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1. Indledning
I Syddjurs Kommune er målet, at alle børn og unge lærer så meget, som de kan samtidig med, at de
udvikles og trives. Udgangspunktet for at nå dette mål er kommunens Lærings- og Trivselspolitik, som
indeholder tre pejlemærker, som sætter retningen for arbejdet med børn og unges (0-18 år) læring og
trivsel frem mod 2020 samt den tilhørende sektorplan.
I Syddjurs Kommune:
1. Skaber vi inkluderende læringsfællesskaber for alle
2. Samarbejder vi om, at alle børn og unge lykkes
3. Er der sammenhæng i børn og unges læring, trivsel, sundhed og udvikling.
Kvalitetsrapporten er bagudskuende og giver en status på arbejdet med børn og unges læring og trivsel
på skoleområdet i Syddjurs Kommune for skoleårene 2016/2017, 2017/2018 og 2018/2019.
Rapporten indeholder en beskrivelse af nationalt og kommunalt fastsatte mål for Syddjurs Kommunes
folkeskoler (inklusiv specialskoler) med tilhørende resultatmål. Rapporten indeholder kommunetal,
mens tal for den enkelte folkeskole er vedlagt som bilag. Rapporten indeholder desuden de resultater,
der ligger til grund for kommunalbestyrelsens vurdering af niveauet i kommunens skolevæsen og de
opfølgende initiativer, som kommunalbestyrelsen har vedtaget. Herudover indeholder rapporten selve
vurderingen af niveauet samt en redegørelse for de opfølgende initiativer.
For de nærmere krav til udarbejdelse af kvalitetsrapporten henvises til bekendtgørelse nr. 204 af 23.
marts 2020 om kvalitetsrapporter.

1.1

Skolestruktur og elevtal

Der er 10 kommunale folkeskoler i Syddjurs Kommune, en ungdomsskole og en specialskole. Nedenfor ses det samlede elevantal pr. skoleår for alle kommunale skoler i Syddjurs Kommune. Derudover er
der 6 privatskoler som ikke indgår i tallene.
Tabel 1.1: Elevtal i Syddjurs Kommune
2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
Folkeskoler i alt
4.039
4.024
4.022
3.972
3.891
3.936
Pindstrupskolen
71
81
79
83
95
105
Heltidsundervisning
17
21
14
15
24
25
I alt
4.127
4.126
4.115
4.070
4.010
4.066
Kilde: Syddjurs Kommune
Note: Tal pr. 5. september det pågældende skoleår

Elevtallet i Syddjurs Kommunes folkeskoler har været faldende de seneste år. Dog med en lille stigning
i skoleåret 2019/2020 på grund af en øget tilgang af elever fra Norddjurs Kommune. Den nyeste befolkningsprognose spår om, at der fremover kommer flere 0-5 årige og færre 6-16 årige til kommunen
frem mod 2030. Udviklingen er forskellig i skoledistrikterne, i det der forventes flere 6-16 årige i Hornslet Skoledistrikt.
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Figur 1.1: Befolkningstal og prognose i Syddjurs Kommune
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Kilde: Syddjurs Kommune
Note: Tallene fra 2011-2020 er faktiske tal pr. 1. januar. Tallene fra 2021-3032 er prognosetal fra marts 2020.

Tabel 1.2: Befolkningstal og prognose i Syddjurs Kommune
År
0-5 årige
6-16 årige
Faktiske tal pr. 1. januar 2020
2015
2.384
2016
2.344
2017
2.260
2018
2.266
2019
2.374
2020
2.408
Prognose tal fra marts 2020
2021
2.450
2022
2.464
2023
2.487
2024
2.476
2025
2.454
2026
2.463
2027
2.476
2028
2.491
2029
2.506
2030
2.529
2031
2.551
2032
2.570

5.735
5.684
5.693
5.641
5.568
5.529
5.439
5.349
5.308
5.284
5.272
5.250
5.231
5.156
5.161
5.216
5.267
5.352

Kilde: Syddjurs Kommune
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2. Sammenfattende helhedsvurdering
Nærværende kvalitetsrapport har ligesom sin forgænger fra 2018 fokus på resultater frem for input
og aktiviteter, som tidligere kvalitetsrapporter har haft, hvilket stemmer godt overens med de politisk
vedtagne resultatmål (afsnit 3.2) og Lærings og Trivselspolitikken (afsnit 1).
Af kvalitetsrapporten fra skoleåret 2016/2017 fremgår det, at der er stor variation i karaktergennemsnittene for de enkelte skoler. Af denne rapport ses en mindre variation i karaktergennemsnit i bundne
prøvefag (dansk, matematik, engelsk og fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi) og i dansk mellem
de forskellige skoler. Der er fortsat en relativ stor variation i karaktergennemsnittet i matematik mellem
de forskellige skoler. Det er dog vigtigt at pointere, at der foregår mange kvalificerede indsatser på alle
skoler – dels lokale unikke initiativer, men også nogle der går på tværs af alle skoler. Ens for dem alle er,
at der arbejdes med at øge elevernes udbytte af undervisningen. Samtidig ses det, at andelen af elever,
der vurderes uddannelsesparate er steget i skoleåret 2018/2019.
Rapporten viser, at det samlede karaktergennemsnit i de bundne prøvefag og i dansk for 9. klasses eleverne i Syddjurs Kommune er faldet i skoleåret 2018/2019 i forhold til skoleåret 2017/2018 og ligger
lavere end landsgennemsnittet (se afsnit 4). Faldet skal ses i sammenhæng med den lave procentdel, der
blev vurderet uddannelsesparate i 2017 i 8. klasse– et tal som i 2018 er forbedret for samme årgang i 9.
klasse. Karaktergennemsnittet i matematik fastholdes fra forrige skoleår, men ligger fortsat lidt under
landsgennemsnittet. Rapporten viser dog samtidig, at andelen af elever med mindst 02 i både dansk og
matematik i 9. klasse i Syddjurs er steget i skoleåret 2018/2019, og at skolerne i Syddjurs Kommune
ligger over landsgennemsnittet på dette parameter. Udviklingen skal ses i sammenhæng med den nationale målsætning om at løfte de elever, der har de laveste faglige præstationer.
I forhold til trivsel blandt eleverne ligger kommunens skoler generelt meget ens, og skolerne
ligger i 2018/2019 stabilt på niveau med landsgennemsnittet. Dette skal ses i lyset af, at der i de senere
år har været en øget inklusion i de almene klasser, og andelen af elever, der modtager almenundervisning ligger på 96,7% i 2018.
I forhold til elevernes overgang til ungdomsuddannelse ses det i afsnit 7, at elevernes uddannelsesstatus
ni måneder efter folkeskolens 9. og 10. klasse i Syddjurs Kommune følger landsgennemsnittet. Den
samme tendens gør sig gældende, når vi ser på andelen af elever, der forventes at fuldføre en ungdomsuddannelse inden for seks år efter afsluttet 9. klasse. I Syddjurs Kommune er andelen af elever, der
starter på en erhvervsuddannelse højere end landsgennemsnittet.
Billedet af de øvrige målsætninger viser en udvikling i kommunen, som ofte er placeret omkring eller
over landsgennemsnittet. Der er iværksat særlige fokuspunkter omkring kompetenceløft, hvor der politisk er prioriteret ressourcer til efteruddannelsesforløb for alle personalegrupper på skolerne.
De samlede resultater for kommunens skoler kan ses i denne rapport, og resultaterne for de enkelte
skoler fremgår af bilaget.
En del af de øvrige initiativer, der er iværksat for at styrke både elevernes faglighed og trivsel, er
oplistet nedenfor. Generelt kan siges, at folkeskolerne i Syddjurs Kommune overordnet set er i en positiv udvikling, med mere ensartede præstationer sammenlignet med resultaterne i skoleåret 2016/2017.
2.1 Tiltag for skoleområdet 2018/2019 og fremad
På baggrund af kvalitetsrapporten i 2016 og 2018 foreslog forvaltningen, at der fremadrettet skulle fokus på tre ting:
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Målstyret undervisning med fokus på dansk og matematik
Fokus og intensiverede indsatser i forhold til de ”ikke uddannelsesparate”
Trivsel, mobning og elevernes medbestemmelse

Derudover var det nødvendigt at sætte fokus på sygefraværet blandt de ansatte i daginstitutioner og
skoler.
På baggrund af ovenstående har skoleområdet iværksat en lang række tiltag fra skoleåret
2017/2018 og de efterfølgende år, der forventes at kunne aflæses resultatmæssigt. Disse tiltag inkluderer bl.a.:
Målstyret undervisning med fokus på dansk og matematik
 Læringssamtaler med skoleledere, vejledere, konsulent fra Børn og Læring og chef for Børn og
Læring baseret på data
 Kompetenceløft af lærere i dansk og matematik
 Uddannelse af matematik- og danskvejledere
 Oprettelse af faglige netværk, som blandt andet skal have fokus på skrivedidaktik og skriftlighed
 Fokus på skolernes arbejde med skrivedidaktik og skriftlighed ved læringssamtalerne
 Fra skoleåret 2018/2019 blev en treårig indsats med fokus på arbejdet med skrivedidaktik og
skriftlighed iværksat
 Samarbejde med Lær dansk om korte intensive kurser for elever fra slutningen af mellemtrinnet
til 10. kl.
 Intensive forløb for elever på 6. årgang ved Læsecenter Syddjurs i brugen af kompenserende it i
forhold til læsning og skrivning
 TRACK – et undervisningsforløb i matematik for 4. årgang, Syddjurs er forsøgskommune
 Professionelle Læringsfællesskaber (PLF). Et professionelt læringsfællesskab er en teambaseret
tilgang til elevernes læring, hvor teamet omkring klassen inddrager data blandt andet i form af
observationer, test og evalueringer, og analyserer disse og på den baggrund gennemfører aktioner/praksisændringer i forhold til elevens læring og udvikling. PLF indsatsen er understøttet
med midler fra A. P. Møller Fonden
 Pædagogisk Lærings Center (PLC). PLC, som består af ressourcepersoner og vejledere, styrker
elevernes læring ved i samarbejde med skoleledelsen og medarbejdere at sparre, vejlede og indgå
i to-lærer ordninger for at understøtte elever, grupper af elever eller hele klassers læring
Fokus og intensiverede indsatser i forhold til de ”ikke uddannelsesparate” og valg af ungdomsuddannelse
 Boostcamp (nedlagt fra 2019/2020)
 Vurderingen af uddannelsesparathed begynder allerede i 7. klasse
 Læringsguider (nedlagt i efteråret 2019)
 Hop In. Et projekt der giver 7. klasse elever indsigt i og samarbejde med erhvervslivet, indsigt
lokale jobmuligheder og erhvervsmæssige uddannelsesmuligheder. Der er fokus på innovation,
ideudvikling, entreprenørskab og præsentation.
 Tværfagligt projekt ”Alle i uddannelse”
 SFR (Fremskudt myndighed på alle skoler)
 Læringssamtaler med skoleledere, vejledere og konsulent fra Børn og Læring og chef for Børn
og Læring baseret på data
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Deltagelse i statens projekt ”Elevløft” på to særligt udfordrede skoler. Begge skoler som deltog i
projektet er nået i mål med at løfte elevernes årskarakter med 10% i perioden.
Faget Iværksætteri i folkeskolens 9. klasse

Trivsel, mobning og elevernes medbestemmelse
 Antimobbe strategier på alle skoler
 Samarbejde med Danske Skolelever om inddragelse og medbestemmelse
Sygefravær
 Ansættelse af fastholdelses- og sygefraværskonsulent for hele kommunen
Som beskrevet indledningsvist i afsnit 1, vedtog Byrådet i foråret 2017 en Lærings- og Trivselspolitik,
som en rammepolitik, hvorunder der er et lokalt handlerum til at iværksætte de indsatser og handlinger,
der skal til, for at de politisk fastsatte effektmål opfyldes. Der er udarbejdet lokale strategier og handleplaner som løbende følges op af det politiske udvalg - senest i efteråret 2019.
På et mere overordnet plan bliver der i efteråret 2018 vedtaget en ny Sektorplan for Børn og Læring.
Sektorplanen tegner de overordnede rammer for udviklingen af kommunens dagtilbud og skoler
frem mod 2022 og har fokus på, hvordan vi bibeholder gode og inkluderende læringsmiljøer i en
udvikling med faldende elevtal.
Alt i alt må det konkluderes, at der forestår et væsentligt arbejde i forhold til at forfølge de nationale
målsætninger de kommende år.

