremgang. Samlet ligger vi dog nogenlunde fornuftigt. 
  
  
 
 
 
 
 

3.2 Aflagt afgangsprøver 

 
98 % af skolens afgangselever har aflagt prøve ved prøverne i 2015. 
 
 

 
 
 

3.3 Karaktergennemsnittet ved afgangsprøverne 

 
Karaktergennemsnittet ved afgangsprøverne er steget i både dansk, matematik og de bundne prøvefag.  
I dansk ligger vi en smule over det kommunale gennemsnit, i matematik lidt under og igen over i de øvrige bundne 
prøvefag. 
Det skal bemærkes at pigerne har klaret sig markant bedre end drengene ved prøverne i 2015, og alle vores elever 
har opnået mindst 02 i både dansk og matematik. 
 
 
 
 

3.4 Karaktergennemsnit med afsæt i den socioøkonomiske ramme 

 
I forhold til den socioøkonomiske ramme ser vi en lille forringelse. Vi ligger 0,1 karakter under, hvad vi burde. Selvom 
det er en meget lille afvigelse, skal den ses i lyset af, at vi de sidste år, har ligget en smule over. 
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3.5 Overgang til Ungdomsuddannelserne 

 
Samtlige elever fra vores afgangsklasser blev erklæret uddannelsesparate i 2015. Dette følger op på samme resultat 
fra 2014. 
Desværre er der en enkelt af vores elever, som ikke er gået i gang med 10. klasse eller en ungdomsuddannelse. 
I forhold til uddannelsesstatus ligger vi ganske pænt sammenlignet med kommunens gennemsnit. Det er en tendens vi 
kender, men også bør være sådan set i forhold til de socioøkonomiske forhold. 
 
 

 
 
 

3.6 Læseprøverne 

 
Resultaterne af læseprøverne på 1. klassetrin er rigtig flotte. Vi ligger klart over både det kommunale gennemsnit og 
landsgennemsnittet. Vi har 88 % sikre læsere, 5 % usikre læsere og 7 % ikke-læsere. 
 
Også 2. klasserne ligger meget flot. Her læser 84 % sikkert, 12 % usikkert og kun 4 % kategoriseres som usikre. 
Også her ligger vi klart over både kommune- og landsgennemsnit. Eneste malurt i bægeret en lille negativ udvikling i 
denne elevgruppes resultater fra 1.til 2. klasse. 
 
På 3.klassetrin ligger resultaterne lidt dårligere, men stadig ganske fornuftigt. 78 % sikre og hurtige læsere, 15 % 
sikre men langsomme læsere og i alt 7 % enten langsomme eller hurtige usikre læsere. Det ligger omkring 
kommunegennemsnittet men lidt under landsgennemsnittet. Heldigvis er der en klar progression på 3.klassetrinnet 
igennem disse elevers skoletid. 
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4 RESULTATER 

4.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 

4.1.1 Andel af elever med 'gode' resultater i de nationale test 

4.1.1.1 Oversigt over om andelen af elever, som er ’gode’ til læsning/matematik er mindst 80% 

 Dansk, læsning Matematik 

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

Skolen, 2014/15 Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Skolen, 2013/14 Nej Nej Ja Nej Nej Nej 

Skolen, 2012/13 Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Kommunen, 2014/15 Nej Nej Nej Nej Nej Nej 
Note: ’Andel elever med gode resultater i dansk, læsning / matematik’ beskriver hvor stor en andel af eleverne på et givet klassetrin, 

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. 

Specialskoler indgår ikke i kommuneopgørelsen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 

 
 

4.1.1.2 Udviklingen fra 2012/13 til 2014/15 i andelen af elever med ’gode’ resultater i dansk læsning 

ved de nationale test 
Dansk læsning, 8. klasse 2014/15 
 

 
Dansk læsning, 6. klasse 2014/15 
 

 
 
Dansk læsning, 4. klasse 2014/15 
 

 
Note: Ovenstående figurer viser udviklingen for den samme årgang over tid. Andelen af elever, der var ’gode’ til at læse ved de 

nationale test i 2012/13 er, både på skolen og i kommunen som helhed, opgjort til 0, og illustrerer årgangens udgangspunkt. De øvrige 

tal i den enkelte figur skal ses i relation til dette. Er tallet for skolen i 2014/15 fx 5,5, betyder det at andelen af elever på årgangen, der 

er ’gode’ til at læse, er steget med 5,5 procentpoint sammenliget med 2012/13. Figurerne kan ikke anvendes til at sammenligne 

andelen af ’gode’ læsere på henholdsvis skolen og i kommunen som helhed, men anvendes til at sammenholde udviklingen for de 

enkelte årgange på skolen med udviklingen for samme årgange på kommuneniveau. Specialskoler er ikke indeholdt i 

kommuneopgørelsen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 
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4.1.1.3 Udviklingen fra 2011/12 til 2014/15 i andelen af elever med ’gode’ resultater i matematik ved 

de nationale test  
Matematik, 6. Klasse 2014/15 
 

 
Note: Ovenstående figurer viser udviklingen for den samme årgang over tid. Andelen af elever, der var ’gode’ til at regne ved de 

nationale test i 2011/12 er, både på skolen og i kommunen som helhed, opgjort til 0, og illustrerer årgangens udgangspunkt. De øvrige 

tal i den enkelte figur skal ses i relation til dette. Er tallet for skolen i 2014/15 fx 5,5, betyder det at andelen af elever på årgangen, der 

er ’gode’ til at regne, er steget med 5,5 procentpoint sammenliget med 2011/12. Figurerne kan ikke anvendes til at sammenligne 
andelen af ’gode’ læsere på henholdsvis skolen og i kommunen som helhed, men anvendes til at sammenholde udviklingen for de 

enkelte årgange på skolen med udviklingen for samme årgange på kommuneniveau. Specialskoler er ikke indeholdt i 

kommuneopgørelsen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 

 

4.1.2 Andel af de ’allerdygtigste’ elever i de nationale test 

4.1.2.1 Oversigt over, om andelen af de ’allerdygtigste’ elever er steget 

 Dansk, læsning Matematik 

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

Skolen, 2014/15 ift. 2013/14 Nej Nej Nej Ja Nej Nej 

Skolen, 2013/14 ift. 2012/13 Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Kommunen, 2014/15 ift. 2013/14 Nej Ja Nej Ja Ja Ja 
Note: ’Andel af de allerdygtigste elever i dansk, læsning/matematik’ beskriver, hvor stor en andel af eleverne på et givet klassetrin, der 

har opnået et resultat i de nationale test, der karakteriseres som ’fremragende’ på den kriteriebaserede skala. ’Ja’ angiver at andelen er 

steget, ’Nej’ angiver at andelen ikke er steget, ’-’ angiver, at der ikke er data for skolen. Specialskoler indgår ikke i 

kommuneopgørelsen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS).  

 

 

4.1.2.2 Udviklingen fra 2012/13 til 2014/15 i andelen af de ’allerdygtigste’ elever til at læse ved de 
nationale test 

Dansk læsning, 8. klasse 2014/15 
 

 
Dansk læsning, 6. klasse 2014/15 
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Dansk læsning, 4. klasse 2014/15 
 

 
Note: Ovenstående figurer viser udviklingen for den samme årgang over tid. Andelen af elever, der var karakteriseret som de 

’allerdygtigste’ til at læse ved de nationale test i 2012/13 er, både på skolen og i kommunen som helhed, opgjort til 0, og illustrerer 

årgangens udgangspunkt. De øvrige tal i den enkelte figur skal ses i relation til dette. Er tallet for skolen i 2014/15 fx 5,5, betyder det 

at andelen af elever på årgangen, der er karakteriseret som de ’allerdygtigste’ til at læse, er steget med 5,5 procentpoint sammenliget 

med 2012/13. Figurerne kan ikke anvendes til at sammenligne andelen af de ’allerdygtigste’ læsere på henholdsvis skolen og i 
kommunen som helhed, men anvendes til at sammenholde udviklingen for de enkelte årgange på skolen med udviklingen for samme 

årgange på kommuneniveau. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 

 

4.1.2.3 Udviklingen fra 2011/12 til 2014/15 i andelen af de ’allerdygtigste’ elever til matematik ved de 

nationale test 
Matematik, 6. Klasse 2014/15 
 

 
Note: Ovenstående figurer viser udviklingen for den samme årgang over tid. Andelen af elever, der blev karakteriseret som de 

‘allerdygtigste’ til at regne ved de nationale test i 2011/12 er, både på skolen og i kommunen som helhed, opgjort til 0, og illustrerer 

årgangens udgangspunkt. De øvrige tal i den enkelte figur skal ses i relation til dette. Er tallet for skolen i 2014/15 fx 5,5, betyder det 
at andelen af elever på årgangen, der er karakteriseret som de ‘allerdygtigste’ til at regne, er steget med 5,5 procentpoint sammenliget 

med 2011/12. Figurerne kan ikke anvendes til at sammenligne andelen af de ‘allerdygtigste’ læsere på henholdsvis skolen og i 

kommunen som helhed, men anvendes til at sammenholde udviklingen for de enkelte årgange på skolen med udviklingen for samme 

årgange på kommuneniveau. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 

 

4.1.3 Andel af elever med ’dårlige’ resultater i de nationale test 

4.1.3.1 Oversigt over, om andelen af elever med ’dårlige’ resultater er faldet 

 Dansk, læsning Matematik 

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

Skolen, 2014/15 ift. 2013/14 Nej Ja Nej Ja Nej Ja 

Skolen, 2013/14 ift. 2012/13 Ja Nej Ja Nej Nej Nej 

Kommunen, 2014/15 ift. 2013/14 Nej Nej Ja Ja Ja Ja 
Note: ’Andel elever med dårlige resultater i dansk, læsning/matematik’ beskriver, hvor stor en andel af eleverne på et givet klassetrin, 

der har opnået et resultat i de nationale test, der karakteriseres som ’mangelfuld’ eller ’ikke tilstrækkelig’ på den kriteriebaserede skala. 

’Ja’ angiver at andelen er faldet, ’Nej’ angiver at andelen ikke er faldet, ’-’ angiver, at der ikke er data for skolen. Specialskoler indgår 

ikke i kommuneopgørelsen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS).  
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4.1.3.2 Udviklingen fra 2012/13 til 2014/15 i andelen af elever med ’dårlige’ resultater i dansk læsning 
ved de nationale test 

Dansk læsning, 8. klasse 2014/15 
 

 
Dansk læsning, 6. klasse 2014/15 
 

 
 
Dansk læsning, 4. klasse 2014/15 
 

 
Note: Ovenstående figurer viser udviklingen for den samme årgang over tid. Andelen af elever, der var karakteriseret som de ’dårligste’ 

til at læse ved de nationale test i 2012/13 er, både på skolen og i kommunen som helhed, opgjort til 0, og illustrerer årgangens 

udgangspunkt. De øvrige tal i den enkelte figur skal ses i relation til dette. Er tallet for skolen i 2014/15 fx 5,5, betyder det at andelen 

af elever på årgangen, der er karakteriseret som de ’dårligste’ til at læse, er steget med 5,5 procentpoint sammenliget med 2012/13. 

Figurerne kan ikke anvendes til at sammenligne andelen af de ’dårligste’ læsere på henholdsvis skolen og i kommunen som helhed, 

men anvendes til at sammenholde udviklingen for de enkelte årgange på skolen med udviklingen for samme årgange på 
kommuneniveau. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 

 

4.1.3.3 Udviklingen fra 2011/12 til 2014/15 i andelen af elever med ’dårlige’ resultater i matematik ved 

de nationale test 
Matematik, 6. Klasse 2014/15 
 

 
Note: Ovenstående figurer viser udviklingen for den samme årgang over tid. Andelen af elever, der blev karakteriseret som de 

‘dårligste’ til at regne ved de nationale test i 2011/12 er, både på skolen og i kommunen som helhed, opgjort til 0, og illustrerer 

årgangens udgangspunkt. De øvrige tal i den enkelte figur skal ses i relation til dette. Er tallet for skolen i 2014/15 fx 5,5, betyder det 

at andelen af elever på årgangen, der er karakteriseret som de ‘dårligste’ til at regne, er steget med 5,5 procentpoint sammenliget med 
2011/12. Figurerne kan ikke anvendes til at sammenligne andelen af de ‘dårligste’ læsere på henholdsvis skolen og i kommunen som 

helhed, men anvendes til at sammenholde udviklingen for de enkelte årgange på skolen med udviklingen for samme årgange på 

kommuneniveau. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 
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4.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 
 

4.2.1 Andel der har aflagt alle prøver i 9. klasse 

4.2.1.1 Andel elever i 9. klasse, der har aflagt alle prøver ved Folkeskolens Afgangsprøve i 9. klasse 

 
Note: Specialklasser er ikke indeholdt i grafen. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen. Andelen af elever, der har aflagt 

alle prøver i 9. klasse er beregnet på baggrund af elever, der har aflagt mindst én prøve ved folkeskolens afgangsprøve samt elever, 

der er udeblevet/fritaget/sygemeldt fra alle prøver. 

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 

 
 

4.2.2 Karaktergennemsnit ved afslutningen af 9. klasse  

4.2.2.1 Karaktergennemsnit ved Folkeskolens Afgangsprøve i dansk, matematik og bundne prøvefag 

 Dansk Matematik Bundne prøvefag (i alt) 

Skolen, 2014/15 7,2 6,6 7,0 

Skolen, 2013/14 7,1 6,2 6,7 

Skolen, 2012/13 6,8 6,2 6,8 

Kommunen, 2014/15 7,0 6,7 6,9 
Note: Specialklasser er ikke indeholdt i grafen. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen. Gennemsnittet er beregnet for de 

elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 

 
 

4.2.2.2 Karaktergennemsnit ved Folkeskolens Afgangsprøve i dansk, matematik og bundne prøvefag, 

fordelt på fag og køn 

 Dansk Matematik Bundne prøvefag (i alt) 

 Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger 

Skolen, 2014/15 6,4 8,1 6,5 6,8 6,2 7,8 

Skolen, 2013/14 6,4 7,6 6,5 5,9 6,4 6,9 

Skolen, 2012/13 5,5 7,8 5,9 6,4 5,9 7,6 

Kommunen, 2014/15 6,5 7,8 7,0 6,8 6,6 7,4 
Note: Specialklasser er ikke indeholdt i grafen. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen. Gennemsnittet er beregnet for de 

elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 

 

 

4.2.3 Socioøkonomiske referencer for 9. klasse 

4.2.3.1 Socioøkonomiske referencer for 9. klasse, bundne prøver i alt ved Folkeskolens Afgangsprøve 

 Karaktergennemsnit Socioøk. reference 

Skolen, 2014/15 7,0 7,1 

Skolen, 2013/14 6,7 6,6 

Skolen, 2012/13 6,8 6,6 
Note: Den socioøkonomiske reference er et statistisk beregnet udtryk, som viser, hvordan elever på landsplan med samme bag-

grundsforhold som skolens elever har klaret afgangsprøverne. Specialklasser er ikke indeholdt i tabellen. ’Dansk Orden’ er ikke 

medregnet. En stjernemarkering angiver, at skolens karaktergennemsnit er statistisk signifikant forskelligt fra dens socioøkonomiske 

reference.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 
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4.2.4 Andel af elever i 9. klasse med 02 eller derover i både dansk og matematik 

4.2.4.1 Andel elever i 9. klasse med 02 eller derover i både dansk og matematik fordelt på køn 

 
Note: Specialklasser er ikke indeholdt i grafen. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen. Kun elever, der har aflagt alle 

prøver i både dansk og matematik, indgår i beregningen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 

 

 

4.2.5 Afgangsprøverne. 
 
 
Karaktergennemsnittet ved afgangsprøverne er steget i både dansk, matematik og de bundne prøvefag.  
I dansk ligger skolen en smule over det kommunale gennemsnit, i matematik lidt under og igen over i de øvrige 
prøvefag. 
 
 
Det skal bemærkes, at pigerne har klaret sig merkant bedre end drengene ved prøverne i 2015. 
Det kan konstateres at alle vores afgangselever opnåede mindst 02 i danske og matematik. 
 
 
 
 
 

4.3 Overgang til ungdomsuddannelse (95 %-målsætningen) 
 

4.3.1 Uddannelsesparathed 

4.3.1.1 Andel elever i 9. klasse, der vurderes uddannelsesparate fordelt på køn 

 
Note: Andelen af elever, der vurderes uddannelsesparat pr. 1. marts til deres 1. prioritetsvalg i  i forhold til antal elever, som har søgt 

en ungdomsuddannelse.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning.  
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4.3.2 Tilmelding til ungdomsuddannelse 

4.3.2.1 Andel elever i 9. klasse, der har søgt 10. klasse og ungdomsuddannelse opdelt på køn 

 
Note: Ungdomsuddannelse dækker over erhvervsfaglig uddannelse, gymnasial uddannelse og særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 

(STU). Det er elevernes 1. prioritetsvalg, der indgår i beregningen. 

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS) 
 

 

4.3.3 Uddannelsesstatus 

4.3.3.1 Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse, hhv. 3 måneder og 15 måneder efter 
afsluttet 9. klasse 

 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på tal fra Danmarks Statistik. 
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4.4 Sprog 
 

4.4.1 Sprogvurdering i 0.klasse 

 

4.4.1.1 Antal sprogvurderinger i 0. klasse 

 2014/15 2013/14 2012/13 

Skolen 82 83 74 
Kilde: Rambøll Sprog 

 

 

4.4.1.2 Fordeling på indsatsgrupper i procent 

 

 
Kilde: Rambøll Sprog 

 

 

4.5 Øvrige resultater 
 

4.5.1 Kommunal læseevaluering, testresultater 

4.5.1.1 Ordlæseprøven (OS64) i 1. klasse 

 Hurtige og sikre læsere* Usikre læsere** Ikke læsere*** 

 2014/15 2013/14 2012/13 2014/15 2013/14 2012/13 2014/15 2013/14 2012/13 

Skolen 88%  65% 5%  13% 7%  7% 

RK gennemsnit 81%  76% 11%  16% 8%  8% 
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 Hurtige og sikre læsere* Usikre læsere** Ikke læsere*** 

Landsgennemsnit 77%  77% 12%  12% 11%  11% 

Note: *A1+B1 i Ordlæseprøven. **C1 i Ordlæseprøven. ***B2+B3+C2+C3 i Ordlæseprøven. 

Kilde: Rødovre Kommune 

 

4.5.1.2 Ordlæseprøven (OS120) i 2. klasse 

 Hurtige og sikre læsere* Usikre læsere** Ikke læsere*** 

 2014/15 2013/14 2012/13 2014/15 2013/14 2012/13 2014/15 2013/14 2012/13 

Skolen 84% 92% 73% 13% 4% 19% 4% 4% 8% 

RK gennemsnit 74% 77% 75% 16% 12% 11% 10% 11% 14% 

Landsgennemsnit 75% 77% 75% 13% 12% 13% 12% 11% 12% 
Note: *A1+B1 i Ordlæseprøven. **C1 i Ordlæseprøven. ***B2+B3+C2+C3 i Ordlæseprøven. 

Kilde: Rødovre Kommune 
 

4.5.1.3 Sætningslæseprøven (SL60) i 3. klasse 

 Hurtige og sikre 
læsere* 

Langsomme og sikre 
læsere** 

Hurtige og usikre 
læsere*** 

Langsomme og 
usikre**** 

 2014/
15 

2013/
14 

2012/
13 

2014/
15 

2013/
14 

2012/
13 

2014/
15 

2013/
14 

2012/
13 

2014/
15 

2013/
14 

2012/
13 

Skolen 78% 83% 78% 15% 9% 15% 2% 5% 3% 5% 3% 4% 

RK gennemsnit 75% 78% 80% 20% 15% 15% 2% 2% 2% 4% 4% 4% 

Landsgennemsnit 83% 83% 83% 11% 11% 11% 0% 0% 0% 6% 6% 6% 
Note: *A+B i Sætningslæseprøven. **C i Sætningslæseprøven. ***D i Sætningslæseprøven. ****E+F i Sætningslæseprøven. 

Kilde: Rødovre Kommune 
 

4.5.1.4 Udvikling i testresultater i for børnegruppen i 3. klasse, 2014/15 

 Hurtige og sikre læsere* Usikre læsere** Ikke læsere*** 

 3. kl 2. kl 1. kl 3. kl 2. kl 1. kl 3. kl 2. kl 1. kl 

 2014/15 2013/14 2012/13 2014/15 2013/14 2012/13 2014/15 2013/14 2012/13 

Skolen 78% 76% 65% 15% 11% 13% 7% 14% 7% 

RK gennemsnit 75% 70% 76% 20% 18% 16% 6% 12% 8% 

Landsgennemsnit 83% 75% 77% 11% 13% 12% 6% 12% 11% 
Note: *for 1. og 2. klasse svarer dette til A1+B1 i Ordlæseprøven, for 3. klasse svarer dette til A+B i Sætningslæseprøven. **for 1. og 

2. klasse svarer dette til C1 i Ordlæseprøven, for 3. klasse svarer dette til C i Sætningslæseprøven. ***for 1. og 2. klasse svarer dette 
til B2+B3+C2+C3 i Ordlæseprøven, for 3. klasse svarer dette til D+E+F i Sætningslæseprøven. 

Kilde: Rødovre Kommune 

 

4.5.1.5 Udvikling i testresultater i for børnegruppen i 2. klasse, 2014/15 

 Hurtige og sikre læsere* Usikre læsere** Ikke læsere*** 

 2. klasse 1. klasse 2. Klasse 1. klasse 2. klasse 1. klasse 

 2014/15 2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 2013/14 

Skolen 84% 92% 13% 4% 4% 4% 

RK gennemsnit 74% 77% 16% 12% 10% 11% 

Landsgennemsnit 75% 77% 13% 12% 12% 11% 
Note: *for 1. og 2. klasse svarer dette til A1+B1 i Ordlæseprøven. **for 1. og 2. klasse svarer dette til C1 i Ordlæseprøven. ***for 1. 
og 2. klasse svarer dette til B2+B3+C2+C3 i Ordlæseprøven. 

Kilde: Rødovre Kommune 
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5 TRIVSEL 

5.1 Elevernes trivsel 

 

5.1.1 Trivsel i 0.-3. klasse 

5.1.1.1 Svarfordeling på udvalgte spørgsmål, 2015, skoleniveau 

 
Er du glad for din klasse? 

 
 
Føler du dig alene i skolen? 

 
 
Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det? 

 
 
Er du glad for dine lærere? 

 
 
Er lærerne gode til at hjælpe dig? 
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Lærer du noget spændende i skolen? 

 
 
Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne? 

 
Note: Den nationale trivselsmåling består af 20 spørgsmål for elever i indskolingen. Ovenstående syv spørgsmål er udvalgt som 

pejlemærker for trivslen efter anbefaling fra Dansk Center for Undervisningsmiljø. 

Kilde: Den årlige nationale trivselsmåling. Styrelsen for It og Læring (LIS) 
 

5.1.2 Trivsel i 4.-9. klasse 

5.1.2.1 Samlet indikator for trivsel og indikatorer opdelt på temaer, 2015, skoleniveau 

 
Note:  Den nationale trivselsmåling for elever på mellemtrinnet 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. Den samlede indikator beregnes som et gennemsnit 

af de 29 spørgsmål, som indgår i de fire temaer. 

Kilde: Den årlige nationale trivselsmåling. Styrelsen for It og Læring (LIS) 

 

 

5.1.2.2 Fordeling af elevernes gennemsnit opdelt på temaer, 2015, skoleniveau 

 
Social trivsel 

 
 
Faglig trivsel 
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Støtte og inspiration 

 
 
Ro og orden 

 
Note: 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. Figurerne 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: Den årlige nationale trivselsmåling. Styrelsen for It og Læring (LIS) 
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6 INKLUSION 

 

6.1.1.1 Antal elever der modtager specialundervisning 

 Antal elever Procent 

Skolen, 2014/15 8 1,1% 

Skolen, 2013/14 10 1,6% 

Skolen, 2012/13 14 2,0% 

Kommunen, 2014/15 289 7,4% 
Note: Elever med bopæl i andre kommuner indgår i tabellen.  
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 
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7 KVALITETSOPLYSNINGER 

7.1 Kompetencedækning 

7.1.1.1 Samlet kompetencedækning 

 
Note: Specialskoler, 10. klassecentre og kommunale ungdomsskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 
 

 

7.1.1.2 Kompetencedækning opdelt på fag, 2014/15 

 
Note: Specialskoler, 10. klassecentre og kommunale ungdomsskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 
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7.1.1.3 Kompetencedækning opdelt på klassetrin, 2014/15 

 
Kilde: Styrelsen  for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 
 

 

 
 

7.2 Øvrige kvalitetsoplysninger 

7.2.1 Elevtal 

7.2.1.1 Elevtal, andel med bopæl i kommunen og andel, der modtager undervisning i dansk som 

andetsprog 

 Elevtal Andel af elever med bopæl i 
kommunen 

Undervisning i dansk som 
andetsprog, andel elever 

  Drenge Piger Drenge Piger 

Skolen, 2014/15 714 93% 95%   

Skolen, 2013/14 640 94% 93% 6,3% 3,0% 

Skolen, 2012/13 690 93% 95%   

Kommunen, 2014/15 3.905 94% 2,1% 
Note: Tallene er opgjort pr. 5. september (bopælskommune dog opgjort pr. 1. januar).  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på tal fra Danmarks Statistik. 
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8 KOMMUNALE MÅL OG INDSATSOMRÅDER 

8.1 Samlet status på skoleniveau 

8.1.1.1 Samlet status på kommunale mål- og indsatsområder, skoleniveau 

 
Kilde: Skolens besvarelse af spørgeskema. 
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8.2 Inklusion 

8.2.1.1 Status på 'Inklusion' opdelt på delmål, skoleniveau 

 
Kilde: Skolens besvarelse af spørgeskema.  
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8.3 IT/digitalisering 

8.3.1.1 Status på 'IT/digitalisering' opdelt på delmål, skoleniveau 

 
Kilde: Skolens besvarelse af spørgeskema.  
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8.4 Læring 

8.4.1.1 Status på 'Læring' opdelt på delmål, skoleniveau 

 
Kilde: Skolens besvarelse af spørgeskema.  
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8.5 Sundhed/Trivsel 

8.5.1.1 Status på 'Sundhed/trivsel' opdelt på delmål, skoleniveau 

 
Kilde: Skolens besvarelse af spørgeskema.  
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8.6 Øvrige kommunale fokusområder 

 

8.6.1 Udviklingsaftale 13-14, niveau 1; Nedbringelse af sygefraværet 
 
Desværre eksploderede sygefraværet i 2014. Fra en samlet fraværsprocent på 4,52 % i kalenderåret 2013 var 
fraværet steget til 7,04 i 2014. 
Den primære stigning skyldes en usædvanlig høj andel af langtidssyge. Der iblandt to medarbejdere, som begge fik en 
blodprop, og som desværre siden er stoppet deres aktive arbejdsliv. 
Derudover har flere medarbejdere været ramt af stressrelateret sygdom. Der arbejdes løbende på, at afdække hvad 
årsagerne er og få skabt handleplaner, der sørger for en gradvis tilbagevenden. Det lykkedes for de fleste - men har 
naturligvis negativ indflydelse på statistikken. 
Desværre må vi konstatere, at vores korttidssygdom også steg i 2014. 
Stigningen i sygefraværet kan have forbindelse med de længere skoledage og den noget stive tilrettelæggelse af 
arbejdet. 
Vi har stadig stor fokus på sygefravær, men som i skrivende stund endnu ligger på et for højt niveau. Vi arbejder bl.a. 
med problematikken i forbindelse med vores APV. 
 
 
 
 

8.6.2 Udviklingsaftale 13-14, niveau 1; Hvad vi gør, når vi gør det bedst 
 
Vi satte fokus på at udvikle fagsamarbejdet - primært for at få vores gode erfaringer med meget systematiseret 
læseindlæring i indskolingen til at smitte af på de øvrige klassetrin. Målet var, at udarbejde en lokal Læse- 
skrivehandleplan i 2013/14. 
I løbet af skoleåret 2013/14 fik vi igangsat arbejdet med progression i fagene. Det har givet mange frugtbare 
diskussioner og øget lysten til at snakke pædagogik og didaktik på mange fronter. I forhold til at udarbejde en lokal 
Læse- skrivehandleplan nåede vi dog ikke i mål. 
 
 

 
 

8.6.3 Udviklingsaftale 13-14, niveau 2; Dannelse 
 
På skoleområdet ønskede vi at sætte fokus på samtaleform og dialog i de enkelte klasser. Dette har vi løbende 
arbejdet med. Målet var at fastsætte et fælles sæt samværsregler med fokus "hvordan vi snakker med hinanden". 
Vi har de sidste par år gennemført en trivselsdag hvert år. De sidste par år har vores venskabsklasser arbejdet 
sammen. I den forbindelse har vi udarbejdet nogle store vægtavler (placeret i skolens festsal) med positive udsagn fra 
elever om at være sammen. Vi har ikke fået udarbejdet et sæt regler/rammer for, hvordan vi snakker med hinanden 
for hel skolen, men langt størstedelen af klasserne har udarbejdet egne aftaler. 
 
 
 
 

8.6.4 Udviklingsaftale 13-14, niveau 3; Skolens egne indsatsområder 
 
Vi har sat fokus på progression i fagene, således at skolens tre (i skrivende stund to) afdelinger hænger bedre 
sammen fagligt som pædagogisk. 
Vi har primært arbejdet i to store faggrupper; dansk og matematik. Derudover har der været en mindre møderække i 
de enkelte fag. I praksis er det svært at organisere et konstruktivt samarbejde i de små fag; der er få lærere, og dem 
der er, har fokus på større fag. 
I matematik har vi fået udviklet en kultur, hvor viden deles mellem lærere på de enkelte trin og trinnene imellem. 
Effekten af dette kan spores på resultaterne ved de nationale test på 6. klassetrin - der er en klar faglig progression. 
I dansk er vi på vej - men det primære samarbejde foregår på det enkelte klassetrin og sekundært i den enkelte 
afdeling. 
Det er ikke lykkedes at udarbejde en samlet strategi for progression i samtlige fag. De forenklede fælles mål er i 
stedet sat på dagsordenen. 
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1 FORORD, Nyager Skole 

 
Nyager Skole er en folkeskole beliggende i Rødovre Kommune.  Skolen er en del af Børne- og Kulturforvaltningen i 
Rødovre.  
Skolen har ca. 700 elever fra 0.- 9. klasse fordelt på 30 klasser.  
Skolen er en 3-sporet skole, hvor der ikke er tilknyttet specialklasser eller andre gruppeordninger. 
 
SFO er en fuldt integreret del af skolens virke, med afdelingerne SFO1 fra 0. - 3. klasse, SFO2 fra 4. - 5. klasse og 
SFO3 fra 12 år. 
 
Skolen er bygget i 1963, og er tegnet af arkitekt Arne Jakobsen.  
Skolen har igennem årene gennemgået nogle bygningsændringer.  
 
Der er blandt andet med indvielsen af det 3. indskolingshus i 2014 skabt gode fysiske rammer for et samarbejde 
mellem undervisning og SFO. 
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2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 

 
Et område, vi prioriterede højt i skoleåret 2014/2015, var vores inklusionshandleplan, der er udarbejdet ud fra den 
kommunale inklusionshandleplan. 
Vi er meget stolte af resultatet, og tror på, at indsatsen fremover vil gøre en forskel for de elever, der har brug for en 
ekstra opmærksomhed. I vores inklusionshandleplan er der fokus på alle skolens elever. 
  
Skoleåret 2014/2015 har selvfølgelig især været præget af skolereformens første år. 
Forløbet er overordnet set positivt. Det er dog tydeligt, at processen kommer til at løbe over en årrække, før vi kan 
sige, at reformen er i drift. 
Vi har fået en række forhold foræret med vores tidligere udskolingsprojekt.  
Egentligt er reformen meget tæt på dette projekt på væsentlige områder – fx tankegangen om temaundervisning, 
kontaktsamtaler / læringsmålssamtaler, samarbejde på tværs af klasser. 
  
Vi synes, vi er lykkedes med at komme langt på følgende områder, men som skrevet ovenfor, er vi meget bevidste 
om, at der vil gå en rum tid, før vi kan sige, vi er i drift. 
 
