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KL har i december 2016 fremsendt de nyeste nøgletal på folkeskoleområdet.
Resultater
I oversigten ”Tema 1: Resultater” fremgår det, at karaktergennemsnittet i grundskolen (bundne prøver) i Rødovre
er 6,5. Dermed placerer Rødovre sig lidt lavere end sidste år, da tallet er faldet 0,3 karakterpoint fra året før. Karaktergennemsnittet for hele landet ligger på 7,0.
Når det kommer til elever, som har fået karakteren 2 eller derover i fagene dansk og matematik, ligger Rødovre
lidt over gennemsnittet med 92,1 %. Tallet er 1,9 % lavere end skoleåret før. Landsgennemsnittet er 89,1 %.
I Rødovre er 79,3 % af eleverne i gang med en ungdomsuddannelse 9 måneder efter 9. eller 10. klasse. Det er en
fremgang på 0,7 %, og dermed ligger Rødovre over landsgennemsnittet, som er på 77,1 %.
Børn med sen skolestart, dvs. som fylder 7 år eller mere i det kalenderår, hvor de starter i 0. klasse, udgør 5,9 %.
Det er en tilbagegang på 1,6 %. Tallet er lavere end landsgennemsnittet, hvor 6,1 % af børnene har sen skolestart.
På trivselsparametrene ligger Rødovre stort set på linje med landsgennemsnittet. På social trivsel scorer Rødovre
4,1, som er det samme som landsgennemsnittet. Tallet har ikke ændret sig fra året før. På faglig trivsel scorer
Rødovre 3,8, som ligeledes er det samme som året før. Landsgennemsnittet udgør også 3,8. Tallet for støtte og
inspiration i undervisningen har heller ikke ændret sig fra året før, og Rødovre lander også her på det samme som
landsgennemsnittet, som er 3,3. Tallet for ro og orden er steget med 0,1 siden forrige år og ligger nu på 3,7.
Landsgennemsnittet er på 3,8.
Kompetencedækning
I oversigten ”Tema 2: Kompetencedækning” kan man se, at Rødovre har haft en stigning på 1,9 % fra forrige år og
lander på 80,8 %. Landsgennemsnittet er på 83,2 %.
Inklusion
I oversigterne i ”Tema 3: Inklusion” ser man, at segregeringsgraden for 0.-9. klasse ligger på 7,1 % i Rødovre. Tallet er steget med 0,2 % fra forrige år, og ligger noget højere end landsgennemsnittet, som er på 4,8 %. Ser man
derimod på tallet for 0. klasse pr. juni 2016, er segregeringsgraden i Rødovre faldet med 0,4 % og ligger dermed
på 2,0 %. Landsgennemsnittet for 0. klasse ligger på 2,5 %. I Rødovre var andelen af elever i specialklasse på almen
folkeskole pr. juni 2016 55,4 %. Landsgennemsnittet er 51,1 %.
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