3. Mål og resultatmål
3.1 Nationalt fastsatte mål og resultatmål
Med aftalen af 7. juni 2013 om et fagligt løft af folkeskolen er der fastsat en række nationale mål og
resultatmål for folkeskolen. Disse mål og resultatmål er et centralt udgangspunkt for den opfølgning,
der skal ske på alle niveauer i forhold til udviklingen i elevernes faglige niveau, og er derfor også retningsgivende for kommunalbestyrelsens arbejde for at højne kvaliteten i folkeskolen. Opfyldelsen af
målene sigter mod, at eleverne i den danske folkeskole opnår et højere fagligt niveau, når de forlader
folkeskolen – herunder at flere elever opnår karakteren 2 i dansk og matematik – samt at folkeskolen i
højere grad understøtter opfyldelsen af målsætningen om, at der i år 2030 skal være mindst 90 procent
af de 25-årige, der har gennemført en ungdomsuddannelse.
De nationale mål og resultatmål i aftalen om et fagligt løft af folkeskolen er følgende:
1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
 Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at dansk og matematik i de nationale tests.
 Andelen af de allerdygtigste elever i dansk læsning og matematik skal stige år for år.
2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
 Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test i læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år.
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3) Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden
og praksis.
 Elevernes trivsel skal øges.

3.2 Kommunalt fastsatte mål og resultatmål
Som tillæg til de nationale mål, er der på Børn og Læring yderligere kommunalt fastsatte mål frem mod
2020. Flere af de nedenstående mål er senere blevet opdateret, men er gældende fra skoleåret
2018/2019, som rapporten belyser. Status på de lokale mål vil i rapporten fremgå under de relevante
afsnit om de nationale mål. Nedenfor ses en samlet oversigt.
1. Karaktergennemsnittet i de bundne prøver i dansk og matematik stiger til 7,1 i 2023 (målet er
reguleret til dette niveau i forbindelse med udviklingsaftale 2020).
2. Andelen af elever med gode resultater i de nationale tests i dansk/læsning og matematik stiger
til 80 % i 2020 (det samme som det nationale).
3. Andelen af elever, der i 9. klasse vurderes delvist uddannelsesparate eller uddannelsesparate stiger til 90 % i 2020 (fra 2019 indføres nye retningslinjer for uddannelsesparathedsvurderingen,
læs mere i afsnit 10.3).
4. Andelen af elever fra 9. og 10. klasse, der vælger en erhvervsuddannelse stiger til 25 % i 2020.
Desuden er målet at øge andelen af elever der vælger en erhvervsuddannelse med 1% hvert år
frem mod 2025. Dermed når vi den nationale målsætning om, at 30% af eleverne vælger en erhvervsuddannelse efter 9. og 10. klasse i 2025.
5. Andelen af elever, der i den nationale trivselsmåling svarer i den bedste kategori under de 4 indikatorer (faglig trivsel, ro og orden, social trivsel samt støtte og inspiration), øges i gennemsnit
med 10 % fra udgangspunktet i 2016.
6. Andelen af elever, der på spørgsmålet, om de er blevet mobbet i dette skoleår, svarer ”aldrig”
eller ”sjældent”, stiger til 100 %.
7. Andelen af elever, der på spørgsmålet, om de føler sig ensomme, svarer ”sjældent” eller ”aldrig”
stiger til 90 %.
8. Antallet af ”bekymrende fraværsdage” blandt elever skal falde over tid.
9. Sygefraværet blandt personalet på skole- dagtilbudsområdet i 2017-2020 skal falde med 10 %
for den enkelte skole-/daginstitution og være max 4,5%

4. Karakterer ved 9. klasses bundne prøvefag
Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. I Syddjurs Kommune arbejder vi
ud fra et lokalt mål om, at karaktergennemsnittet i de bundne prøver i dansk og matematik stiger til 7,1
i 2023.
Bemærk at der ikke findes data herom fra Pindstrupskolen på uddannelsesstatestik.dk.
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Figur 4.1: Karaktergennemsnit i bundne prøvefag i 9. klasse i Syddjurs Kommune
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Kilde: Uddannelsesstatistik.dk
Note: Bundne prøvefag dækker over dansk, matematik, engelsk og fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi.

Figur 4.2: Karaktergennemsnit i dansk i 9. klasse i Syddjurs Kommune
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Kilde: Uddannelsesstatistik.dk
Note: Samlet vurdering af fire delprøver i dansk: mundtlig, skriftlig fremstilling, læsning og retskrivning
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Figur 4.3: Karaktergennemsnit i matematik i 9. klasse i Syddjurs Kommune
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Kilde: Uddannelsesstatistik.dk
Note: Samlet vurdering af matematik med og uden hjælpemidler.

Som det ses på figurerne ovenfor, er karaktergennemsnittet i de bundne prøver, dansk og matematik
for 9. klasse lavere end landsgennemsnittet. Der har været et lille fald i karaktergennemsnittet i de
bundne prøvefag og dansk i skolåret 2018/2019 samt en fastholdelse af karaktergennemsnit på 6,7 i
matematik i skoleåret 2018/2019 fra forrige skoleår.
Af kvalitetsrapporten fra skoleåret 2016/2017 fremgår det, at der er stor variation i karaktergennemsnittene for de enkelte skoler. Af denne rapport ses en mindre variation i karaktergennemsnit i bundne
prøvefag og i dansk mellem de forskellige skoler. Højeste karaktersnit i de bundne prøvefag findes på
Molsskolen, mens det laveste findes på Marienhoffskolen og Kolind Centralskole. Højeste karaktersnit i
dansk findes på Mørke Skole, mens det laveste findes på Rønde Skole. Der er fortsat en relativ stor
variation i karaktergennemsnittet i matematik mellem de forskellige skoler. Højeste karaktersnit i matematik findes på Mørke Skole, mens det laveste findes på Kolind Centralskole. Kolind Centralskole er
dog lykkes med at løfte de fagligt svage elever, hvilket fremgår af tabel 4.1 og bilaget.
Tabel 4.1: Karaktergennemsnit af de bundne prøver i 9. klasse i forhold til socioøkonomisk baggrundvariabel fra skoleåret 2016/2017 til 2018/2019.
Institution
Karaktergennemsnit
Socioøk. reference Forskel
Ebeltoft Skole
6,7
6,8
-0,1
Hornslet Skole
7,3
7,1
0,2
Kolind Centralskole
6,6
6,4
0,2
Marienhoffskolen
6,4
6,5
-0,1
Molsskolen
7,6
7,2
0,4
Mørke Skole
6,8
6,7
0,1
Rosmus Skole
6,8
6,3
0,5*
Rønde Skole
6,4
6,8
-0,4*
Ådalsskolen
6,8
6,8
0
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk
Note 2: Socioøkonomisk reference er et modelberegnet tal, der viser, hvordan eleverne på landsplan med samme baggrundsforhold som skolens elever har klaret testene. Socioøkonomisk refererer til elevernes sociale og økonomiske baggrund, mens
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reference fortæller, at tallet kan bruges som et sammenligningsgrundlag for skolens faktisk opnåede karaktergennemsnit.
Note1: * indikerer at forskellen er signifikant

Figur 4.4: Andel af elever med mindst 02 i både dansk og matematik i 9. klasse i Syddjurs
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Kilde: Uddannelsesstatistik.dk

Figuren viser, at andelen af elever med mindst 02 i både dansk og matematik i 9. klasse i Syddjurs er
steget fra 90,2% i skolåret 2017/2018 til 92,8% i skoleåret 2018/2019, og at skolerne i Syddjurs Kommune ligger over landsgennemsnittet. Denne udvikling kan blandt andet ses i sammenhæng med de
prøveforberedende- og understøttende indsatser, der arbejdes med på skolerne samt det fokus, der har
været i forhold til at klæde ordblinde afgangselever på til at aflægge prøve på særlige vilkår med inddragelse af kompenserende IT. Derudover kan udviklingen ses på baggrund af skolernes arbejde med professionelle læringsfællesskaber og de løbende læringssamtaler mellem chefen for Børn og Læring, skoleledere, konsulenter og vejledere.
Figur 4.5: Andel af elever, der aflægger alle obligatoriske 9.-klasseprøver, Syddjurs Kommune
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Kilde: Uddannelsesstatestik.dk
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Figuren viser, at andelen af elever fra 9. klasseårgangen, der har aflagt alle bundne prøver og udtræksprøver i Syddjurs Kommune ligger over landsgennemsnittet i alle tre skoleår, hvilket er i tråd med Lærings og Trivselspolitikken.

5. Resultater ved nationale test
Et af de nationale mål for folkeskolen er, at folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i
forhold til faglige resultater. De nationale resultatmål for nationale tests er:
1. Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale tests.
2. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.
3. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale tests for dansk og matematik skal reduceres år for år – uanset social baggrund.
De to følgende figurer viser udviklingen i andelen af elever med gode resultater i dansk og matematik i
Syddjurs Kommune. Elevernes resultater skal ses i forbindelse med målet om, at mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale tests.
Figur 5.1: Udviklingen i andel elever med gode resultater i dansk i Syddjurs Kommune
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Kilde: Testogprøver.dk
Note: Elever med gode resultater scorer ”fremragende præstation”, ”rigtig god præstation” eller ”god præstation” i testen.
Note: Der måles først på 8. klasse fra skoleåret 2017/2018.

Læsetesten i dansk er opdelt i henholdsvis sprogforståelse, afkodning og tekstforståelse.
Det ses på figuren, at andelen af elever med gode resultater i dansk i skoleåret 2018/2019 er faldet for
både 2. og 6. klasse, mens der har været en lille stigning for 4. klasse og en markant stigning for 8. klasse. Ingen klassetrin opfylder således målet om 80 procent i 2018/2019.
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Figur 5.2: Udviklingen i andel af elever med gode resultater i matematik i Syddjurs Kommune
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Kilde: Testogprøver.dk
Note: Elever med gode resultater scorer ”fremragende præstation”, ”rigtig god præstation” eller ”god præstation” i testen.
Note: Der måles først på 8. klasse fra skoleåret 2017/2018.