Fleksibelt skema(FS): 
Vi havde på forhånd arbejdet med fleksibelt skema i udskolingen, så vi havde nogen erfaring.  
FS betyder, at der udarbejdes et nyt skema for hver uge – 3 uger længere fremme tidsmæssigt.  
Med FS er det nemmere: at planlægge med længere forløb / temaer, at skabe samarbejdsmuligheder klasser / fag 
imellem, det er nemmere at sammentænke fag (fx at engelsk og dansk tilgodeses i samme tema, at medtænke 
planlagt lærerfravær (det betyder at eleverne ikke har vikar i relativt set så mange timer).  
Der er mange grundtanker fra reformen, der tilgodeses med FS.  
Vi har i dette år gjort os nye erfaringer med FS, der indgår i planlægningen i skoleåret 15/16 
 
Læringsmålsarbejdet og målstyret undervisning 
Vi har under kontaktsamtalerne rettet et særligt fokus på, at sætte læringsmål og arbejde med læringsmål med 
eleverne.  
Vi kalder dem læringsmålssamtaler.  
Dette arbejde er kommet godt i gang, men det er især her, at processen vil forløbe over en række år.  
Vi startede for bredt ud med at ville tilgodese alle fag lige meget. Dette ændrer vi, så der er et særligt 
læringsmålsfokus i dansk og matematik.  
På mellemtrinnet yderligere engelsk og udskolingen yderligere fysik/kemi.  
Det er også muligt at sætte mål i de øvrige fag / adfærd, hvis det ønskes. 
 
Vi har i A.P. Møller projektet også haft et fokus på dette arbejde.  
Skoleåret er sluttet med, at vi er ved at redefinere / får et fælles sprog på, hvad der egentlig tænkes, når vi siger ”at 
sætte læringsmål” og arbejde med målstyret undervisning – hvilket ikke er så entydigt, som man skulle tro.  
De lærere, der har været igennem A.P. Møller kurset, har tydeligt fået et bedre fokus på at arbejde med målstyret 

undervisning. Ligeledes har A.P. Møller forløbet sikret, at skolens ledelse har fået et mere kvalificeret fokus på 
området. 
 
Det er tydeligt, at alle lærere er godt på vej i forhold til at forstå, at den grundlæggende ændring i at arbejde med 
læringsmål for den enkelte elev og med målstyret undervisning, er grundlæggende præmisser i forhold til 
skolereformen. 
 
Understøttende undervisning: 
Vi har i løbet af året gjort os flere erfaringer: 
Indskolingen – her betyder de mange timer, hvor lærere og pædagoger er sammen i undervisningen, samt den alder 
eleverne har, at der som udgangspunkt har været gennemført understøttende undervisning, der lever op til de faglige 
og sociale forventninger, der forventes af ledelsen. 
 
Mellemtrin og udskoling – her er der andre erfaringer. 
Fordelingen af arbejdet mellem lærere og pædagoger har ikke været gennemtænkt. Især de opgaver pædagogerne 
har været sat til, har ikke fungeret efter hensigten. Her tænkes på de timer (de fleste), hvor pædagogerne har været 
alene med en klasse.  
Pædagogerne har været udfordret i forhold til at løfte opgaven i forhold til forventningerne. Der har været gennemført 
for mange timer, hvor der har været et fornuftigt indhold, men uden den store sammenhæng til de faglige mål / de 
læringsmål, der arbejdes med.  
En stor del af pædagogerne har tydeligt ikke fundet situationen tilfredsstillende for, hverken dem selv eller for 
eleverne. 
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Der afholdes ugentlige teamsamtaler mellem lærere og pædagoger, men hvis pædagogerne via dette teamsamarbejde 
skulle klædes på til i højere grad at kunne fortsætte det fordybelsesbehov, der opstår i undervisningen, skulle dette 
samarbejde være ressourcemæssigt urealistisk højt. 
 
Derfor har vi taget konsekvensen af dette med virkning for det kommende skoleår, hvilket har givet stor tilfredshed 
hos både lærere og pædagoger: 
 
1) Lærerne står for den understøttende undervisning, der er en direkte udløber af undervisningen.  
2) lærere og pædagoger deles om lektiecafearbejdet  
3) Der indføres et nyt forløb med 30 timer pr. klasse pr år, hvor en pædagog er tilknyttet til hver klasse. Vi kalder 
disse timer ”trivselstimer”. Der er her fokus på trivselsundersøgelsen, samt forbyggende trivselsarbejde. Faget er 
indholdsmæssigt grundigt beskrevet. 
 
Understøttende undervisning er også de timer, der afsættes til læringscenteret til faglig og adfærdsmæssig 
støtteundervisning. Vi arbejder både med lærere og pædagoger i AKT-arbejdet. 
 
Lektiecafe: 
Vi startede ud med den grundantagelse, at selvfølgelig ville eleverne ikke benytte sig af, at det var frivilligt, at benytte 
lektiecafeerne.  
Vi troede, at forældrene ville bakke dette op, da det jo var hos dem denne beslutning skulle tages.  
I indskolingen og på mellemtrinnet var det en rigtig antagelse.  
I udskolingen har det været med dalende deltagerantal igennem året. Den logistik, vi havde udtænkt på området, faldt 
derfor til jorden. Vi har brugt alt for mange ressourcer på dette. 
Vi forventer, at arbejdet på dette område finder et bedre niveau til næste skoleår. 
 
Holddeling: 
Vi er på vej (se også fleksibelt skema). Det er tydeligt, at det er blevet bedre i en række situationer. Der er en del 
klasser, der arbejder med ”ugeskemarevolutionen”, der giver de muligheder, der ønskes i holddeling. Vi har et stadigt 
stigende fokus på, at elever hjælper andre elever. Ligeledes afsætter vi flere timer til ”nørdundervisning”. 
 
Bevægelse. 
Vi har to bevægelsesvejledere på skolen, der har indkøbt en del forskellige ting, der kan understøtte 
bevægelsesarbejdet. Der har været fokus på området på en række møder. Vi har igennem flere år på tre klassetrin 
arbejdet med faget ”bevægelse i undervisningstiden”. Når dette er sagt, så er vi alligevel et godt stykke fra målet. Der 

er for megen tænkning i retning af ”løb en tur rundt om skolen” og for lidt, hvor det indgår mere direkte i 
undervisningen. Især i udskolingen skal der arbejdes mere målrettet. 
Vi er på vej, men der er et stort stykke endnu. 
 
Status på den åbne skole / partnerskaber med andre aktører? 
Dette er måske vores største udfordring. Det er meget forskelligt, hvor meget der er nået i de enkelte klasser.  
De fleste klasser har ikke ændret sig meget på området. Der er flere årsager til dette.  
En er økonomisk – hvor rigtigt mange samarbejdspartnere forventer en betaling for et samarbejde – en økonomi vi 
ikke har. Ud over dette er der også brug for, at vi sætter mere fokus på området. Dette er ikke det samme som, at vi 
ikke har kontakt / samarbejde med det omgivende samfund, det har bare ikke ændret sig særligt meget på grund af 
reformen. 
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3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 

 
Samlet set er vi på skolen tilfredse med de resultater, vi opnår.  
Vi er kritiske i forhold til de løsninger, vi har og justerer løbende, når der er noget der fungerer mindre godt. 
 
I forhold til de nationale test, ser det ud til, at eleverne er "sene startere" idet vi først på 8. klassetrin opnår, at 80 % 
af eleverne bliver "gode" læsere. 
 
Karaktergennemsnittet ved afgangsprøven ligger fint i forhold til hvad vi kan forvente, hvilket særligt ses i forhold til 
den socioøkonomiske reference. 
 
Vi ser i dette skoleår tydelig forskel på pigernes og drengenes karaktergennemsnit, specielt i matematik. Det er noget 
vi vil være opmærksomme på. 
 
Vores elever er i forhold til ungdomsuddannelser ligeledes "langsomme startere". Der er en tendens til, at mange 
vælger 10 klasse, inden de vælger ungdomsuddannelse.  
Derefter er der mellem 93 % og 96 %, der er i gang med en ungdomsuddannelse. 
 
Med hensyn til læseprøveresultaterne ser vi gennem årene et løft af middelgruppen henimod flere sikre læsere, 
hvorimod gruppen af ikke-læsere ser ud til at være stabil. 
Netop dette er vi i gang med at se på i forhold til at handleplanerne for tidlig indsats på læseområdet og på 
matematikområdet. 
 
 
 

3.1 Nationale test 

 
Generelt ligger resultaterne i de nationale test lavere på Nyager Skole, end landsgennemsnittet. Undtagelsen er dansk, 
læsning 8. klassetrin og matematik 3. klassetrin. 
På 8 klassetrin læsning, igennem de sidste to år er det lykkedes, andelen af gode elever er 80 %. 
 
Vi må konstatere, at skolen ikke helt lever op til det nationale måltal på 80 %. 
 
Vi har allerede iværksat nogle tiltag, som både på dansk og matematikområdet, som skal sikre en god faglig 
progression for de allersvageste i undervisningen, med en tidlig og målrettet indsats. 
 
 
 

3.2 Aflagt afgangsprøver 
  
  

3.3 Karaktergennemsnittet ved afgangsprøverne 

 
Nyager Skole havde tre klasser til afgangsprøve i sommeren 2015. 
Af resultaterne fremgår det, at karaktergennemsnittet for de bundne prøvefag er lidt lavere i sommeren 15 i forhold til 
de to foregående år.  
Resultaterne er vi dog godt tilfredse med. 
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3.4 Karaktergennemsnit med afsæt i den socioøkonomiske ramme 

 
I forhold til den socioøkonomiske ramme anser vi resultaterne for at være gode.  
Vi mener, vi formår at løfte en del af de elever, som kunne være udsatte. 
 
 
 
 
 

3.5 Overgang til Ungdomsuddannelserne 

 
I skoleåret 14/15 vurderes samtlige drenge, men kun 86 % af pigerne uddannelsesparate.  
Sammenlignes dette med valg af 10 klasse/ungdomsuddannelse er der markant flere drenge, der søger 10 klasse. 
 
Efter 9. klasse er der omkring 50 %, der vælger en ungdomsuddannelse, men året efter er mellem 93 og 96 % af 
eleverne i gang med en ungdomsuddannelse.  
Det er som om eleverne vælger 10 klasse for derefter at gå i gang med ungdomsuddannelsen. 
 
 
 
 

3.6 Læseprøverne 

 
I kommunens læseevaluering 1.-3. klassetrin klarer skolens elever sig fint både i forhold til kommunens resultater og 
landsgennemsnittet. 
Skolen har formået, at sikre en god andel af hurtige og sikre læsere og få usikre læsere. 
 
Der, hvor der kunne gøres en indsats, er i forhold til ikke-læserne.  
På skolen er der netop taget initiativ til at sætte fokus på netop denne målgruppe. 
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4 RESULTATER 

4.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 

4.1.1 Andel af elever med 'gode' resultater i de nationale test 

4.1.1.1 Oversigt over om andelen af elever, som er ’gode’ til læsning/matematik er mindst 80% 

 Dansk, læsning Matematik 

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

Skolen, 2014/15 Nej Nej Nej Ja Nej Nej 

Skolen, 2013/14 Nej Nej Nej Ja Nej Nej 

Skolen, 2012/13 Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Kommunen, 2014/15 Nej Nej Nej Nej Nej Nej 
Note: ’Andel elever med gode resultater i dansk, læsning / matematik’ beskriver hvor stor en andel af eleverne på et givet klassetrin, 

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. 

Specialskoler indgår ikke i kommuneopgørelsen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 

 
 

4.1.1.2 Udviklingen fra 2012/13 til 2014/15 i andelen af elever med ’gode’ resultater i dansk læsning 

ved de nationale test 

 

Dansk læsning, 8. klasse 2014/15 
 

 
Dansk læsning, 6. klasse 2014/15 
 

 
 
Dansk læsning, 4. klasse 2014/15 
 

 
Note: Ovenstående figurer viser udviklingen for den samme årgang over tid. Andelen af elever, der var ’gode’ til at læse ved de 

nationale test i 2012/13 er, både på skolen og i kommunen som helhed, opgjort til 0, og illustrerer årgangens udgangspunkt. De øvrige 

tal i den enkelte figur skal ses i relation til dette. Er tallet for skolen i 2014/15 fx 5,5, betyder det at andelen af elever på årgangen, der 

er ’gode’ til at læse, er steget med 5,5 procentpoint sammenliget med 2012/13. Figurerne kan ikke anvendes til at sammenligne 

andelen af ’gode’ læsere på henholdsvis skolen og i kommunen som helhed, men anvendes til at sammenholde udviklingen for de 

enkelte årgange på skolen med udviklingen for samme årgange på kommuneniveau. Specialskoler er ikke indeholdt i 
kommuneopgørelsen. Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 
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4.1.1.3 Udviklingen fra 2011/12 til 2014/15 i andelen af elever med ’gode’ resultater i matematik ved 
de nationale test  

 
Matematik, 6. Klasse 2014/15 
 

 
Note: Ovenstående figurer viser udviklingen for den samme årgang over tid. Andelen af elever, der var ’gode’ til at regne ved de 
nationale test i 2011/12 er, både på skolen og i kommunen som helhed, opgjort til 0, og illustrerer årgangens udgangspunkt. De øvrige 

tal i den enkelte figur skal ses i relation til dette. Er tallet for skolen i 2014/15 fx 5,5, betyder det at andelen af elever på årgangen, der 

er ’gode’ til at regne, er steget med 5,5 procentpoint sammenliget med 2011/12. Figurerne kan ikke anvendes til at sammenligne 

andelen af ’gode’ læsere på henholdsvis skolen og i kommunen som helhed, men anvendes til at sammenholde udviklingen for de 

enkelte årgange på skolen med udviklingen for samme årgange på kommuneniveau. Specialskoler er ikke indeholdt i 

kommuneopgørelsen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 

 

4.1.2 Andel af de ’allerdygtigste’ elever i de nationale test 

4.1.2.1 Oversigt over, om andelen af de ’allerdygtigste’ elever er steget 

 Dansk, læsning Matematik 

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

Skolen, 2014/15 ift. 2013/14 Ja Nej Nej Ja Ja Nej 

Skolen, 2013/14 ift. 2012/13 Nej Ja Ja Ja Nej Ja 

Kommunen, 2014/15 ift. 2013/14 Nej Ja Nej Ja Ja Ja 
Note: ’Andel af de allerdygtigste elever i dansk, læsning/matematik’ beskriver, hvor stor en andel af eleverne på et givet klassetrin, der 

har opnået et resultat i de nationale test, der karakteriseres som ’fremragende’ på den kriteriebaserede skala. ’Ja’ angiver at andelen er 

steget, ’Nej’ angiver at andelen ikke er steget, ’-’ angiver, at der ikke er data for skolen. Specialskoler indgår ikke i 

kommuneopgørelsen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS).  

 
 

4.1.2.2 Udviklingen fra 2012/13 til 2014/15 i andelen af de ’allerdygtigste’ elever til at læse ved de 

nationale test 

 
Dansk læsning, 8. klasse 2014/15 
 

 
Dansk læsning, 6. klasse 2014/15 
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Dansk læsning, 4. klasse 2014/15 
 

 
Note: Ovenstående figurer viser udviklingen for den samme årgang over tid. Andelen af elever, der var karakteriseret som de 

’allerdygtigste’ til at læse ved de nationale test i 2012/13 er, både på skolen og i kommunen som helhed, opgjort til 0, og illustrerer 

årgangens udgangspunkt. De øvrige tal i den enkelte figur skal ses i relation til dette. Er tallet for skolen i 2014/15 fx 5,5, betyder det 

at andelen af elever på årgangen, der er karakteriseret som de ’allerdygtigste’ til at læse, er steget med 5,5 procentpoint sammenliget 

med 2012/13. Figurerne kan ikke anvendes til at sammenligne andelen af de ’allerdygtigste’ læsere på henholdsvis skolen og i 
kommunen som helhed, men anvendes til at sammenholde udviklingen for de enkelte årgange på skolen med udviklingen for samme 

årgange på kommuneniveau. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 

 

4.1.2.3 Udviklingen fra 2011/12 til 2014/15 i andelen af de ’allerdygtigste’ elever til matematik ved de 

nationale test 

 
Matematik, 6. Klasse 2014/15 
 

 
Note: Ovenstående figurer viser udviklingen for den samme årgang over tid. Andelen af elever, der blev karakteriseret som de 

‘allerdygtigste’ til at regne ved de nationale test i 2011/12 er, både på skolen og i kommunen som helhed, opgjort til 0, og illustrerer 

årgangens udgangspunkt. De øvrige tal i den enkelte figur skal ses i relation til dette. Er tallet for skolen i 2014/15 fx 5,5, betyder det 

at andelen af elever på årgangen, der er karakteriseret som de ‘allerdygtigste’ til at regne, er steget med 5,5 procentpoint sammenliget 
med 2011/12. Figurerne kan ikke anvendes til at sammenligne andelen af de ‘allerdygtigste’ læsere på henholdsvis skolen og i 

kommunen som helhed, men anvendes til at sammenholde udviklingen for de enkelte årgange på skolen med udviklingen for samme 

årgange på kommuneniveau. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 

 

4.1.3 Andel af elever med ’dårlige’ resultater i de nationale test 

4.1.3.1 Oversigt over, om andelen af elever med ’dårlige’ resultater er faldet 

 Dansk, læsning Matematik 

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

Skolen, 2014/15 ift. 2013/14 Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

Skolen, 2013/14 ift. 2012/13 Nej Nej Nej Ja Ja Ja 

Kommunen, 2014/15 ift. 2013/14 Nej Nej Ja Ja Ja Ja 
Note: ’Andel elever med dårlige resultater i dansk, læsning/matematik’ beskriver, hvor stor en andel af eleverne på et givet klassetrin, 

der har opnået et resultat i de nationale test, der karakteriseres som ’mangelfuld’ eller ’ikke tilstrækkelig’ på den kriteriebaserede skala. 

’Ja’ angiver at andelen er faldet, ’Nej’ angiver at andelen ikke er faldet, ’-’ angiver, at der ikke er data for skolen. Specialskoler indgår 

ikke i kommuneopgørelsen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS).  
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4.1.3.2 Udviklingen fra 2012/13 til 2014/15 i andelen af elever med ’dårlige’ resultater i dansk læsning 
ved de nationale test 

 
Dansk læsning, 8. klasse 2014/15 

 

 
Dansk læsning, 6. klasse 2014/15 
 

 
 
Dansk læsning, 4. klasse 2014/15 
 

 
Note: Ovenstående figurer viser udviklingen for den samme årgang over tid. Andelen af elever, der var karakteriseret som de ’dårligste’ 

til at læse ved de nationale test i 2012/13 er, både på skolen og i kommunen som helhed, opgjort til 0, og illustrerer årgangens 

udgangspunkt. De øvrige tal i den enkelte figur skal ses i relation til dette. Er tallet for skolen i 2014/15 fx 5,5, betyder det at andelen 
af elever på årgangen, der er karakteriseret som de ’dårligste’ til at læse, er steget med 5,5 procentpoint sammenliget med 2012/13. 

Figurerne kan ikke anvendes til at sammenligne andelen af de ’dårligste’ læsere på henholdsvis skolen og i kommunen som helhed, 

men anvendes til at sammenholde udviklingen for de enkelte årgange på skolen med udviklingen for samme årgange på 

kommuneniveau. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 

 

4.1.3.3 Udviklingen fra 2011/12 til 2014/15 i andelen af elever med ’dårlige’ resultater i matematik ved 

de nationale test 

 
Matematik, 6. Klasse 2014/15 
 

 
Note: Ovenstående figurer viser udviklingen for den samme årgang over tid. Andelen af elever, der blev karakteriseret som de 

‘dårligste’ til at regne ved de nationale test i 2011/12 er, både på skolen og i kommunen som helhed, opgjort til 0, og illustrerer 

årgangens udgangspunkt. De øvrige tal i den enkelte figur skal ses i relation til dette. Er tallet for skolen i 2014/15 fx 5,5, betyder det 

at andelen af elever på årgangen, der er karakteriseret som de ‘dårligste’ til at regne, er steget med 5,5 procentpoint sammenliget med 

2011/12. Figurerne kan ikke anvendes til at sammenligne andelen af de ‘dårligste’ læsere på henholdsvis skolen og i kommunen som 

helhed, men anvendes til at sammenholde udviklingen for de enkelte årgange på skolen med udviklingen for samme årgange på 

kommuneniveau. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 
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4.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 

4.2.1 Andel der har aflagt alle prøver i 9. klasse 

4.2.1.1 Andel elever i 9. klasse, der har aflagt alle prøver ved Folkeskolens Afgangsprøve i 9. klasse 

 
Note: Specialklasser er ikke indeholdt i grafen. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen.  Andelen af elever, der har aflagt 

alle prøver i 9. klasse er beregnet på baggrund af elever, der har aflagt mindst én prøve ved folkeskolens afgangsprøve samt elever, 

der er udeblevet/fritaget/sygemeldt fra alle prøver. 

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 
 

 

4.2.2 Karaktergennemsnit ved afslutningen af 9. klasse  

4.2.2.1 Karaktergennemsnit ved Folkeskolens Afgangsprøve i dansk, matematik og bundne prøvefag 

 Dansk Matematik Bundne prøvefag (i alt) 

Skolen, 2014/15 7,3 6,7 7,0 

Skolen, 2013/14 7,6 7,7 7,5 

Skolen, 2012/13 7,1 8,0 7,3 

Kommunen, 2014/15 7,0 6,7 6,9 
Note: Specialklasser er ikke indeholdt i grafen. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen. Gennemsnittet er beregnet for de 

elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 
 

 

4.2.2.2 Karaktergennemsnit ved Folkeskolens Afgangsprøve i dansk, matematik og bundne prøvefag, 

fordelt på fag og køn 

 Dansk Matematik Bundne prøvefag (i alt) 

 Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger 

Skolen, 2014/15 6,8 8,2 7,1 5,8 6,9 7,2 

Skolen, 2013/14 7,0 8,1 8,9 6,9 7,3 7,6 

Skolen, 2012/13 6,7 7,6 8,2 7,7 7,1 7,5 

Kommunen, 2014/15 6,5 7,8 7,0 6,8 6,6 7,4 
Note: Specialklasser er ikke indeholdt i grafen. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen. Gennemsnittet er beregnet for de 

elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 

 

 

4.2.3 Socioøkonomiske referencer for 9. klasse 
 

4.2.3.1 Socioøkonomiske referencer for 9. klasse, bundne prøver i alt ved Folkeskolens Afgangsprøve 

 Karaktergennemsnit Socioøk. reference 

Skolen, 2014/15 7,0 6,8 

Skolen, 2013/14 7,5 7,3 

Skolen, 2012/13 7,3 6,9 
Note: Den socioøkonomiske reference er et statistisk beregnet udtryk, som viser, hvordan elever på landsplan med samme bag-

grundsforhold som skolens elever har klaret afgangsprøverne. Specialklasser er ikke indeholdt i tabellen. ’Dansk Orden’ er ikke 

medregnet. En stjernemarkering angiver, at skolens karaktergennemsnit er statistisk signifikant forskelligt fra dens socioøkonomiske 

reference.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 
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4.2.4 Andel af elever i 9. klasse med 02 eller derover i både dansk og matematik 
 

4.2.4.1 Andel elever i 9. klasse med 02 eller derover i både dansk og matematik fordelt på køn 

 
Note: Specialklasser er ikke indeholdt i grafen. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen. Kun elever, der har aflagt alle 

prøver i både dansk og matematik, indgår i beregningen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 

 

 

4.3 Overgang til ungdomsuddannelse (95 %-målsætningen) 

4.3.1 Uddannelsesparathed 
 

4.3.1.1 Andel elever i 9. klasse, der vurderes uddannelsesparate fordelt på køn 

 
Note: Andelen af elever, der vurderes uddannelsesparat pr. 1. marts til deres 1. prioritetsvalg i  i forhold til antal elever, som har søgt 

en ungdomsuddannelse.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning.  

 
 



RØDOVRE KOMMUNE KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 

2014/15 
 

   

   

   

   

  129 

4.3.2 Tilmelding til ungdomsuddannelse 

 

4.3.2.1 Andel elever i 9. klasse, der har søgt 10. klasse og ungdomsuddannelse opdelt på køn 

 
Note: Ungdomsuddannelse dækker over erhvervsfaglig uddannelse, gymnasial uddannelse og særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 

(STU). Det er elevernes 1. prioritetsvalg, der indgår i beregningen. 

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS) 

 

 

4.3.3 Uddannelsesstatus 

 

4.3.3.1 Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse, hhv. 3 måneder og 15 måneder efter 

afsluttet 9. klasse 

 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på tal fra Danmarks Statistik. 
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4.4 Sprog 

4.4.1 Sprogvurdering i 0.klasse 

 

4.4.1.1 Antal sprogvurderinger i 0. klasse 

 2014/15 2013/14 2012/13 

Skolen 69 78 77 
Kilde: Rambøll Sprog 

 

 

4.4.1.2 Fordeling på indsatsgrupper i procent 

 

 
Kilde: Rambøll Sprog 

 

 

4.5 Øvrige resultater 
 

4.5.1 Kommunal læseevaluering, testresultater 

4.5.1.1 Ordlæseprøven (OS64) i 1. klasse 

 Hurtige og sikre læsere* Usikre læsere** Ikke læsere*** 

 2014/15 2013/14 2012/13 2014/15 2013/14 2012/13 2014/15 2013/14 2012/13 

Skolen 88%  81% 4%  13% 8%  6% 

RK gennemsnit 81%  76% 11%  16% 8%  8% 
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 Hurtige og sikre læsere* Usikre læsere** Ikke læsere*** 

Landsgennemsnit 77%  77% 12%  12% 11%  11% 

Note: *A1+B1 i Ordlæseprøven. **C1 i Ordlæseprøven. ***B2+B3+C2+C3 i Ordlæseprøven. 

Kilde: Rødovre Kommune 

 

4.5.1.2 Ordlæseprøven (OS120) i 2. klasse 

 Hurtige og sikre læsere* Usikre læsere** Ikke læsere*** 

 2014/15 2013/14 2012/13 2014/15 2013/14 2012/13 2014/15 2013/14 2012/13 

Skolen 81% 78% 73% 8% 12% 16% 11% 10% 11% 

RK gennemsnit 74% 77% 75% 16% 12% 11% 10% 11% 14% 

Landsgennemsnit 75% 77% 75% 13% 12% 13% 12% 11% 12% 
Note: *A1+B1 i Ordlæseprøven. **C1 i Ordlæseprøven. ***B2+B3+C2+C3 i Ordlæseprøven. 

Kilde: Rødovre Kommune 
 

4.5.1.3 Sætningslæseprøven (SL60) i 3. klasse 

 Hurtige og sikre 
læsere* 

Langsomme og sikre 
læsere** 

Hurtige og usikre 
læsere*** 

Langsomme og 
usikre**** 

 2014/
15 

2013/
14 

2012/
13 

2014/
15 

2013/
14 

2012/
13 

2014/
15 

2013/
14 

2012/
13 

2014/
15 

2013/
14 

2012/
13 

Skolen 79% 67% 78% 14% 28% 18% 1% 1% 0% 5% 3% 4% 

RK gennemsnit 75% 78% 80% 20% 15% 15% 2% 2% 2% 4% 4% 4% 

Landsgennemsnit 83% 83% 83% 11% 11% 11% 0% 0% 0% 6% 6% 6% 
Note: *A+B i Sætningslæseprøven. **C i Sætningslæseprøven. ***D i Sætningslæseprøven. ****E+F i Sætningslæseprøven. 

Kilde: Rødovre Kommune 
 

4.5.1.4 Udvikling i testresultater i for børnegruppen i 3. klasse, 2014/15 

 Hurtige og sikre læsere* Usikre læsere** Ikke læsere*** 

 3. kl 2. kl 1. kl 3. kl 2. kl 1. kl 3. kl 2. kl 1. kl 

 2014/15 2013/14 2012/13 2014/15 2013/14 2012/13 2014/15 2013/14 2012/13 

Skolen 79% 72% 81% 14% 18% 13% 6% 10% 6% 

RK gennemsnit 75% 70% 76% 20% 18% 16% 6% 12% 8% 

Landsgennemsnit 83% 75% 77% 11% 13% 12% 6% 12% 11% 
Note: *for 1. og 2. klasse svarer dette til A1+B1 i Ordlæseprøven, for 3. klasse svarer dette til A+B i Sætningslæseprøven. **for 1. og 

2. klasse svarer dette til C1 i Ordlæseprøven, for 3. klasse svarer dette til C i Sætningslæseprøven. ***for 1. og 2. klasse svarer dette 
til B2+B3+C2+C3 i Ordlæseprøven, for 3. klasse svarer dette til D+E+F i Sætningslæseprøven. 

Kilde: Rødovre Kommune 

 

4.5.1.5 Udvikling i testresultater i for børnegruppen i 2. klasse, 2014/15 

 Hurtige og sikre læsere* Usikre læsere** Ikke læsere*** 

 2. klasse 1. klasse 2. Klasse 1. klasse 2. klasse 1. klasse 

 2014/15 2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 2013/14 

Skolen 81% 78% 8% 12% 11% 10% 

RK gennemsnit 74% 77% 16% 12% 10% 11% 

Landsgennemsnit 75% 77% 13% 12% 12% 11% 
Note: *for 1. og 2. klasse svarer dette til A1+B1 i Ordlæseprøven. **for 1. og 2. klasse svarer dette til C1 i Ordlæseprøven. ***for 1. 
og 2. klasse svarer dette til B2+B3+C2+C3 i Ordlæseprøven. 

Kilde: Rødovre Kommune 
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5 TRIVSEL 

5.1 Elevernes trivsel 

5.1.1 Trivsel i 0.-3. klasse 

5.1.1.1 Svarfordeling på udvalgte spørgsmål, 2015, skoleniveau 

 
Er du glad for din klasse? 

 
 
Føler du dig alene i skolen? 

 
 
Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det? 

 
 
Er du glad for dine lærere? 

 
 
Er lærerne gode til at hjælpe dig? 

 
 
Lærer du noget spændende i skolen? 
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Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne? 

 
Note: Den nationale trivselsmåling består af 20 spørgsmål for elever i indskolingen. Ovenstående syv spørgsmål er udvalgt som 

pejlemærker for trivslen efter anbefaling fra Dansk Center for Undervisningsmiljø. 

Kilde: Den årlige nationale trivselsmåling. Styrelsen for It og Læring (LIS) 
 

5.1.2 Trivsel i 4.-9. klasse 
 

5.1.2.1 Samlet indikator for trivsel og indikatorer opdelt på temaer, 2015, skoleniveau 

 
Note:  Den nationale trivselsmåling for elever på mellemtrinnet 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. Den samlede indikator beregnes som et gennemsnit 

af de 29 spørgsmål, som indgår i de fire temaer. 