Matematiktesten er opdelt i henholdsvis tal og algebra, geometri samt statistik og sandsynlighed.
Det ses på figuren, at andelen af elever med gode resultater i matematik i skoleåret 2018/2019 er faldet
for 3. klasse, mens der har været en meget lille stigning for 6. klasse og en markant stigning for 8. klasse.
8. klassetrin opfylder således målet om 80 procent i 2018/2019. Dette skal blandt ses i sammenhæng
med Syddjurs Kommunes indsats med uddannelse af lærere i linjefag og faglige vejledere samt A. P.
Møller projektet om udviklingen af det gode teamsamarbejde.
De følgende to figurer viser udviklingen i andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik i
Syddjurs kommuner. Figurerne følger op på målet om, at andelen af de allerdygtigste elever i dansk og
matematik skal stige år for år.
Figur 5.3: Udviklingen i andelen af de allerdygtigste elever i dansk i Syddjurs Kommune
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Kilde: Testogprøver.dk
Note: Elever med de allerbedste resultater scorer ”fremragende præstation” i testen.
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Note: Der måles først på 8. klasse fra skoleåret 2017/2018.

Det ses på figuren, at andelen af de allerbedste elever i dansk i skoleåret 2018/2019 er steget lidt for
elever i 2. klasse og 8. klasse. Hvorimod den er faldet for både 4. og 6. klasse.
Figur 5.4: Udviklingen i andel af de allerdygtigste elever i matematik i Syddjurs Kommune.
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Kilde: testogprøver.dk
Note: Elever med de allerbedste resultater scorer ”fremragende præstation” i testen.
Note: Der måles først på 8. klasse fra skoleåret 2017/2018.

Det ses på figuren, at andelen af de allerbedste elever i matematik i skoleåret 2018/2019 er steget lidt
for elever i 6. klasse og 8. klasse. Hvorimod den er faldet for 3. klasse.
De følgende to figurer viser udviklingen i andelen af elever med dårlige resultater i dansk og matematik
i Syddjurs Kommune. Figurerne følger op på målet om, at andelen af elever med dårlige resultater i de
nationale test for dansk og matematik skal reduceres år for år – uanset social baggrund.
Figur 5.5: Udviklingen i andel af elever med dårlige resultater i dansk i Syddjurs Kommune.
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Kilde: testogprøver.dk
Note: Elever med dårlige resultater scorer ”mangelfuld præstation” eller ”ikke tilstrækkelig præstation” i testen.
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Note: Der måles først på 8. klasse fra skoleåret 2017/2018.

Det ses af figuren, at andelen af elever, der scorer dårligt i dansk i skoleåret 2018/2019, er steget for
elever i 6. klasse. Den er stabil for elever i 2. klasse. Hvorimod den er faldet for elever i 4. og 8. klasse
og de opfylder således målet.
Figur 5.6: Udviklingen i andel af elever med dårlige resultater i matematik i Syddjurs Kommune.
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Kilde: testogprøver.dk
Note: Elever med dårlige resultater scorer ”mangelfuld præstation” eller ”ikke tilstrækkelig præstation” i testen.
Note: Der måles først på 8. klasse fra skoleåret 2017/2018.

Det ses på figuren, at andelen af elever, der scorer dårligt i matematik i skoleåret 2018/2019, er steget
for elever i 3. og 6. klasse. Hvorimod den er faldet for elever i 8. klasse, og de opfylder således målet.

6. Trivsel
Dette afsnit beskriver udviklingen i elevernes trivsel i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunes arbejde
med børn og unges trivsel tager udgangspunkt i kommunens Lærings- og Trivselspolitik samt det nationale mål om, at elevernes trivsel skal øges.
Den nationale trivselsmåling afdækker trivsel på fire indikatorer: social trivsel, faglig trivsel, ro og orden
samt støtte og inspiration.
 Social trivsel omhandler elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet samt tryghed og mobning.
 Faglig trivsel omhandler elevernes oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne.
 Støtte og inspiration omhandler elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse samt af
lærernes hjælp og støtte.
 Ro og orden omhandler elevernes oplevelse af ro og støj i klassen samt klasseledelse.
De fire indikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel og 5 er den højest
mulige trivsel.
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Figur 6.1: Udviklingen i elevernes samlede trivsel, Syddjurs Kommune og Landsgennemsnit (inklusiv
specialskoler og ungdomsskoler).
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Kilde: Uddannelsesstatistik.dk)

Figur 6.1 viser udviklingen i elevernes samlede trivsel. Elevernes trivsel måles på fire indikatorer: social
trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration samt ro og orden. Figuren viser, at elevernes trivsel ligger stabilt, og i alle tre skoleår er på niveau med landsgennemsnittet.
Figur 6.2: Udviklingen i elevernes trivsel, Syddjurs Kommune og landsgennemsnittet (inklusiv specialskoler).
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Kilde: Uddannelsesstatistik.dk

Figur 6.2 viser, at Syddjurs Kommune har ligget stabilt på alle fire trivselsindikatorer over de seneste tre
skoleår og følger stort set landsgennemsnittet på alle indikatorer. Dette skal ses i sammenhæng med at
inklusionsgraden i folkeskolerne i Syddjurs Kommune er højere end landsgennemsnittet.
I Syddjurs Kommune er der fastsat et mål om, at andelen af elever, der i den nationale trivselsmåling
svarer i den bedste kategori under de 4 indikatorer, øges i gennemsnit med 10 procent fra udgangspunktet i 2016.
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Tabel 6.1: Udviklingen i elevernes trivsel, Syddjurs Kommune, målt på de fire indikatorer
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
Faglig trivsel
30,2%
28,8%
29,6%
28,9%
Ro og orden
25,9%
28,0%
31,2%
29,6%
Social trivsel
60,8%
56,0%
59,8%
57,8%
Støtte og inspira- 10,8%
9,5%
10,4%
8,9%
tion
Det kan konkluderes, at det eneste parameter, hvor der har været en fremgang siden skoleåret
2015/2016 er ”ro og orden”. Alle fire parametre har haft en lille tilbagegang fra sidste skoleår, og det
skal bemærkes, at skolerne i Syddjurs Kommune følger landsgennemsnittet.

6.1 Mobning og ensomhed blandt elever
Målet i Syddjurs Kommune er, at andelen af elever, der på spørgsmålet, om de er blevet mobbet i dette
skoleår, svarer ”aldrig” eller ”sjældent”, stiger til 100 % i 2020, og at andelen af elever, der på spørgsmålet, om de føler sig ensomme, svarer ”sjældent” eller ”aldrig” stiger til 90 % i 2020.
Tabel 6.2: Andelen af elever der sjældent eller aldrig oplever mobning eller ensomhed
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
Mobning
91%
91,1%
89,2%
88,8%
Ensomhed
77,2%
76,5%
77,2%
77,4%
Alle skoler har handleplaner og strategier for forebyggelse og bekæmpelse af mobning.

7. Overgang til ungdomsuddannelse
I dette afsnit beskrives udviklingen i elevernes overgang til ungdomsuddannelse. I Syddjurs Kommune
stræbes der efter at opfylde den nationale målsætning om, at der i år 2030 skal være mindst 90 procent
af de 25-årige der har gennemført en ungdomsuddannelse.
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Figur 7.1: Andel af elever der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter folkeskolens 9.
klasse for det samlede skolevæsen.
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Figuren viser, at elevernes uddannelsesstatus tre måneder efter folkeskolens 9. klasse i Syddjurs Kommune, er lavere end landsgennemsnittet i perioden 2016 til 2018, men følger stort set udviklingen i de
øvrige kommuner i Region Midtjylland.
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Figur 7.2: Elevernes uddannelsesstatus ni måneder efter folkeskolens 9. og 10. klasse for det samlede
skolevæsen.
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Kilde: Uddannelsesstatistik.dk
Note: Data for skoleåret 2016/2017, hvilket er de nyeste tal på uddannelsesstatistik.dk

Figuren viser, at elevernes uddannelsesstatus ni måneder efter folkeskolens 9. og 10. klasse i Syddjurs
Kommune, stort set følger landsgennemsnittet og gennemsnittet i Region Midtjylland i skoleåret
2016/2017.
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Figur 7.3: Andelen af elever der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter folkeskolens
9. klasse for det samlede skolevæsen.
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Note: Data fra 2018 er tilgængelige på uddannelsesstatistik.dk i september 2020

Figuren viser, at elevernes uddannelsesstatus 15 måneder efter folkeskolens 9. klasse i Syddjurs Kommune i 2016, lå en smule over landsgennemsnittet. I 2017 ligger Syddjurs under landsgennemsnittet
samt en smule under gennemsnittet i Region Midtjylland.
Figur 7.4: Andel af elever, der forventes at fuldføre en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter afsluttet 9. klasse
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Figuren viser, at Syddjurs Kommune i alle tre år stort set følger gennemsnittet i Region Midtjylland
såvel som landsgennemsnittet.
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Børn og Læring samarbejder blandt andet med Erhverv og Beskæftigelse samt ungdomsuddannelsesvejledningen om projektet ”Alle unge i uddannelse” for at sikre, at elever, der forlader folkeskolen, starter på en ungdomsuddannelse. Desuden arbejdes der aktivt med fokuspunkterne beskrevet i afsnit 2.

9. Fokuspunkter
I dette afsnit beskrives nationale fokuspunkter. Nationale fokuspunkter er kompetencedækning og inklusion. Afsnittet indeholder desuden oplysninger om klager til Klagenævnet for Specialundervisning.

9.1 Kompetencedækning
I folkeskoleloven er der en målsætning om, at elever skal undervises af fagligt kompetente lærere. Det
vil sige, at undervisningen i folkeskolen skal varetages af undervisere med undervisningskompetence i
de fag, de underviser i. Målet er, at der skal være fuld kompetencedækning i 2025 og 90 pct. kompetencedækning i 2021.
Figur 9.1: Kompetencedækningsgraden i Syddjurs Kommune sammenlignet med kompetencedækningsgraden på landsplan.
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Kilde: Uddannelsesstatistik.dk

Figur 9.1 viser, at kompetencedækningsgraden i Syddjurs Kommune har været stigende de sidste tre
skoleår. Det vil sige, at en større andel af elevernes undervisningstimer på Syddjurs Kommunes folkeskoler varetages af lærere med undervisningskompetence. Figuren viser samtidig, at Syddjurs Kommunes kompetencedækningsgrad er en smule lavere end landsgennemsnittet.
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9.2 Inklusion
Figur 9.2: Andelen af folkeskoleelever i Syddjurs Kommune, der undervises i den almene undervisning
sammenlignet med landsgennemsnittet.
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Kilde: Uddannelsesstatistik.dk

Figur 9.2 viser, at inklusionsgraden i Syddjurs Kommune samlet set er steget fra skoleåret 2016/2017 til
skoleåret 2018/2019. Inklusionsgraden i Syddjurs Kommune er desuden højere end inklusionsgraden
på landsplan, der har været faldende de sidste tre skoleår.

9.3 Klager til Klagenævnet for Specialundervisning
Kvalitetsrapporten skal indeholde oplysninger om antal klager til Klagenævnet for Specialundervisning.
Klagenævnet er en uafhængig klageinstans, der behandler klager over kommunernes afgørelser vedrørende specialundervisning.
Tabel 9.1: Klager over Syddjurs Kommune til Klagenævnet for Specialundervisning.
Skoleår
Antal klager
Afgørelse
2016/2017
0
2017/2018
0
2018/2019
1
Medhold til Syddjurs Kommune
Kilde: Syddjurs Kommune

Tabel 10.1 viser antallet af klager over Syddjurs Kommune til Klagenævnet for Specialundervisning.
Tabellen viser, at der i skoleåret 2018/2019 har været én klage over Syddjurs Kommune til Klagenævnet for Specialundervisning.

9.4 Forkortelse af skoledagen
Folkeskoleloven indeholder regler for, hvor mange timer eleverne samlet set skal gå i skole og regler
for, hvor meget undervisning de skal modtage i de enkelte fag. Dog indeholder loven en mulighed for,
at folkeskolerne kan få dispensation til at forkorte skoledagen . I Syddjurs Kommune har kommunalbestyrelsen godkendt, at otte skoler har fået dispensation til af forkorte skoledagen i skoleåret 2018/2019.
De midler der er blevet frigivet ved at mindste varighed af undervisningstiden er blevet brugt til tolæ-
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rerordninger i undervisningen og inddragelse af pædagoger i undervisningen på de enkelte skoler. Dette
er med henblik på yderligere faglig støtte, inklusion og undervisningsdifferentiering for en klasse ved
hjælp af ekstra personale i klassen.
Nedenfor fremgår informationer på kommune- såvel som på skoleniveau samlet, da det giver et bedre
overblik. I de øvrige afsnit i rapporten er informationer på skoleniveau vedlagt i bilaget.
Tabel 9. 2: Forkortelse af skoledagen, skoleniveau, Syddjurs Kommune
Skole
Forkortelse af skoledagen Anvendelse af midlerne (besvares kun ved
(ja/nej)
”ja”)
Ebeltoft Skole
Ja
Tolærerordninger
Hornslet Skole
Nej
Kolind CentralJa
Midlerne er anvendt til, at der er flere lærere og
Skole
pædagoger med i undervisningen, samt til holddeling med forskelligt fagligt og socialt fokus og
læringsmål.
Marienhoffskolen Ja
Tolærerordning eller inddragelse af pædagog i
undervisningen
Molsskole
Nej
Mørke Skole
Ja
Tolærerordninger
Pindstrup Skole
Nej
Rosmus Skole
Ja
Tolærerordninger samt inddragelse af pædagoger
i undervisningen
Rønde Skole
Ja
Tolærerordninger og holddeling
Thorsager Skole
Ja
Tolærerordninger
Ådalsskolen
Ja
Timerne er konverteret til timer med to lærere
eller pædagoger på 4.-9. årgang i et omfang af 2-3
lektioner pr. uge afhængigt af årgang.
Kilde: Syddjurs Kommune

De midler der er afsat til et kvalitetsløft af den understøttende undervisning er alle indarbejdet i elevtildelingen til folkeskolerne til en forhøjelse af beløbet pr. elev. Der er ikke udarbejder et særskilt regnskab for hvordan midlerne er anvendt.
Tabel 9.3: Skolernes anvendelse af frigivet ressourcer som følge af en reduktion af den samlede undervisningstid i indskolingen
Skole
Anvendelse af ressourcerne
Ebeltoft Skole
Inddragelse af pædagoger i undervisningen som tolærerordning
Hornslet Skole
Kolind Centralskole
Midlerne er anvendt til, at der er flere lærere og pædagoger med i
undervisningen, samt til holddeling med forskelligt fagligt og socialt
fokus og læringsmål.
Marienhoffskolen
Tolærerordning og inddragelse af pædagoger i undervisningen
Molsskole
Mørke Skole
Tolærerordninger
Pindstrup Skole
Rosmus Skole
Tolærerordninger samt inddragelse af pædagoger i undervisningen
Rønde Skole
Tolærerordninger og holddeling
Thorsager Skole
Øge mængden af tolærerordninger og co-teaching
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Ådalsskolen

Timerne anvendes som ekstra lærere eller pædagoger i undervisningen på 0.-3. årgang.

Kilde: Syddjurs Kommune

De ressourcer, der frigives som følge af en reduktion af den samlede undervisningstid i indskolingen er
fastholdt i elevtildelingen til folkeskolerne. Der er ikke lavet et særskilt regnskab for hvordan midlerne
ved en reduktion er anvendt. Syddjurs Kommune har en decentral tildelingsmodel med et beløb pr elev,
og der er fuldt decentral råderum. Ny lovgivning og budget vendes i skoleledergruppen og med chefen
for Børn og Læring.

10. Kommunalt fastsatte mål og indsatser
Dette afsnit beskriver og følger op på Syddjurs Kommunes kommunalt fastsatte mål, som tager udgangspunkt i kommunens Lærings- og Trivselspolitik.

10.1. Nedbringelse af sygefravær
Børn og Læring har et mål om at nedbringe sygefraværet på skole- og dagtilbudsområdet med 10 procent for den enkelte skole-/daginstitution i perioden 2017-2020. Det samlede sygefravær for skole- og
daginstitutioner må max være 4,5 %.
Tabel 10.1: Sygefraværsprocent blandt personalet på Syddjurs Kommunes folkeskoler og daginstitutioner
2017
2018
2019
Folkeskoler
4,6%
4,6%
4,9%
Kilde: Syddjurs Kommune.

Tabel 10.1 viser, at sygefraværet blandt personalet på Syddjurs Kommunes folkeskoler har været stigende de sidste tre år. Der arbejdes aktivt med at nedbringe sygefraværet i de enkelte skoler. Syddjurs
Kommune har ansat en fastholdelses- og sygefraværskonsulent for hele kommunen.

10.2 Bekymrende elevfravær
Syddjurs Kommune har et mål om, at den gennemsnitlige andel dage om måneden med bekymrende
elevfravær, skal være faldende.
Tabel 10.2: Glidende gennemsnit for bekymrende fravær i procent (11 måneder):
2016/2017
2017/2018
2018/2019
1,1 %
1,2 %
1,4 %
Kilde: Syddjurs Kommune
Note 1: Tallene er behæftet med usikkerhed grundet manglende ensartet registreringspraksis. Den er først på plads fra
2018/19.

Tabel 10.2 viser, at den gennemsnitlige andel af dage om måneden med bekymrende elevfravær har
været stigende de sidste tre år. Børn og Læring samarbejder med Familieafdelingen om en Task Force
mod skolevægring, som skal sætte ind mod bekymrende fravær.

10.3 Uddannelsesparathed
Syddjurs Kommune arbejder mod et mål om, at andelen af uddannelsesparate elever i 8. klasse stiger til
85 % i 2020, og for 9. klasse 95 % i 2020 (målet er senere blevet revideret jf. beskrivelse nedenfor).
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Figur 10.3: Andel af elever der vurderes uddannelsesparate i folkeskolens 8. og 9. klasse i Syddjurs
Kommune
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60%
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40%
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30%
20%
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0%
2016/2017
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Kilde: Ungdomsuddannelsesvejledningen (UU)
Note 1: For skoleårene 2016/2017 og 2017/2018 er tallene fra vurderinger i juni måned og for skoleåret 2018/2019 er det
tal fra vurderinger i december måned, da det ikke har været muligt at få oplyst tal fra juni dette skoleår.
Note 2: Bemærk, at nogle af tallene er behæftet med en lille usikkerhed, da tallene mangler for elever i 8. og 9. klasse i skoleåret 2016/2017 på Kolind Centralskole og tallene for elever i 8. og 9. klasse på Hornslet Skole i skoleåret 2018/2019 mangler, grundet en systemfejl.

Figuren viser, at andelen af elever, der vurderes uddannelsesparate i 9. klasse i Syddjurs Kommune har
været omkring 80% i skoleårene 2017/2018 og 2018/2019.
Fra 2019 indføres ny opgørelsesmetode med tre kategorier (HF, EUD og gymnasiet) for uddannelsesparathedsvurderinger.
De tre kategorier:
 Uddannelsesparate omfatter elever, der er parate til alle tre områder samt de elever, der er parate til den eller de uddannelsesområder, de ønsker.
 Delvis uddannelsesparate er elever, der er parate til en eller flere af deres uddannelsesønsker
men ikke alle tre områder.
 Ikke uddannelsesparate er elever, der ikke er parate i nogen af de 3 uddannelsesområder.
Derfor ændres målet til, at andelen af uddannelsesparate eller delvist uddannelsesparate elever i 9. klasse
stiger til 90 % i 2020.

10.4 Søgning til erhvervsuddannelser
Syddjurs Kommune har et mål om, at andelen af elever fra 9. og 10. klasse, der vælger en erhvervsuddannelse stiger til 25 % i 2020. Desuden er målet at øge andelen af elever der vælger en erhvervsuddannelse med 1% hvert år frem mod 2025. Dermed når vi den nationale målsætning om, at 30% af eleverne vælger en erhvervsuddannelse efter 9. og 10. klasse i 2025.
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Figur 10.4: Andelen af elever i Syddjurs Kommune der tilmelder sig en erhvervsuddannelse opdelt på
elevernes bopælskommune
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Kilde: Syddjurs Kommunes ungdomsuddannelsesvejledningen. Uddannelsesstatistik.dk

Figuren viser, at der i 2019 er en stigning i andelen af elever der i 9. eller 10. klasse vælger en erhvervsuddannelse, og at de kommunale tal ligger over landsgennemsnittet.
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11. Udtalelser fra skolebestyrelserne, Demorådet og Syddjurs
Fælles Elevråd
Der er indhentet udtalelser fra skolebestyrelserne, Demorådet og Syddjurs Fælles Elevråd. Udtalelserne
er vedlagt som bilag 2.
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Bilag 1: Kvalitetsrapport, skoleåret 2018/2019, data på skoleniveau
Sygefravær i procent på skoleniveau

Side 27 af 54

Karaktergennemsnit
Karaktergennemsnit i bundne prøvefag pr. skole, 9. klasse, Syddjurs Kommune

Afgrænsninger i figuren
Skoleår:

2018/2019

Kommune:

Syddjurs

Institutionstype:

Folkeskoler , Kommunale ungdomsskoler , Specialskoler for børn

Klassetype:

Normalklasser - fuldt årgangsdelte, Normalklasser - ikke fuldt årgangsdelte, Specialklasser

Prøveform:

Bundne prøvefag

Klassetrin:

9. klasse

Institution:

Ebeltoft Skole, Hornslet Skole, Kolind Centralskole, Marienhoffskolen, Molsskolen, Mørke Skole,
Pindstrupskolen, Rosmus Skole, Rønde Skole, Syddjurs Ungdomsskole, Ådalsskolen

Note 1: Elevernes karaktergennemsnit beregnet for de elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver. Det viste karaktergennemsnit er et gennemsnit af
disse elevgennemsnit.
Note 2: Af diskretionshensyn vises ikke værdier baseret på færre end 3 individer.
Note 3: Data om Pindstrupskolen findes ikke på uddannelsesstatestik.dk
Datakilde: Styrelsen for It og Læring

Side 28 af 54

Karaktergennemsnittet i dansk pr. skole. 9. klasse, Syddjurs Kommune

Afgrænsninger i figuren
Skoleår:

2018/2019

Kommune:

Syddjurs

Institutionstype:

Folkeskoler , Kommunale ungdomsskoler , Specialskoler for børn

Klassetype:

Normalklasser - fuldt årgangsdelte, Normalklasser - ikke fuldt årgangsdelte, Specialklasser

Prøveform:

Bundne prøvefag

Klassetrin:

9. klasse

Fag:

Dansk

Institution:

Ebeltoft Skole, Hornslet Skole, Kolind Centralskole, Marienhoffskolen, Molsskolen, Mørke Skole,
Pindstrupskolen, Rosmus Skole, Rønde Skole, Syddjurs Ungdomsskole, Ådalsskolen

Note 1: Elevernes karaktergennemsnit i dansk er beregnet for de elever, som har aflagt mindst 1 prøve i dansk. Det viste karaktergennemsnit er
et gennemsnit af disse elevgennemsnit.
Note 2: Af diskretionshensyn vises ikke værdier baseret på færre end 3 individer.
Note 3: Data om Pindstrupskolen findes ikke på uddannelsesstatestik.dk
Datakilde: Styrelsen for It og Læring
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Karaktergennemsnittet i matematik pr. skole, 9. klasse, Syddjurs Kommune

Afgrænsninger i figuren
Skoleår:

2018/2019

Kommune:

Syddjurs

Institutionstype:

Folkeskoler , Kommunale ungdomsskoler , Specialskoler for børn

Klassetype:

Normalklasser - fuldt årgangsdelte, Normalklasser - ikke fuldt årgangsdelte, Specialklasser

Prøveform:

Bundne prøvefag

Klassetrin:

9. klasse

Fag:

Matematik

Institution:

Ebeltoft Skole, Hornslet Skole, Kolind Centralskole, Marienhoffskolen, Molsskolen, Mørke Skole,
Pindstrupskolen, Rosmus Skole, Rønde Skole, Syddjurs Ungdomsskole, Ådalsskolen

Note 1: Elevernes karaktergennemsnit i matematik er beregnet for de elever, som har aflagt mindst 1 prøve i matematik. Det viste karaktergennemsnit er et
gennemsnit af disse elevgennemsnit.
Note 2: Af diskretionshensyn vises ikke værdier baseret på færre end 3 individer.
Note 3: Data om Pindstrupskolen findes ikke på uddannelsesstatestik.dk
Datakilde: Styrelsen for It og Læring
Om data
Karaktergennemsnittet beregnes som et gennemsnit af de enkelte elevers gennemsnit i faget/fagene, dvs. at alle elever vægter lige meget, uanset hvor
mange prøver de har aflagt.
I dansk og matematik indgår alle elever, der har aflagt mindst én prøve i faget. Ved beregningen af karaktergennemsnit i alle bundne prøver indgår kun
elever, der har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver.
I dansk aflægges følgende prøver: læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling og mundtlig.
I matematik aflægges følgende prøver: matematiske færdigheder og matematisk problemløsning.
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De bundne prøver består af: dansk (læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling og mundtlig), matematik (matematiske færdigheder og matematisk problemløsning), engelsk (mundtlig) og fysik/kemi (praktisk/mundtlig).
Karakterdata baserer sig på skolernes indberetninger til Styrelsen for It og Læring fra deres administrative systemer.

Andel elever med mindst 02 i både dansk og matematik pr. skole, 9. klasse, Syddjurs Kommune

Afgrænsninger i figuren
Skoleår:

2018/2019

Kommune:

Syddjurs

Institutionstype:

Folkeskoler , Kommunale ungdomsskoler , Specialskoler for børn

Klassetype:

Normalklasser - fuldt årgangsdelte, Normalklasser - ikke fuldt årgangsdelte, Specialklasser

Klassetrin:

9. klasse

Institution:

Ebeltoft Skole, Hornslet Skole, Kolind Centralskole, Marienhoffskolen, Molsskolen, Mørke Skole, Pindstrupskolen, Rosmus Skole, Rønde Skole, Syddjurs Ungdomsskole, Ådalsskolen

Bedømmelsesform:

Afgangsprøve

Note 1: Andelen beregnes som antallet af elever, der har opnået et karaktergennemsnit på mindst 2 i både dansk og matematik i forhold til alle elever, der
kendes fra karakterindberetningen. For hver elev beregnes et karaktergennemsnit af prøverne i dansk og et karaktergennemsnit i matematik. Elever, der har
aflagt alle prøver i både dansk og matematik og som mindst har opnået et karaktergennemsnit på 2 i begge fag opfylder kriteriet. Elever, der ikke har aflagt
alle prøver i dansk og matematik opfylder ikke kriteriet.
Ved samkøring af karakterdata med Danmarks Statistiks elevregistre, er det erfaret, at der er et antal elever på 9. klassetrin, som ikke indberettes i karakterindberetningen. Det er derfor sandsynligt, at den reelle andel af elever, som på landsplan ikke opfylder kriteriet om mindst 02 i dansk og matematik, er
højere end i det, der vises her - skønsmæssigt ca. 5 procentpoint. Der er dog ikke sikker registermæssig dækning for disse manglende elever, og de kan ikke
fordeles på kommuner og skoler. De indgår derfor ikke i opgørelserne.
Note 2: Af diskretionshensyn vises ikke værdier baseret på færre end 3 individer.
Datakilde: Styrelsen for It og Læring
Om data
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For hver elev er der beregnet et karaktergennemsnit af prøverne i dansk (læsning, retskrivning, mundtlig og skriftlig) og et karaktergennemsnit i matematik
(matematiske færdigheder og matematisk problemløsning). Der indgår ikke standpunktskarakterer i beregningerne. Kun elever, der har aflagt alle prøverne i
faget, får beregnet et gennemsnit i faget.
Andelen beregnes som antallet af elever, der har opnået et karaktergennemsnit på mindst 2 i både dansk og matematik i forhold til alle elever, der kendes
fra karakterindberetningen. For hver elev beregnes et karaktergennemsnit af prøverne i dansk og et karaktergennemsnit i matematik. Elever, der har aflagt
alle prøver i både dansk og matematik og som mindst har opnået et karaktergennemsnit på 2 i begge fag opfylder kriteriet. Elever, der ikke har aflagt alle
prøver i dansk og matematik opfylder ikke kriteriet.
Karakterdata baserer sig på skolernes indberetninger til Styrelsen for It og Læring fra deres administrative systemer.
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Karaktergennemsnit og socioøkonomisk reference
Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag i alt og socioøkonomiske referencer, 9. klasse,
Syddjurs Kommune
Skoleår

Skoleår

2018/2019

2017/2018

Skoleår
2016/2017

Institution

Afdeling

KarakSocioøk.
terreferengennem- ce
snit

Forskel

KarakSocioøk.
terreferengennem- ce
snit

Forskel

KarakSocioøk.
terreferengennem- ce
snit

Forskel

Ebeltoft Skole

Ebeltoft Skole

6,7

6,8

-0,1

6,4

6,4

0,0

6,9

7,0

-0,1

Hornslet Skole

Hornslet Skole

6,8

6,8

0,0

7,5

7,5

0,0

7,7

7,3

0,4

Kolind Centralskole

Kolind Centralskole

6,2

6,6

-0,4

7,1

6,6

0,5

6,3

6,4

-0,1

Marienhoffskolen

Marienhoffskolen

6,2

6,7

-0,5

6,4

6,0

0,4

6,6

6,6

0,0

Molsskolen

Molsskolen

7,6

7,1

0,5

7,8

7,4

0,4

7,4

7,4

0,0

Mørke Skole

Mørke Skole

7,4

7,0

0,4

7,1

6,9

0,2

5,5

5,7

-0,2

Rosmus Skole

Rosmus Skole

6,5

6,4

0,1

6,5

6,5

0,0

7,4

6,5

0,9*

Rønde Skole

Rønde Skole

6,3

6,6

-0,3

6,6

7,0

-0,4

6,2

6,8

-0,6*

Ådalsskolen

Ådalsskolen

7,1

6,9

0,2

6,0

6,3

-0,3

7,0

7,0

0,0

Afgrænsninger i tabellen
Skoleår:

2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

Kommune:

Syddjurs

Afdelingstype:

Folkeskoler

Klassetrin:

9. klasse

Prøveform:

Bundne prøvefag

Afdeling:

Ebeltoft Skole, Hornslet Skole, Kolind Centralskole, Marienhoffskolen, Molsskolen, Mørke Skole, Rosmus
Skole, Rønde Skole, Toftevangskolen, Ådalsskolen
Note 1: Gennemsnit af karaktererne i de bundne prøvefag er ekskl. dansk orden. En elev indgår kun i gennemsnittet, hvis han har mindst fire karakterer.
Note 2: Socioøkonomisk reference er et modelberegnet tal, der viser, hvordan eleverne på landsplan med samme baggrundsforhold som skolens elever har
klaret testene. Socioøkonomisk refererer til elevernes sociale og økonomiske baggrund, mens reference fortæller, at tallet kan bruges som et sammenligningsgrundlag for skolens faktisk opnåede karaktergennemsnit.
Note 3: Forskellen mellem karakteren og den socioøkonomiske reference. Hvis skolens karakter er statistisk signifikant forskellig fra den socioøkonomiske
reference, er forskellen markeret med en (*).
Note 4: Institution angiver institutionen på beregningstidspunktet for den socioøkonomiske reference.
Note 5: Af diskretionshensyn er celler med færre end 5 individer blændet.
Datakilde: Beregninger af Styrelsen for It og Læring, baseret på egne data og Danmarks Statistiks registre
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Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag i alt og socioøkonomiske referencer fort en periode på tre skoleår, 9. klasse, Syddjurs Kommune
Skoleår
2016/2017-2018/2019
Institution

Afdeling

Karakter- Socioøk. Forskel
gennem- reference
snit

Ebeltoft Skole

Ebeltoft Skole

6,7

6,8

-0,1

Hornslet Skole

Hornslet Skole

7,3

7,1

0,2

Kolind Centralskole

Kolind Centralskole

6,6

6,4

0,2

Marienhoffskolen Marienhoffskolen 6,4

6,5

-0,1

Molsskolen

Molsskolen

7,6

7,2

0,4

Mørke Skole

Mørke Skole

6,8

6,7

0,1

Rosmus Skole

Rosmus Skole

6,8

6,3

0,5*

Rønde Skole

Rønde Skole

6,4

6,8

-0,4*

Ådalsskolen

Ådalsskolen

6,8

6,8

0,0

Afgrænsninger i tabellen
Skoleår:

2016/2017-2018/2019

Kommune:

Syddjurs

Afdelingstype:

Folkeskoler

Klassetrin:

9. klasse

Prøveform:

Bundne prøvefag

Afdeling:

Ebeltoft Skole, Hornslet Skole, Kolind Centralskole, Marienhoffskolen, Molsskolen,
Mørke Skole, Rosmus Skole, Rønde Skole, Toftevangskolen, Ådalsskolen
Note 1: Gennemsnit af karaktererne i de bundne prøvefag er ekskl. dansk orden. En elev indgår kun i gennemsnittet, hvis
han har mindst fire karakterer.
Note 2: Socioøkonomisk reference er et modelberegnet tal, der viser, hvordan eleverne på landsplan med samme baggrundsforhold som skolens elever har klaret testene. Socioøkonomisk refererer til elevernes sociale og økonomiske baggrund, mens reference fortæller, at tallet kan bruges som et sammenligningsgrundlag for skolens faktisk opnåede karaktergennemsnit.
Note 3: Forskellen mellem karakteren og den socioøkonomiske reference. Hvis skolens karakter er statistisk signifikant
forskellig fra den socioøkonomiske reference, er forskellen markeret med en (*).
Note 4: Institution angiver institutionen på beregningstidspunktet for den socioøkonomiske reference.
Note 5: Af diskretionshensyn er celler med færre end 5 individer blændet.
Datakilde: Beregninger af Styrelsen for It og Læring, baseret på egne data og Danmarks Statistiks registre
Om data
De socioøkonomiske referencer er beregnet for grundskoler undtaget specialskoler, som havde 9. kl. prøvekarakterer for
mindst 5 elever. Elever i specialklasser og privatister indgår ikke. Beregningen er dels sket i hvert prøvefag/prøvedisciplin og
dels for et gennemsnit af de bundne prøvefagskarakterer (ekskl. dansk orden).
Den socioøkonomiske reference beregnes både på baggrund af en model baseret på ét skoleårs data og på baggrund af en
model baseret på tre skoleårs data hvor de tre skoleår betragtes under ét. For 3-års perioden beregnes ikke socioøkonomisk
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reference for prøvefag til udtræk, da disse ofte kun vil bestå af resultaterne fra et enkelt år. Resultater vedr. 3-års perioden
vises kun for institutioner, hvor mindst 5 elever har aflagt prøver i mindst to af årene i perioden.
Den socioøkonomiske reference bliver beregnet ud fra skolens elevgrundlag. I beregningen indgår faktorer på individniveau
som for eksempel køn, herkomst samt forældrenes uddannelse og indkomst – altså faktorer, som skolen ikke har direkte
indflydelse på.
Den socioøkonomiske reference tager højde for elevernes baggrundsforhold, og ved at sammenligne skolens faktiske karakterer hermed kan der fås et billede af, hvorvidt skolens elever har klaret afgangsprøverne bedre, dårligere eller på niveau med
elever på landsplan med samme baggrundsforhold.
I den oprindelige model for 2012/2013 indgik oplysningen om, hvorvidt eleverne modtog specialundervisning i den almindelige klasse. Det har ikke været muligt at få fuldt opdaterede oplysninger om specialundervisning i normalklasser for skoleåret 2013/2014 fra Danmarks Statistik. Variablen er derfor taget ud af modellen. Derfor er modellen for 2012/2013 genberegnet uden denne variabel. Dette er gjort for at gøre modellen konsistent over tid.
Den socioøkonomiske reference er opgjort på hovedinstitutioner, sådan som institutionerne så ud på beregningstidspunktet
for den socioøkonomiske reference. Den socioøkonomiske reference for skoleårene 2012/2013 og 2011/2012 blev beregnet
primo 2014, medio 2012 blev den socioøkonomiske reference beregnet for skoleåret 2010/2011 og medio 2011 for skoleåret 2009/2010.
På uvm.dk/SocRefGrundskoleKar kan du læse meget mere om den socioøkonomisk reference for grundskolekarakterer.
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Resultat af nationale test
Alt data om de nationale test, præsenteret nedenfor, er fra uddannelsesstatistik.dk. Der er sorteret på
skoleniveau, 8. klasse, skoleåret 2018/2019. Bemærk at der ikke fremgår data fra Pindstrupskolen.
Kategorien ”allerdygtigst” dækker over elever der har scoret en ”fremragende præstation”.
Kategorien ”gode resultater” dækker over elever der har scoret ”fremragende præstation”, ”rigtig god
præstation” eller ”god præstation”.
Kategorien ”dårlige resultater” dækker over elever der har scoret ”mangelfuld præstation” eller ”ikke
tilstrækkelig præstation”.
Andel af allerdygtigste elever i dansk læsning, pr. skole, Syddjurs Kommune

2018/2019
Landsgennemsnit
Ebeltoft Skole
Hornslet Skole
Kolind Centralskole
Marienhoffskolen
Molsskolen
Mørke Skole
Rosmus Skole
Rønde Skole
Ådalsskolen

13,9%
3,9%
9,5%
12,1%
10,3%
11,9%
7,7%
13%
22,2%
15,4%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

Kilde: Uddannelsesstatestik.dk

Andel af allerdygtigste elever i matematik, pr. skole, Syddjurs Kommune

2018/2019
Landsgennemsnit
Ebeltoft Skole
Hornslet Skole
Kolind Centralskole
Marienhoffskolen
Molsskolen
Mørke Skole
Rosmus Skole
Rønde Skole
Ådalsskolen

6,6%
4,8%
6,1%
0,0%
9,7%
7,1%
0,0%
0,0%
6,30%
0,0%
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Kilde: Uddannelsesstatestik.dk
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Andel elever med gode resultater i dansk læsning, pr. skole, Syddjurs Kommune

2018/2019
Landsgennemsnit
Ebeltoft Skole
Hornslet Skole
Kolind Centralskole
Marienhoffskolen
Molsskolen
Mørke Skole
Rosmus Skole
Rønde Skole
Ådalsskolen

77,5%
76,5%
79,4%
85,2%
69%
83,3%
69,2%
78,3%
74,6%
73,1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Kilde: Uddannelsesstatestik.dk

Andel elever med gode resultater i dansk matematik, pr. skole, Syddjurs Kommune

2018/2019
Landsgennemsnit
Ebeltoft Skole
Hornslet Skole
Kolind Centralskole
Marienhoffskolen
Molsskolen
Mørke Skole
Rosmus Skole
Rønde Skole
Ådalsskolen

78,8%
79,6%
75,8%
69,2%
83,9%
92,9%
84,6%
69,6%
75%
72%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Kilde: Uddannelsesstatestik.dk
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Andel elever med dårlige resultater i dansk læsning, pr. skole, Syddjurs Kommune

2018/2019
Landsgennemsnit
Ebeltoft Skole
Hornslet Skole
Kolind Centralskole
Marienhoffskolen
Molsskolen
Mørke Skole
Rosmus Skole
Rønde Skole
Ådalsskolen

9,2%
15,7%
4,8%
14,8%
6,9%
4,8%
7,7%
8,7%
17,5%
7,7%
0%

5%

10%

15%

20%

Kilde: Uddannelsesstatestik.dk

Andel elever med dårlige resultater i matematik, pr. skole, Syddjurs Kommune

2018/2019
Landsgennemsnit
Ebeltoft Skole
Hornslet Skole
Kolind Centralskole
Marienhoffskolen
Molsskolen
Mørke Skole
Rosmus Skole
Rønde Skole
Ådalsskolen

6,4%
4,1%
4,5%
3%
0%
2,4%
0%
0%
12,5%
8%
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Kilde: Uddannelsesstatestik.dk
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Overgang til ungdomsuddannelse
Ungdomsuddannelse dækker over erhvervsfaglige uddannelser, gymnasial uddannelse, særligt tilrettelagt
ungdomsuddannelse (STU) og kombineret ungdomsuddannelse (KUU).
Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. klasse, pr. skole,
Syddjurs Kommune

2018
Landsgennemsnit
Ådalsskolen
Rønde Skole
Rosmus Skole
Mørke Skole
Molsskolen
Marienhoffskolen
Kolind Centralskole
Hornslet Skole
Ebeltoft Skole

44,2%
38,9%
26,9%
43,9%
33,3%
37,9%
42,3%
36,8%
46%
39,5%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Kilde: Uddannelsesstatestik.dk
Note: Der findes ikke data i uddannelsesstatistik.dk for Pindstrupskolen

Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse, pr. skole,
Syddjurs Kommune

2017
Landsgennemsnit
Pindstrupskolen
Ådalsskolen
Rønde Skole
Rosmus Skole
Mørke Skole
Molsskolen
Marienhoffskolen
Kolind Centralskole
Hornslet Skole
Ebeltoft Skole

87,9%
63%
75%
80,9%
91,2%
77,8%
88,9%
74,4%
90,9%
98,5%
88,5%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Kilde: uddannelsesstatestik.dk
Note: De nyeste tal er fra 2017
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Kompetencedækning
Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning, pr. skole, Syddjurs Kommune

Afgrænsninger i figuren
Skoleår:

2018/2019

Kommune:

Syddjurs

Institutionstype:

Alle

Klassetrin:

1. klasse,

Fag:

Billedkunst, Biologi, Dansk, Engelsk, Fransk (tilbudsfag), Fysik/kemi, Geografi, Historie, Håndværk og design, Idræt, Kristendomskundskab, Madkundskab, Matematik, Musik, Natur/teknik,
Samfundsfag, Tysk (tilbudsfag)

Institution:

Ebeltoft Skole, Hornslet Skole, Kolind Centralskole, Marienhoffskolen, Molsskolen, Mørke Skole,
Rosmus Skole, Rønde Skole, Thorsager Skole, Ådalsskolen

2. klasse,

3. klasse,

4. klasse,

5. klasse,

6. klasse,

7. klasse, 8. klasse,

9. klasse,

10. klasse

Note 1: Kompetencedækningen er et udtryk for, hvor stor en andel af elevernes undervisningstimer, der varetages af undervisere med ’undervisningskompetence’ eller ’tilsvarende kompetencer’. Kompetencedækningen er opgjort på timeniveau og undersøgelsesenheden er klokketimer.
Timerne er beregnet ved at gange antallet af klasser i et fag på et klassetrin med det vejledende timetal i det pågældende fag og klassetrin. I 10.
klasse er der vægtet med samme timetal som i 9. klasse.
Ved tolærerordninger og holddelt undervisning indgår kun læreren med flest klokketimer.
Datakilde: Styrelsen for It og Læring

Om data
Andelen af planlagte undervisningstimer med kompetencedækning baserer sig på skolernes indberetninger til Styrelsen for It og Læring fra deres administrative systemer.
Kompetencedækningen er opgjort på timeniveau og undersøgelsesenheden er klokketimer.
Timerne er beregnet ved at gange antallet af klasser i et fag på et klassetrin med det vejledende timetal i det pågældende fag og klassetrin. I 10. klasse er der
vægtet med samme timetal som i 9. klasse.
Kun normalklasser i folkeskolen indgår i opgørelserne. Der er kun medtaget fag på klassetrin, hvor der på landsplan er mere end 50 klasser, som har undervisning i det pågældende fag.
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Lærere, der ikke står registreret med undervisning i mindst ét fag, indgår ikke i opgørelserne. Tilsvarende er lærere, der ikke står registreret med undervisningskompetence eller tilsvarende kompetencer i mindst ét fag, udeladt fra opgørelserne.
Ved tolærerordninger og holddelt undervisning indgår kun læreren med flest klokketimer. Hvis de to lærere har lige mange timer, indgår læreren med
højest kompetenceniveau.
Definition af undervisningskompetence og tilsvarende kompetencer
At have undervisningskompetence i et fag betyder, at underviseren har haft det pågældende fag som linjefag på læreruddannelsen.
At have kompetencer svarende til undervisningskompetence betyder, at underviseren fx har en efteruddannelse, videreuddannelse, kompetencegivende
uddannelse eller et længerevarende kursusforløb, der vurderes at give kompetencer svarende til undervisningskompetence. Skolens leder må foretage et
skøn i denne forbindelse.
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Trivsel
Trivselsmålingerne består af fire indikatorer: faglig trivsel, ro og orden, social trivsel samt støtte og inspiration. Data vises på skoleniveau for skoleårene 2016/2017, 2017/2018 og 2018/2019.
Faglig trivsel, differentierende indikatorer, gennemsnit pr skole, Syddjurs Kommune, skoleåret
2018/2019