Kilde: Den årlige nationale trivselsmåling. Styrelsen for It og Læring (LIS) 
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5.1.2.2 Fordeling af elevernes gennemsnit opdelt på temaer, 2015, skoleniveau 

 
Social trivsel 

 
 
Faglig trivsel 

 
 
Støtte og inspiration 

 
 
Ro og orden 

 
Note: 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. Figurerne 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: Den årlige nationale trivselsmåling. Styrelsen for It og Læring (LIS) 
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6 INKLUSION 
 

6.1.1.1 Antal elever der modtager specialundervisning 

Ikke relevant 
 
 

7 KVALITETSOPLYSNINGER 

7.1 Kompetencedækning 

7.1.1.1 Samlet kompetencedækning 

 
Note: Specialskoler, 10. klassecentre og kommunale ungdomsskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 

 

7.1.1.2 Kompetencedækning opdelt på fag, 2014/15 
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Note: Specialskoler, 10. klassecentre og kommunale ungdomsskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 

 
 

7.1.1.3 Kompetencedækning opdelt på klassetrin, 2014/15 

 
Kilde: Styrelsen  for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 

 

 

 
 

7.2 Øvrige kvalitetsoplysninger 

7.2.1 Elevtal 

7.2.1.1 Elevtal, andel med bopæl i kommunen og andel, der modtager undervisning i dansk som 
andetsprog 

 Elevtal Andel af elever med bopæl i 
kommunen 

Undervisning i dansk som 
andetsprog, andel elever 

  Drenge Piger Drenge Piger 

Skolen, 2014/15 691 95% 97% 4,2% 1,8% 

Skolen, 2013/14 696 97% 96% 3,1% 1,7% 

Skolen, 2012/13 686 99% 98% 5,1% 2,5% 

Kommunen, 2014/15 3.905 94% 2,1% 
Note: Tallene er opgjort pr. 5. september (bopælskommune dog opgjort pr. 1. januar).  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på tal fra Danmarks Statistik. 
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8 KOMMUNALE MÅL OG INDSATSOMRÅDER 

8.1 Samlet status på skoleniveau 
 

8.1.1.1 Samlet status på kommunale mål- og indsatsområder, skoleniveau 

 
Kilde: Skolens besvarelse af spørgeskema. 
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8.2 Inklusion 

 

8.2.1.1 Status på 'Inklusion' opdelt på delmål, skoleniveau 

 
Kilde: Skolens besvarelse af spørgeskema.  
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8.3 IT/digitalisering 

 

8.3.1.1 Status på 'IT/digitalisering' opdelt på delmål, skoleniveau 

 
Kilde: Skolens besvarelse af spørgeskema.  
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8.4 Læring 

 

8.4.1.1 Status på 'Læring' opdelt på delmål, skoleniveau 

 
Kilde: Skolens besvarelse af spørgeskema.  
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8.5 Sundhed/Trivsel 

 

8.5.1.1 Status på 'Sundhed/trivsel' opdelt på delmål, skoleniveau 

 
Kilde: Skolens besvarelse af spørgeskema.  
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8.5.2 Udviklingsaftale samt de kommunal effektmål 
Nyager Skoles karaktergennemsnit ved afgangsprøverne ligger på eller over kommunens karaktergennemsnit for 
dansk, matematik og de bundne prøvefag.  
I forhold til den socioøkonomiske reference for 9.klasse ligger skolens karaktergennemsnit 0,2 over det forventede.  
I 2014-15 ligger karaktergennemsnittet lidt lavere end de foregående år, men opfylder stadig målene.  
I forhold til elevklientellet på den årgang, klarede eleverne sig bedre end forventet. 
Drengene vurderedes uddannelsesparate, mens det samme gjorde sig gældende for 86 % af pigerne. 98 % af 
drengene opnåede karakter på 02 eller over, mens det samme gjorde sig gældende for 87 % af pigerne. 
Samtlige elever, der forlod Nyager Skole i sommeren 2015 er enten tilmeldt ungdomsuddannelse eller 10. klasse. 
 
I forbindelse med nationale test ligger resultaterne lavere på Nyager Skole, end landsgennemsnittet.  
Undtagelsen er dansk, læsning 8. klassetrin og matematik 3. klassetrin. 
På 8 klassetrin læsning, igennem de sidste to år er det lykkedes, andelen af gode elever er 80 %. 
 
Det er også netop for eleverne, der i 14-15 gik i 8. klasse, der er sket en stor fremgang af elever med ”gode” 
resultater i dansk læsning. 
 
Den samme udvikling ses dog også for eleverne på 6. klassetrin i matematik mellem 4. og 6. klassetrin. 
Med hensyn til elever med ”dårlige resultater” er den faldet på 2. klassetrin dansk læsning, 6. klassetrin dansk læsning 
samt 3. klassetrin matematik. 
Dermed ser vi en vis fremdrift, men vi må konstatere, at skolen ikke helt lever op til det nationale måltal på 80 % 
elever med ”gode resultater”. 
 

Vi har allerede iværksat nogle tiltag, som både på dansk og matematikområdet, skal sikre en god faglig progression 
for de allersvageste i undervisningen, med en tidlig og målrettet indsats. 
 
I kommunens læseevaluering 1.-3. klassetrin klarer skolens elever sig fint både i forhold til kommunens resultater og 
landsgennemsnittet. 
Skolen har formået, at sikre en god andel af hurtige og sikre læsere og få usikre læsere. 
I forhold til kommunens effektmål med fremdrift for de ”hurtige og sikre læsere” i kommunens læseprøveresultater, 
lever Nyager Skoles resultater op til dette, da denne gruppe er stigende både gennem årene og når man følger 
klassetrinnet. Gruppen af ”usikre læsere” er faldende, mens gruppen af ”ikke læsere” er stabil. 
 
Der, hvor der kunne gøres en indsats, er netop i forhold til ikke-læserne.  
På skolen er der taget initiativ til, at sætte fokus på netop denne målgruppe. 
 
Resultaterne i trivselsmålingen overrasker på mange måder, da skolens resultater er mindre gode. Således viser 
resultaterne, at eleverne vurderer deres trivsel lavere på social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration og ro 
og orden i forhold til resten af kommunen. 
Vi har sat fokus på dette ved at indføre trivselstimer med undervisningsmål for de enkelte klassetrin.  
Vi ser ligeledes på hvordan vi foretager trivselsundersøgelsen, så rammerne omkring denne kommer til at være bedst 
mulig. 

 
 

8.6 Øvrige kommunale fokusområder 

8.6.1 Udviklingsaftale 13-14, niveau 1; Nedbringelse af sygefraværet 

 
I 2014 havde Nyager Skoles personale et sygefravær på 5,21 % og i 2015 på 5,35 % (til og med november).  
Det er desværre stigende og noget højere en det måltal, der er sat som udviklingsmål på 4,4 %. 
Det høje sygefravær skal givetvis ses i sammenhæng med de store omvæltninger, der er sket for personalet, både på 
lærer- og pædagog-området. 
 
Vi kan dog håbe på, at kurven knækker, da januar 2016 ser dog ud til at have et noget lavere sygefravær med 3,32 % 
mod 5,57 % i januar 2015. 

8.6.2 Udviklingsaftale 13-14, niveau 1; Hvad vi gør, når vi gør det bedst 
 
Nyager Skole har igennem flere år haft et særligt fokus på elever med læsevanskeligheder. 
Læsevejledernes rolle som vejledere er blevet styrket gennem dette fokus. Siden Udviklingsaftalen for 2013-14 er 
dette punkt udviklet med et endnu stærkere fokus, som dog er blevet vanskeliggjort af personalemæssige forhold.  
Det stærkere fokus betyder, at der allerede fra sprogvurderingen i 0. klasse sættes målrettet ind i forhold til de elever, 
der viser vanskeligheder. Disse elever følges nøje af læsevejlederne, som vejleder lærerne og ressourcelærerne til den 
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rette særlige indsats. Sideløbende støtter læsevejlederne dansklærerne i jævnlig formativ evaluering af elevernes 
læseudvikling (LUS). 
Fra 2. klasse udleverer vi digitalt penalhus til elever, som er i risiko for ordblindevanskeligheder og følger op med 
handleplansmøder med forældre og lærere. 
Fra slutningen af 3. klasse får elever, der på trods af indsatsen stadig viser vanskeligheder en ordblindetest, som 
sætter særlige tiltag i gang ved konstateret ordblindhed. 
Området har som nævnt stødt på udfordringer, men er stadig et udviklingsområde på skolen med et stærkt fokus. 
 

8.6.3 Udviklingsaftale 13-14, niveau 2; Dannelse 
 
Kontaktsamtaler i 5. klasse, som var mål i udviklingsaftalen for 13-14, har efter de succesfulde kontaktsamtaler i 
forbindelse med FUEL (2012-13), udviklet sig videre. 
 
I forbindelse med skolereformen er kontaktsamtalerne blevet til læringsmålssamtaler i hele skoleforløbet, således, at 
der fra 0. til 9. klasse holdes fire samtaler i hvert af fagene dansk og matematik og fra mellemtrinnet også i engelsk. 
 
Med hensyn til medinddragelse af børn og unge på SFO-området er dette blevet til almindelig drift.  
Det er ikke noget, som kommer af sig selv, men det er noget, som både SFO1, 2 og 3 har for øje i deres arbejde, så 
de styrker vores børn og unge i demokratisk dannelse. 

8.6.4 Udviklingsaftale 13-14, niveau 3; Skolens egne indsatsområder 
 
Nyager skole indførte ungemiljø i skoleåret 2012-13, for udskolingen (6.–9. klasser).  
Ungemiljøet blev indrettet i samarbejde mellem elever, lærere og ledelse. 
Brugen af lokalerne er løbende blevet evalueret og justeret. Det har været svært for alle parter, at føle ejerskab for 
lokalerne i miljøet, som aldrig rigtig er blevet en succes.  
Skolen er nu landet på en model, hvor vi i stedet for at bruge et samlet område til ungemiljø, skaber et fælles lokale 
for en årgang på dennes gang, således, at det vil blive lettere at føle ejerskab for dette.  
Lokalet skal dels bruges som arbejdsrum og dels som opholdsrum i pauser. 
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9 SKOLEBESTYRELSENS UDTALELSE 
 
Der foreligger ikke nogen udtalelse fra skolebestyrelsen til kvalitetsrapporten. 
Det kan dog nævnes, at skolebestyrelsen har drøftet trivselsundersøgelsen.  
De undrer sig, ligesom skoleledelsen, over de dårlige resultater i denne. 
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1 FORORD, Rødovre Skole 

 
Første år med folkeskolereformen på Rødovre Skole. 
  
Skoleåret 2014/15 har været et anderledes skoleår grundet en ny folkeskolereform. Vi har justeret, udviklet og 
arbejdet med skoledagen på en anden måde end tidligere år. Både pædagoger, lærere og skoleledelse har skullet 
”opdyrke et nyt land”. Vi har gjort mange erfaringer, lavet (tilladte) fejl og arbejdet ihærdigt, men må også erkende, 
at ting tager tid, og reformen også er en kulturforandring. Vi vil dog mene, at vi er nået meget langt i Rødovre Skoles 
implementering af folkeskolereformen. Herunder en kort opsamling på vores evaluering: 
  
Længere skoledag: 
Det har været en bekymring fra skoleårets begyndelse hos mange børn og voksne. Nogle børn er også trætte sidst på 
skoledagen, men de er generelt glade for at gå i skole. Den nye Nationale Trivselsmåling som børnene svarede på, 
viste generelt, at børnene er glade for skolen og for deres lærere og pædagoger. 
  
60 minutters lektioner: 
Lærere og børn er glade for lektionslængden, hvor der er tid til at introducere timen med opsatte læringsmål og 
afslutte/evaluere den igen.  Der bliver ikke så mange skift på dagen. Vi forsøgte i skoleårets begyndelse med en ny 
type skemaer, men det gav forvirring, så efter jul blev skemaerne lavet om, så det blev mere overskueligt. 
  
Sprogfag: 
Børnene har nu engelsk fra 1.klassetrin. Det er med sjov og legende læring, hvor langt de fleste børn begynder med 
samme ordforråd. I en verden, hvor de møder mange engelske ord i deres hverdag, så er de meget modtagelige for 
engelskundervisningen. Den samme glæde har børnene også for tysk, som begynder på 5.klassetrin. 
  
Kontaktlærerordning på alle årgange: 
Det har både børn og personale været glade for. Mange problemstillinger er blevet ”taget i opløbet” og alle føler sig set 
og hørt. I skoleåret 2015/16 vil vi i personalegruppen arbejde med anvendelsen af forskellige samtaleteknikker og en 
spørgeguide. 
  
Lektiehjælp og fordybelse: 
Det har været et område, som har fyldt meget i dette skoleår, da der har været forskellige forventninger til 
lektiehjælp. Vi ”landede” heldigvis med et kompromis, hvor skolebestyrelsen og skolens ledelse udarbejdede en fælles 
udmelding om tilstedeværelse og frivillighed. 
  
Understøttende undervisning: 
Et område, som vi ikke har helt på plads endnu. Det har i dagligdagen vist sig at være svært, at få overleveret fagligt 
indhold til hinanden til understøttende undervisning (UUV). Det har særligt været en udfordring for pædagogerne, da 
de mangler en forventningsafstemning til undervisningsniveau og UUVs indhold, samt tid til samarbejde om samme. 
UUV har ikke haft 1.prioritet i skoleåret, så lærere og pædagoger har løst opgaven efter bedste evne. Det er et 
område, vi vil have opmærksomhed på i 2015/16. 
  
Motion og bevægelse: 
Motion og bevægelse er blevet en del af skoledagen. Det er ikke altid, at pulsen kommer helt i top, men børnene rører 
sig meget mere i løbet af dagen. I nogle undervisningstimer er det ”mind-breaks” (små øvelser) og andre gange er det 
fysiske aktiviteter i og uden for klasselokalet. Her er vi nået langt, selv om ikke alle børnene mener, at der er nok 
bevægelse. Vi har en ”motions- og bevægelseskonsulent” på skolen, som samarbejder med andre skoler i Rødovre. 
  
Flere timer: 
Der er i timefordelingsplanen fra undervisningsministeriet lagt flere timer i dansk og matematik i den nye reform. 
Udover den vejledende timerfordelingsplan har Rødovre Skole tildelt ekstra timer til fagene dansk, matematik og 
idræt. 
 
Den åbne skole: 
Vi har bl.a. et samarbejde med Heerup museet, byggelegepladsen, Rødovre bibliotek, erhvervsguiderne, 
ungdomsskolen og IT-camp/nørderne. Derudover har der været et ønske om samarbejde med Idrætsforeninger, men 
det har vist sig vanskeligt at finde tid i dagtimerne. 
  
Årgangsteam: 
Lærere og pædagoger har i år arbejdet i årgangsteam, hvilket betyder, at lærere og pædagoger kun er tilknyttet et 
årgangstrin. Der kan være undtagelser, såfremt fag ikke kan dækkes i eget team. Erfaringerne har været, at når der 
er få lærere og pædagoger om en klasse, så har været med til at styrke samarbejdet mellem de voksne samt 
kendskabet og relationerne til børnene. Denne organisationsstrukturkan være en hindring til at opfylde kravene til 
linjefagsuddannede lærere, men nyere forskning viser, at samarbejde og relationer styrker læring. 
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Målstyret undervisning – læringsmål: 
Målstyret undervisning er en af skolens kerneopgaver, og derfor har vi haft særlig fokus på dette felt. Vi har tidligere 
skrevet ud til forældrene om, hvordan vi arbejder med læringsmål på Rødovre Skole. Vi har haft et samarbejde med 
Undervisningsministeriets Læringskonsulenter i dansk og matematik i forhold til målstyret undervisning i fagene. 
Næste skoleår vil børnenes årsplaner i dansk og matematik udformes efter kompetence-, viden- og færdighedsmål og 
der vil være minimum fire forløb med læringsmål. 
  
Aktionslæring: 
Halvdelen af personalegruppen/årgangsteamene har været på kursus i aktionslæring (klasseledelse, målstyret læring 
og formativ evaluering). Det har personalet været meget glade for, da de på kurset er blevet præsenteret for 
forskellige ”værktøjer”, som de kan anvende i dagligdagen. Det ”mind-set” som er bag Aktionslæring vil vi gerne 
videreføre næste skoleår. Det gør vi bl.a. ved, at lærerne er inde i hinandens klasser og giver respons på de opstillede 
mål i aktionslæring. 
Vi ved godt, at lærere og pædagoger har haft et fravær ved kursusvirksomhed, og det har selvfølgelig beklageligt. Det 
gode er at personalet er blevet inspireret og får flere kompetencer inden for klasseledelse, målstyret læring og 
formativ evaluering, hvilket er til gavn og glæde for børnene. 
  
Holdtimer i dansk og matematik: 
Fra 1.-9.klassetrin har vi haft lagt ekstra holdtimer i dansk og matematik, således at både dansk- og 
matematiklæreren kan deltage i undervisningen i parallelklassen. Det har givet mulighed for at den enkelte lærer 
kunne få observation/sparring og inspiration på sin målstyrede undervisning eller på et aktionslæringsforløb. 
  
Næste skoleår: 
Vil vi fortsætte vores gode arbejde med at udvikle Rødovre Skole ud fra Folkeskolereformens mål: 
1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 
2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 
3) Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. 
  
De fokusområder vi har valgt at have særlig opmærksomhed på i skoleåret 2015/16 bliver målstyret undervisning, 
aktionslæring og den understøttende undervisning. 
  
På Rødovre Skoles vegne 
Peter Hertz 
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2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 

 
  
Rødovre Skole er en skole, hvor samværet mellem børn og voksne kendetegnes ved engagement, aktivitet og tryghed. 
En flot og præsentabel skole med høj faglighed og god trivsel.  
Skolens hverdag bygger på fællesskab, samarbejde og udvikling. Vi arbejder fokuseret på at skabe en fag-faglig, etisk 
og dannelsesmæssig læring. 

 
Vores fokusområde er skolens kerneopgave. Vi har særlig opmærksomhed på klasseledelse, målstyret undervisning, 
formativ evaluering, Fælles Forenklede Mål og læringsmål samt Trivsel. 

 
Rødovre Skole er den ældste af Rødovre Kommunes seks folkeskoler.  
Den imponerende portbygning blev opført i 1891, og i 2016 vil skolen have 125 års jubilæum. 
Det er Rødovre Kommunes mindste skole, men vi har sat en stor ære i at vedligeholde skolens bygninger. 
Vi har gode udendørsfaciliteter, hvilket giver gode aktivitetsmuligheder, læringsmiljøer og glæde hos børnene. 
 
Skolen fremstår i dag som en attraktiv og markant institution i området. 
 
Eleverne var fordelt i 28 klasser, idet skolen i dag er 3-sporet, men har dog kun to spor på 7. og 8.klassetrin i 
skoleåret 14/15. 
 
Skolens demografi er en sammensætning af børn og forældre, som kommer dels fra villakvarterer og dels fra socialt 
boligbyggeri. 
 
Tal for skoleåret 2014-15: 
Skolen har 650 børn pr. september 2014 
Skolen har 15,9 % tosprogede elever. 
Skolen har ingen specialklasserække 
SFO er fysisk opdelt i to afdelinger: SFO1 og SFO2. 
SFO1 har plads til alle indskrevne børn fra 0.-3. kl. 
SFO2 har plads til 140 børn fra 4.-6. kl. 
Der er et trygt og godt lokalefællesskab mellem indskolingen og SFO1. 
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3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 

 
Sammenfattende ser vi Rødovre Skole som en skole, hvor børn, forældre, skolebestyrelse og skolens personale i 
samarbejde og fællesskab arbejder for en dynamisk og positiv udvikling af skolen. I den samlede helhedsvurdering, 
synes vi, at vi er en god skole, og vi har hele tiden fokus på børnenes faglighed, trivsel og dannelse. 
 
Vi er godt på vej på mange områder.  
De indsatsområder og tiltag Rødovre Skole har fokus på, har givet gode resultater.   
Vi har haft en særlig opmærksomhed på matematik og synlig læring, hvilket også har vist en fremgang i de nationale 
test i matematik og vi har fået et ”fælles sprog” i synlig læring omkring FFM, kompetencemål, videns- og 
færdighedsmål og læringsmål. 
 
I det følgende vil vi fremhæve fire indsatsområder; faglighed, inklusion, trivsel og IT/digitalisering fra 
kvalitetsrapporten, som vi fremadrettet vil have væsentlig opmærksomhed på: 
 
Faglighed: 
Andel der har aflagt prøve i 9. klasse  
Andelen af elever, som aflægger afgangsprøve i 9.klasse, er på Rødovre Skole stigende de sidste år, og i 2014/15 er 
det 100 %. Det er et flot resultat, og vi vil fastholde opmærksomheden på denne andel ved, at vi i den kommende 
udviklingsplan vil have fokus på, at: 
 - alle elever opnår et karaktergennemsnit ved Folkeskolens Afgangsprøve, således at de kan optages på en 
ungdomsuddannelse. 
- alle eleverne er uddannelsesparate på 9.klassetrin., således at de kan komme videre på og gennemføre en 
ungdomsuddannelse. 
 
Andel af 9. klasseelever med 2 eller derover i både dansk og matematik.  
I skoleåret 2014-15 var andelen af drenge 97,5 % og piger 94,4 %, som fik mindst 2 i både dansk og matematik. 
Andelen af elever med 2 er steget fra 2013/14. 
 
Fra 2012-13 har det været et indsatsmål, at eleverne skulle forbedre deres karakterer ved folkeskolens afgangsprøve i 
dansk og matematik. Der har igen i år været fremgang i dansk, matematik og i de bundne prøver, og ydermere ligger 
resultaterne over landsgennemsnittet. 
 
Vi har i skoleåret 2014/15 haft en fokuseret indsats på FFM (Fælles forenklede mål), kompetence-, videns- og 
færdighedsmål i dansk og matematik samt opstilling af læringsmål. Dette er bl.a. sket i samarbejde med 
undervisningsministeriets læringskonsulenter og ved workshops i fagene.  
Vi har fået et fælles ”sprog”, hvilket yderligere er blevet styrket ved Aktionslæring for lærere, pædagoger og 
skoleledelsen. 
 
Vi ønsker, at understøtte en synlig læring for eleverne samtidig med at eleverne systematisk opøves i at formulere 

læringsmål for egen faglig udvikling. Dette sker bl.a. ved kontaktlærersamtaler, hvor vi ønsker, at fremme elevernes 
egne forståelser for deres faglige udviklingspotentialer. 
  
Inklusion 
Rødovre Skole har gennem de sidste år haft en fokuseret indsats på inklusion. Vi har haft medarbejder- og 
forældreaftener om emnet inklusion samt uddannet flere lærere og pædagoger i vredeshåndtering (Diamantforløb).  
 
Skolebestyrelsen, medarbejdere og ledelse har sammen udarbejdet Rødovre Skoles inklusionspolitik, som er at finde 
på skolens hjemmeside.  
Vi har en tydelig organisering af skolens arbejde med inkluderende læringsmiljøer.  
I særdeleshed har vores kompetencecenter udøvet en meget stor indsats for at skabe inkluderende læringsmiljøer, 
herunder opstilling af handleplaner og målsætninger. Vi har i tilknytning til vores kompetencecenter ansat to 
ressourcepædagoger med erfaring om elever med særlige behov. De to personer kan tilkaldes ved akut opstået 
konfliktsituationer, hvor der er behov for hjælp, hvis elever ikke trives, eller de kan deltage på klassebasis.  
Rødovre Skole har desuden et ressourcecenter (støttekorps) af pædagoger, som er aktive deltagere i de klasser, hvor 
der er et behov.  
 
Halvdelen af skolens personale og hele skoleledelsen har været på Aktionslæringsuddannelse, som har fokus på 
læringsmål, klasseledelse og formativ evaluering. 
  
 
Trivsel 
På Rødovre Skole har vi en engageret og vedholdende opmærksomhed på trivsel både for den enkelte elev, for det lille 
fællesskab og for det store fællesskab.  
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Indsatstyperne opdeles i forebyggende, foregribende og indgribende niveauer. Det pædagogiske personale har fokus 
på, at børnene har et trygt miljø, og de trives i deres skolegang. Vi har et velfungerende samarbejde med forældrene 
og andre aktører omkring børnenes trivsel.  
Rødovre Skole skiller sig ud på parameteret "Tydelig fokus på sundhed og trivsel". Det er på grund af, at vi ikke har en 
decideret sundhedspolitik eller særlige retningslinjer for sundhed, og her tænkes på indtagelse af mad og drikke. 
  
IT/digitalisering 
Skolens arbejde med IT/digitalisering er i stigende og høj kvalitet. Vi har gode tekniske rammer, og IT og digitalisering 
er på Rødovre Skole et uundværligt medie til at understøtte og forbedre elevernes udbytte af undervisningen. 
 
Opsummering 
Rødovre Skole er en folkeskole, som lever op til skolens værdier: Samarbejde, fællesskab og udvikling.  
Vi er stolte af vores skole, men samtidig ydmyge over for, at vi hele tiden skal udvikle os og blive bedre på vores 
kerneområder. 
 
 
 

 
 

3.1 Nationale test 

 
Andelen af elever med 'gode' resultater i de nationale test i forhold til nationale måltal på 80 % er opfyldt i 
matematik på 3. og 6.klassetrin.  
Det er godt at læse, da vi har haft en fokuseret indsat på matematik ift. resultaterne fra sidste års kvalitetsrapport. 

 
I dansk, læsning er det opfyldt på 6.klassetrin, men på 4. og 8.klassetrin er der også en fremgang ift. deres nationale 
test i 12/13. Dette kan af gode grunde ikke opgøres for 2.klassetrin, men vi kan se, udviklingen i testresultaterne for 
børnegruppen.  
Vores lokale læsetest viser på 2.klassetrin, at gruppen af "ikke læsere" bliver mindre (17 % til 14 %) og gruppen 
"hurtige og sikre læsere" øges (fra 68 % til 73 %). 
 
 

 
 

3.2 Aflagt afgangsprøver 

 
På Rødovre Skole har vi haft to 9. klasser på 26 elever, hvor alle elever blev vurderet til at være uddannelsesparate til 
en ungdomsuddannelse. Vi har en høj andel (98 %), som har aflagt prøve. 
 
 
 
 

3.3 Karaktergennemsnittet ved afgangsprøverne 

 
Rødovre Skoles elever har klaret sig meget flot til prøveterminen maj/juni 2015.  
I dansk med et karaktergennemsnit på 7,5.  
I matematik et karaktergennemsnit på 7,5.  
I de bundne prøver et karaktergennemsnit på 7,3. 
 
Alle karaktergennemsnittene ligger over det kommunale gennemsnit og landsgennemsnittet og er en forbedring i 
dansk på 1,7 karakterpoint og i matematik på 2 karakterpoint i forhold til skoleåret 13/14 
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3.4 Karaktergennemsnit med afsæt i den socioøkonomiske ramme 

 
Rødovre Skoles karaktergennemsnit ligger næsten på niveau med den socioøkonomiske reference. 
 
 
 
 
 

3.5 Overgang til Ungdomsuddannelserne 

 
På Rødovre Skole er 100 % af drengene tilmeldt en ungdomsuddannelse eller 10. klasse. For pigernes vedkommende 
er det 96 %. 
 

 
 
 
 

3.6 Læseprøverne 

 
Udviklingen i testresultaterne for børnegruppen i 2.klasse er positiv.  
Vi har fået færre "ikke læsere" og flere "hurtige og sikre læsere".  
Vi ligger på landsgennemsnittet. 
 
Udviklingen i testresultaterne for børnegruppen i 3.klasse er også positiv.  
Resultaterne har samme tendens. Særligt positivt er, at gruppen af "ikke læsere" er meget lille. 

 
Resultaterne er bl.a. opnået ved en fokuseret indsats på de elever, som har sværest ved læsning bl.a. ved intensivt 
læseforløb, SKUB. 
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4 RESULTATER 
 

4.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 
 

4.1.1 Andel af elever med 'gode' resultater i de nationale test 

4.1.1.1 Oversigt over om andelen af elever, som er ’gode’ til læsning/matematik er mindst 80% 

 Dansk, læsning Matematik 

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

Skolen, 2014/15 Nej Nej Ja Nej Ja Ja 

Skolen, 2013/14 Ja Ja Ja Ja Nej Nej 

Skolen, 2012/13 Nej Ja Nej Nej Nej Nej 

Kommunen, 2014/15 Nej Nej Nej Nej Nej Nej 
Note: ’Andel elever med gode resultater i dansk, læsning / matematik’ beskriver hvor stor en andel af eleverne på et givet klassetrin, 

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. 

Specialskoler indgår ikke i kommuneopgørelsen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 

 

 

4.1.1.2 Udviklingen fra 2012/13 til 2014/15 i andelen af elever med ’gode’ resultater i dansk læsning 
ved de nationale test 

 
Dansk læsning, 8. klasse 2014/15 
 

 
 
Dansk læsning, 6. klasse 2014/15 
 

 
 
Dansk læsning, 4. klasse 2014/15 
 

 
Note: Ovenstående figurer viser udviklingen for den samme årgang over tid. Andelen af elever, der var ’gode’ til at læse ved de 

nationale test i 2012/13 er, både på skolen og i kommunen som helhed, opgjort til 0, og illustrerer årgangens udgangspunkt. De øvrige 

tal i den enkelte figur skal ses i relation til dette. Er tallet for skolen i 2014/15 fx 5,5, betyder det at andelen af elever på årgangen, der 

er ’gode’ til at læse, er steget med 5,5 procentpoint sammenliget med 2012/13. Figurerne kan ikke anvendes til at sammenligne 
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andelen af ’gode’ læsere på henholdsvis skolen og i kommunen som helhed, men anvendes til at sammenholde udviklingen for de 

enkelte årgange på skolen med udviklingen for samme årgange på kommuneniveau. Specialskoler er ikke indeholdt i 

kommuneopgørelsen.  
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 

 

4.1.1.3 Udviklingen fra 2011/12 til 2014/15 i andelen af elever med ’gode’ resultater i matematik ved 

de nationale test  
Matematik, 6. Klasse 2014/15 
 

 
Note: Ovenstående figurer viser udviklingen for den samme årgang over tid. Andelen af elever, der var ’gode’ til at regne ved de 

nationale test i 2011/12 er, både på skolen og i kommunen som helhed, opgjort til 0, og illustrerer årgangens udgangspunkt. De øvrige 

tal i den enkelte figur skal ses i relation til dette. Er tallet for skolen i 2014/15 fx 5,5, betyder det at andelen af elever på årgangen, der 

er ’gode’ til at regne, er steget med 5,5 procentpoint sammenliget med 2011/12. Figurerne kan ikke anvendes til at sammenligne 

andelen af ’gode’ læsere på henholdsvis skolen og i kommunen som helhed, men anvendes til at sammenholde udviklingen for de 
enkelte årgange på skolen med udviklingen for samme årgange på kommuneniveau. Specialskoler er ikke indeholdt i 

kommuneopgørelsen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 

 

4.1.2 Andel af de ’allerdygtigste’ elever i de nationale test 

4.1.2.1 Oversigt over, om andelen af de ’allerdygtigste’ elever er steget 

 Dansk, læsning Matematik 

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

Skolen, 2014/15 ift. 2013/14 Nej Nej Nej Ja Ja Ja 

Skolen, 2013/14 ift. 2012/13 Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Kommunen, 2014/15 ift. 2013/14 Nej Ja Nej Ja Ja Ja 
Note: ’Andel af de allerdygtigste elever i dansk, læsning/matematik’ beskriver, hvor stor en andel af eleverne på et givet klassetrin, der 

har opnået et resultat i de nationale test, der karakteriseres som ’fremragende’ på den kriteriebaserede skala. ’Ja’ angiver at andelen er 

steget, ’Nej’ angiver at andelen ikke er steget, ’-’ angiver, at der ikke er data for skolen. Specialskoler indgår ikke i 

kommuneopgørelsen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS).  

 

 

4.1.2.2 Udviklingen fra 2012/13 til 2014/15 i andelen af de ’allerdygtigste’ elever til at læse ved de 

nationale test 

Dansk læsning, 8. klasse 2014/15 
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Dansk læsning, 6. klasse 2014/15 
 

 
 
 
Dansk læsning, 4. klasse 2014/15 
 

 
Note: Ovenstående figurer viser udviklingen for den samme årgang over tid. Andelen af elever, der var karakteriseret som de 

’allerdygtigste’ til at læse ved de nationale test i 2012/13 er, både på skolen og i kommunen som helhed, opgjort til 0, og illustrerer 

årgangens udgangspunkt. De øvrige tal i den enkelte figur skal ses i relation til dette. Er tallet for skolen i 2014/15 fx 5,5, betyder det 

at andelen af elever på årgangen, der er karakteriseret som de ’allerdygtigste’ til at læse, er steget med 5,5 procentpoint sammenliget 

med 2012/13. Figurerne kan ikke anvendes til at sammenligne andelen af de ’allerdygtigste’ læsere på henholdsvis skolen og i 

kommunen som helhed, men anvendes til at sammenholde udviklingen for de enkelte årgange på skolen med udviklingen for samme 

årgange på kommuneniveau. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen.  
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 

 

4.1.2.3 Udviklingen fra 2011/12 til 2014/15 i andelen af de ’allerdygtigste’ elever til matematik ved de 

nationale test 

 

Matematik, 6. Klasse 2014/15 
 

 
Note: Ovenstående figurer viser udviklingen for den samme årgang over tid. Andelen af elever, der blev karakteriseret som de 

‘allerdygtigste’ til at regne ved de nationale test i 2011/12 er, både på skolen og i kommunen som helhed, opgjort til 0, og illustrerer 
årgangens udgangspunkt. De øvrige tal i den enkelte figur skal ses i relation til dette. Er tallet for skolen i 2014/15 fx 5,5, betyder det 

at andelen af elever på årgangen, der er karakteriseret som de ‘allerdygtigste’ til at regne, er steget med 5,5 procentpoint sammenliget 

med 2011/12. Figurerne kan ikke anvendes til at sammenligne andelen af de ‘allerdygtigste’ læsere på henholdsvis skolen og i 

kommunen som helhed, men anvendes til at sammenholde udviklingen for de enkelte årgange på skolen med udviklingen for samme 

årgange på kommuneniveau. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 

 

4.1.3 Andel af elever med ’dårlige’ resultater i de nationale test 

4.1.3.1 Oversigt over, om andelen af elever med ’dårlige’ resultater er faldet 

 Dansk, læsning Matematik 

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

Skolen, 2014/15 ift. 2013/14 Nej Nej Ja Nej Ja Nej 

Skolen, 2013/14 ift. 2012/13 Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Kommunen, 2014/15 ift. 2013/14 Nej Nej Ja Ja Ja Ja 
Note: ’Andel elever med dårlige resultater i dansk, læsning/matematik’ beskriver, hvor stor en andel af eleverne på et givet klassetrin, 

der har opnået et resultat i de nationale test, der karakteriseres som ’mangelfuld’ eller ’ikke tilstrækkelig’ på den kriteriebaserede skala. 
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’Ja’ angiver at andelen er faldet, ’Nej’ angiver at andelen ikke er faldet, ’-’ angiver, at der ikke er data for skolen. Specialskoler indgår 

ikke i kommuneopgørelsen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS).  
 

 

4.1.3.2 Udviklingen fra 2012/13 til 2014/15 i andelen af elever med ’dårlige’ resultater i dansk læsning 

ved de nationale test 

 

Dansk læsning, 8. klasse 2014/15 

 
 
 
Dansk læsning, 6. klasse 2014/15 
 

 
 
 
Dansk læsning, 4. klasse 2014/15 
 

 
Note: Ovenstående figurer viser udviklingen for den samme årgang over tid. Andelen af elever, der var karakteriseret som de ’dårligste’ 

til at læse ved de nationale test i 2012/13 er, både på skolen og i kommunen som helhed, opgjort til 0, og illustrerer årgangens 

udgangspunkt. De øvrige tal i den enkelte figur skal ses i relation til dette. Er tallet for skolen i 2014/15 fx 5,5, betyder det at andelen 

af elever på årgangen, der er karakteriseret som de ’dårligste’ til at læse, er steget med 5,5 procentpoint sammenliget med 2012/13. 

Figurerne kan ikke anvendes til at sammenligne andelen af de ’dårligste’ læsere på henholdsvis skolen og i kommunen som helhed, 

men anvendes til at sammenholde udviklingen for de enkelte årgange på skolen med udviklingen for samme årgange på 
kommuneniveau. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 

 

4.1.3.3 Udviklingen fra 2011/12 til 2014/15 i andelen af elever med ’dårlige’ resultater i matematik ved 

de nationale test 

 

Matematik, 6. Klasse 2014/15 
 

 
Note: Ovenstående figurer viser udviklingen for den samme årgang over tid. Andelen af elever, der blev karakteriseret som de 
‘dårligste’ til at regne ved de nationale test i 2011/12 er, både på skolen og i kommunen som helhed, opgjort til 0, og illustrerer 

årgangens udgangspunkt. De øvrige tal i den enkelte figur skal ses i relation til dette. Er tallet for skolen i 2014/15 fx 5,5, betyder det 
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at andelen af elever på årgangen, der er karakteriseret som de ‘dårligste’ til at regne, er steget med 5,5 procentpoint sammenliget med 

2011/12. Figurerne kan ikke anvendes til at sammenligne andelen af de ‘dårligste’ læsere på henholdsvis skolen og i kommunen som 

helhed, men anvendes til at sammenholde udviklingen for de enkelte årgange på skolen med udviklingen for samme årgange på 
kommuneniveau. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 

 

4.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 

4.2.1 Andel der har aflagt alle prøver i 9. klasse 

4.2.1.1 Andel elever i 9. klasse, der har aflagt alle prøver ved Folkeskolens Afgangsprøve i 9. klasse 

 
Note: Specialklasser er ikke indeholdt i grafen. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen .  Andelen af elever, der har aflagt 

alle prøver i 9. klasse er beregnet på baggrund af elever, der har aflagt mindst én prøve ved folkeskolens afgangsprøve samt elever, 

der er udeblevet/fritaget/sygemeldt fra alle prøver. 

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 

 

 

4.2.2 Karaktergennemsnit ved afslutningen af 9. klasse  

4.2.2.1 Karaktergennemsnit ved Folkeskolens Afgangsprøve i dansk, matematik og bundne prøvefag 

 Dansk Matematik Bundne prøvefag (i alt) 

Skolen, 2014/15 7,5 7,5 7,3 

Skolen, 2013/14 5,8 5,3 5,8 

Skolen, 2012/13 6,3 5,8 6,2 

Kommunen, 2014/15 7,0 6,7 6,9 
Note: Specialklasser er ikke indeholdt i grafen. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen. Gennemsnittet er beregnet for de 

elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 

 

 

4.2.2.2 Karaktergennemsnit ved Folkeskolens Afgangsprøve i dansk, matematik og bundne prøvefag, 
fordelt på fag og køn 

 Dansk Matematik Bundne prøvefag (i alt) 

 Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger 

Skolen, 2014/15 7,3 7,6 8,2 6,7 7,4 7,3 

Skolen, 2013/14 5,6 6,2 5,4 5,0 5,7 5,8 

Skolen, 2012/13 4,7 7,1 5,3 6,0 4,9 6,9 

Kommunen, 2014/15 6,5 7,8 7,0 6,8 6,6 7,4 
Note: Specialklasser er ikke indeholdt i grafen. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen. Gennemsnittet er beregnet for de 

elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 

 

 

4.2.3 Socioøkonomiske referencer for 9. klasse 

4.2.3.1 Socioøkonomiske referencer for 9. klasse, bundne prøver i alt ved Folkeskolens Afgangsprøve 

 Karaktergennemsnit Socioøk. reference 

Skolen, 2014/15 7,3 7,5 

Skolen, 2013/14 5,8 6,3 

Skolen, 2012/13 6,2 6,4 
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Note: Den socioøkonomiske reference er et statistisk beregnet udtryk, som viser, hvordan elever på landsplan med samme bag-

grundsforhold som skolens elever har klaret afgangsprøverne. Specialklasser er ikke indeholdt i tabellen. ’Dansk Orden’ er ikke 

medregnet. En stjernemarkering angiver, at skolens karaktergennemsnit er statistisk signifikant forskelligt fra dens socioøkonomiske 
reference.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 

 

 

4.2.4 Andel af elever i 9. klasse med 02 eller derover i både dansk og matematik 

4.2.4.1 Andel elever i 9. klasse med 02 eller derover i både dansk og matematik fordelt på køn 

 
Note: Specialklasser er ikke indeholdt i grafen. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen. Kun elever, der har aflagt alle 
prøver i både dansk og matematik, indgår i beregningen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 

 

 

4.2.5 Afgangsprøverne. 
 
 
Rødovre Skoles elever har klaret sig meget flot til prøveterminen maj/juni 2015.  
I dansk med et karaktergennemsnit på 7,5.  
I matematik et karaktergennemsnit på 7,5.  
I de bundne prøver et karaktergennemsnit på 7,3. 
 
Alle karaktererne ligger over det kommunale gennemsnit og landsgennemsnittet. 
 
 

 

4.3 Overgang til ungdomsuddannelse (95 %-målsætningen) 

4.3.1 Uddannelsesparathed 

4.3.1.1 Andel elever i 9. klasse, der vurderes uddannelsesparate fordelt på køn 

 
Note: Andelen af elever, der vurderes uddannelsesparat pr. 1. marts til deres 1. prioritetsvalg i  i forhold til antal elever, som har søgt 

en ungdomsuddannelse.  
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning.  
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4.3.2 Tilmelding til ungdomsuddannelse 

4.3.2.1 Andel elever i 9. klasse, der har søgt 10. klasse og ungdomsuddannelse opdelt på køn 

 
Note: Ungdomsuddannelse dækker over erhvervsfaglig uddannelse, gymnasial uddannelse og særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 

(STU). Det er elevernes 1. prioritetsvalg, der indgår i beregningen. 

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS) 
 

 

4.3.3 Uddannelsesstatus 

4.3.3.1 Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse, hhv. 3 måneder og 15 måneder efter 
afsluttet 9. klasse 

 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på tal fra Danmarks Statistik. 

 

 



RØDOVRE KOMMUNE KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 

2014/15 
 

   

   

   

   

  161 

4.4 Sprog 

4.4.1 Sprogvurdering i 0.klasse 

4.4.1.1 Antal sprogvurderinger i 0. klasse 

 2014/15 2013/14 2012/13 

Skolen 75 65 76 
Kilde: Rambøll Sprog 

 

 

4.4.1.2 Fordeling på indsatsgrupper i procent 

 

 
Kilde: Rambøll Sprog 
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4.5 Øvrige resultater 

 

4.5.1 Kommunal læseevaluering, testresultater 

4.5.1.1 Ordlæseprøven (OS64) i 1. klasse 

 Hurtige og sikre læsere* Usikre læsere** Ikke læsere*** 

 2014/15 2013/14 2012/13 2014/15 2013/14 2012/13 2014/15 2013/14 2012/13 

Skolen 78%  85% 18%  13% 5%  3% 

RK gennemsnit 81%  76% 11%  16% 8%  8% 

Landsgennemsnit 77%  77% 12%  12% 11%  11% 

Note: *A1+B1 i Ordlæseprøven. **C1 i Ordlæseprøven. ***B2+B3+C2+C3 i Ordlæseprøven. 

Kilde: Rødovre Kommune 

 

4.5.1.2 Ordlæseprøven (OS120) i 2. klasse 

 Hurtige og sikre læsere* Usikre læsere** Ikke læsere*** 

 2014/15 2013/14 2012/13 2014/15 2013/14 2012/13 2014/15 2013/14 2012/13 

Skolen 73% 68% 70% 15% 15% 8% 14% 17% 23% 

RK gennemsnit 74% 77% 75% 16% 12% 11% 10% 11% 14% 

Landsgennemsnit 75% 77% 75% 13% 12% 13% 12% 11% 12% 
Note: *A1+B1 i Ordlæseprøven. **C1 i Ordlæseprøven. ***B2+B3+C2+C3 i Ordlæseprøven. 
Kilde: Rødovre Kommune 

 

4.5.1.3 Sætningslæseprøven (SL60) i 3. klasse 

 Hurtige og sikre 
læsere* 

Langsomme og sikre 
læsere** 

Hurtige og usikre 
læsere*** 

Langsomme og 
usikre**** 

 2014/
15 

2013/
14 

2012/
13 

2014/
15 

2013/
14 

2012/
13 

2014/
15 

2013/
14 

2012/
13 

2014/
15 

2013/
14 

2012/
13 

Skolen 80% 74% 83% 19% 20% 13% 1% 5% 3% 0% 8% 2% 

RK gennemsnit 75% 78% 80% 20% 15% 15% 2% 2% 2% 4% 4% 4% 

Landsgennemsnit 83% 83% 83% 11% 11% 11% 0% 0% 0% 6% 6% 6% 
Note: *A+B i Sætningslæseprøven. **C i Sætningslæseprøven. ***D i Sætningslæseprøven. ****E+F i Sætningslæseprøven. 

Kilde: Rødovre Kommune 
 

4.5.1.4 Udvikling i testresultater i for børnegruppen i 3. klasse, 2014/15 

 Hurtige og sikre læsere* Usikre læsere** Ikke læsere*** 

 3. kl 2. kl 1. kl 3. kl 2. kl 1. kl 3. kl 2. kl 1. kl 

 2014/15 2013/14 2012/13 2014/15 2013/14 2012/13 2014/15 2013/14 2012/13 

Skolen 80% 78% 85% 19% 17% 13% 1% 6% 3% 

RK gennemsnit 75% 70% 76% 20% 18% 16% 6% 12% 8% 

Landsgennemsnit 83% 75% 77% 11% 13% 12% 6% 12% 11% 
Note: *for 1. og 2. klasse svarer dette til A1+B1 i Ordlæseprøven, for 3. klasse svarer dette til A+B i Sætningslæseprøven. **for 1. og 

2. klasse svarer dette til C1 i Ordlæseprøven, for 3. klasse svarer dette til C i Sætningslæseprøven. ***for 1. og 2. klasse svarer dette 
til B2+B3+C2+C3 i Ordlæseprøven, for 3. klasse svarer dette til D+E+F i Sætningslæseprøven. 

Kilde: Rødovre Kommune 

 

4.5.1.5 Udvikling i testresultater i for børnegruppen i 2. klasse, 2014/15 

 Hurtige og sikre læsere* Usikre læsere** Ikke læsere*** 

 2. klasse 1. klasse 2. Klasse 1. klasse 2. klasse 1. klasse 

 2014/15 2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 2013/14 
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 Hurtige og sikre læsere* Usikre læsere** Ikke læsere*** 

Skolen 73% 68% 15% 15% 14% 17% 

RK gennemsnit 74% 77% 16% 12% 10% 11% 

Landsgennemsnit 75% 77% 13% 12% 12% 11% 
Note: *for 1. og 2. klasse svarer dette til A1+B1 i Ordlæseprøven. **for 1. og 2. klasse svarer dette til C1 i Ordlæseprøven. ***for 1. 

og 2. klasse svarer dette til B2+B3+C2+C3 i Ordlæseprøven. 

Kilde: Rødovre Kommune 
 

 



RØDOVRE KOMMUNE KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 

2014/15 
 

   

   

   

   

  164 

5 TRIVSEL 

5.1 Elevernes trivsel 

5.1.1 Trivsel i 0.-3. klasse 

5.1.1.1 Svarfordeling på udvalgte spørgsmål, 2015, skoleniveau 

 
Er du glad for din klasse? 

 
 
Føler du dig alene i skolen? 

 
 
Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det? 

 
 
Er du glad for dine lærere? 

 
 
Er lærerne gode til at hjælpe dig? 

 
 
Lærer du noget spændende i skolen? 
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Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne? 

 
Note: Den nationale trivselsmåling består af 20 spørgsmål for elever i indskolingen. Ovenstående syv spørgsmål er udvalgt som 

pejlemærker for trivslen efter anbefaling fra Dansk Center for Undervisningsmiljø. 

Kilde: Den årlige nationale trivselsmåling. Styrelsen for It og Læring (LIS) 
 

5.1.2 Trivsel i 4.-9. klasse 

5.1.2.1 Samlet indikator for trivsel og indikatorer opdelt på temaer, 2015, skoleniveau 

 
Note:  Den nationale trivselsmåling for elever på mellemtrinnet 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. Den samlede indikator beregnes som et gennemsnit 

af de 29 spørgsmål, som indgår i de fire temaer. 

Kilde: Den årlige nationale trivselsmåling. Styrelsen for It og Læring (LIS) 

 

 

5.1.2.2 Fordeling af elevernes gennemsnit opdelt på temaer, 2015, skoleniveau 

 
Social trivsel 

 
 
Faglig trivsel 

 
 
Støtte og inspiration 
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Ro og orden 

 
Note: 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. Figurerne 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: Den årlige nationale trivselsmåling. Styrelsen for It og Læring (LIS) 
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6 INKLUSION 

6.1.1.1 Antal elever der modtager specialundervisning 

 
Rødovre Skole har ikke elever i specialklasser. 
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7 KVALITETSOPLYSNINGER 

 

7.1 Kompetencedækning 

7.1.1.1 Samlet kompetencedækning 

 
Note: Specialskoler, 10. klassecentre og kommunale ungdomsskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 

 

 

7.1.1.2 Kompetencedækning opdelt på fag, 2014/15 

 
Note: Specialskoler, 10. klassecentre og kommunale ungdomsskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 
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7.1.1.3 Kompetencedækning opdelt på klassetrin, 2014/15 

 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 
 

 

 
 

7.2 Øvrige kvalitetsoplysninger 

 

7.2.1 Elevtal 

7.2.1.1 Elevtal, andel med bopæl i kommunen og andel, der modtager undervisning i dansk som 

andetsprog 

 Elevtal Andel af elever med bopæl i 
kommunen 

Undervisning i dansk som 
andetsprog, andel elever 

  Drenge Piger Drenge Piger 

Skolen, 2014/15 656 98% 95%   

Skolen, 2013/14 639 96% 93% 1,5% 2,0% 

Skolen, 2012/13 625 96% 97%   

Kommunen, 2014/15 3.905 94% 2,1% 
Note: Tallene er opgjort pr. 5. september (bopælskommune dog opgjort pr. 1. januar).  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på tal fra Danmarks Statistik. 
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8 KOMMUNALE MÅL OG INDSATSOMRÅDER 

8.1 Samlet status på skoleniveau 

 

8.1.1.1 Samlet status på kommunale mål- og indsatsområder, skoleniveau 

 
Kilde: Skolens besvarelse af spørgeskema. 
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8.2 Inklusion 

 

8.2.1.1 Status på 'Inklusion' opdelt på delmål, skoleniveau 

 
Kilde: Skolens besvarelse af spørgeskema.  
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8.3 IT/digitalisering 

 

8.3.1.1 Status på 'IT/digitalisering' opdelt på delmål, skoleniveau 

 
Kilde: Skolens besvarelse af spørgeskema.  
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8.4 Læring 

 

8.4.1.1 Status på 'Læring' opdelt på delmål, skoleniveau 

 
Kilde: Skolens besvarelse af spørgeskema.  
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8.5 Sundhed/Trivsel 

 

8.5.1.1 Status på 'Sundhed/trivsel' opdelt på delmål, skoleniveau 

 
Kilde: Skolens besvarelse af spørgeskema.  
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8.5.2 Udviklingsaftale samt de kommunal effektmål 
 
 
Udviklingsaftalen:  
Vi har ikke opfyldt alle vores målsætninger i udviklingsaftalen, da fokus flyttede sig til at opfylde den nye 
folkeskolereform både for skolebestyrelsen, lærere, pædagoger og skoleledelse.  

Desuden har vi haft opmærksomheden på personalets uddannelse i Aktionslæring. 
 
Sygefraværet har vi haft i fokus hele tiden, og i slutningen af skoleåret så vi et lavere sygefravær. 
  
  
Kommunalbestyrelsen har vedtaget følgende effektmål for folkeskolerne: 
1. Elevernes karaktergennemsnit ved Folkeskolens Afgangsprøver skal som helhed ligge på landsgennemsnittet i alle 
fag. 
2. Alle elever skal ved afgangsprøverne opnå et karaktergennemsnit, således at de kan optages på en 
ungdomsuddannelse. 
3. Resultaterne i de nationale test udviser en kontinuerlig udvikling med særlig fokus på top og bund. 
4. Målingerne på elevernes undervisningsmiljø, trivsel, ro og orden udviser en opadgående og positiv udvikling. 
5. Resultaterne omkring ”hurtige og sikre” læsere målt ved klassetest i 2. klasse udviser fortsat fremdrift. 
 
Ad 1. 
Rødovre Skoles karaktergennemsnit ligger over landsgennemsnittet i alle de obligatoriske prøvefag.  
Rødovre Skole ligger over landsgennemsnittet i dansk, i matematik og i de bundne prøver (dansk, matematik, engelsk 
og fysik/kemi). 
 
Ad 2. 
Andelen af elever, som har aflagt afgangsprøve er 100 %. 98,1 % af eleverne har mindst karakteren 2 i dansk og 
matematik, hvilke gør dem egnet til en ungdomsuddannelse. Alle eleverne er optaget på 10.klasse eller en 
ungdomsuddannelse. Dette er en lille stigning i forhold til 2013/14. 
 
Ad 3. 
I skoleåret 2013/14 faldt andelen af elever med ”dårlige” resultater i nationale test på alle udvalgte klassetrin (læsning 
2., 4., 6. og 8.klassetrin samt i matematik på 3. og 6.klassetrin).  
I 2014/15 er andelen yderligere faldet i læsning på 6.klassetrin og i matematik på 3.klassetrin. 
I skoleåret 2013/14 steg andelen af de ”allerdygtigste” elever i nationale test på alle udvalgte klassetrin undtagen på 
6.klassetrin.  
I 2014/15 er andelen yderligere steget i læsning på 8.klassetrin og i matematik på 3. og 6. klassetrin. Vi har haft en 
fokuseret opmærksomhed på matematik. 
 
Ad 4. 
Målingerne på elevernes undervisningsmiljø, trivsel, ro og orden er sammenfattet i kvalitetsrapporten under Elevernes 
trivsel.  
Rødovre Skole har altid vægtet den gode trivsel og iværksat mange tiltag for at give eleverne en god og tryg skole.  
For 0. – 3.klassetrin er resultatet at eleverne generelt trives i skolen og resultaterne er meget lig kommunen som 
helhed. Vi bør dog være opmærksomme på, at eleverne i indskolingen ikke føler, at de er med til at bestemme og 
derfor skal vi være bedre til, at tydeliggøre, hvornår og hvordan eleverne har medbestemmelse. 
Elevernes trivsel på 4. – 9. klassetrin viser, at eleverne trives godt.  
Ugebrevet A4 fik aktindsigt i den nationale trivselsmåling for alle landet folkeskoler og rangordnede den faglige og 
sociale trivsel, hvor nr. 1 var bedst. Rødovre Skole blev rangeret som nr. 235 ud af 1238 skoler. Det er dog vigtigt at 
have opmærksomhed på, at resultaterne er et øjebliksbillede af den faglige og sociale trivsel. 
 

Ad 5. 
Resultatet på ”hurtige og sikre” læsere på 2. klassetrin udviser en fremdrift fra 68 % i 2013/14 - til 73 % i 2014/15. 
  
I det følgende vil vi fremhæve fire indsatsområder; faglighed, inklusion, trivsel og IT/digitalisering fra 
kvalitetsrapporten, som vi fremadrettet vil have væsentlig opmærksomhed på: 
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8.6 Øvrige kommunale fokusområder 

 

8.6.1 Udviklingsaftale 13-14, niveau 1; Nedbringelse af sygefraværet 

 
Vi kunne konstatere, at sygefraværet steg efter august 2014. Den nye skolereforms indhold og struktur gav en 
usikkerhed på målopfyldelse samt nye fælles kommunale tiltag, hvor personalet på skift var på uddannelse gav en 
presset arbejdsdag. Vi har løbende afholdt sygefraværssamtaler. 
 
 
 

 

8.6.2 Udviklingsaftale 13-14, niveau 1; Hvad vi gør, når vi gør det bedst 

 
Vi har haft fokus på skolehjemsamarbejdet, og mere specifikt på forældremøder. 
 
Vi synes, at vi har et godt forældresamarbejde på Rødovre Skole. Forældresamarbejdet er afgørende for, at eleverne 
udvikler sig mest muligt, og derfor skal forældrene også være med til at udvikle skolen og styrke samarbejdet mellem 
skole og hjem.  
 
Skolen har brug for forældrenes engagement og indflydelse for, at skoledagen kan blive så god og lærerig som muligt 
for eleverne.  
Dette gøres bl.a. ved at inddrage skolens værdier: samarbejde, fællesskab og udvikling.  
 
I forældresamarbejdet er kommunikation og respekt mellem skole og hjem to vigtige grundpiller. 
’Vi havde planlagt en procesplan i indskolingen og i skolebestyrelsen, hvor vi satte skolehjemsamarbejdet på 
dagsordenen. Skolehjemsamarbejdet er et omdrejningspunkt, som vi løbende må drøfte og opkvalificere. Vores 
fokuspunkt var forældremøder, som et dialogforum med en større aktiv deltagelse af forældre. 
 
Forældresamarbejdet er en løbende udvikling. Processen for forældremødernes rammer skal sikre, at forældremøderne 
opleves som et møde mellem forældre og personale i et ligeværdigt forum 

 et møde hvor alle deltager aktivt 
 et møde, hvor dialogen er i fokus 

  
Det er derfor vores mål: 

 at opkvalificere forældremøderne med fokus på dialogen som redskab 
 at forældrene deltager mere aktivt i forældremøderne 
 at samarbejdet mellem forældrene indbyrdes optimeres 

  
Status: Vi er endnu ikke kommet i mål med vores målsætninger, og den nye skolebestyrelse har haft stort fokus på 
den nye folkeskolereform. 
  
 

 
 
 

8.6.3 Udviklingsaftale 13-14, niveau 2; Dannelse 

 
På mellemtrinnet har vi haft opmærksomhed på den gode tone og styrkelse af fællesskabet på mellemtrinnet. 
 
Efter pædagogiske drøftelser på mellemtrinet, blev procesplanen fremlagt på for hele det pædagogiske 
personale.  Processen var at inddrage børnene i den gode omgangstone i tale, skrift og digitalt. 
Børnene gik engageret til opgaven. I klasserne blev skolens værdier ”samarbejde, fællesskab og udvikling” grundlaget 
for omgangstonen med hinanden. Børnene lavede workshops, skilte og ”husregler”, som blev hængt op i klasselokaler 
og på gangene. 
En plan for hvornår og hvilke klassetrin, som var ansvarlig for Fællessamlingerne på mellemtrinet blev 
udarbejdet.  Fællessamlingerne skulle styrke fællesskabet på mellemtrinet og 40 % af klasserne nåede at være 
ansvarlig for en Fællessamling. 
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Processen kom godt i gang, men lockout af lærerne satte udviklingen i stå, og der blev ikke fulgt op på indsatsen. 
Fokus blev efter lockout den kommende skolereform. 

 
 
 
 

8.6.4 Udviklingsaftale 13-14, niveau 3; Skolens egne indsatsområder 

 
Ungemiljø: Vi ønskede, at styrke elevernes oplevelse og anvendelse af overbygningens fælleslokaler, som gode 
læringsrum og opholdsrum. Målet var en øget anvendelse og glæde af fælleslokalerne. Vi indrettede to lokaler med 
møbler til elevopholdsrum. Baggrunden var, at klasseværelserne i vores struktur er lærernes lokaler, som eleverne går 
til undervisning i.  
Status: Eleverne var glade for lokalerne, men de havde udfordringer med, at nogle elever ikke kunne holde orden i 
lokalerne. Vi har ikke opgivet tanken om et ungemiljø, og sammen med elevrådet arbejder vi for at finde en løsning. 
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9 Skolebestyrelsens udtalelse 
 

 
 
Skolebestyrelsen ser positivt på kvalitetsrapportens indhold. Skolebestyrelsen ønsker fremadrettet at have 
opmærksomhed på, om inklusion fortsat skaber trivsel blandt elever, forældre og personale. 
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1 FORORD, Tinderhøj Skole 

 
En gennemlæsning af kvalitetsrapporten for Tinderhøj Skole 2014/15 vil vise, at skolen på rigtig mange parametre er 
inde i en særdeles god og positiv udvikling.  
 
Kort sagt: Tinderhøj Skole er en skole i bevægelse.  
 
Selvfølgelig er der fortsat udfordringer og indsatsområder, som kræver stor opmærksomhed. Vi arbejder videre med 
dette, og i denne rapport vil man kunne se vores tilgange til opgaven.  
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2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 
 
  
Tinderhøj Skole er en tosporet skole, men fra august 2016 starter vi med at udbygge skolen til at være tre-sporet 
pga. omlægning af skoledistrikterne for Islev og Tinderhøj Skole. 
 
Skolen rummer desuden Center for Ordblindhed (CFO). 
 
Skolen har 473 elever, hvoraf 46 elever er tilknyttet Center for Ordblindhed. 227 børn er meldt i vores SFO. 
Skolens andel af tosprogede elever er på 14%. 
 
Skolens værdi og grundtanke er, at alle børn kan udvikles fagligt og socialt, og at alle børn kan rykke sig fagligt, uden 
skelen til deres socioøkonomiske baggrund.  
Samarbejdet bygger på tillid, åbenhed og tydelighed om visionen for skolen.  
Alle medarbejdere har medansvar og indflydelse, og er motiverede og engagerede i deres arbejde og funktioner. 
 
Skolen er opdelt i indskoling fra 0. - 5. klasse og udskoling fra 6. - 9. klasse. 
 
På 0. - 5. klassetrin har alle elever iPad, på 6. - 9. klassetrin har alle elever hybrid-computere. 
 
I alle klasse- og faglokaler er der nye borde og stole samt Smartboard.  
Vi har meget fine faglokaler, og har store forventninger til et helt nyindrettet område til håndværk og design, som 
tages i brug i skoleåret 2015-16. 
 
Vi har fået renoveret dele af skolens udearealer bl.a. med ny beplantning, et stort antal cykelstativer og ny belysning. 
I 2016 forventes det, at vores legeplads får en del nyt inventar, der kan animere til bevægelse i og uden for 
undervisningen. 
 
Skolen har fået ny pædagogisk afdelingsleder og mange nye lærere, som sammen med vore erfarne lærere og 
pædagoger løfter skolens resultater.  
Vi er en skole, der gennem de seneste 2½ år, har brugt meget energi på at gøre sig tidssvarende, med gode tilbud til 
eleverne, og en ny og anderledes organisation af medarbejderne, hvor samarbejde og høj faglighed er sat i højsædet.  
Vi arbejder målrettet på mange forbedringer.  
Således har vi implementeret mange af de elementer, som er i skolereformen.  
Synlig læring er virkelig kommet på dagsordenen med begreber som læringsmål, klasseledelse og formativ evaluering. 
 
Vi har videreført tidligere fokus på elevkontaktsamtaler og fokus på uddannelsesparathedsvurdering, og gennem 
kompetenceudvikling med aktionslæringsforløb har overbygningens lærere arbejdet med at sætte læringsmål, 
færdighedsmål og vidensmål for at optimere læringssituationen. 
 
Center for Ordblindhed (CFO) er Rødovre Kommunes specialpædagogiske center for børn med dysleksi.  
Vi visiterer normaltbegavede elever på 4. - 9. klassetrin primært med massive, langvarige læse-, skrive- og 
stavevanskeligheder. Vi vægter samarbejde med almenskolen højt, og inkluderer elever til almenundervisning i videst 
mulig omfang. 
Målsætningen er, at styrke eleverne i deres læse-, skrive- og staveudvikling, så de samlet set får de samme 
muligheder som elever i almenundervisningen, for at aflægge folkeskolens afsluttende prøver og efterfølgende 
gennemføre en ungdomsuddannelse. 
  
Tinderhøj SFO rummer en SFO I-afdeling og en SFO II-afdeling.  
Hver afdeling af SFO´en ligger i gode lokaler med adgang til store udendørsarealer. 
 
Skolens fælles udviklingsprojekter søges altid integreret i SFO´ens hverdag, så der på denne måde skabes 
sammenhæng mellem undervisning og fritid, et helhedstilbud til det enkelte barn. 
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3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 

 
Tinderhøj Skole - en skole i bevægelse 
Tinderhøj Skole er i bevægelse. Alle klasser starter dagen med en halv time, hvor der læses enten frilæsning eller 
faglitteratur. Dette startede vi med i august 2015. Vi har fokus på læring på alle niveauer. En personalegruppe med 
et godt miks af nye og erfarne lærere og pædagoger arbejder målrettet på at gøre elevernes udbytte af 
undervisningen optimal, samtidig med, at der er stort fokus på elevernes trivsel. 
Med hensyn til de af kommunalbestyrelsen vedtagne effektmål for folkeskolerne, kan der siges følgende: 

 
1. Elevernes gennemsnit ved Folkeskolens afgangsprøver skal som helhed ligge på landsgennemsnittet i 
alle fag. 
Her er skolen inde i en positiv udvikling hvor særligt investeringen i dansk og matematik har givet bedre resultater. 
Der er naturligvis stor fokus på de fag, der er udfordret specielt tysk og samfundsfag. 

 
2. Alle elever skal ved afgangsprøverne opnå et karakter gennemsnit, således at de kan optages på en 
ungdomsuddannelse. 
96% af skolens elever opfylder disse betingelser og der arbejdes konstruktivt i samarbejde med 
uddannelsesvejlederen på, at få de sidste elever med. 

 
3. Resultaterne i de nationale test udviser en kontinuerlig udvikling med særlig fokus på top og bund. 
Ved klassekonferencer er resultaterne fra de nationale test på vej til, at blive en mere naturlig del af drøftelserne. 
Skolens resultater viser, at skolens elever ligger på eller over gennemsnittet, dog er der udfordringer på 4. kl. trin i 
matematik, 5. kl. trin i dansk, 7 kl. trin i dansk og matematik samt 9 kl. trin i biologi. Områder der arbejdes på at 

løfte. 

 
4. Målingerne på elevernes undervisningsmiljø, trivsel, ro og orden udviser en opadgående og positiv 
udvikling. 
I den seneste Trivselsmåling fra marts 2015 viser undersøgelsen at skolen rykker i positiv retning, nogle få nedslag fra 
målingen viser: 
 
Er du glad for din klasse?             0 - 3 klasse     4 - 9 klasse 
Ja, lidt                                         26%            34% 
Ja, meget                                    71%            64% 
Flere svar på udvalgte spørgsmål se punkt 6.1.1. 