Afgrænsninger i figuren
Skoleår:

2018/2019

Kommune:

Syddjurs

Institutionstype:

Folkeskoler,

Institution:

Ebeltoft Skole, Hornslet Skole, Kolind Centralskole, Marienhoffskolen, Molsskolen, Mørke Skole,
Pindstrupskolen, Rosmus Skole, Rønde Skole, Thorsager Skole, Ådalsskolen (Syddjurs)

Specialskoler for børn

Note 1: Af diskretionshensyn er svarfordeling med færre end 5 afgivne svar på et spørgsmål blændet for den viste institution.
Datakilde: Styrelsen for It og Læring

Faglig trivsel, differentierende indikatorer, gennemsnit pr skole, Syddjurs Kommune,
skoleåret 2017/2018
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Afgrænsninger i figuren
Skoleår:

2017/2018

Kommune:

Syddjurs

Institutionstype:

Folkeskoler,

Institution:

Ebeltoft Skole, Hornslet Skole, Kolind Centralskole, Marienhoffskolen, Molsskolen, Mørke Skole,
Pindstrupskolen, Rosmus Skole, Rønde Skole, Thorsager Skole, Ådalsskolen (Syddjurs)

Specialskoler for børn

Note 1: Af diskretionshensyn er svarfordeling med færre end 5 afgivne svar på et spørgsmål blændet for den viste institution.
Datakilde: Styrelsen for It og Læring

Faglig trivsel, differentierende indikatorer, gennemsnit pr skole, Syddjurs Kommune,
skoleåret 2016/2017

Afgrænsninger i figuren
Skoleår:

2016/2017

Kommune:

Syddjurs

Institutionstype:

Folkeskoler,

Institution:

Ebeltoft Skole, Hornslet Skole, Kolind Centralskole, Marienhoffskolen, Molsskolen, Mørke Skole,
Pindstrupskolen, Rosmus Skole, Rønde Skole, Thorsager Skole, Ådalsskolen (Syddjurs)

Specialskoler for børn

Note 1: Af diskretionshensyn er svarfordeling med færre end 5 afgivne svar på et spørgsmål blændet for den viste institution.
Datakilde: Styrelsen for It og Læring
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Ro og orden, differentierende indikatorer, gennemsnit pr skole, Syddjurs Kommune, skoleåret
2018/2019

Afgrænsninger i figuren
Skoleår:

2018/2019

Kommune:

Syddjurs

Institutionstype:

Folkeskoler,

Specialskoler for børn

Institution:

Ebeltoft Skole, Hornslet Skole, Kolind Centralskole, Marienhoffskolen, Molsskolen, Mørke Skole,
Pindstrupskolen, Rosmus Skole, Rønde Skole, Thorsager Skole, Ådalsskolen (Syddjurs)
Note 1: Af diskretionshensyn er svarfordeling med færre end 5 afgivne svar på et spørgsmål blændet for den viste institution.
Datakilde: Styrelsen for It og Læring

Ro og orden, differentierende indikatorer, gennemsnit pr skole, Syddjurs Kommune, skoleåret
2017/2018

Afgrænsninger i figuren
Skoleår:

2017/2018

Kommune:

Syddjurs

Institutionstype:

Folkeskoler,

Institution:

Ebeltoft Skole, Hornslet Skole, Kolind Centralskole,

Specialskoler for børn
Marienhoffskolen, Molsskolen, Mørke Skole,
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Pindstrupskolen, Rosmus Skole, Rønde Skole, Thorsager Skole,

Ådalsskolen (Syddjurs)

Note 1: Af diskretionshensyn er svarfordeling med færre end 5 afgivne svar på et spørgsmål blændet for den viste institution.
Datakilde: Styrelsen for It og Læring

Ro og orden, differentierende indikatorer, gennemsnit pr skole, Syddjurs Kommune, skoleåret
2016/2017

Afgrænsninger i figuren
Skoleår:

2016/2017

Kommune:

Syddjurs

Institutionstype:

Folkeskoler,

Institution:

Ebeltoft Skole, Hornslet Skole, Kolind Centralskole, Marienhoffskolen, Molsskolen, Mørke Skole,
Pindstrupskolen, Rosmus Skole, Rønde Skole, Thorsager Skole, Ådalsskolen (Syddjurs)

Specialskoler for børn

Note 1: Af diskretionshensyn er svarfordeling med færre end 5 afgivne svar på et spørgsmål blændet for den viste institution.
Datakilde: Styrelsen for It og Læring
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Social trivsel, differentierende indikatorer, gennemsnit pr skole, Syddjurs Kommune, skoleåret
2018/2019

Afgrænsninger i figuren
Skoleår:

2018/2019

Kommune:

Syddjurs

Institutionstype:

Folkeskoler,

Specialskoler for børn

Institution:

Ebeltoft Skole, Hornslet Skole, Kolind Centralskole, Marienhoffskolen, Molsskolen, Mørke Skole,
Pindstrupskolen, Rosmus Skole, Rønde Skole, Thorsager Skole, Ådalsskolen (Syddjurs)
Note 1: Af diskretionshensyn er svarfordeling med færre end 5 afgivne svar på et spørgsmål blændet for den viste institution.
Datakilde: Styrelsen for It og Læring

Social trivsel, differentierende indikatorer, gennemsnit pr skole, Syddjurs Kommune, skoleåret
2017/2018

Afgrænsninger i figuren
Skoleår:

2017/2018

Kommune:

Syddjurs

Institutionstype:

Folkeskoler,

Institution:

Ebeltoft Skole, Hornslet Skole, Kolind Centralskole, Marienhoffskolen, Molsskolen, Mørke Skole,
Pindstrupskolen, Rosmus Skole, Rønde Skole, Thorsager Skole, Ådalsskolen (Syddjurs)

Specialskoler for børn
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Note 1: Af diskretionshensyn er svarfordeling med færre end 5 afgivne svar på et spørgsmål blændet for den viste institution.
Datakilde: Styrelsen for It og Læring

Social trivsel, differentierende indikatorer, gennemsnit pr skole, Syddjurs Kommune, skoleåret
2016/2017

Afgrænsninger i figuren
Skoleår:

2016/2017

Kommune:

Syddjurs

Institutionstype:

Folkeskoler,

Institution:

Ebeltoft Skole, Hornslet Skole, Kolind Centralskole, Marienhoffskolen, Molsskolen, Mørke Skole,
Pindstrupskolen, Rosmus Skole, Rønde Skole, Thorsager Skole, Ådalsskolen (Syddjurs)

Specialskoler for børn

Note 1: Af diskretionshensyn er svarfordeling med færre end 5 afgivne svar på et spørgsmål blændet for den viste institution.
Datakilde: Styrelsen for It og Læring
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Støtte og inspiration, differentierende indikatorer, gennemsnit pr skole, Syddjurs Kommune,
skoleåret 2018/2019

Afgrænsninger i figuren
Skoleår:

2018/2019

Kommune:

Syddjurs

Institutionstype:

Folkeskoler,

Specialskoler for børn

Institution:

Ebeltoft Skole, Hornslet Skole, Kolind Centralskole, Marienhoffskolen, Molsskolen, Mørke Skole,
Pindstrupskolen, Rosmus Skole, Rønde Skole, Thorsager Skole, Ådalsskolen (Syddjurs)
Note 1: Af diskretionshensyn er svarfordeling med færre end 5 afgivne svar på et spørgsmål blændet for den viste institution.
Datakilde: Styrelsen for It og Læring

Støtte og inspiration, differentierende indikatorer, gennemsnit pr skole, Syddjurs Kommune,
skoleåret 2017/2018

Afgrænsninger i figuren
Skoleår:

2017/2018

Kommune:

Syddjurs

Institutionstype:

Folkeskoler,

Institution:

Ebeltoft Skole, Hornslet Skole, Kolind Centralskole, Marienhoffskolen, Molsskolen, Mørke Skole,
Pindstrupskolen, Rosmus Skole, Rønde Skole, Thorsager Skole, Ådalsskolen (Syddjurs)

Specialskoler for børn
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Note 1: Af diskretionshensyn er svarfordeling med færre end 5 afgivne svar på et spørgsmål blændet for den viste institution.
Datakilde: Styrelsen for It og Læring

Støtte og inspiration, differentierende indikatorer, gennemsnit pr skole, Syddjurs Kommune,
skoleåret 2016/2017

Afgrænsninger i figuren
Skoleår:

2016/2017

Kommune:

Syddjurs

Institutionstype:

Folkeskoler,

Institution:

Ebeltoft Skole, Hornslet Skole, Kolind Centralskole, Marienhoffskolen, Molsskolen, Mørke Skole,
Pindstrupskolen, Rosmus Skole, Rønde Skole, Thorsager Skole, Ådalsskolen (Syddjurs)

Specialskoler for børn

Note 1: Af diskretionshensyn er svarfordeling med færre end 5 afgivne svar på et spørgsmål blændet for den viste institution.
Datakilde: Styrelsen for It og Læring