 
5. Resultaterne omkring "hurtige og sikre" læser målt ved 2. klasse: 
Skolens resultater viser, at andelen af elever, som ligger under landsgennemsnittet, er faldende, hvilket er meget 
positivt. 

 
Sprogvurdering i 0. klasserne 
De nationale sprogvurderinger anvendes til de lovpligtige sprogvurderinger i dagtilbud og i starten af 0. klasserne. 
De nationale sprogvurderinger vurderer børnenes kompetencer inden for fire sproglige dimensioner 
 

 Produktivt talesprog 
 Receptivt talesprog 
 Lydlige kompetencer 
 Kommunikative kompetencer 

 
Via sprogvurderingen indplaceres de sprogvurderede børn i følgende tre kategorier: 
 

 Generel indsats - omfatter børn, som har en alderssvarende sproglig vurdering. 
 Fokuseret indsats - omfatter børn, som vurderes at have behov for en indsats indenfor mindst ét 

sprogområde. 
 Særlig indsats - omfatter børn, som vurderes at have behov for en særlig sprogstimulerende indsats. 

 
Det er glædeligt, at notere sig at andelen af børn som er placeret i kategorien Generel indsats, over de seneste tre 
år er steget fra 88% til 96%. Samt andelen af elever i de to øvrige kategorier Fokuseret og Særlig indsats kun 
rykker sig marginalt, dog har der været et pænt fald i gruppen af børn som kræver en Særlig indsats. 
Meget peger på, at det store arbejde, der er udført af børnehaveklasselederne og det øvrige personale omkring 0. 
klasserne, har haft en signifikant sproglig læringseffekt. 
Særligt opgaven med at gøre eleverne uddannelsesparate (4.3.1), kræver en stor indsats og opmærksomhed fra 
skolens personale og forældre. Denne opgave kræver i høj grad, at forældrene også tager et medansvar. 
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Under de kommunale læseevalueringer (4.5.1) er det bekymrende, at antallet af "ikke læsere" er steget.  
Det er selvfølgelig noget ledelse og medarbejder vil se nærmere på ved læse-skrive konferencer og i andre fora.  
Dog skal vi også glæde os over, at antallet af "hurtige og sikre læsere" er steget signifikant. 
 
Omkring medarbejdernes kompetencedækning (7.1.) er det helt tydeligt, at skolen er stærkt udfordret på 
kompetencer omkring musikundervisningen.  
Skolen har gennem længere tid forsøgt, at få ansat medarbejdere med kompetencer i musik ved de seneste 
ansættelser, hvilket desværre ikke er lykkes.  
Ledelse og personale vil se på andre muligheder. evt. samarbejde med eksterne aktører. Det skal her nævnes, at 
ledelsen bevidst igennem længere tid, har haft stor fokus på kompetencedækningen i overbygningen qua de aktuelle 
faglige resultater. 
Generelt er inklusion et område, der skal rettes fokus på, selvom om skolen placerer sig flot i arbejdet med dette 
indsatsområde. 
  
  
  
 
 
 

 

 

3.1 Nationale test 

 
Vi arbejder løbende med vores læsevejledere og matematikvejledere på, at hæve procenten af elever, som er gode til 
læsning og matematik.  
Fra 2016 skulle vi gerne have uddannet en TMTM lærer (Tidlig Matematikindsats Til Marginalgrupperne i matematik) 
/ressourceperson, som ydereligere kan bidrage i denne proces. 
 
 
 
 

 

3.2 Aflagt afgangsprøver 

 
Karakterne ved afgangsprøven 2015 viser: 
 
 

 En generel stigning i den gennemsnitlige karakter på skolen fra 5,63 til 6,23, hvilket svarer til en procentvis 

stigning på 10,7%. Sammenlignet med det nationale gennemsnit på 6,7, har vi stadig noget at arbejde med. 
 Fagene dansk og matematik viser en endnu flottere stigning og et super flot niveau på henholdsvis 7,89 for 

mundtlig dansk og 6,87 i problemregning. Sammenlignet med året før, som var henholdsvis 6,83 og 5,56. Vi ser 
altså en procentvis stigning på henholdsvis 15,5% og 26%. 

 
 
 
 

 

3.3 Karaktergennemsnittet ved afgangsprøverne 

 
Generelt fortsætter den flotte fremgang for det faglige niveau på Tinderhøj Skole.  
Dette fremgår af den seneste CEPOS opgørelse fra 2014. Her er Tinderhøj Skole rykket fra en placering som nr. 1455 
til en placering som nr. 1017. 
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3.4 Karaktergennemsnit med afsæt i den socioøkonomiske ramme 

 
I 2012/13 og 2013/14 præsterer eleverne en smule lavere end det den socioøkonomiske ramme peger på.  
I 2014/15 har dette udviklet sig i positiv retning. 
 
 
 
 

 

3.5 Overgang til Ungdomsuddannelserne 

 
Der er stadig en tradition/kultur på Tinderhøj Skole, hvor en stor andel af skolens elever tager 10. klasse efter 
folkeskolen.  
Der arbejdes på at gøre eleverne klar og modne til, at gå direkte videre til en ungdomsuddannelse.  
Det er vurderingen, at omfanget er for højt og der arbejdes på at nedbringe andelen. 
Dette sker ikke kun ved at rette fokus på elevernes faglige og sociale niveau og kompetencer. Men også på, at 
forældrene i højere grad tager et medansvar for, at eleverne i overbygningen i større omfang møder i skole til tiden og 
bliver hele skoledagen ud. 
 
 
 

3.6 Læseprøverne 

 
Årgangene på 6. og 8. klassetrin viser fremskridt ifm. læsekompetencerne, desværre viser 4. klassetrin et mindre 

tilbageskridt i læseudviklingen. 
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4 RESULTATER 

4.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 

4.1.1 Andel af elever med 'gode' resultater i de nationale test 

 

4.1.1.1 Oversigt over om andelen af elever, som er ’gode’ til læsning/matematik er mindst 80% 

 Dansk, læsning Matematik 

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

Skolen, 2014/15 Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Skolen, 2013/14 Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Skolen, 2012/13 Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Kommunen, 2014/15 Nej Nej Nej Nej Nej Nej 
Note: ’Andel elever med gode resultater i dansk, læsning / matematik’ beskriver hvor stor en andel af eleverne på et givet klassetrin, 

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. 

Specialskoler indgår ikke i kommuneopgørelsen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 

 

 

4.1.1.2 Udviklingen fra 2012/13 til 2014/15 i andelen af elever med ’gode’ resultater i dansk læsning 

ved de nationale test 
Dansk læsning, 8. klasse 2014/15 
 

 
Dansk læsning, 6. klasse 2014/15 
 

 
 
Dansk læsning, 4. klasse 2014/15 
 

 
Note: Ovenstående figurer viser udviklingen for den samme årgang over tid. Andelen af elever, der var ’gode’ til at læse ved de 

nationale test i 2012/13 er, både på skolen og i kommunen som helhed, opgjort til 0, og illustrerer årgangens udgangspunkt. De øvrige 

tal i den enkelte figur skal ses i relation til dette. Er tallet for skolen i 2014/15 fx 5,5, betyder det at andelen af elever på årgangen, der 

er ’gode’ til at læse, er steget med 5,5 procentpoint sammenliget med 2012/13. Figurerne kan ikke anvendes til at sammenligne 

andelen af ’gode’ læsere på henholdsvis skolen og i kommunen som helhed, men anvendes til at sammenholde udviklingen for de 
enkelte årgange på skolen med udviklingen for samme årgange på kommuneniveau. Specialskoler er ikke indeholdt i 

kommuneopgørelsen. Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 
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4.1.1.3 Udviklingen fra 2011/12 til 2014/15 i andelen af elever med ’gode’ resultater i matematik ved 
de nationale test  

Matematik, 6. Klasse 2014/15 
 

 
Note: Ovenstående figurer viser udviklingen for den samme årgang over tid. Andelen af elever, der var ’gode’ til at regne ved de 

nationale test i 2011/12 er, både på skolen og i kommunen som helhed, opgjort til 0, og illustrerer årgangens udgangspunkt. De øvrige 

tal i den enkelte figur skal ses i relation til dette. Er tallet for skolen i 2014/15 fx 5,5, betyder det at andelen af elever på årgangen, der 

er ’gode’ til at regne, er steget med 5,5 procentpoint sammenliget med 2011/12. Figurerne kan ikke anvendes til at sammenligne 

andelen af ’gode’ læsere på henholdsvis skolen og i kommunen som helhed, men anvendes til at sammenholde udviklingen for de 

enkelte årgange på skolen med udviklingen for samme årgange på kommuneniveau. Specialskoler er ikke indeholdt i 

kommuneopgørelsen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 

 

4.1.2 Andel af de ’allerdygtigste’ elever i de nationale test 

4.1.2.1 Oversigt over, om andelen af de ’allerdygtigste’ elever er steget 

 Dansk, læsning Matematik 

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

Skolen, 2014/15 ift. 2013/14 Nej Ja Ja Ja Ja Ja 

Skolen, 2013/14 ift. 2012/13 Nej Nej Ja Ja Nej Nej 

Kommunen, 2014/15 ift. 2013/14 Nej Ja Nej Ja Ja Ja 
Note: ’Andel af de allerdygtigste elever i dansk, læsning/matematik’ beskriver, hvor stor en andel af eleverne på et givet klassetrin, der 

har opnået et resultat i de nationale test, der karakteriseres som ’fremragende’ på den kriteriebaserede skala. ’Ja’ angiver at andelen er 

steget, ’Nej’ angiver at andelen ikke er steget, ’-’ angiver, at der ikke er data for skolen. Specialskoler indgår ikke i 

kommuneopgørelsen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS).  
 

 

4.1.2.2 Udviklingen fra 2012/13 til 2014/15 i andelen af de ’allerdygtigste’ elever til at læse ved de 

nationale test 
Dansk læsning, 8. klasse 2014/15 
 

 
Dansk læsning, 6. klasse 2014/15 
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Dansk læsning, 4. klasse 2014/15 
 

 
Note: Ovenstående figurer viser udviklingen for den samme årgang over tid. Andelen af elever, der var karakteriseret som de 

’allerdygtigste’ til at læse ved de nationale test i 2012/13 er, både på skolen og i kommunen som helhed, opgjort til 0, og illustrerer 

årgangens udgangspunkt. De øvrige tal i den enkelte figur skal ses i relation til dette. Er tallet for skolen i 2014/15 fx 5,5, betyder det 

at andelen af elever på årgangen, der er karakteriseret som de ’allerdygtigste’ til at læse, er steget med 5,5 procentpoint sammenliget 

med 2012/13. Figurerne kan ikke anvendes til at sammenligne andelen af de ’allerdygtigste’ læsere på henholdsvis skolen og i 
kommunen som helhed, men anvendes til at sammenholde udviklingen for de enkelte årgange på skolen med udviklingen for samme 

årgange på kommuneniveau. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 

 

4.1.2.3 Udviklingen fra 2011/12 til 2014/15 i andelen af de ’allerdygtigste’ elever til matematik ved de 

nationale test 
Matematik, 6. Klasse 2014/15 
 

 
Note: Ovenstående figurer viser udviklingen for den samme årgang over tid. Andelen af elever, der blev karakteriseret som de 

‘allerdygtigste’ til at regne ved de nationale test i 2011/12 er, både på skolen og i kommunen som helhed, opgjort til 0, og illustrerer 

årgangens udgangspunkt. De øvrige tal i den enkelte figur skal ses i relation til dette. Er tallet for skolen i 2014/15 fx 5,5, betyder det 
at andelen af elever på årgangen, der er karakteriseret som de ‘allerdygtigste’ til at regne, er steget med 5,5 procentpoint sammenliget 

med 2011/12. Figurerne kan ikke anvendes til at sammenligne andelen af de ‘allerdygtigste’ læsere på henholdsvis skolen og i 

kommunen som helhed, men anvendes til at sammenholde udviklingen for de enkelte årgange på skolen med udviklingen for samme 

årgange på kommuneniveau. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 

 

4.1.3 Andel af elever med ’dårlige’ resultater i de nationale test 

4.1.3.1 Oversigt over, om andelen af elever med ’dårlige’ resultater er faldet 

 Dansk, læsning Matematik 

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

Skolen, 2014/15 ift. 2013/14 Ja Nej Ja Ja Ja Ja 

Skolen, 2013/14 ift. 2012/13 Nej Ja Nej Ja Nej Ja 

Kommunen, 2014/15 ift. 2013/14 Nej Nej Ja Ja Ja Ja 
Note: ’Andel elever med dårlige resultater i dansk, læsning/matematik’ beskriver, hvor stor en andel af eleverne på et givet klassetrin, 

der har opnået et resultat i de nationale test, der karakteriseres som ’mangelfuld’ eller ’ikke tilstrækkelig’ på den kriteriebaserede skala. 

’Ja’ angiver at andelen er faldet, ’Nej’ angiver at andelen ikke er faldet, ’-’ angiver, at der ikke er data for skolen. Specialskoler indgår 

ikke i kommuneopgørelsen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS).  
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4.1.3.2 Udviklingen fra 2012/13 til 2014/15 i andelen af elever med ’dårlige’ resultater i dansk læsning 
ved de nationale test 

Dansk læsning, 8. klasse 2014/15 
 

 
Dansk læsning, 6. klasse 2014/15 
 

 
 
 
Dansk læsning, 4. klasse 2014/15 
 

 
Note: Ovenstående figurer viser udviklingen for den samme årgang over tid. Andelen af elever, der var karakteriseret som de ’dårligste’ 

til at læse ved de nationale test i 2012/13 er, både på skolen og i kommunen som helhed, opgjort til 0, og illustrerer årgangens 

udgangspunkt. De øvrige tal i den enkelte figur skal ses i relation til dette. Er tallet for skolen i 2014/15 fx 5,5, betyder det at andelen 

af elever på årgangen, der er karakteriseret som de ’dårligste’ til at læse, er steget med 5,5 procentpoint sammenliget med 2012/13. 

Figurerne kan ikke anvendes til at sammenligne andelen af de ’dårligste’ læsere på henholdsvis skolen og i kommunen som helhed, 

men anvendes til at sammenholde udviklingen for de enkelte årgange på skolen med udviklingen for samme årgange på 

kommuneniveau. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen.  
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 

 

4.1.3.3 Udviklingen fra 2011/12 til 2014/15 i andelen af elever med ’dårlige’ resultater i matematik ved 

de nationale test 
Matematik, 6. Klasse 2014/15 
 

 
Note: Ovenstående figurer viser udviklingen for den samme årgang over tid. Andelen af elever, der blev karakteriseret som de 

‘dårligste’ til at regne ved de nationale test i 2011/12 er, både på skolen og i kommunen som helhed, opgjort til 0, og illustrerer 

årgangens udgangspunkt. De øvrige tal i den enkelte figur skal ses i relation til dette. Er tallet for skolen i 2014/15 fx 5,5, betyder det 

at andelen af elever på årgangen, der er karakteriseret som de ‘dårligste’ til at regne, er steget med 5,5 procentpoint sammenliget med 

2011/12. Figurerne kan ikke anvendes til at sammenligne andelen af de ‘dårligste’ læsere på henholdsvis skolen og i kommunen som 

helhed, men anvendes til at sammenholde udviklingen for de enkelte årgange på skolen med udviklingen for samme årgange på 
kommuneniveau. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 
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4.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 

4.2.1 Andel der har aflagt alle prøver i 9. klasse 

4.2.1.1 Andel elever i 9. klasse, der har aflagt alle prøver ved Folkeskolens Afgangsprøve i 9. klasse 

 
Note: Specialklasser er ikke indeholdt i grafen. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen .  Andelen af elever, der har aflagt 

alle prøver i 9. klasse er beregnet på baggrund af elever, der har aflagt mindst én prøve ved folkeskolens afgangsprøve samt elever, 

der er udeblevet/fritaget/sygemeldt fra alle prøver. 

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 
 

 

4.2.2 Karaktergennemsnit ved afslutningen af 9. klasse  

4.2.2.1 Karaktergennemsnit ved Folkeskolens Afgangsprøve i dansk, matematik og bundne prøvefag 

 Dansk Matematik Bundne prøvefag (i alt) 

Skolen, 2014/15 6,9 7,1 6,8 

Skolen, 2013/14 6,3 5,4 6,0 

Skolen, 2012/13 5,9 5,7 6,0 

Kommunen, 2014/15 7,0 6,7 6,9 
Note: Specialklasser er ikke indeholdt i grafen. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen. Gennemsnittet er beregnet for de 

elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 
 

 

4.2.2.2 Karaktergennemsnit ved Folkeskolens Afgangsprøve i dansk, matematik og bundne prøvefag, 

fordelt på fag og køn 

 Dansk Matematik Bundne prøvefag (i alt) 

 Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger 

Skolen, 2014/15 6,3 7,9 7,3 6,9 6,4 7,4 

Skolen, 2013/14 5,8 6,7 5,7 5,3 5,7 6,3 

Skolen, 2012/13 5,7 6,1 5,9 5,3 6,0 6,0 

Kommunen, 2014/15 6,5 7,8 7,0 6,8 6,6 7,4 
Note: Specialklasser er ikke indeholdt i grafen. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen. Gennemsnittet er beregnet for de 

elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 

 

 

4.2.3 Socioøkonomiske referencer for 9. klasse 

4.2.3.1 Socioøkonomiske referencer for 9. klasse, bundne prøver i alt ved Folkeskolens Afgangsprøve 

 Karaktergennemsnit Socioøko. reference 

Skolen, 2014/15 6,8 6,6 

Skolen, 2013/14 6,0 6,2 

Skolen, 2012/13 6,0 6,2 
Note: Den socioøkonomiske reference er et statistisk beregnet udtryk, som viser, hvordan elever på landsplan med samme 

baggrundsforhold som skolens elever har klaret afgangsprøverne. Specialklasser er ikke indeholdt i tabellen. ’Dansk Orden’ er ikke 

medregnet. En stjernemarkering angiver, at skolens karaktergennemsnit er statistisk signifikant forskelligt fra dens socioøkonomiske 

reference.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 
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4.2.4 Andel af elever i 9. klasse med 02 eller derover i både dansk og matematik 

4.2.4.1 Andel elever i 9. klasse med 02 eller derover i både dansk og matematik fordelt på køn 

 
Note: Specialklasser er ikke indeholdt i grafen. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen. Kun elever, der har aflagt alle 

prøver i både dansk og matematik, indgår i beregningen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 

 

 

4.2.5 Afgangsprøverne. 
 
 
De seneste afgangselever forlod Tinderhøj Skole med et karaktergennemsnit der lå 0,6 karakter højere end året før 
ved FSA prøverne. 
 

 
 
 
 

4.3 Overgang til ungdomsuddannelse (95 %-målsætningen) 

4.3.1 Uddannelsesparathed 

4.3.1.1 Andel elever i 9. klasse, der vurderes uddannelsesparate fordelt på køn 

 
Note: Andelen af elever, der vurderes uddannelsesparat pr. 1. marts til deres 1. prioritetsvalg i  i forhold til antal elever, som har søgt 

en ungdomsuddannelse.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning.  
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4.3.2 Tilmelding til ungdomsuddannelse 

4.3.2.1 Andel elever i 9. klasse, der har søgt 10. klasse og ungdomsuddannelse opdelt på køn 

 
Note: Ungdomsuddannelse dækker over erhvervsfaglig uddannelse, gymnasial uddannelse og særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 

(STU). Det er elevernes 1. prioritetsvalg, der indgår i beregningen. 

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS) 
 

 

4.3.3 Uddannelsesstatus 

4.3.3.1 Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse, hhv. 3 måneder og 15 måneder efter 
afsluttet 9. klasse 

 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på tal fra Danmarks Statistik. 
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4.4 Sprog 

4.4.1 Sprogvurdering i 0.klasse 

4.4.1.1 Antal sprogvurderinger i 0. klasse 

 2014/15 2013/14 2012/13 

Skolen 54 52 50 
Kilde: Rambøll Sprog 

 

 

4.4.1.2 Fordeling på indsatsgrupper i procent 

 

 
Kilde: Rambøll Sprog 

 

 

4.5 Øvrige resultater 

4.5.1 Kommunal læseevaluering, testresultater 

4.5.1.1 Ordlæseprøven (OS64) i 1. klasse 

 Hurtige og sikre læsere* Usikre læsere** Ikke læsere*** 

 2014/15 2013/14 2012/13 2014/15 2013/14 2012/13 2014/15 2013/14 2012/13 

Skolen 72%  56% 17%  41% 12%  3% 

RK gennemsnit 81%  76% 11%  16% 8%  8% 

Landsgennemsnit 77%  77% 12%  12% 11%  11% 

Note: *A1+B1 i Ordlæseprøven. **C1 i Ordlæseprøven. ***B2+B3+C2+C3 i Ordlæseprøven. 

Kilde: Rødovre Kommune 
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4.5.1.2 Ordlæseprøven (OS120) i 2. klasse 

 Hurtige og sikre læsere* Usikre læsere** Ikke læsere*** 

 2014/15 2013/14 2012/13 2014/15 2013/14 2012/13 2014/15 2013/14 2012/13 

Skolen 77% 81% 72% 21% 13% 4% 2% 6% 24% 

RK gennemsnit 74% 77% 75% 16% 12% 11% 10% 11% 14% 

Landsgennemsnit 75% 77% 75% 13% 12% 13% 12% 11% 12% 
Note: *A1+B1 i Ordlæseprøven. **C1 i Ordlæseprøven. ***B2+B3+C2+C3 i Ordlæseprøven. 

Kilde: Rødovre Kommune 
 

4.5.1.3 Sætningslæseprøven (SL60) i 3. klasse 

 Hurtige og sikre 
læsere* 

Langsomme og sikre 
læsere** 

Hurtige og usikre 
læsere*** 

Langsomme og 
usikre**** 

 2014/
15 

2013/
14 

2012/
13 

2014/
15 

2013/
14 

2012/
13 

2014/
15 

2013/
14 

2012/
13 

2014/
15 

2013/
14 

2012/
13 

Skolen 67% 70% 84% 24% 16% 8% 4% 2% 0% 6% 13% 8% 

RK gennemsnit 75% 78% 80% 20% 15% 15% 2% 2% 2% 4% 4% 4% 

Landsgennemsnit 83% 83% 83% 11% 11% 11% 0% 0% 0% 6% 6% 6% 
Note: *A+B i Sætningslæseprøven. **C i Sætningslæseprøven. ***D i Sætningslæseprøven. ****E+F i Sætningslæseprøven. 

Kilde: Rødovre Kommune 
 

4.5.1.4 Udvikling i testresultater i for børnegruppen i 3. klasse, 2014/15 

 Hurtige og sikre læsere* Usikre læsere** Ikke læsere*** 

 3. kl 2. kl 1. kl 3. kl 2. kl 1. kl 3. kl 2. kl 1. kl 

 2014/15 2013/14 2012/13 2014/15 2013/14 2012/13 2014/15 2013/14 2012/13 

Skolen 67% 63% 56% 24% 19% 41% 10% 19% 3% 

RK gennemsnit 75% 70% 76% 20% 18% 16% 6% 12% 8% 

Landsgennemsnit 83% 75% 77% 11% 13% 12% 6% 12% 11% 
Note: *for 1. og 2. klasse svarer dette til A1+B1 i Ordlæseprøven, for 3. klasse svarer dette til A+B i Sætningslæseprøven. **for 1. og 

2. klasse svarer dette til C1 i Ordlæseprøven, for 3. klasse svarer dette til C i Sætningslæseprøven. ***for 1. og 2. klasse svarer dette 

til B2+B3+C2+C3 i Ordlæseprøven, for 3. klasse svarer dette til D+E+F i Sætningslæseprøven. 
Kilde: Rødovre Kommune 

 

4.5.1.5 Udvikling i testresultater i for børnegruppen i 2. klasse, 2014/15 

 Hurtige og sikre læsere* Usikre læsere** Ikke læsere*** 

 2. klasse 1. klasse 2. Klasse 1. klasse 2. klasse 1. klasse 

 2014/15 2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 2013/14 

Skolen 77% 81% 21% 13% 2% 6% 

RK gennemsnit 74% 77% 16% 12% 10% 11% 

Landsgennemsnit 75% 77% 13% 12% 12% 11% 
Note: *for 1. og 2. klasse svarer dette til A1+B1 i Ordlæseprøven. **for 1. og 2. klasse svarer dette til C1 i Ordlæseprøven. ***for 1. 
og 2. klasse svarer dette til B2+B3+C2+C3 i Ordlæseprøven. 

Kilde: Rødovre Kommune 
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5 TRIVSEL 

5.1 Elevernes trivsel 

5.1.1 Trivsel i 0.-3. klasse 

5.1.1.1 Svarfordeling på udvalgte spørgsmål, 2015, skoleniveau 

 
Er du glad for din klasse? 

 
 
Føler du dig alene i skolen? 

 
 
Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det? 

 
 
Er du glad for dine lærere? 

 
 
Er lærerne gode til at hjælpe dig? 

 
 
Lærer du noget spændende i skolen? 
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Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne? 

 
Note: Den nationale trivselsmåling består af 20 spørgsmål for elever i indskolingen. Ovenstående syv spørgsmål er udvalgt som 

pejlemærker for trivslen efter anbefaling fra Dansk Center for Undervisningsmiljø. 

Kilde: Den årlige nationale trivselsmåling. Styrelsen for It og Læring (LIS) 
 

5.1.2 Trivsel i 4.-9. klasse 

5.1.2.1 Samlet indikator for trivsel og indikatorer opdelt på temaer, 2015, skoleniveau 

 
Note:  Den nationale trivselsmåling for elever på mellemtrinnet 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. Den samlede indikator beregnes som et gennemsnit 

af de 29 spørgsmål, som indgår i de fire temaer. 

Kilde: Den årlige nationale trivselsmåling. Styrelsen for It og Læring (LIS) 
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5.1.2.2 Fordeling af elevernes gennemsnit opdelt på temaer, 2015, skoleniveau 

 
Social trivsel 

 
 
Faglig trivsel 

 
 
Støtte og inspiration 

 
 
Ro og orden 

 
Note: 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. Figurerne 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: Den årlige nationale trivselsmåling. Styrelsen for It og Læring (LIS) 
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6 INKLUSION 

6.1.1.1 Antal elever der modtager specialundervisning 

 Antal elever Procent 

Skolen, 2014/15 46 9,4% 

Skolen, 2013/14 49 10,1% 

Skolen, 2012/13 51 10,4% 

Kommunen, 2014/15 289 7,4% 
Note: Elever med bopæl i andre kommuner indgår i tabellen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 
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7 KVALITETSOPLYSNINGER 

7.1 Kompetencedækning 

7.1.1.1 Samlet kompetencedækning 

 
Note: Specialskoler, 10. klassecentre og kommunale ungdomsskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 
 

 

7.1.1.2 Kompetencedækning opdelt på fag, 2014/15 

 
Note: Specialskoler, 10. klassecentre og kommunale ungdomsskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 
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7.1.1.3 Kompetencedækning opdelt på klassetrin, 2014/15 

 
Kilde: Styrelsen  for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 
 

 

 
 

7.2 Øvrige kvalitetsoplysninger 

7.2.1 Elevtal 

7.2.1.1 Elevtal, andel med bopæl i kommunen og andel, der modtager undervisning i dansk som 

andetsprog 

 Elevtal Andel af elever med bopæl i 
kommunen 

Undervisning i dansk som 
andetsprog, andel elever 

  Drenge Piger Drenge Piger 

Skolen, 2014/15 487 97% 98%   

Skolen, 2013/14 487 93% 95%   

Skolen, 2012/13 491 95% 95% 3,0% 3,6% 

Kommunen, 2014/15 3.905 94% 2,1% 
Note: Tallene er opgjort pr. 5. september (bopælskommune dog opgjort pr. 1. januar).  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på tal fra Danmarks Statistik. 

 

 



RØDOVRE KOMMUNE KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 

2014/15 
 

   

   

   

   

  202 

8 KOMMUNALE MÅL OG INDSATSOMRÅDER 

8.1 Samlet status på skoleniveau 

8.1.1.1 Samlet status på kommunale mål- og indsatsområder, skoleniveau 

 
Kilde: Skolens besvarelse af spørgeskema. 
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8.2 Inklusion 

8.2.1.1 Status på 'Inklusion' opdelt på delmål, skoleniveau 

 
Kilde: Skolens besvarelse af spørgeskema.  

 

 



RØDOVRE KOMMUNE KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 

2014/15 
 

   

   

   

   

  204 

8.3 IT/digitalisering 

8.3.1.1 Status på 'IT/digitalisering' opdelt på delmål, skoleniveau 

 
Kilde: Skolens besvarelse af spørgeskema.  

 

 



RØDOVRE KOMMUNE KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 

2014/15 
 

   

   

   

   

  205 

8.4 Læring 

8.4.1.1 Status på 'Læring' opdelt på delmål, skoleniveau 

 
Kilde: Skolens besvarelse af spørgeskema.  
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8.5 Sundhed/Trivsel 

8.5.1.1 Status på 'Sundhed/trivsel' opdelt på delmål, skoleniveau 

 
Kilde: Skolens besvarelse af spørgeskema.  
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8.5.2 Udviklingsaftale samt de kommunal effektmål 
 
 
Arbejdet med de kommunale effektmål er beskrevet anden steds i kvalitetsrapporten 
 
 

8.6 Øvrige kommunale fokusområder 

8.6.1 Udviklingsaftale 13-14, niveau 1; Nedbringelse af sygefraværet 
Der er stor fokus på, at nedbringe sygefraværet på niveau med det kommunale mål på området.  
Skolen er generelt inde i en positiv udvikling. Når fraværsprocenten stadig er høj, skyldes det primært fire 
langtidssygemeldinger blandt personalet. 
 
MED-udvalget arbejder løbende med processen om, at nedbringe sygefraværet. 
Ledelsen indkalder løbende til omsorgssamtaler og statussamtaler evt. med inddragelse af mulighedserklæringer, alt 
sammen i respekt for de seneste sygefraværsretningslinjer. 
 

 
 
 

8.6.2 Udviklingsaftale 13-14, niveau 1; Hvad vi gør, når vi gør det bedst 
Pilotprojektet med iPads til 0. - 5. klasse er efterhånden fuldt implementeret og givet både elever og medarbejdere 
nye muligheder i læringssituationen. 
 
Der arbejdes videre med de fire søjler fra IT-handleplanen "Skolen altid online", som indeholder følgende temaer: 
 

 Didaktik og pædagogik 
 1:1 computing 
 Udvikling af Læringscentret 
 Kompetenceudvikling og videndeling 

 
Det er positivt, at se hvordan iPads i undervisningen understøtter indlæringen og motiverer eleverne til at lave egne 
produktioner, kort sagt eleven er i endnu større grad blevet medproducent i læringssituationen. 
  
 
 

8.6.3 Udviklingsaftale 13-14, niveau 2; Dannelse 
På klasseniveau arbejdes der løbende med temaer som: 
 

 Elevinddragelse 
 Ejerskab 
 Læring og læringsmål for klassen og den enkelte elev 
 Demokratiske dannelsesprocesser 
 Det at indgå i et læringsfællesskab 

 
Omkring elevinddragelse og medindflydelse her spiller skolens to elevråd stadig en stor og vigtig rolle. 
 

 
 

8.6.4 Udviklingsaftale 13-14, niveau 3; Skolens egne indsatsområder 
Ungemiljø/studiemiljø til udskolingen 
I et forsøg på at imødekomme elevernes ønske om at skabe et ungemiljø, fik skolen indrettet et lokale med møbler, så 
eleverne både kunne studere og være sociale i samme rum. 
Ungemiljøet har desværre ikke haft den store tiltrækningskraft på de ældste elever. 
Læringsmiljøet ude i klasserne er præget af at der i dagligdagen tales endnu mere om begreber som: 
 

 Læringsmål 
 Formativ evaluering 
 Trivsel og tryghed på klasse og elevniveau 
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9 OPFØLGNING PÅ HANDLINGSPLANER 
 
Opfølgning på Handleplan om fagligt løft på Tinderhøj Skole 
 
Kommissorium: 
På sit ordinære møde den 20/12 2013 behandlede Kommunalbestyrelsen "Kvalitetsrapport for skoleåret 2012/2013". 
Med baggrund i, at karakterne for afgangsprøverne igennem en årrække på Tinderhøj Skole, udviser et lavere niveau 
end de øvrige skoler i kommunen, blev forvaltningen bedt om at gå i dialog med Tinderhøj Skole for at få udarbejdet 
en handleplan til sikring af, at det faglige niveau på skolen hæves. 
 
Fakta: 
I skoleåret 2014 - 15 har vi videreført læsebånd hver dag for alle klasser med fag faglig læsning i fagene.  
 
Desuden har vi fortsat vores samarbejde med Danish Institute for Study Abroad (DIS), hvor eleverne har gjort sig 
gode erfaringer med engelsktalende undervisere. Et projekt, som også får støtte af vores engelsklærere.  

 
I de yngste klasser, har to af skolens funktionslærere arbejdet med tidlig læseløft for specielt udfordrede elever. Her 
har eleverne i perioder læst intensivt i 20 - 30 min om dagen sammen med en af funktionslærerne.  
 
Stort set alle udskolingslærere har deltaget i aktionslæringsforløb og arbejdet med synlig læring med fokus på 
klasseledelse, læringsmål og formativ evaluering. 
  
Status: 
Medio 2015 har skolen afleveret en status beskrivelse på handleplanen, i statusopgørelsen til det politiske niveau står 
der blandt andet: 
Vi er begyndt at høste "frugterne" af vores hårde arbejde, men også spændende arbejde i forbindelse med den faglige 
handleplan, som blandt andet er medvirkende til, at hæve det faglige niveau på Tinderhøj Skole. 
 
Nedenfor har vi listet de tydeligste tegn på faglig fremgang på Tinderhøj Skole efterfulgt af supplerende tiltag. 
 
Karakterne ved afgangsprøven maj 2015 talte sit tydelige sprog. De viste en generel stigning i den gennemsnitlige 
karakter på skolen fra 5,63 - 6,23,  hvilket svarer til en procentvis stigning på 10,7%, sammenlignet med det 
nationale gennemsnit på 6,7, så har vi stadig noget at arbejde med, men vi er rigtig glade for udviklingen. 
 
Yderligere er vi glade og stolte over, at fagene dansk og matematik viste en endnu flottere stigning og et super flot 
niveau på henholdsvis 7,89 for mundtlig dansk og 6,87 i problemregning. 
Sammenlignet med året før, som var henholdsvis 6,83 og 5,56. Vi ser altså en procentvis stigning på henholdsvis 
15,5% og 26%. 
 
Generelt fortsætter den flotte fremgang for det faglige niveau på Tinderhøj Skole.  
Ovenstående fremgang skyldes massiv fokus fra ledelsens side på kompetenceudvikling af hele personalet samt 
massiv fokus på faglighed og ledelsens tilstedeværelse i fagteamene.  
 
En beskrivelse af fagteamstruktur og flere måder at kompetenceudvikle personalet på beskrives efterfølgende. 
 
Faglige fyrtårne: En organisering af Læringscentret med faglige fyrtårne for dansk, matematik, engelsk og naturfag, 
som sammen med en teknisk it-supporter og en medarbejder med fokus på samlinger og bøgerne udgør 
Læringscentret, hvor det enkelte fag er i fokus.  
Disse vejledere  har timer til at udvikle deres fag, bringe it og en højere faglighed ind i faget. De 4 faglige fyrtårne 
samarbejder om udviklings tiltag og samtidig går de ud i deres respektive fagteam og får de øvrige lærere inden for 
deres fag med på nye tiltag, nye onlinetjenester, ny didaktik etc. 

 
A.P. Møller kurserne: bidrager på et højt niveau med kompetenceudvikling inden for synlige læringsmål, feedback, 
formativ evaluering og klasseledelse om end ikke alt undervisningspersonale har været afsted endnu.  

Vi allierede os med forældrene på skolen og har haft et fælles møde for både forældre og personale med en 
foredragsholder om synlige læringsmål, hvilket gav både forældre og medarbejdere en fornemmelse af, at vi er fælles 
om denne udvikling og på rette vej og prøver at få skabt et fællessprog, når vi taler om synlig læring.  
 
Højprioriteret fagteamstruktur: Fremadrettet er ledelse og medarbejdere blevet enige om en højprioriteret 
fagteamstruktur, hvor fagenes læringsaspekter drøftes to timer to gange månedligt. Strukturen er lavet, således at 
ønsket fra faglærerne om at kunne deltage i to forskellige fagteams har kunne imødekommes.  
Ledelsen har taget konsekvensen af den nye struktur og opdelt ledelsen i fagene, og derved deltager 
repræsentanterne fra ledelsen i fagteam. Så ud over at booste fagteam med den dobbelte tid, så boostes fagteamene 
også med ledelsestilstedeværelse. Indholdet i fagteamene er fokus på læring (elevers progression, synlige læringsmål, 
feedback, formativ evaluering, evaluering af læremidler- og onlinetjenester, etc.). Ovenstående vil helt givet bidrage 
til sikring af en positiv udvikling af det faglige niveau på Tinderhøj Skole.  
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Endvidere arbejder vi med nedenstående tiltag: 
 

 Vejlederenes arbejde, læsevejledere, matematikvejledere, DSA, etc. 
 IT indsatsen med iPads til 0. - 5. klasse og hybrider/tablets til 6. - 9- klasserne. 
 Lektiecafé med faglærere, således at eleverne kan spørge til præcis det fag, som volder dem største udfordring. 
 ½ times læsebånd hver morgen i alle klasser. 

 
CEPOS: 
Slutteligt vil vi da også henlede opmærksomheden på den seneste opgørelse fra CEPOS omkring læringseffekten. 
Ifølge deres ranking liste er Tinderhøj Skole ude i en positiv udvikling. En opgørelse over undervisningseffekten 
kan aflæses i nedenstående opstilling. 
År                  Placering blandt skolerne          Afvigelse 
2010              1455                                      -0,8 
2014              1017                                      -0,2 
En afvigelse på -0,2 betyder at skolen underpræsterer en smule, i forhold til hvad der kunne forventes med hensyn til 
skolens segment/elevgrundlag ud fra socioøkonomiske faktorer. Dette ses også i rapportens opgørelse over 
afgangskarakterne målt med socioøkonomisk baggrund. 
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10 SKOLEBESTYRELSENS UDTALELSE 

 
Skolebestyrelsen har på møde den 18. januar 2016 drøftet kvalitetsrapporten for Tinderhøj Skole 
  
Skolebestyrelsens hovedindtryk er, at de tiltag og kursjusteringer der udspringer af kommunale initiativer kombineret 
med skolebestyrelsens, ledelsens og medarbejdernes tiltag gennem de seneste 2-3 år begynder at give gennemslag, 
selvom der stadig er betydelige udfordringer. 
 
Særligt glædeligt er, at det faglige niveau generelt er på vej op – ikke kun ift. afgangsprøver, men også ved de 
nationale test. Både i dansk og matematik. Billedet er desværre ikke entydigt for alle klassetrin, set over de seneste 2 
år. Selvom der er en god udvikling i fx læseprøver for 1.-3 klasserne, er skolen fortsat under det kommunale 
gennemsnit. 
Skolebestyrelsen hæfter sig særligt ved, at elevernes trivsel også er blevet bedre i samme periode. Et meget glædeligt 
sammenfald. 
  
Skolens faglige niveau er således fortsat ikke der, hvor skolebestyrelsen vurderer, at eleverne har potentiale til at 
være. Skolens elever kan og bør være bedre fagligt rustede, når de forlader skolen. Så der er fortsat en opgave for 
ledelse, medarbejdere, elever og forældre. 
  
Skolen oplever betydelige problemer med, at eleverne har en lav uddannelsesparathed, når de forlader skolen. Dette 
kombineret med, at elevernes fravær på de ældste klassetrin, er stærkt bekymrende. Der kan således konstateres en 
kultur/tendens i dele af elevgruppen, hvor man savner vilje, evne eller motivation til at møde, møde til tiden, eller 
blive på skolen i hele skoletiden. Et forhold skolebestyrelsen ser som et område, hvor indsatsen skal intensiveres 
(gerne med mere bistand fra andre dele af forvaltningen end skolen selv), selvom den allerede er høj. 
  
Der spores en meget tilfredsstillende udvikling i lærernes fokus på at arbejde med læringsmål for den enkelte elevs 
læring, i forlængelse af, at A.P.Møller projektet er sat i gang, og at skolens anvendelse af læringsvejledere ser ud til at 
give gennemslag på de faglige resultater, samtidig med at det integreres i det fag-faglige samarbejde mellem lærerne. 
  
Det skolepædagogiske arbejde er i mindre grad synligt i kvalitetsrapporten. Men skolebestyrelsen ønsker at supplere 
med, at skolepædagogernes bidrag til den understøttende undervisning er ved at få mere fag-faglig tyngde, og at det 
forventes at medvirke til den ønskede udvikling, hvor højere faglighed, udvikling af sociale kompetencer og trivsel går 
hånd i hånd. 
  
Personaleomsætningen har, som for andre skoler, været høj de sidste par år. Men på trods heraf er det 

tilfredsstillende at konstatere, at linjefagsdækningen er blevet bedre i de ”tunge” fag. 
Udviklingen ift. fx musik er dog utilfredsstillende, og skolebestyrelsen opfordrer til, at kommunen i højere grad får 
integreret den kommunale musikskole i musikundervisningen, særligt med tanke på, at det fra 1. august er muligt at 
anvende musikskolelærernes arbejdstid på samme måde som folkeskolelærerne. Skolebestyrelsen har således ikke en 
præference for, at det skal være skolens lærere, der underviser i musik. 
  
Skolebestyrelsen påregner ligeledes, at Tinderhøj skole fortsætter med iPad/tablet til eleverne. Dels er det solidt 
indarbejdet i lærernes og elevernes hverdag nu, og vi ser det som en del af løsningen for, en yderligere udvikling af 
skolens faglighed. Som det også fremgår af kvalitetsrapporten, har Tinderhøj højt fokus på at arbejde med 
IT/digitalisering. 
  
Skolebestyrelsen noterer sig endvidere med tilfredshed, at udvidelsen af skoledistriktet er faldet på plads. Og at der er 
fundet en fornuftig overgangsordning for de få forældre fra Islev skoledistrikt, der ikke ønsker at deres børn skal gå på 
Tinderhøj, men døren står åben for dem, hvis de skulle ombestemme sig. 
  
Kort bemærkes, at en del af det faglige løft har været betinget af, at man har investeret i at have læringsvejledere på 
skolen i dansk og matematik. Noget der kun har været økonomisk muligt fordi skolens budget er blevet suppleret med 
puljemidler fra forvaltningen. 
Der er en klar forventning om, at det kan fortsætte, eftersom det vil tage mange år at få en fuldt indfaset 3-sporet 
skole. 
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1 FORORD, Valhøj Skole 

 
Velkommen til Valhøj Skole! - Vi bevæger børn.  
 
Valhøj Skole er en af Rødovres 7 folkeskolen.  
En folkeskole som igennem 7 år har været og er en profilskole med fokus på bevægelse i alle skolens klasser og i alle 
fag, men også med en idrætslinje fra 7.klasse.  
En idrætslinje med elever fra Rødovre kommune og nabokommuner. 
 
Kvalitetsrapporten giver et indblik i skolens faglige liv, og hvilke successer og udfordringer skolen har. En lokal skole 
med et globalt perspektiv! 
  
God læselyst. 
  
Bo Slemming 

Skoleleder 
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2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 
  
  
Valhøj Skole arbejder med udgangspunkt i folkeskolelovens formålsparagraf, kommunale målsætninger og 
handleplaner for skoleområdet og skolens egen målsætning og værdigrundlag. 
 
Det første år med skolereform og nye arbejdstidsregler for lærere/pædagoger har været et år med mange 
udfordringer og lærerige erfaringer.  
Skolen har i skoleåret haft ansat en reformkoordinator med fokus på at vejlede personale og ledelse omkring 
implementering af den nye reform med nye fælles mål for de enkelte fag, målstyret undervisning, åben skole og 
bevægelse.  
Vi har tillige været med i et stort AP-Møller finansieret projekt, som har understøttet de nye krav i skolereformen. 
Valhøj Skole er desuden karakteriseret ved igennem de sidste år at have fokus på integrations- og inklusionsarbejde, 
it- i undervisningen, kulturarbejde og fra skoleåret 2009/2010 blev Valhøj Skole en profilskole med fokus på idræt og 
bevægelse. 

  
  
Profilskolen har 2 ben. 
Etablering af idrætsklasser i overbygningen fra 7. - 9. klasse og en breddedel for hele skoleforløbet. 
Der er i skoleåret 14/15 etableret endnu en idrætsklasse med 25 elever, hvilket betyder, at skolen har en idrætsklasse 
på 7.klassetrin, 8.klassetrin og 9.klassetrin. I alt har skolen 73 elever, som er tilknyttet skolens idrætsklasser. 
  
Søgningen til skolens idrætsklasser har været stigende i løbet af profilskolens levetid. Ca. en tredje del af de elever, 
som søger skolens idrætslinje, kommer fra andre kommuner end Rødovre. Der bliver en større og større søgning fra 
elever udenbys fra, til trods for at vores omegnskommuner også etablerer idrætslinjer på deres folkeskoler. 
Afgangseleverne og deres forældre i skolens idrætsklasser udtrykker tilfredshed med projektet, og har været tilfredse 
både med idræts- og skoledelen.  
De har oplevet skiftet til Valhøj Skole, som udbytterigt både idrætsmæssigt og fagligt/socialt.  
Det er en stor omvæltning for vores idrætselever, at starte på en ny skole, men med en indkøringsperiode med fokus 
på at etablere et godt nyt læringsmiljø for eleverne, lykkes det heldigvis for de fleste at falde til og være tilfredse med 
deres valg af ny skole. 
 
Vi samarbejder med Rødovre skøjte og ishockey-klub, Rødovre Håndbold, RoG, Rødovre og Omegns 
Gymnastikforening, Avarta og Rødovre Taekwondo. 
  
På breddedelen er vi i gang både i indskoling, mellemtrinnet og udskolingen med flere idrætstimer og et større fokus 
på bevægelse i den almindelige dagligdag. Alle lærere er blevet introduceret igennem kursusforløb og kollegial 
sparring/videndeling til, hvordan man arbejder med bevægelse i undervisningen  
Til projektet er også ansat en idrætskoordinator, som står for samarbejdet mellem skole/klubber og igangsætning af 
projekter i skoledelen. 
  
Idrætskoordinatoren står også for idrætsarrangementer for alle kommunens skoler, f.eks. høvdingebold-turnering, 
skolecross, samt kursusvirksomhed for personale i kommunen. 
  
En del af skolens lærere er blevet uddannet til bevægelsesambassadører, så de kan benytte faciliteterne på 
Vestvolden. 
  
Pædagogisk Center for Autisme. 
Kommunen har valgt, at Valhøj Skole skal danne rammen om børn med autismespektrum forstyrrelser. Vores 
heldagstilbud er til børn med denne gennemgribende udviklingsforstyrrelse. 
  
Ved at samle undervisning og fritidstilbud på skolen, har man også valgt, at samle et videnscenter for børn med 
autismespektrum forstyrrelser på skolen. Skolen har 4 grupper med 8 elever i hver gruppe, 2.v., 4.v., 6.v. og 8.v. 
Alle de ansatte lærere og pædagoger samarbejder ud fra elevplaner, der fastlægges i samarbejde med forældrene. 
Både lærere og pædagoger deltager løbende i supervision, kurser og uddannelse, der opkvalificerer deres viden om 
specialpædagogik. 
  
Vi arbejder målrettet på at inkludere eleverne i den almindelige skoles hverdag og kultur, ikke mindst idræts- og 
bevægelseskulturen, hvor klasserne er aktive og deltagende, f.eks. skolens store olympiade. 
Derudover deltager flere af eleverne i de almene klassers undervisning, når dette giver mening. Skolens faglokaler 

giver også mulighed for udfordringer inden for natur og teknik. 
Eleverne har deres idræts- og svømmeundervisning sammen med den almenklasse, de kommer fra.  
Eleverne har 2 lærere/pædagoger i de fleste timer, som muliggør faglig og personlig støtte for eleverne. I deres fritid 
går de alle i klub, også etableret på skolen. Der arbejdes med udgangspunkt i at flg. faktorer bliver tilgodeset. 
Nærhed: Klasserne er en del af det almindelige fællesskab på skolen, og klasserne ligger sammen med almene 
klasser.  
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Fællesskab:  Eleverne har stort udbytte i at deltage i almenklasserne, når det giver mening. Det styrker deres 
relationer, og giver dem andre at spejle sig i.  
Udslusning: Når eleverne er klar til det, bliver de helt eller delvist udsluset til almenklassen. Vidensdeling: Lærerne i 
specialklasserne har en viden, som er vigtig at få givet videre til lærerne i almene klasser. 
  
Dansk som andet sprog- kommunes modtageklasser 
Der arbejdes målrettet på, at dansk som andetsprog bliver en del af al undervisning, dvs. både i danskundervisningen, 
men også i de fag-faglige fag, som matematik, fysik/kemi, biologi mv. 
 
Den sproglige dimension i alle fag. Der etableres særskilte kurser, og dansk to-lærerne indgår i et samarbejde med 
faglærerne. Dansk to-lærerne har også deltaget i projektet. Vi læser for livet, som har været et 2 årigt projekt, 
startende i skoleåret 11/12. 
  
Der er 3 modtageklasser på skolen, en Mo-1 klasse med elever fra 0. -2. kl., en Mo-2 klasse med elever fra 3. - 6.kl. 
og en Mo-3 klasse med elever fra 7. - 9.klasse. Eleverne går i vores modtageklasser ca. ½ -1 år, før de bliver udsluset 
til deres distriktsskole. 
Mange af eleverne kommer med ingen eller et meget ringe kendskab til dansk. 
Der har været en stor tilgang af elever, som har startet deres skoleforløb i vores MO-klasser, hvilket har betydet, at 
der i løbet af skoleåret blev etableret endnu en MO-1 klasse, da elevtallet oversteg 12 elever, som er max i en MO-
klasse. 
 
Skolens fritidstilbud, SFO og klub. 
320 børn og unge frekventerer skolens fritidstilbud. Pædagogerne arbejder dagligt tæt sammen med lærerne, og det 
sikrer en solid kobling mellem skole og fritidsliv. 
 
Faktuelt. 
Skolen har 622 elever fra 0. - 9. klasse, heraf 26 elever, som går i vores 4 specialklasser/pædagogisk center for 
autisme, 21 i vores MO-klasser (MO1, Mo2 og Mo3) 
  
Skolen består tillige af to SFO-1 afdelinger, en SFO-2 afdeling samt en klub, Klub Valhøj. 
  
Der er 55 lærere, 3 børnehaveklasseledere, 20 pædagoger/ assistenter, 3 servicemedarbejdere, 2 sekretærer, 1 
reformkoordinator, 1 idrætskoordinator og 4 ledere tilknyttet skolen. 
  

Der er 27 normalklasser fra 0. - 9.klasse. 4 specialklasser (PCA) og 3 modtageklasser. 
 
Pr. 1. januar 2015 overgik skolens fire 10.klasser til Ungecentret 2610, Rødovre. 
  
Skolen er fra 1957 og har i perioden 2002 - 2007 været igennem en gennemgribende renovering både af skolens 
facader og indvendige faglokaler, herunder fysik/kemi- og naturfagslokalerne og skolens pædagogiske læringscenter. I 
skoleåret 14/15 har der været en renovering af indskolingsafdelingen og enkelte faglokaler. 
  
I skoleåret 11/12 blev gårdtoiletterne i indskolingsafdelingen fjernet, hvilket betyder, at der ikke findes gårdtoiletter 
på Valhøj Skole. 
  
Valhøj Skole blev meget berørt af skybruddet d. 2. juli 2011, hvilket har betydet, at skolens idrætssale, faglokaler i 
kælderetagen, herunder kantinen har været igennem en total renovering igennem hele skoleåret 2011-12. 
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3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 
 
 
Valhøj Skole - bevæger stadig børn! 
Skoleåret 14-15 var 1. år med skolereform og nye regler for lærernes tjenstetid. 
Skolen ansatte en reformkoordinator med det ene formål at støtte personale og ledelse i at få startet 
implementeringen af skolereformen. 
 
Vi valgte at have fokus på: 
1. Nye Fælles Faglige Mål (FFM) hvor fagene er beskrevet, og hvor målene for undervisningen er blevet skarpere 
med kompetence mål for de forskellige årgange. Til dette arbejde deltog Valhøj Skole også i et projekt sammen med 
ministeriets læringskonsulenter. 
2. Målstyret læring. Det betyder at vi arbejder på, at gå fra at undervisningen er styret af at være aktivitetsbaseret 
til at være målstyret. Det er gjort i samarbejde med PH Metropol og er en del af AP-Møller-projektet, som hele 
skolevæsenet er involveret i. 

3. Åben Skole. Skolen indgår i et tæt samarbejde med de lokale idrætsforeninger, som er en del af skolens 
idrætsprofil. Derudover har vi en partnerskabsaftale med Københavns befæstning og tætte samarbejdsforbindelser til 
Heerup Museet, Musikskolen, Danmarks Design Museum, KTS, Byggeren m.fl. 
4. Bevægelse. Der er fokus på at inddrage fysiske aktiviteter både i den fagdelte undervisning og understøttende 
undervisning. Personale- grupperne, lærerne og pædagogerne, har alle været på kurser, hvor de har arbejdet med at 
inddrage fysisk aktiviteter i den fagdelte undervisning. Ligeledes er der indkøbt undervisningsmaterialer, som 
understøtter bevægelse i alle fag. 
5. Trivsel. Som en del af målet for skolereformen skal alle elever trives endnu mere i folkeskolen end hidtil. Der er 
lavet trivselsfremmende aktioner i de fleste klasser, som en del af A.P. Møller projektet. Her har teamene haft meget 
fokus på klasseledelse. 
Den nationale trivselsundersøgelse viste også generelt et meget fint resultat og indikerer, at læringsmiljøet på Valhøj 
Skole er godt. Skolen besluttede, at alle resultaterne fra trivselsundersøgelsen blev lagt ud på klassernes hjemmeside, 
så forældrene kunne se resultaterne af deres barns klasses trivselsundersøgelse. 
Lærerne og pædagogerne har brugt trivselsundersøgelsen i det fortsatte arbejde med at forbedre trivslen i klasserne 
og på skolen. 
 
Skolens SFO og klub. 
I skoleåret 14-15 var der i skolens SFOér særligt fokus på inklusion, konflikthåndtering, skolepædagogens opgaver, og 
sammenlægning af 2 afdelinger. Samtlige pædagoger arbejdede i løbet af skoleåret med emnet ”fra den rummelige 
folkeskole til det inkluderende fællesskab”. Det har resulteret i en revurdering af pædagogernes indsats over for de 
børn, der har brug for en særlig støtte. Ligeledes har det medført, at der er blevet ansøgt om færre støttetimer i det 
kommunale støttekorps. 
  
I forlængelse af inklusionsindsatsen har samtlige pædagoger gennemgået konflikthåndteringsprojektet: ”SFO Valhøj 
griber og håndterer konflikter, der skaber ny udvikling”. Målet er at arbejde konfliktforebyggende. Det, der skal 
forebygges, er ikke konflikter, men de misforhold der skaber dem og deres skadevirkninger – den fastlåshed og den 
vold, de kan medføre. Målet er at nedbringe antallet af støtteansøgninger yderligere og at etablere flere inkluderende 
fællesskaber 
 
I lyset af skolereformen er der i skoleåret 14-15 kontinuerligt arbejdet med pædagogens rolle i skolen. Der har været 
fokus på, at kvalificere den understøttende undervisning mest muligt. Pædagogerne har inddraget fysiske aktiviteter 
og trivselstiltag for at understøtte den enkelte og klassens læringsmål. 
 
I forbindelse med en ombygning af skolens indskolingsafdeling valgte vi, at påbegynde sammenlægningen af to SFO 1 
afdelinger til én stor idræts SFO. Sammenlægningen betyder en bedre udnyttelse af ressourcer og et endnu tættere 
samarbejde mellem pædagoger og lærere. Sammenlægningen forventes effektueret i skoleåret 15-16. 
  
  
  
Skolens udviklingsplan for 2015 og 2016 blev lavet med udgangen af 2014 og iværksat i anden halvdel af skoleåret 
2014-15. 
Det er en udviklingsplan, som på alle måder understøtter skolereformen.  
For Valhøj Skole kan nævnes, at vi her har fokus på en ekstra motorisk indsats i indskolingen, lærer-
pædagogsamarbejdet og brugen af skolens ressourcepersoner. 
  

Generelt er Valhøj Skole en mangfoldig skole med mange forskellige elever, da vi både har en almen klasserække, en 
idrætsklasserække fra 7. -9.kl, et pædagogisk center for autisme (PCA) og 3 modtagerklasser.  
En lokal skole i et globalt perspektiv. 
 
Der bliver dagligt arbejdet hårdt fra personalets og elevernes side for at blive så dygtig som muligt. Skolen har store 
forventninger til vores elever. 
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3.1 Nationale test 

 
Bliver alle så dygtige, som de kan? Det er det mål vi sigter efter, men i forhold til resultaterne i de nationale tests 
er vi stadig på vej til at opfylde dette mål.  
I forhold til læsning og matematik viser de nationale test på alle årgangene, at vi ikke har nået 80% målsætningen, 
som betyder at 80% af en årgang skal være gode, rigtig gode eller fremragende, her mangler vi stadig et stykke vej. 
 
Når man ser nærmere på tallene for de forskellige årgange, viser det dog på næsten alle parametre, at der er 
fremgang både for læsning og matematik. Det skal ses i det lys af, at der er sat ekstra fokus på læsning igennem den 

kommunale læseplan, samt at skolen har prioriteret indsatsen omkring læsetræning i indskolingen, da skolens 
læsevejledere både bruger ressourcer på vejledning af personale og elever i forhold til at optimere elevernes 
læseindlæring. 
 
Desuden viser de nærmere resultater, at procentdelen af elever, som scorer fremragende, er steget med 50%. 
Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test er der i 2 ud af 6 mulige sket en forbedring, altså et fald i 
elever, som opnår en mangelfuld/utilfredsstillende resultat. 
 
 
 
 
 

3.2 Aflagt afgangsprøver 

 
I prøveterminen maj/juni 2015 afviklede vi for første gang digitalt, færdighedsregning, den selvrettende. Det 
fungerede og var meget vellykket. Derimod blev den digitale prøve i biologi dagen før den skulle afvikles aflyst og blev 
derfor gennemført på papir. 
Det var ikke befordrende for eleverne, som havde forberedt sig på den digitale prøve. De gennemførte prøven, men 
var skuffede over, at de med så kort varsel skulle indstille sig på en anden prøveform. 
  
Elevernes karakterer fra prøveterminen maj/juni viser, at eleverne igen har scoret højere end kommunens gennemsnit 
og i forhold til skolens socioøkonomiske nøgletal præsterer eleverne ca. 4,5% højere, end de socioøkonomiske nøgletal 

giver anledning til. 
Denne udvikling har der været de sidste 3 år, hvor skolens elever har opnået resultater, som vidner om et fokuseret 
arbejde både fra elevernes og personalets side, og at skolens forventninger til eleverne er høje og ambitiøse på alles 
vegne. 
 
 
 
 
 

3.3 Karaktergennemsnittet ved afgangsprøv 
 
Se kommentarerne fra forrige boks. Det der også kan bemærkes er at drengene og pigernes karaktergennemsnit er 
væsentlig forskelligt. På alle parametre viser pigerne et bedre gennemsnit. Det giver ledelsesmæssig anledning til at 
reflektere over, om vi giver drengene og pigerne samme muligheder, og om vi til tider skal lave en mere kønsmæssig 
opdeling af hverdagen! 
  
 

 
 
 

3.4 Karaktergennemsnit med afsæt i den socioøkonomiske ramme 

 
Elevernes karakterer fra prøveterminen maj/juni viser, at eleverne igen har scoret højere end kommunens gennemsnit 
og i forhold til skolens socioøkonomiske nøgletal præsterer eleverne ca. 4,5% højere, end de socioøkonomiske nøgletal 
giver anledning til. 
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Denne udvikling har der været de sidste 3 år, hvor skolens elever har opnået resultater, som vidner om et fokuseret 
arbejde både fra elevernes og personalets side, og at skolens forventninger til eleverne er høje og ambitiøse på alles 
vegne. 
 
 
 
 
 

3.5 Overgang til Ungdomsuddannelserne 

 
Overgang til ungdomsuddannelse (95%-målsætningen). 

Som det fremgår af statistikken har Valhøj Skole en 100% overgang til ungdomsuddannelserne efter 9.klasse. 43% til 
10.klasse og 57% til de øvrige ungdomsuddannelser. 
Det der er bemærkelsesværdigt er, at vi for skoleåret 14/15 kun vurderede 71% drenge og 80% piger 
uddannelsesparate i forhold til årene før, hvor vi vurderede et meget højere tal nemlig omkring de 100%.  
Det skal ses i lyset af de nye krav, der blev stillet til at være uddannelsesparat. Kravene er skærpet fra 14/15, hvor 
det ikke kun handler om karakterer, men i lige så høj grad omkring samarbejdsevner og muligheder for at danne 
relationer til andre både elever og personale. 
På den baggrund har vi måtte skærpe kravene til at blive erklæret uddannelsesparat. 
 
 
 
 
 

3.6 Læseprøverne 

 
Læseprøverne 
Generelt viser læseprøverne OS64, OS120, SL60 at der sker en bevægelse hen imod flere hurtige og sikre læsere og 
færre ikke læsere.  
Eleverne er stadig under landsgennemsnittet i forhold til sikre og hurtige læsere, hvor Valhøj skole har en større 
gruppe af usikre læsere, altså læsere der er på vej, men ikke nok til at komme ind i gruppen af sikre og hurtige 
læsere.  
Generelt er der en gruppe elever i 1. -3. klasse, som har svært ved at knække læsekoden, hvilket testresultaterne 

også viser. 
For at løfte elevernes læseniveau arbejder skolen med læseløft, læsekontrakter og ekstra koncentrerede læseforløb 
styret af skolens læsevejledere. En af grundene til at skolen ligger under landsgennemsnittet, kan også ses i relation 
til vores gruppe af to-sprogede elever, som ikke behersker det danske sprog i samme grad som vores etniske danske 
elever. 
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4 RESULTATER 

 

4.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 

4.1.1 Andel af elever med 'gode' resultater i de nationale test 

 

4.1.1.1 Oversigt over om andelen af elever, som er ’gode’ til læsning/matematik er mindst 80% 

 Dansk, læsning Matematik 

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

Skolen, 2014/15 Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Skolen, 2013/14 Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Skolen, 2012/13 Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Kommunen, 2014/15 Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Note: ’Andel elever med gode resultater i dansk, læsning / matematik’ beskriver hvor stor en andel af eleverne på et 
givet klassetrin, 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. Specialskoler indgår ikke i kommuneopgørelsen.  
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 
 
 

4.1.1.2 Udviklingen fra 2012/13 til 2014/15 i andelen af elever med ’gode’ resultater i dansk læsning 

ved de nationale test 

 
Dansk læsning, 8. klasse 2014/15 
 

 
 

 
 
 
 
Dansk læsning, 6. klasse 2014/15 
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Dansk læsning, 4. klasse 2014/15 
 

 
Note: Ovenstående figurer viser udviklingen for den samme årgang over tid. Andelen af elever, der var ’gode’ til at 
læse ved de nationale test i 2012/13 er, både på skolen og i kommunen som helhed, opgjort til 0, og illustrerer 
årgangens udgangspunkt. De øvrige tal i den enkelte figur skal ses i relation til dette. Er tallet for skolen i 2014/15 fx 
5,5, betyder det at andelen af elever på årgangen, der er ’gode’ til at læse, er steget med 5,5 procentpoint 
sammenliget med 2012/13. Figurerne kan ikke anvendes til at sammenligne andelen af ’gode’ læsere på henholdsvis 
skolen og i kommunen som helhed, men anvendes til at sammenholde udviklingen for de enkelte årgange på skolen 
med udviklingen for samme årgange på kommuneniveau. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen.  
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 
 

4.1.1.3 Udviklingen fra 2011/12 til 2014/15 i andelen af elever med ’gode’ resultater i matematik ved 

de nationale test  

 
Matematik, 6. Klasse 2014/15 
 

 
Note: Ovenstående figurer viser udviklingen for den samme årgang over tid. Andelen af elever, der var ’gode’ til at 
regne ved de nationale test i 2011/12 er, både på skolen og i kommunen som helhed, opgjort til 0, og illustrerer 
årgangens udgangspunkt. De øvrige tal i den enkelte figur skal ses i relation til dette. Er tallet for skolen i 2014/15 fx 

5,5, betyder det at andelen af elever på årgangen, der er ’gode’ til at regne, er steget med 5,5 procentpoint 
sammenliget med 2011/12. Figurerne kan ikke anvendes til at sammenligne andelen af ’gode’ læsere på henholdsvis 
skolen og i kommunen som helhed, men anvendes til at sammenholde udviklingen for de enkelte årgange på skolen 
med udviklingen for samme årgange på kommuneniveau. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen.  
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 
 

 

4.1.2 Andel af de ’allerdygtigste’ elever i de nationale test 

4.1.2.1 Oversigt over, om andelen af de ’allerdygtigste’ elever er steget 

 Dansk, læsning Matematik 

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

Skolen, 2014/15 ift. 2013/14 Nej Ja Nej Ja Ja Nej 

Skolen, 2013/14 ift. 2012/13 Ja Nej Nej Nej Nej Ja 

Kommunen, 2014/15 ift. 2013/14 Nej Ja Nej Ja Ja Ja 

Note: ’Andel af de allerdygtigste elever i dansk, læsning/matematik’ beskriver, hvor stor en andel af eleverne på et 
givet klassetrin, der har opnået et resultat i de nationale test, der karakteriseres som ’fremragende’ på den 
kriteriebaserede skala. ’Ja’ angiver at andelen er steget, ’Nej’ angiver at andelen ikke er steget, ’-’ angiver, at der ikke 
er data for skolen. Specialskoler indgår ikke i kommuneopgørelsen.  
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS).  
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4.1.2.2 Udviklingen fra 2012/13 til 2014/15 i andelen af de ’allerdygtigste’ elever til at læse ved de 
nationale test 

 

Dansk læsning, 8. klasse 2014/15 
 

 
Dansk læsning, 6. klasse 2014/15 
 

 
 
Dansk læsning, 4. klasse 2014/15 
 

 
Note: Ovenstående figurer viser udviklingen for den samme årgang over tid. Andelen af elever, der var karakteriseret 
som de ’allerdygtigste’ til at læse ved de nationale test i 2012/13 er, både på skolen og i kommunen som helhed, 
opgjort til 0, og illustrerer årgangens udgangspunkt. De øvrige tal i den enkelte figur skal ses i relation til dette. Er 
tallet for skolen i 2014/15 fx 5,5, betyder det at andelen af elever på årgangen, der er karakteriseret som de 
’allerdygtigste’ til at læse, er steget med 5,5 procentpoint sammenliget med 2012/13. Figurerne kan ikke anvendes til 
at sammenligne andelen af de ’allerdygtigste’ læsere på henholdsvis skolen og i kommunen som helhed, men 
anvendes til at sammenholde udviklingen for de enkelte årgange på skolen med udviklingen for samme årgange på 
kommuneniveau. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 
 

4.1.2.3 Udviklingen fra 2011/12 til 2014/15 i andelen af de ’allerdygtigste’ elever til matematik ved de 
nationale test 

 

Matematik, 6. Klasse 2014/15 
 

 
Note: Ovenstående figurer viser udviklingen for den samme årgang over tid. Andelen af elever, der blev karakteriseret 
som de ‘allerdygtigste’ til at regne ved de nationale test i 2011/12 er, både på skolen og i kommunen som helhed, 
opgjort til 0, og illustrerer årgangens udgangspunkt. De øvrige tal i den enkelte figur skal ses i relation til dette. Er 
tallet for skolen i 2014/15 fx 5,5, betyder det at andelen af elever på årgangen, der er karakteriseret som de 
‘allerdygtigste’ til at regne, er steget med 5,5 procentpoint sammenliget med 2011/12. Figurerne kan ikke anvendes til 
at sammenligne andelen af de ‘allerdygtigste’ læsere på henholdsvis skolen og i kommunen som helhed, men 
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anvendes til at sammenholde udviklingen for de enkelte årgange på skolen med udviklingen for samme årgange på 
kommuneniveau. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen.  
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 
 

4.1.3 Andel af elever med ’dårlige’ resultater i de nationale test 

 

4.1.3.1 Oversigt over, om andelen af elever med ’dårlige’ resultater er faldet 

 Dansk, læsning Matematik 

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

Skolen, 2014/15 ift. 2013/14 Nej Nej Nej Ja Ja Nej 

Skolen, 2013/14 ift. 2012/13 Ja Ja Ja Ja Nej Nej 

Kommunen, 2014/15 ift. 2013/14 Nej Nej Ja Ja Ja Ja 

Note: ’Andel elever med dårlige resultater i dansk, læsning/matematik’ beskriver, hvor stor en andel af eleverne på et 
givet klassetrin, der har opnået et resultat i de nationale test, der karakteriseres som ’mangelfuld’ eller ’ikke 
tilstrækkelig’ på den kriteriebaserede skala. ’Ja’ angiver at andelen er faldet, ’Nej’ angiver at andelen ikke er faldet, ’-’ 

angiver, at der ikke er data for skolen. Specialskoler indgår ikke i kommuneopgørelsen.  
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS).  
 
 

4.1.3.2 Udviklingen fra 2012/13 til 2014/15 i andelen af elever med ’dårlige’ resultater i dansk læsning 
ved de nationale test 

 

Dansk læsning, 8. klasse 2014/15 
 

 
Dansk læsning, 6. klasse 2014/15 
 

 
 
 
Dansk læsning, 4. klasse 2014/15 
 

 
Note: Ovenstående figurer viser udviklingen for den samme årgang over tid. Andelen af elever, der var karakteriseret 
som de ’dårligste’ til at læse ved de nationale test i 2012/13 er, både på skolen og i kommunen som helhed, opgjort til 
0, og illustrerer årgangens udgangspunkt. De øvrige tal i den enkelte figur skal ses i relation til dette. Er tallet for 
skolen i 2014/15 fx 5,5, betyder det at andelen af elever på årgangen, der er karakteriseret som de ’dårligste’ til at 
læse, er steget med 5,5 procentpoint sammenliget med 2012/13. Figurerne kan ikke anvendes til at sammenligne 
andelen af de ’dårligste’ læsere på henholdsvis skolen og i kommunen som helhed, men anvendes til at sammenholde 
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udviklingen for de enkelte årgange på skolen med udviklingen for samme årgange på kommuneniveau. Specialskoler 
er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen.  
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 
 

4.1.3.3 Udviklingen fra 2011/12 til 2014/15 i andelen af elever med ’dårlige’ resultater i matematik ved 

de nationale test 

 
Matematik, 6. Klasse 2014/15 
 

 
Note: Ovenstående figurer viser udviklingen for den samme årgang over tid. Andelen af elever, der blev karakteriseret 
som de ‘dårligste’ til at regne ved de nationale test i 2011/12 er, både på skolen og i kommunen som helhed, opgjort 
til 0, og illustrerer årgangens udgangspunkt. De øvrige tal i den enkelte figur skal ses i relation til dette. Er tallet for 
skolen i 2014/15 fx 5,5, betyder det at andelen af elever på årgangen, der er karakteriseret som de ‘dårligste’ til at 
regne, er steget med 5,5 procentpoint sammenliget med 2011/12. Figurerne kan ikke anvendes til at sammenligne 
andelen af de ‘dårligste’ læsere på henholdsvis skolen og i kommunen som helhed, men anvendes til at sammenholde 
udviklingen for de enkelte årgange på skolen med udviklingen for samme årgange på kommuneniveau. Specialskoler 
er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen.  
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 
 

4.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 

4.2.1 Andel der har aflagt alle prøver i 9. klasse 

 

4.2.1.1 Andel elever i 9. klasse, der har aflagt alle prøver ved Folkeskolens Afgangsprøve i 9. klasse 

 
Note: Specialklasser er ikke indeholdt i grafen. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen.  Andelen af 
elever, der har aflagt alle prøver i 9. klasse er beregnet på baggrund af elever, der har aflagt mindst én prøve ved 
folkeskolens afgangsprøve samt elever, der er udeblevet/fritaget/sygemeldt fra alle prøver. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 
 
 

4.2.2 Karaktergennemsnit ved afslutningen af 9. klasse  

 

4.2.2.1 Karaktergennemsnit ved Folkeskolens Afgangsprøve i dansk, matematik og bundne prøvefag 

 Dansk Matematik Bundne prøvefag (i alt) 

Skolen, 2014/15 7,0 7,3 7,1 

Skolen, 2013/14 6,9 6,4 6,9 

Skolen, 2012/13 6,9 7,7 7,3 

Kommunen, 2014/15 7,0 6,7 6,9 

Note: Specialklasser er ikke indeholdt i grafen. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen. Gennemsnittet 
er beregnet for de elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver.  
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 
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4.2.2.2 Karaktergennemsnit ved Folkeskolens Afgangsprøve i dansk, matematik og bundne prøvefag, 

fordelt på fag og køn 

 Dansk Matematik Bundne prøvefag (i alt) 

 Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger 

Skolen, 2014/15 6,0 8,1 6,6 8,1 6,3 8,0 

Skolen, 2013/14 6,2 7,6 6,9 5,9 6,7 7,2 

Skolen, 2012/13 5,9 7,7 7,4 7,9 6,5 7,9 

Kommunen, 2014/15 6,5 7,8 7,0 6,8 6,6 7,4 

Note: Specialklasser er ikke indeholdt i grafen. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen. Gennemsnittet 
er beregnet for de elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver.  
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 
 
 

4.2.3 Socioøkonomiske referencer for 9. klasse 

 

4.2.3.1 Socioøkonomiske referencer for 9. klasse, bundne prøver i alt ved Folkeskolens Afgangsprøve 

 Karaktergennemsnit Socioøk. reference 

Skolen, 2014/15 7,1 6,8 

Skolen, 2013/14 6,9 6,4 

Skolen, 2012/13 7,3 6,8 

Note: Den socioøkonomiske reference er et statistisk beregnet udtryk, som viser, hvordan elever på landsplan med 
samme bag-grundsforhold som skolens elever har klaret afgangsprøverne. Specialklasser er ikke indeholdt i tabellen. 
’Dansk Orden’ er ikke medregnet. En stjernemarkering angiver, at skolens karaktergennemsnit er statistisk signifikant 
forskelligt fra dens socioøkonomiske reference.  
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 
 
 

4.2.4 Andel af elever i 9. klasse med 02 eller derover i både dansk og matematik 

 

4.2.4.1 Andel elever i 9. klasse med 02 eller derover i både dansk og matematik fordelt på køn 

 
Note: Specialklasser er ikke indeholdt i grafen. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen. Kun elever, der 
har aflagt alle prøver i både dansk og matematik, indgår i beregningen.  
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 
 
 

4.2.5 Afgangsprøverne. 
 
 
Se tekstboks under skolen og helhedsvurdering. 
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4.3 Overgang til ungdomsuddannelse (95 %-målsætningen) 

4.3.1 Uddannelsesparathed 

 

4.3.1.1 Andel elever i 9. klasse, der vurderes uddannelsesparate fordelt på køn 

 
Note: Andelen af elever, der vurderes uddannelsesparat pr. 1. marts til deres 1. prioritetsvalg i  i forhold til antal 
elever, som har søgt en ungdomsuddannelse.  
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning.  
 
 

4.3.2 Tilmelding til ungdomsuddannelse 

 

4.3.2.1 Andel elever i 9. klasse, der har søgt 10. klasse og ungdomsuddannelse opdelt på køn 

 
Note: Ungdomsuddannelse dækker over erhvervsfaglig uddannelse, gymnasial uddannelse og særligt tilrettelagt 
ungdomsuddannelse (STU). Det er elevernes 1. prioritetsvalg, der indgår i beregningen. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS) 
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4.3.3 Uddannelsesstatus 

 

4.3.3.1 Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse, hhv. 3 måneder og 15 måneder efter 

afsluttet 9. klasse 

 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på tal fra Danmarks Statistik. 
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4.4 Sprog 

4.4.1 Sprogvurdering i 0.klasse 

 

4.4.1.1 Antal sprogvurderinger i 0. klasse 

 2014/15 2013/14 2012/13 

Skolen 62 75 50 

Kilde: Rambøll Sprog 
 
 

4.4.1.2 Fordeling på indsatsgrupper i procent 

 

 
Kilde: Rambøll Sprog 
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4.5 Øvrige resultater 

 

4.5.1 Kommunal læseevaluering, testresultater 

4.5.1.1 Ordlæseprøven (OS64) i 1. klasse 

 Hurtige og sikre læsere* Usikre læsere** Ikke læsere*** 

 2014/15 2013/14 2012/13 2014/15 2013/14 2012/13 2014/15 2013/14 2012/13 

Skolen 71%  64% 17%  18% 13%  18% 

RK gennemsnit 81%  76% 11%  16% 8%  8% 

Landsgennemsnit 77%  77% 12%  12% 11%  11% 

Note: *A1+B1 i Ordlæseprøven. **C1 i Ordlæseprøven. ***B2+B3+C2+C3 i Ordlæseprøven. 
Kilde: Rødovre Kommune 
 

4.5.1.2 Ordlæseprøven (OS120) i 2. klasse 

 Hurtige og sikre læsere* Usikre læsere** Ikke læsere*** 

 2014/15 2013/14 2012/13 2014/15 2013/14 2012/13 2014/15 2013/14 2012/13 

Skolen 56% 45% 66% 36% 29% 15% 23% 27% 20% 

RK gennemsnit 74% 77% 75% 16% 12% 11% 10% 11% 14% 

Landsgennemsnit 75% 77% 75% 13% 12% 13% 12% 11% 12% 

Note: *A1+B1 i Ordlæseprøven. **C1 i Ordlæseprøven. ***B2+B3+C2+C3 i Ordlæseprøven. 
Kilde: Rødovre Kommune 
 

4.5.1.3 Sætningslæseprøven (SL60) i 3. klasse 

 Hurtige og sikre 
læsere* 

Langsomme og sikre 
læsere** 

Hurtige og usikre 
læsere*** 

Langsomme og 
usikre**** 

 2014/
15 

2013/
14 

2012/
13 

2014/
15 

2013/
14 

2012/
13 

2014/
15 

2013/
14 

2012/
13 

2014/
15 

2013/
14 

2012/
13 

Skolen 72% 83% 73% 27% 15% 25% 2% 0% 3% 0% 2% 0% 

RK gennemsnit 75% 78% 80% 20% 15% 15% 2% 2% 2% 4% 4% 4% 

Landsgennemsnit 83% 83% 83% 11% 11% 11% 0% 0% 0% 6% 6% 6% 

Note: *A+B i Sætningslæseprøven. **C i Sætningslæseprøven. ***D i Sætningslæseprøven. ****E+F i 
Sætningslæseprøven. 
Kilde: Rødovre Kommune 
 

4.5.1.4 Udvikling i testresultater i for børnegruppen i 3. klasse, 2014/15 

 Hurtige og sikre læsere* Usikre læsere** Ikke læsere*** 

 3. kl 2. kl 1. kl 3. kl 2. kl 1. kl 3. kl 2. kl 1. kl 

 2014/15 2013/14 2012/13 2014/15 2013/14 2012/13 2014/15 2013/14 2012/13 

Skolen 72% 55% 64% 27% 30% 18% 2% 16% 18% 

RK gennemsnit 75% 70% 76% 20% 18% 16% 6% 12% 8% 

Landsgennemsnit 83% 75% 77% 11% 13% 12% 6% 12% 11% 

Note: *for 1. og 2. klasse svarer dette til A1+B1 i Ordlæseprøven, for 3. klasse svarer dette til A+B i 
Sætningslæseprøven. **for 1. og 2. klasse svarer dette til C1 i Ordlæseprøven, for 3. klasse svarer dette til C i 
Sætningslæseprøven. ***for 1. og 2. klasse svarer dette til B2+B3+C2+C3 i Ordlæseprøven, for 3. klasse svarer dette 
til D+E+F i Sætningslæseprøven. 
Kilde: Rødovre Kommune 
 
 



RØDOVRE KOMMUNE KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 

2014/15 
 

   

   

   

   

  230 

4.5.1.5 Udvikling i testresultater i for børnegruppen i 2. klasse, 2014/15 

 Hurtige og sikre læsere* Usikre læsere** Ikke læsere*** 

 2. klasse 1. klasse 2. Klasse 1. klasse 2. klasse 1. klasse 

 2014/15 2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 2013/14 

Skolen 56% 45% 36% 29% 23% 27% 

RK gennemsnit 74% 77% 16% 12% 10% 11% 

Landsgennemsnit 75% 77% 13% 12% 12% 11% 

Note: *for 1. og 2. klasse svarer dette til A1+B1 i Ordlæseprøven. **for 1. og 2. klasse svarer dette til C1 i 
Ordlæseprøven. ***for 1. og 2. klasse svarer dette til B2+B3+C2+C3 i Ordlæseprøven. 
Kilde: Rødovre Kommune 
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5 TRIVSEL 

5.1 Elevernes trivsel 

5.1.1 Trivsel i 0.-3. klasse 

 

5.1.1.1 Svarfordeling på udvalgte spørgsmål, 2015, skoleniveau 
 
Er du glad for din klasse? 

 
 
Føler du dig alene i skolen? 

 
 

Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det? 

 
 
Er du glad for dine lærere? 

 
 
 
 
Er lærerne gode til at hjælpe dig? 
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Lærer du noget spændende i skolen? 

 
 
Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne? 

 
Note: Den nationale trivselsmåling består af 20 spørgsmål for elever i indskolingen. Ovenstående syv spørgsmål er 
udvalgt som pejlemærker for trivslen efter anbefaling fra Dansk Center for Undervisningsmiljø. 
Kilde: Den årlige nationale trivselsmåling. Styrelsen for It og Læring (LIS) 
 

5.1.2 Trivsel i 4.-9. klasse 

5.1.2.1 Samlet indikator for trivsel og indikatorer opdelt på temaer, 2015, skoleniveau 

 
Note: Den nationale trivselsmåling for elever på mellemtrinnet 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. Den samlede indikator beregnes som et gennemsnit af de 29 spørgsmål, som indgår i de fire temaer. 
Kilde: Den årlige nationale trivselsmåling. Styrelsen for It og Læring (LIS) 
 
 

5.1.2.2 Fordeling af elevernes gennemsnit opdelt på temaer, 2015, skoleniveau 

 
Social trivsel 
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Faglig trivsel 

 
 
Støtte og inspiration 

 
 
Ro og orden 

 
Note: 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. Figurerne 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: Den årlige nationale trivselsmåling. Styrelsen for It og Læring (LIS) 
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6 INKLUSION 

6.1.1.1 Antal elever der modtager specialundervisning 

 Antal elever Procent 

Skolen, 2014/15 29 4,3% 

Skolen, 2013/14 28 4,2% 

Skolen, 2012/13 32 5,0% 

Kommunen, 2014/15 289 7,4% 

Note: Elever med bopæl i andre kommuner indgår i tabellen.  
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 
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7 KVALITETSOPLYSNINGER 
 

7.1 Kompetencedækning 

7.1.1.1 Samlet kompetencedækning 

 
Note: Specialskoler, 10. klassecentre og kommunale ungdomsskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen.  
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 
 
 

7.1.1.2 Kompetencedækning opdelt på fag, 2014/15 

 
Note: Specialskoler, 10. klassecentre og kommunale ungdomsskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen.  
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 
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7.1.1.3 Kompetencedækning opdelt på klassetrin, 2014/15 

 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 
 
 
 
 

7.2 Øvrige kvalitetsoplysninger 
 

7.2.1 Elevtal 

 

7.2.1.1 Elevtal, andel med bopæl i kommunen og andel, der modtager undervisning i dansk som 
andetsprog 

 Elevtal Andel af elever med bopæl i 
kommunen 

Undervisning i dansk som 
andetsprog, andel elever 

  Drenge Piger Drenge Piger 

Skolen, 2014/15 678 89% 83% 2,2% 2,5% 

Skolen, 2013/14 673 90% 80% 31,0% 29,2% 

Skolen, 2012/13 642 84% 81% 10,5% 8,2% 

Kommunen, 2014/15 3.905 94% 2,1% 

Note: Tallene er opgjort pr. 5. september (bopælskommune dog opgjort pr. 1. januar).  
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på tal fra Danmarks Statistik. 
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8 KOMMUNALE MÅL OG INDSATSOMRÅDER 

 

8.1 Samlet status på skoleniveau 

8.1.1.1 Samlet status på kommunale mål- og indsatsområder, skoleniveau 

 
Kilde: Skolens besvarelse af spørgeskema. 
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8.2 Inklusion 

 

8.2.1.1 Status på 'Inklusion' opdelt på delmål, skoleniveau 

 
Kilde: Skolens besvarelse af spørgeskema.  
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8.3 IT/digitalisering 

 

8.3.1.1 Status på 'IT/digitalisering' opdelt på delmål, skoleniveau 

 
Kilde: Skolens besvarelse af spørgeskema.  
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8.4 Læring 

 

8.4.1.1 Status på 'Læring' opdelt på delmål, skoleniveau 

 
Kilde: Skolens besvarelse af spørgeskema.  
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8.5 Sundhed/Trivsel 

 

8.5.1.1 Status på 'Sundhed/trivsel' opdelt på delmål, skoleniveau 

 
Kilde: Skolens besvarelse af spørgeskema.  
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8.5.2 Udviklingsaftale samt de kommunal effektmål 
 
 
  
Kommunale mål og indsatsområder: 
Inklusion:  
Der er arbejdet med inklusion på forskellige niveauer, i klassen og akt-arbejde, afdelingerne med konflikthåndtering 

og på hele skolen omkring organiseringen af skoledagen, etablering af KK-team (konsultativt team) og tæt 
samarbejde med skolens Center for autisme (PCA). 
Ledelsen scorer os selv til 3,5 ud af 5 mulige, altså som værende på vej i dette arbejde, men der er stadig meget, der 
kan arbejdes videre med, f.eks. brug af skolens ressourcepersoner. 
 
IT/digitalisering 
Skolens arbejde med IT foregår i et tæt samarbejde med skolens pædagogiske servicecenter. I skoleåret har der 
været tiltag omkring nye undervisningsforløb omkring IT og digital dannelse.  
Arbejdet med IT har dog i lange perioder været bremset af IT systemer, der ikke fungerede optimalt. 
Derfor har ledelsen kun scoret os selv til 2,9 ud af 5 mulige. 
Der er en stor interesse og kompetence blandt personalet i forhold til at bruge IT i undervisningen, men det er blevet 
presset af for lidt hardware og udfald i vores IT-systemer. 
  
Læring 
Der er arbejdet meget på at udvikle skolens tilgang til elevernes læring, og hvordan skolen kan blive endnu bedre til, 
at eleverne får udbytte af deres skolegang. 
Igennem samarbejde med ministeriets læringskonsulenter og A.P. Møller projektet, har der været fokus på målstyret 
undervisning, formativ evaluering og klasseledelse, alt sammen noget, der styrker elevernes læring. 
Ledelsen har scoret os til 4,0 ud af 5 mulige, da vi mener, vi er godt i gang med at udvikle vores tilgang til elevernes 
læring. 
 
Sundhed/trivsel: 
Dette er et område skolen har arbejdet med en del år set i lyset af, at skolen er en profilskole med fokus på 
bevægelse og dermed også sundhed og trivsel. 
Derfor har ledelsen scoret 4,0 ud af 5 mulige, da vi mener, vi er godt på vej. 
 
Direktionen havde valgt 2 udviklingsmål for 2013-14:  
1. Fastholdelse af et lavt sygefravær. 
Der blev arbejdet med meget opmærksomhed på personalets sygefravær, både igennem MED-systemet, men også 
igennem et tæt samarbejde mellem ledelse og tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.  
Sygefraværet vedblev med at være relativt lavt i perioden 14-15, dog med et højere fravær end året før, men ikke så 
højt, at vi røg i det røde felt.  
Det højere sygefravær skyldes langtidssygemeldinger primært.  
Nye arbejdstidsregler kan også være en årsag og dermed en mere stresset arbejdssituation. 
 
2. Hvad vi gør, når vi gør det bedst. 
Valhøj Skole havde valgt "Inddragelse af idræt og bevægelse i skolens læringsprocesser".  
Hver dag er der bevægelsesaktiviteter som en del af skoledagen. 
 
BKFs fokusområder var: 
1. Demokratisk dannelse 
Der blev arbejdet med at gøre skolen til et fællesskab, med mange forskellige tiltag, hvor eleverne møder hinanden i 
mange forskellige sammenhænge. 
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8.6 Øvrige kommunale fokusområder 

8.6.1 Udviklingsaftale 13-14, niveau 1; Nedbringelse af sygefraværet 

 
Se forrige tekstboks. 
 
 
 
 

8.6.2 Udviklingsaftale 13-14, niveau 1; Hvad vi gør, når vi gør det bedst 

 
Se forrige tekstboks 
 
 

8.6.3 Udviklingsaftale 13-14, niveau 2; Dannelse 

 
Se forrige tekstboks 
 
 
 

8.6.4 Udviklingsaftale 13-14, niveau 3; Skolens egne indsatsområder 

 
Skolen havde valgt flg. fokusområder: 
1. Innovative videndelingstrukturer. 
Der er blevet arbejdet med at udvikle vores mødekultur, videndeling, faglig videndeling og struktur for samme. 
Det er bl.a. blevet målt i skolens APV, som blev lavet i foråret 2015, som på mange parametre viste et godt psykisk 

arbejdsmiljø, hvor det kollegiale fællesskab bliver brugt aktivt både fagligt og socialt. 
  
2. Konflikthåndtering. 
Skolens SFO har opkvalificeret personalegruppen i konflikthåndtering. Desuden er der uddannet konfliktmæglere, som 
kan undervise resten af personalegruppen samt indgå i mæglingsforløb. 
Effekten af dette fokus er færre konflikter eleverne imellem og en mere professionel tilgang til at arbejde med 
konfliktsituationer, elev/elev, personale/elev og personale/forældre. 
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9 SKOLEBESTYRELSENS UDTALELSE 

 

Skolebestyrelsen har på sit januarmøde 2016 behandlet kvalitetsrapporten. 
Det er en rapport, som giver en indsigt i skolens mange arbejds- og fokusområder, og som giver et indblik i, hvad 
skolen bl.a. har haft fokus på igennem skoleåret 2014-15. 
Skolebestyrelsen ønsker sig, at kvalitetsrapporten har en kortere produktionstid, så den kan danne et bedre grundlag 
for et aktuelt, kvalitetstilsyn.  
For eksempel finder vi ledelsens refleksion omkring kønsopdeling af undervisningen meget relevant som metode til at 
mindske den store forskel blandt andet på karaktergennemsnittet mellem drenge og piger, og finder det ærgerligt 
først at få præsenteret det nu. 
 
Skolebestyrelsen finder desuden at enkle tabeller f.eks. ved 4.2.2 og 4.2.4 som uklare og måske endda 
selvmodsigende. 
 
Læsningen af kvalitetsrapporten understøtter at skolebestyrelsen gerne vil støtte skolens arbejde med at sætte fokus 
på kulturarbejde generelt og især blandt forældrene f.eks. om, at det er sejt at være faglig god, at man holder ferie i 
skoletiden, og man taler pænt om andre børn, personale osv. 
Vikarforbruget var højt i skoleåret 2014-15 primært på grund af det samlede personales deltagelse i A.P. Møller- 
projektet. Vi er glade for, i samarbejde med ledelsen, at have været i stand til at sætte fokus på vikarernes 
kompetencer og undervisningsmetoder, så eleverne kom igennem skoleåret med kvalitetspræget vikarundervisning. 
  
Skolen har været og er stadig igennem en stor forandringsproces, både med en skolereform som giver anledning til 
mange overvejelser omkring, hvordan vi laver den bedste skole for vores elever og samtidig en helt ny tjenestetidslov 
for lærerne. Kvalitetsrapporten beskriver, hvordan det arbejde er grebet an. 
 
Skolebestyrelsen har stor tillid til, at Valhøj Skoles personale med dets mange forskellige kompetencer kan fortsætte 
arbejdet med at implementere skolereformen med fokus på elevernes læring. 
 
Skolebestyrelsen ser med stor tilfredshed på det fortsatte arbejde med at inddrage bevægelse i undervisningen, og de 
mange aktiviteter med at åbne skolen til det omgivende samfund, med bl.a. partnerskabsaftaler med forskellige 

institutioner i nærområdet. 
  
Skolebestyrelsen er meget tilfreds med, at der i 2015 blev foretaget en renovering af hele indskolingen, hvilket har 
været et ønske fra skolen og skolebestyrelsen igennem mange år. 
 
Skolebestyrelsen har ligeledes i skoleåret 14-15 gjort forvaltning og Børne-skoleudvalget opmærksom på, at der 
ønskes en renovering af udearealet ved Brandholms Allé, da det i store perioder mere er et mudderhul end et aktivt 
legeområde. 
 
Bestyrelsen fortsætter arbejdet med at støtte skolens ledelse og medarbejdere i, at Valhøj Skole stadig skal bevæge 
og udfordre vores børn. 
  
Anna Skov Fougt 
Formand for Skolebestyrelsen 
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1 FORORD, Helhedstilbuddet Skovmoseskolen 

 
Helhedstilbuddet Skovmoseskolen blev på baggrund af en politisk beslutning etableret pr. 1. august 2014.  
 
Tilbuddet åbnedes samtidig med implementeringen af folkeskolereformen, som bl.a. gav eleverne en længere skoledag 
samt et meget større samarbejdsfelt mellem forskellige faggrupper på skolen.  
Således er Helhedstilbuddet pr. 1. august en sammenlagt institution af den oprindelige Skovmoseskolen samt 
Fritidstilbuddet ved Espevangen.  
 
Vi fungerer nu som én institution med én samlet ledelse og én skolebestyrelse. En af vores store opgaver har været at 
fastholde positive og fremadrettede strukturer fra begge institutioners tidligere kulturer, og udvikle nogle fælles nye.  
 
I det første år har vi haft en udviklingskonsulent tilknyttet, som har arbejdet med alle skolens teams - også ledelsen 
og administrationen. Således har udgangspunktet været, at få skabt det bedst mulige teamsamarbejde, så vi har 
kunnet have fokus på "elevens bedste dag i det nye skoletilbud". Vi har øvet os, vidensdelt og praktiseret, så vi nu kan 
fremvise en god kvalitet i vores opgaveløsning. Vi kan godt blive dygtigere og blive endnu bedre til at udvikle de 
forskellige faggruppers kompetencer og arbejdsopgaver. 

  
I udviklingen af vores helhedstilbud, har det fremdeles været vanskeligt at skelne mellem folkeskoleformens 
implementering og sammenlægning af de 2 institutioner. Mange parametre og pejlinger har haft de samme mål for 
øje, og er reelt 2 sider af samme sag.  
 
Det var nyt og spændende for alle - ikke mindst for vores elever.  
Vi brugte langt tid på, at få genetableret den ro der skal til og nogle nye klart definerede rutiner, så vores elever 
kunne komme på sporet af læringen igen. 

 
Vi er ikke i tvivl om, at sammenlægningen er den rigtige beslutning, og på længere sigt vil kunne opbygge en endnu 
bedre samlet institution, end henholdsvis Skovmoseskolen og Fritidstilbuddet ved Espevangen. 
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2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 

 
Helhedstilbuddet Skovmoseskolen er en specialskole for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Mange elever 
har et tillægshandicap, motorisk og/eller perceptuelt. Enkelte elever har desuden udfordringer inden for området med 
autismespektrum forstyrrelser og ADHD. Fælles for alle elever er en nedsat kognitiv funktion. 

 
Udgangspunktet for opgaveløsningen er elevernes behov og udviklingspotentialer holdt op mod fagenes fællesmål. 
Helhedstilbuddet Skovmoseskolen er en folkeskole med klassetrin fra 0. klasse til 10. klasse. I indeværende år har 
vi 116 elever indskrevet. De sidste års fald i elevtal synes at have stabiliseret sig. 
 
Alle elever indskrives så vidt muligt på et alderssvarende klassetrin. 
 
Skolen modtager elever fra 17 omegnskommuner. Fra Rødovre Kommune var pr. 1. august 2014 17 elever indskrevet 
på Skovmoseskolen. 
 
Bortset fra den viste stabilitet i antallet af elever, tegner der sig et billede af, at målgruppen de næste år vil udvikle 
sig. Den brede midtergruppe af elever ”kun” med generelle indlæringsvanskeligheder, bliver mindre, og elever med 
flere tillægshandicap viser sig. Enten af motorisk karakter eller i retning af en udviklingsforstyrrelse.  
 
Udgangspunktet for vores elevindtag vil dog altid være elever med en grundlæggende kognitive nedsat funktion (det 
ser lidt skarpt ud på skrift, men tilgangen er så absolut ment med størst mulige etiske respekt for alle vores elever – 
thi de er hver og én fantastiske individer med potentialer og krav om udvikling). 
 
Således vil en fremtidig udfordring være, også at kunne tilbyde vores elever med motoriske vanskeligheder nogle 
professionelle læringsrum – bedre plads til personlige hjælpemidler og nogle tidssvarende faciliteter ift. den personlige 
hygiejne. Sagt direkte, visiteres elever ind på skolen med en forventning om, at pågældende over tid vil udvikle en vis 
kompetence til egen vægtbæring.  
Hvis barnet imod forventning ikke opnår denne motoriske færdighed, skal vedkommende så ikke revisiteres, bare fordi 
skolen ikke har et indrettet skifterum med lift? Nej, det må ikke ske. 

 
Skolen har ansat 42 lærere, 43 pædagoger, 20 pædagogmedhjælpere, og 1 børnehaveklasseleder, 6 ledere og 6 
TAPere. Vi modtager fast både pædagog- og lærerstuderende. Derudover har vi tilknyttet en psykolog, talepædagoger, 
samt Ergo- og fysioterapeuter fra kommunens PPR. 
Skovmoseskolen har et læringscenter (PLC), hvor vi har 3 lærere, 1 pædagog og 1 HK’er ansat (læsevejleder, 
bibliotekar, Pædagogisk vejleder, teknisk og pædagogisk It funktion). 
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3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 

 
Helhedstilbuddet Skovmoseskolen er en almenskole - som kommunens andre 6 skoler.  
Som tidligere beskrevet, dog med en lidt speciel målgruppe. 
Vi er en folkeskole, med fed streg under didaktisk læring, men vi præsentere ikke vores elever for karakterer, test og 
prøver - i gængs forstand. 
 
I stedet samarbejder lærere og pædagoger, med skolens andre samarbejdspartnere (fysioterapeuter, ergoterapeuter 
og talepædagoger), om at give hver enkelt elev, de bedst mulige udviklingsbetingelser.  
 
Hver og en af vores 116 elever er individer med krav på personlig og specifik fokus (læs undervisningsdifferentiering).  
Tilsat de 116 forskellige foki, er skolens naturlige læringsmæssige fællesskaber. Ikke alle kan og skal deltage i alle 
fællesskaber, her vælges til og fra alt efter temperament og potentiale. 
 
Skolen er organiseret i årgangsteams og trin. Flere fælles traditioner på tværs af årgange, skaber mulighed for nye 
ven- og fællesskaber.  
De fleste elever ankommer om morgenen med busser i tidrummet kl. 08.15-08.30, og de vender næsen hjem, mætte 
og trætte igen, kl. 16.30. 
 
Selvom den lange skoledag udtrætter mange elever, er trivslen rigtig høj. Skovmoseskolen kender eksempelvis ikke til 
mobning. Eleverne har lært at acceptere forskellighed som et vilkår.  
Enkelte elever har dog ikke endnu lært at acceptere deres egne manglende kompetencer, og sammenligner sig med 
største selvfølgelig med egne søskende og andre. Således er ønsker og drømme om et "almindeligt voksenliv" intakt 
for rigtig mange. 
 
I forhold til inklusionsbegrebet, starter det på Skovmoseskolen. Det er HER barnet inkluderes. Først med en 
selvforståelse og selvaccept og undervejs i vores inddragelse af vores omverden, nær som i Rødovre Centrum og fjern 
som i lejrskoler i London eller i Sønderjylland. 
 
Helhedstilbuddet Skovmoseskolen er et godt sted at være, et sikkert sted at lære, og et sted for dem som er noget 
ganske særligt. 
  
  

3.1 Faglige resultater 

 
Eleverne på Helhedstilbuddet Skovmoseskolen er fritaget for nationale test, afgangsprøver, hvorfor der ikke indgår 
vurderinger med afsæt i dette. 
 

 

3.2 Overgang til Ungdomsuddannelserne 

 
Langt overvejende af skolens elever benytter sig af eget 10. klassestilbud, derefter læses for alle elevers 
vedkommende en STU. Enten som et 3-årigt forløb på en STU-uddannelse, eller også med et ophold på en efterskole 
specielt målrettet unge med udviklingshæmning, som tilbuddet direkte efter 10. klasse. 
Enkelte elever går på et efterskoletilbud i stedet for deres 10. klasse. 
 
 

 
 

 

3.3 Læseprøverne 

 
Helhedstilbuddet har egen læsevejleder, som flittigt benyttes. Dog benyttes centraliserede læseprøver ikke. 
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3.4 Overgang til ungdomsuddannelse (95 %-målsætningen) 
 
 

3.4.1 Tilmelding til ungdomsuddannelse 

3.4.1.1 Andel elever i 9. klasse, der har søgt 10. klasse og ungdomsuddannelse opdelt på køn 

 
Note: Ungdomsuddannelse dækker over erhvervsfaglig uddannelse, gymnasial uddannelse og særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 

(STU). Det er elevernes 1. prioritetsvalg, der indgår i beregningen. 

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS) 
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3.4.1.2 Andel elever i 10. klasse, der har søgt 10. klasse og ungdomsuddannelse opdelt på køn  

 
Note: Ungdomsuddannelse dækker over erhvervsfaglig uddannelse, gymnasial uddannelse og særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 

(STU). Det er elevernes 1. prioritetsvalg, der indgår i beregningen. 

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS) 
 

 

3.4.2 Uddannelsesstatus 

3.4.2.1 Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse, hhv. 3 måneder og 15 måneder efter 

afsluttet 9. klasse 

 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på tal fra Danmarks Statistik. 
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5 INKLUSION 
 

5.1.1.1 Antal elever der modtager specialundervisning 

 Antal elever Procent 

Skolen, 2014/15 114  

Skolen, 2013/14 119 99,2% 

Skolen, 2012/13 126 100,0% 

Kommunen, 2014/15 289 7,4% 
Note: Elever med bopæl i andre kommuner indgår i tabellen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 
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6 KVALITETSOPLYSNINGER 
 

6.1 Kompetencedækning 
Det er vigtigt at understrege, at Skovmoseskolen er en folkeskole og dermed en ligeværdig medspiller i al udvikling og 
strategi i forhold til Rødovre Kommunes 7 skoler.  
 
Skolens målgruppe – som tidligere beskrevet - er for elever med generelle indlæringsvanskeligheder – med et stort 
kognitivt spænd fra en udviklingsalder på 1-2 år til elever, der læser på niveau svarende til 3. klasses (har dog ikke 
nødvendigvis samme høje niveau i andre skolefag).  
 
Læring er Skovmoseskolens pædagogiske omdrejningspunkt. Lærerne koncentrerer sig om den didaktisk planlagte 
læring, læreren og pædagogen samarbejder om den understøttende læring, og pædagogen har ansvaret for læring i 
aktiviteter med et mere fritidsagtigt sigte.  
 
Den didaktiske læring skal og kan dog ikke stå alene. ”Det hele Barn” på Skovmoseskolen er i meget høj grad 
afhængig af personlig udvikling inden for sociale, adfærdsmæssige og kommunikative færdigheder. Her bidrager alle i 
teamet til denne læring. Man kan sige, at forudsætningen for en reel kognitiv indlæring, beror oftest på barnets 
relation til de voksne i klassen, samt en basisudvikling ift. netop de ovenstående 3 kerneområder. Således skabes 
ingen læring i eleven, hvis barnet ikke er velintegreret i sig selv og har bedst mulige sociale og kommunikative 
færdigheder.  
 
Når vores pædagogiske syn er som ovenstående, betyder det også at vores teamstruktur i en klasse, ud fra vores 
elevers synsvinkel skal indeholde en høj grad af kontinuitet og genkendelighed.   
 
En typisk klasse på Helhedstilbuddet Skovmoseskolen består af 9 elever, 3 lærere, 3 pædagoger og 1 
pædagogmedhjælper. Typisk vil lærerne være gennemgående i en årrække – endog helt fra 1.-10. klasse.  
Pædagogerne vil kunne dygtiggøre sig i en ”børnegruppe” inden for et af vores 3 trin, og dermed være teamplaceret 
på et eksempelvis udskolingstrin, hvor de gennem en længere årrække modtager elever fra mellemtrinnet. 
Pædagogerne har dog også mulighed for at fortsætte sammen med eleverne – for at sikre kontinuitet – fra 
eksempelvis indskolingen til mellemtrinnet. 
 

Således vil dette klasseteam igennem en årrække sikre kendskab, stabilitet og genkendelighed, som er så central i 
vores pædagogiske læringssyn.  
I forhold til lærernes kompetencedækning i fagene har skolen en bred sikring. Mange af vores lærere har qua det helt 
specielle sted Skovmoseskolen er, en humanistisk tilgang til egen kompetenceudvikling. Derfor har vi langt flere 
lærere med gode kompetencer inden for de praktisk/musiske fag, samt inden for den humanistiske sproglige 
læringssølje. Til gengæld har vi ikke mange linjefagsuddannede i de naturvidenskabelige fag.  
 
Vores fagudvalg i matematik, har dog en bred vifte af erfarne lærere, der har undervist i matematik i mange år. En af 
skolens lærere er kombinationsansat på UCC i Titangade, og giver os et direkte link til læremidler og den nyeste 
forskning inden for både fagene generelt, samt specialpædagogik specifikt. 
 
Vi går ikke på kompromis med vores relativt små personaleteam omkring en klasse.  
Kontinuiteten og relationen er som før skrevet altafgørende for et positivt læringsmæssigt udbytte. Således vil en 
sikring af en 100 % linjefagsdækning ikke give mening på Helhedstilbuddet Skovmoseskolen. Mange af lærerne er 
alligevel seminarieuddannede fra en tid, hvor lærerne efterfølgende kunne læse fag i folkeskolen op til 6. klasse. 
(Ingen af vores elever når dette niveau).  
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7 KOMMUNALE MÅL OG INDSATSOMRÅDER 

7.1 Samlet status på skoleniveau 

7.1.1.1 Samlet status på kommunale mål- og indsatsområder, skoleniveau 

 
Kilde: Skolens besvarelse af spørgeskema. 
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7.2 Inklusion 

7.2.1.1 Status på 'Inklusion' opdelt på delmål, skoleniveau 

 
Kilde: Skolens besvarelse af spørgeskema.  

 

På Skovmoseskolen arbejder vi også med inklusion – kompleksiteten i elevgruppen bliver bredere. 
Tillægshandicaps og nye diagnoser OG vigtigst flere facetter af udviklingspotentialer hos de enkelte 
elever, er med til i første omgang at gøre arbejdet med udvikling, læring og dannelse af vores elever til 
en spændende proces. Før i tiden havde skolen mere matchende klasser, dvs. elever der lignede 
hinanden og havde samme udviklingsprofil. I dag er kompleksiteten langt større. Og i alle klasser skal vi, 
udover en selvfølgelig undervisningsdifferentiering, også være bevidste om flere elevers særlige behov; 
Medicin, toilettræning, udadreagerende adfærd, introverthed og andre parametre vi skal have individuel 

fokus på. Vi ser en stor styrke i, at vi nu qua sammenlægningen har 2 store faggrupper, der ud fra sit 
eget fagprofessionelle ståsted, skal finde en tilgang til det enkelte barn, som gavner og rummer alle. 
, 
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7.3 IT/digitalisering 

7.3.1.1 Status på 'IT/digitalisering' opdelt på delmål, skoleniveau 

 
Kilde: Skolens besvarelse af spørgeskema.  

 

Vi har SMARTS-boards i alle klasser, alle elever har egen iPad. Skolens IT-folk er teknisk og pædagogisk 
med ”på noderne” og tilrettelægger spændende og nytænkende pædagogiske forløb.  
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7.4 Læring 

7.4.1.1 Status på 'Læring' opdelt på delmål, skoleniveau 

 
Kilde: Skolens besvarelse af spørgeskema.  

 

Aktionslæringsforløbet og sammenlægningen har skabt endnu mere fokus på læring generelt og på 
målfastsættelse specifikt. Vi arbejder løbende med vores elevplaner og sikrer en høj grad af målstyring. 
Samtidig skaber vi også plads til frirum og eget ansvar.  
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7.5 Sundhed/Trivsel 

7.5.1.1 Status på 'Sundhed/trivsel' opdelt på delmål, skoleniveau 

 
Kilde: Skolens besvarelse af spørgeskema.  

 

Motion og bevægelse er højt prioriteret på Skovmoseskolen. Vi er bevidste om at give vores elever tilbud 
om en bred vifte af motorisk aktivitet. Eksempelvis udover de almindelige idrætstimer er; Tirsdags dans, 
floorball i Rødovre Hallen, Idrætsuger, svømning, landsidrætsstævne, Thai-boksning – og nogle aktive 
forældre har netop opstartet egen handicapidrætsklub, i første omgang med dans og karate på 
programmet. Vi er ligeledes bevidste om kost og har senere på året en aftale med en ”Kost- og 

ernæringsvejleder fra Metropol”, som igennem 6 uger skal screene skolen for mad, hygiejneforhold, 
eftermiddagsmad, elevernes egen medbragte frokost og andet. 
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7.5.2 Udviklingsaftale samt de kommunal effektmål 
 
 

7.6 Øvrige kommunale fokusområder 
 

Pr. 1. august 2014 bliver Fritidstilbuddet ved Espevangen og Skovmoseskolen lagt sammen til 
Helhedstilbuddet Skovmoseskolen.  
Sammenlægningen gør, at vi i fællesskab skal re-tænke vores nye institution.  
Skolebestyrelsen og forældrebestyrelsen sammenlægges allerede pr. 1. januar 2014 og 
institutionernes 2 MED-udvalg sammenlægges i en projektgruppe, der skal tegne fremtidens nye 
Specialskole i Rødovre.  

Folkeskolereformen træder i kraft på samme dato, som sammenlægningen er en realitet; pr. 1. 
august 2014.  
Således bliver der i 2014 brugt mere tid på at se fremad end tilbage. 2 store faggrupper skal 

sammenlægges, 2 gamle kulturer skal sammensmeltes, og noget nyt skal vokse frem.  
 

 
 

7.6.1 Udviklingsaftale 13-14, niveau 1; Nedbringelse af sygefraværet 
 

1) Sygefraværet på Skovmoseskolen var i 2013 på 4,13 %.  
Sygefraværet var på Helhedstilbuddet Skovmoseskolen i 2014 på 6,84 %. 

 
2) I 2013 kommer skolen ned på et acceptabelt sygefravær (4,13 %) – i forhold til 

sammenlægningen af vores 2 institutioner sniger der sig en bekymring ind hos alle, ”vil der være 
plads til mig i den nye struktur?”  
2 kulturer skal smeltes sammen, 2 store faggrupper skal lærer hinandens metoder, og 
pædagogiske og relationelle tilgange til vores elever, og alle skal finder en ny platform, et fælles 

sprog og blive bevidste om egne styrker og svagheder.  
Helhedstilbuddet Skovmoseskolen får i 2014 tilknyttet en konsulent, som via værktøjer i 

anerkendende feedback, tager alle klasseteams gennem et kursusforløb.  
Fraværet i 2014 bliver forhøjet af en del langtidsfraværende med alvorlige somatiske sygdomme. 
Således er fraværet i 2014 forventeligt. Og med en klar forventning om et fald i det kommende 
år.  

 

 
 
 

7.6.2 Udviklingsaftale 13-14, niveau 1; Hvad vi gør, når vi gør det bedst 
 

1) Da eleverne ikke kan bruge lærebogssystemer, satser vi på at understøtte og opkvalificere 
lærernes muligheder for at bruge it i den faglige undervisning samt brug af 
kommunikationsværktøjer.  
Vi har de sidste par år haft gode erfaringer med at udvikle vores visuelle kommunikationsveje 
og brugen af it-værktøjer. 
 

2) Vi har udarbejdet en treårig handleplan, hvor delemner er beskrevet.  

Skolens pædagogiske personale har været medvirkende til at fastsætte egne mål og 
handleplaner for hvert års arbejde.  
Emnerne har været udarbejdelse af et elevplanskoncept, kommunikation og it-undervisning i 
fagene. Delemnerne/udvalgsarbejderne hænger nøje sammen med Fælles Mål (nedbrydning 
af mål) samt handleplaner for it ”Skolen altid online”.  
Målet er dels at understøtte og opkvalificere lærernes muligheder for at bruge it i den faglige 

undervisning, dels at udvikle skolens faggrupper til at blive fagudvalg med faglige 
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kompetencer, der for hvert fag kan målfastsætte trinmål og it-mål osv. for det enkelte 

klassetrin og for den enkelte elev.  

 

7.6.3 Udviklingsaftale 13-14, niveau 2; Dannelse 

 

1) Skoleudvikling er en alsidig størrelse, og det er vigtigt at følge den hurtige udvikling, hvor nye 
tiltag bliver iværksat.  
Skovmoseskolen har ikke været med i RK`s tiltag og nye opgaver som LTU og FUEL, men vi 
kører sideløbende projekter, hvor det indholdsmæssige passer til skolens elevgruppes 
kompetencer og forudsætninger.  

Vi arbejder ud fra et værdigrundlag, hvor vi er ansvarlige og professionelle, hvor vi er ambitiøse 
og sætter høje mål for elevernes læring. Hvor vi skaber læringsmiljøer, der inspirerer til læring 
og leg, og hvor vi styrker den pædagogiske praksis og arbejder systematisk med den enkeltes 
læring. Desuden vil vi det forpligtende samarbejde med vores forældre og skolebestyrelse samt 
med skolens interessenter. Skolen har gennem de sidste år oplevet, at have sat flere faglige 

processer i gang, hvor både personaler og forældre har været involverede, og som har været 
succesfulde. Vi har arbejdet ud fra en fælles vision, der har ført til, at vi i fællesskab har opstillet 

mål og handleplaner og succeskriterier.  
Efterfølgende har vi samlet op på emnet ved spørgeskemaer og dialogfora. 

 
2) Elevrådet er fortsat et centralt element i skolens elevdemokrati.  

Vi sikrer deltagelse i 2 årlige Skolebestyrelsesmøder, afholder ugentlige møder, deltager i 
naturlige sammenhænge med "elevrådets husregler og god adfærd" til fællessamlinger og 
voksendeltagelsen er nu 2 lærere og 1 pædagog. 

 
 
 
 

7.6.4 Udviklingsaftale 13-14, niveau 3; Skolens egne indsatsområder 

 
1) Skovmoseskolen har nedsat et udskolingsudvalg, der arbejder med emnet: ”På Skovmoseskolen 

er der et godt ungemiljø”.  
Skolebestyrelsen og skolen har i fællesskab udarbejdet et koncept for elevrådets arbejde, og der 
er afsat timer til to lærere, der er med på møderne.  Der holdes møder med dagsorden og 
referater, og hver klasse har et ansvar for, at der løbende kommer tilbagemeldinger.  
For at se, hvordan demokrati fungerer, har de været på besøg i Folketinget, og formand og 
næstformand deltager i to skolebestyrelsesmøder og efter behov. 
Hvert år har elevrådet nogle indsatsområder, der involverer alle klasser og personaler.  

Der er nogle faste traditioner, som elevrådet hvert år har ansvaret for. De står for skolens 
fødselsdag, ordensregler, trivselsregler, regler for frikvartersaktiviteter, og de har fremsat en 
ønskeliste for et ungemiljø.  
Desuden har elevrådet en årlig sommerfrokost.  
De har ligeledes udarbejdet en APV, der løbende bliver fulgt op på.  Det er vigtigt for elevrådets 
repræsentanter på Skovmoseskolen, at de kan sammenligne med de øvrige Rødovreskolers 

elevrådsrepræsentanter. 
 

Sammenlægningen har givet skolen 2 store centrale miljøer 

(Mellemtrinscaféen og Udskolingscaféen) hvor eleverne kan danne 
fællesskaber på tværs af klasser og årgange. Samtidig er Espevangen 
(udover placeringen af Rødovres STU) bevaret til udeskole, ekstra 

legeplads, aftenklub og mindre værksteder som eleverne kan benytte til 
større eller mindre projekter. 

  



RØDOVRE KOMMUNE KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 

2014/15 
 

   

   

   

   

  262 

8 Skolebestyrelsens udtalelser til kvalitetsrapporten: 
 
Vi har vanskeligt ved at se relevansen med en kvalitetsrapport som den foreligger.  
De enkelte svar som Helhedstilbuddet Skovmoseskolen har genereret, kommer til at indgå på lige fod 
med kommunens andre 6 skoler, dvs. i forhold til inklusion, hvor vi godt nok er faldet fra 100 % til 99,2 
% (det er os en mindre gåde, hvilket barn på skolen der ikke er inkluderet?) stiger kommunens samlede 
tal vel for inkluderede elever, set samlet?  
 

I forhold til afsnittet vedr. uddannelsesstatus efter 9. klasse, kan det også undre, at vi ikke fremgår med 
100 %.  
Enten fortsætter eleven i 10. klasse, eller også påbegyndes et ophold på en efterskole.  
Vi har ingen elever, der efter 9 klasse ikke har et tilbud. OG videre efter 10. klasse er alle vores elever på 
en godkendt STU (eller som 1. års tilbud, en godkendt efterskole) 
 
I forhold til de adaptive test, kunne det være spændende, hvis Skovmoseskolens elever i for eksempel 9. 

klasse kunne tage en officiel test med spørgsmål udformet til en 1.-2. klasses elev. Men det er ikke 
teknisk muligt, da al login foregår via Uni-Login. 
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1 FORORD, Ungecenter2610 

 
Ungecenter2610 er et sted, hvor læring, uddannelse, fællesskaber og gode relationer er muligt for alle! 
  
Vi finder potentialerne sammen med eleverne og ved, at der er uanede muligheder for alle.  
Vi balancerer mellem fælles krav og individueller hensyn og behandler derfor alle forskelligt for at give lige muligheder 
til alle. 
 
Vi sigter i alle aktiviteter mod, at ruste eleverne bedst muligt til livet som kompetente samfundsborgere. 
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2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 

 
Dagskolen på Rødovre Kommunale Ungdomsskole er en alternativ heltidsundervisning, jf. § 33, stk. 3 i Lov om 
Folkeskolen. Den er normeret til 24 elever på 8.-9. klassetrin. 
  
Eleverne søger optagelse på Dagskolen af vidt forskellige grunde, men de har det til fælles, at de har brug for et andet 
tilbud end folkeskolen.  
Blandt Dagskolens elever går spektret fra den ekstremt stille type med store faglige problemer over mobbeofre til de 
meget udadrettede, utilpassede og vanskelige unge. Alle har det til fælles, at de er meget skoletrætte. Nogle er ude i 
kriminalitet og/eller stofmisbrug. De visiteres fra folkeskolerne, Skiftesporet, Ordblindeskolen samt (dropouts fra) 
efterskoler. En stor gruppe af eleverne kommer fra resursesvage hjem, og det præger såvel forældre som elever, at 
de som udgangspunkt har store barrierer mod skole, lærere og det at lære noget. 
  
I Ungecenter2610 startede i september 2011, en OK-klasse. (Opkvalificering) 
Målgruppen er unge i alderen 15-25 år, som 
 

 
 aldrig er kommet i gang med et uddannelsesforløb efter folkeskolen 
 måske ikke har fået afsluttet folkeskolen, 
 har været i gang med en ungdomsuddannelse og er faldet fra 
 har haft andre ting at slås med, som har gjort det svært at overskue uddannelse 
 har svært ved at tro på, at de har det, der skal til for at gennemføre en uddannelse 

 
OK tilbyder faglig opkvalificering i fagene dansk, engelsk, matematik og orienteringsfagene; historie, samfund, religion 
mm. 
 
Vi samarbejder bl.a. med Jobcentret, Rådgivning- og Behandlingscenteret, Socialpsykiatrien og UU-Vest. Den faglige 
opkvalificering kan, og bliver tit, kombineret med praktikforløb. Den kan også kombineres med lønarbejde, anden 
skolegang mv. 

 
Rådgivningen giver mulighed for at arbejde med forhold ud over det faglige, som har betydning for deltagelsen i 
uddannelse.  
Det er af afgørende betydning, at kursisterne får rådgivning og vejledning for at komme ud over det i deres liv, som 
har gjort, at de ikke gik den slagne vej. 
Både rådgivning, faglig opkvalificering og evt. praktik tilrettelægges individuelt i forhold til den enkelte kursists behov 
og ønsker.  
De konkrete planer tilrettelægges altid i samarbejde med kursisten selv og justeres løbende. 
Alle kursisterne skal deltage i efterværnsgruppe 3 mdr. før de afslutter forløbet i OK-klassen og kan fortsætte så 
længe det giver mening for kursist og efterværnsgruppe. 
 
 
Pr. 1. januar blev kommunens 10. klasses skole flyttet over til Rødovre Kommunale Ungdomsskole. Samtidig skiftede 
vi navn til Ungecenter 2610. 
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3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 

 
Vi råder over en lang række ressourcepersoner, som har opbygget specifikke kompetencer og dermed varetager 
undervisningen af vores elever med særlige og differentierede behov, med stor professionalisme. 
 
Kompetenceudvikling er blevet højt prioriteret, og ledelsen arbejder målrettet med opfølgning på de nye kompetencer, 
så de bedst muligt bliver anvendt til at fremme elevernes læring og udvikling. 
 
Fremadrettet sætter vi også fokus på synergi effekterne ved overflytningen af 10. klasses centeret. 
 
SmartBoards er installeret i klasselokalerne.  
Vi stiller computere til rådighed for alle elever og sørger for, at computerne løbende bliver vedligeholdt og opdateret. 
Brugen af it i undervisningen har i det hele taget høj prioritet. Alle lærere har egen arbejdscomputer stillet til rådighed. 
 
Vi har fokus på forældreopbakningen, da den har stor betydning for vores elevers trivsel.  
Når eleverne oplever, at der bliver trukket på samme hammel fra forældre og skole, bliver de langt mere trygge. 
Udvikling og tilpasning af skole/hjemsamarbejdet er løbende i fokus. 
 
Vi er orienter os mod Bevægelse og Understøttende Undervisning.  
I 2015 og fremover vil fokus være på Aktionslæring. 
 

 
 
 

 
 
 

3.1 Nationale test 

 
På Dagskolen og i 10. klasse gennemføres der ikke nationale test. 
 

 
 

 
 

3.2 Aflagt afgangsprøver 

 
Alle elever i 9. kl. aflagde prøve i fagene dansk, matematik og engelsk. At det "kun" er de tre fag, skyldes at det er de 
tre fag, der har fokus i undervisningen. 
Dagskolen har et bredt udsyn, med motion, kost og hygiejne som pejlemærker. 
 
 
 
 

 

3.3 Karaktergennemsnittet ved afgangsprøverne 

 
De elever som bliver visiteret til Dagskolen, har typisk et stort fravær inden de kommer til Dagskolen. Det kan være 
op til flere år, hvor eleven ikke har passet sin skolegang. 
Derfor opleves eleverne som at have store faglige vanskeligheder og psykosociale udfordringer. 
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Vores succeskriterie er at eleverne føler sig trygge, mødestabile og ansvarsbevidste. Når det fundament er bygget, 
kan læringen tage fart. 
 
Det at eleverne skal til prøve, og derved præstere i noget de gennem det meste af livet har haft svært ved, er en 
udfordring. Derfor ses det som en sejr, når eleverne kommer til prøverne. 
  
 
 
 
 

3.4 Overgang til Ungdomsuddannelserne 

 
På Dagskolen har vi et godt samarbejde med UU-vejlederen. Hun har 3 kontordage på vores matrikel. Hun tager 
løbende samtaler med vores elever, da de kan være svære at fastholde i deres uddannelsesønsker. 
Det er også UU-vejlederen der arrangerer brobygning, praktik mm. 
I nedenstående regnskab optræder 15 elever. 
Overgang til: 
10 . klasse 46,7% 
EUD 13,3% 
Produktionsskole 20% 
Opkvalificeringsklasse 6,7% 
Uafklaret uddannelsesforløb 13,3% 
 
 
 
 
 

3.5 Læseprøverne 

 
Ikke relevant. 
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4 RESULTATER 

4.1 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 

4.1.1 Afgangsprøverne. 
 
 
Alle elever gik til prøverne. Det er en succes i sig selv på Dagskolen.  
Vi prøver til stadighed, at skabe et trygt rum for eleverne.  
Vi gennemfører terminsprøver, for at eleverne kender til proceduren. Det på trods, er det for mange stressfyldt at 
skulle til prøve. 
Der er en tendens til, at vores terminskarakterer er lavere end karaktererne til prøverne.  
I år var terminskaraktererne i gennemsnit 3,26 
Prøvekaraktererne var i gennemsnit 4,1 
Ovenstående er et incitamentet til at fastholde vores årshjul, da eleverne præsterer bedre, når de kender til 
prøveafviklingen. 
 
På 10. klasse blev der også opnået gode karaktere, ligesom der blev aflagt prøver i både Folkeskolens 9. og 10. 
klasses prøverne.  
 

Disciplin, 10. årgang FP10 

Dansk - Mundtligt 6,06 

Dansk – Skr. fremstilling 4,97 

Engelsk - Mundtlig 7,05 

Engelsk - Skriftlig 5,26 

Tysk - Mundtlig 4,50 

Tysk - Skriftlig 6,00 

Matematik - Mundtlig 6,09 

Matematik - Skriftlig 4,23 

Fysik/kemi – Praktisk/mund 5,24 

Obl. Selvvalgt opgave 6,27 

  
 

 
 

 
 
 
 

4.2 Overgang til ungdomsuddannelse (95 %-målsætningen) 

4.2.1 Uddannelsesparathed 

 

4.2.1.1 Andel elever i 10. klasse, der vurderes uddannelsesparate fordelt på køn 

 
Note: Andelen af elever, der vurderes uddannelsesparat pr. 1. marts til deres 1. prioritetsvalg i  i forhold til antal elever, som har søgt 

en ungdomsuddannelse.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning.  
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4.2.2 Tilmelding til ungdomsuddannelse 

 

4.2.2.1 Andel elever i 10. klasse, der har søgt 10. klasse og ungdomsuddannelse opdelt på køn  

 
Note: Ungdomsuddannelse dækker over erhvervsfaglig uddannelse, gymnasial uddannelse og særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 

(STU). Det er elevernes 1. prioritetsvalg, der indgår i beregningen. 

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS) 
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5 KOMMUNALE MÅL OG INDSATSOMRÅDER 

 

5.1 Samlet status på skoleniveau 

 

5.1.1.1 Samlet status på kommunale mål- og indsatsområder, skoleniveau 

 
Kilde: Skolens besvarelse af spørgeskema. 
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5.2 Inklusion 

 

5.2.1.1 Status på 'Inklusion' opdelt på delmål, skoleniveau 

 
Kilde: Skolens besvarelse af spørgeskema.  
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5.3 IT/digitalisering 

 

5.3.1.1 Status på 'IT/digitalisering' opdelt på delmål, skoleniveau 

 
Kilde: Skolens besvarelse af spørgeskema.  
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5.4 Læring 

 

5.4.1.1 Status på 'Læring' opdelt på delmål, skoleniveau 

 
Kilde: Skolens besvarelse af spørgeskema.  
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5.5 Sundhed/Trivsel 

 

5.5.1.1 Status på 'Sundhed/trivsel' opdelt på delmål, skoleniveau 

 
Kilde: Skolens besvarelse af spørgeskema.  
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5.6 Øvrige kommunale fokusområder 

 

5.6.1 Udviklingsaftale 13-14, niveau 3; Skolens egne indsatsområder 

 
Oprettelse af fagteams 
Ungecenter2610 består ud over Dagskolen også af et 10. klassecenter.  
 
For at styrke den enkelte lærers kompetencer i et af linjefagene, opretter vi fagteams i fagene dansk, matematik og 
engelsk. 
 
I fagteamsne skal der bl.a. være fokus på aktionslæring. 
Fokuspunkter på 5 elementer som skaber god undervisning: 
 

 
 trygt og positivt læringsmiljø 
 mål for elevernes læring 
 feedback i undervisningen 
 inddrage eleverne 
 varieret undervisning 
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6 SKOLEBESTYRELSENS UDTALELSE 

 
Dagskolen, på Ungecenter2610, har fremlagt de indberettede tal for skolebestyrelsen på møde tirsdag d. 8. dec. 2015. 
Bestyrelsen udtrykte deres støtte til det arbejde, der foregår i Dagskolen og anerkendte det arbejde der pågår i det 
daglige, for at forbedre læring, trivsel og opdragelse. 
 
 
 
 