Om data
Trivselsmålingen består af 40 spørgsmål for elever på mellemtrinnet og i udskolingen (4.-9. kl.). Elever i indskolingen (0.-3. kl.) får 20 mere enkle spørgsmål. Data indsamles én gang om året via en national spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever i folkeskolen. Indikatorer beregnes kun for elever i 4.-9.
klasse.
Indikatorberegning
Indikatorerne er dannet på baggrund af statistiske analyser og er udtryk for grupperinger af spørgsmål, som grundlæggende måler den samme underliggende
holdning hos eleverne.
For hver elev beregnes et gennemsnit af svarene på spørgsmålene i indikatoren. Gennemsnittet går fra 1 til 5, hvor 1 repræsenterer den ringest mulige
trivsel, og 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel. Rapporten viser et gennemsnit af elevernes gennemsnit.
Derudover viser rapporten fordelingen af elevernes gennemsnit inden for fire grupper: 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.
En elevs besvarelse indgår kun i indikatoren, hvis eleven har svaret på mindst halvdelen af spørgsmålene i indikatoren.
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Bilag 2: Hørringssvar
Nedenfor ses de hørringssvar som administrationen i Børn og Læring har modtaget efter at kvalitetsrapporten har været i hørring i foråret 2020. Høringsperioden blev forlænget med ca. en måned på
grund af Covid-19 situationen.
Hørringssvar fra forældrebestyrelserne på skolerne
Hornslet Skole
Som vi tidligere har beskrevet det, finder vi ikke kvalitetsrapporterne som et
relevant redskab i skolebestyrelsernes virke.
I Skolebestyrelsen på Hornslet skole oplever vi at det er vanskeligt at bruge kvalitetsrapporterne som et relevant redskab i forhold til at lave fremadrettede strategier og principper, da den indeholder et tilbageblik på 2 skoleår. Der er i vores
optik tale om forældet viden, da bl.a. de økonomiske præmisser, kan være markant ændret inden kvalitetsrapporten kommer skolebestyrelsen i hænde.
Vi mener at disse kvalitetsrapporter bør holdes blandt skoleadministrationen og
ikke lægges ud i skolebestyrelserne, da man derved beder skolebestyrelserne tale
ind i et fagligt strategisk felt som vi ikke har en forudsætning for at bidrage konstruktivt til.
Rapportens fokus på præstation og sammenligning blandt skolerne skaber et
smalt fokus på hvilke parametre der skal præsteres inden for, fremfor det brede
uddannelsesperspektiv der er kendetegnet ved folkeskolen.
På vegne af skolebestyrelsen Hornslet Skole
Tine Grynnerup, Formand.
Marienhoffskolen Skolebestyrelsen har med stor interesse læst og diskuteret kvalitetsrapporten.
Særligt bemærker vi 2 ting, som, vi ønsker at kommentere på:
1. Trivsel.
Der er ingen positiv udvikling på trivselsområdet i kommunen (Marienhoffskolen har forbedret sig marginalt det seneste år), på trods af, at det er et af kommunens fokusområder. Mest alarmerende finder vi det, at andelen af elever som
oplever mobning, er steget for tredje år i træk. Dette finder vi helt uacceptabelt.
Skolebestyrelsen har, i Marienhoffskolens budget 2019/2020, prioriteret ressourcer til en målrettet indsats for bedre trivsel. Vi har ikke nået at diskutere hvilken
betydning det seneste budgetforlig, med bl.a. reduktion i tildeling pr elev, får for
vores prioritering på dette område. Men vi noterer os, at vilkårene ikke umiddelbart ser ud til at være blevet bedre, for vores planlagte indsatser.
Vi er desuden nervøse for trivslen i indeværende skoleår, hvor Corona har ændret alles hverdag. Trivslen for elever i 6.-9. klasse er et opmærksomhedspunkt
hos os, særligt i forhold til ensomhed. Skulle det vise sig at trivslen påvirkes påviseligt negativt som følge af isolation/hjemmeundervisning, håber vi at Syddjurs
Kommune vil gribe hurtigt ind med en kommunal indsats.
2. Forholdet mellem de dygtigste og de svageste elever.
Vi kan konstatere, at målsætningerne om, at andelen af de allerdygtigste elever i
dansk og matematik skal stige år for år, samt at andelen af elever med de dårligste resultater skal reduceres år for år, ikke opfyldes for alle klassetrin.
Vi undrer os desuden over de relativt store forskelle på klassetrin, når man ser på
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antallet af de allerdygtigste elever og antallet af elever som klarer sig dårligt.
Som bestyrelse er det vanskeligt at arbejde med konkrete tiltag til at forbedre
denne udvikling pr klassetrin, når årsagerne ikke er kortlagte. En kommunal
kortlægning/årsagssammenhæng synes at være i alles interesse.
Kvalitetsrapporten er et vigtigt redskab for skolebestyrelsen, og vi anerkender
den kommunale indsats for at synliggøre kvaliteten i Syddjurs’ skoler.

Mørke Skole
Rosmus Skole

Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen, Marienhoffskolen
Mørke skoles Fællesbestyrelse havde ingen yderligere kommentarer. De bemærkede resultater mm.
Kvalitetsrapporten 2020 bygger på data fra skoleåret 2018-19 og ældre. Der er
allerede sket meget på skolen siden. Derfor indsendte bestyrelsen også dette
høringssvar til F & I udvalget i januar 2020, hvor der var evaluering af kvalitetsrapporten:
Kvalitetsrapporten i sin nuværende form bruger vi ikke. Den bringer ikke ny viden og gør os
ikke klogere. Vi oplever heller ikke, at den styrker dialogen om skolen med politikere og forvaltning.
Vi forslår derfor, at kvalitetsrapporten droppes.
Vi vil til gengæld meget gerne fortsætte den gode og tætte dialog om skolen med politikerne som
vi allerede oplever.
Denne dialog kan også udvikles videre. Det er ikke kvalitetsrapporten, der bidrager her.
Vi er overordnet set rigtig stolte af de resultater, vi har opnået på Rosmus Skole.
Det er dog også i tallene tydeligt at se, at vi i skoleåret 2018-19 stod i en ekstrem
situation med et elevtal, der over nogle måneder forøgede vores elevtal med en
tredjedel. Dette faktum gør, at vi på mange måder nu står med en ny baseline ift.
vores resultater, for hvordan skal vi sammenligne resultater bagudrettet, når så
mange af vores elever er nye?
Vi står i disse år overfor meget store reduktioner i vores ressourcetildeling. Det
vil selvfølgelig udfordre vores muligheder for fortsat at levere den kvalitet, vi
ønsker.
Vi forventer og håber, at disse reduktioner gennemføres i samarbejde med os. Vi
har også fortsat et ønske om at socioøkonomiske forhold ind tænkes i budgettildelingen fremadrettet.
Vores prioritet er helt klar. Vi ønsker fortsat, at Rosmus Skole rummer alle børn
fra 0.-9. kl. som selvstændig skole med egen ledelse og bestyrelse. Det er fundamentet for, at vi lykkes.
Vi er meget stolte af vores resultater:
- Vi rummer næsten alle børn i skoledistriktet (99%)
- Vi lykkes med positiv undervisningseffekt år efter år
- Vi lykkes med god trivsel og stærkt fællesskab
- Vi er en attraktiv skole, der tiltrækker børn og forældre langvejs fra
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- Vi har opbygget sammenhængende læringsmiljø for 0-16 års området
- Vi er afgørende medspiller i lokalområdet (landsbyklynge, Rock i Rusk etc.)
En vigtig brik i ovenstående er, at vi lokalt har råderum til at finde ”vores veje” i
fællesskab mellem forældre, medarbejdere, børn og ledelsen. Rosmus Skole er
vores skole!
Vi håber,
- at der i Syddjurs Kommune fortsat er råd til at prioritere høj kvalitet i skoler og
dagtilbud
- at der er politisk vilje til fortsat at vægte lokalt råderum
- at dialogen mellem forældre, de professionelle samt politikerne i Syddjurs fortsat kan udvikles og styrkes.

Thorsager Skole

Med venlig hilsen
Pernille Clemmensen, formand Fællesbestyrelsen for Rosmus Skole & Børnehus
Thorsager skole og Børnehus har gennem de seneste tre år arbejdet målrettet
med synlig, målstyret læring i fagene dansk og matematik i et tæt samarbejde
mellem medarbejdere, vejledere og ledelse. Vi glæder os over, at vi de senest to
år har sendt eleverne i 6. klasse videre, hvor 80 % af eleverne har opnået resultatet ”god-rigtig god eller fremragende” i de nationale tests i dansk og matematik.
Skolen har kommunens højeste procentvise kompetencedækning.
Vi er i bestyrelsen og blandt medarbejderne optagede af elevernes oplevelse af
medindflydelse. Der arbejdes med det på alle årgange, blandt andet med henblik
på at skærpe elevernes opmærksomhed på, hvor og hvornår de har indflydelse.
Bestyrelsen valgte i 2018-2019 valgt at sætte fokus på trivsel og antimobbepolitik, med inddragelse af børn og medarbejdere, for herigennem at styrke fællesskabet og dermed lærings- og trivselsmiljøet i Thorsager Skole og Børnehus. Hvis man ser på de opnåede resultater i de sidste målinger har dette tiltag
haft en særdeles positiv effekt. På Thorsager Skole bliver der taget hånd om
børnenes trivsel.
Vi glæder os over, at vi også i år opfylder målet om, at andelen af elever, der på
spørgsmålet om de er blevet mobbet svarer ”aldrig” eller ”sjældent”, er på
100 %.
I skoleåret 2019-20 er der brugt ressourcer til tolærerordninger og udvikling af
co-teaching
Vi ser Thorsager Skole og Børnehus som et godt sted at være barn, forældre og
medarbejder. Vores resultater viser, at medarbejderne er fokuserede på både
børnenes og egen læring og har kompetencer, mod og lyst til at udvikle skolen til
glæde for børn og forældre. Vi har et stabilt elevgrundlag og tiltrækker elever fra
andre distrikter og privatskoler. Vi har en rigtig engageret forældre gruppe som
yder en stor indsats i forhold til at kvalificere skolen.
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Thorsager Skole er et vigtigt omdrejningspunkt for mange aktiviteter i lokalområdet og er af afgørende betydning for den fortsatte tilflytning af nye familier.
På vegne af forældrevalgte i bestyrelsen
derrepr. i MED

Ådalsskolen

Demorådet

På vegne af medarbej-

Thøger Terp
Kirsten Gregersen
Formand for bestyrelsen
Næstformand MED
Thorsager Skole og Børnehus
Thorsager Skole og
Børnehus
Kvalitetsrapporten er drøftet i bestyrelsen, men bestyrelsen ønskede ikke at
kommentere på den.
Vi er glade for at se, at andelen af elever der består dansk og matematik ligger højere end landsgennemsnittet. Dette tolker vi sådan, at Syddjurs Kommune er god til
især at sikre, at så mange elever består folkeskolen som muligt. Dog kan vi være
bekymret når karaktergennemsnittet for 9.klasses afgangseksamen på næsten alle
folkeskoler ligger under landsgennemsnittet. Det er også problematisk, at karaktererne i matematik er så forskellige på de enkelte skoler. Dermed er det vigtigt, at
Syddjurs Kommune lige netop har ekstra fokus på herpå. Vi vil derfor rose
Syddjurs Kommune for at have fokus på disse ting, og opfordre til fortsat øget
fokus.
Vi kan være bekymret når, antallet af elever på Pindstrupskolen og i heltidsundervisning er stigende. Her er det også vigtigt at Syddjurs Kommune er opmærksomme. Vi vil opfordre til, at Syddjurs Kommune redegører for, hvorfor elevtallet er
stigende netop her. Er det fordi, der er flere elever som får tilbudt specialundervisning, eller er det fordi, der er flere der får et behov for specialundervisning? Hvis
det er det sidste, som er tilfældet, kan det muligvis bunde i et større problem.
Vi er glade for at trivslen på folkeskolerne ligge på et fornuftigt niveau ift. landsgennemsnittet. Det er vigtigt, at Syddjurs Kommune fortsætter med at have fokus
herpå, således at trivslen ikke forringes.
Andelen af elever der i 2018 er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder
efter folkeskolen er markant lavere ved elever fra Rønde Skole og Kolind Centralskole sammenlignet med landsgennemsnittet. Og andelen af elever der i 2017 er i
gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter folkeskolen er markant lavere
ved elever fra Marienhoffskolen og Ådalskolen sammenlignet med landsgennemsnittet. Vi vil derfor ønske, at Syddjurs Kommune undersøger om dette stadig er
sådan i dag, og i så fald hvorfor?
Med venlig hilsen

Syddjurs Fælles
Elevråd

På vegne af DemoRådet - Syddjurs Politiske Ungeråd
Magnus Mouritsen & Katrine Skov-Hansen
Efter gennemlæsning af kvalitetsrapporten sendes hermed en tanke/forslag til eventuelle ændringer.
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Karaktere ved 9. Klasses bundne prøvefag
Både i dansk og matematik ligger gennemsnittet i Syddjurs under landsgennemsnittet. Hvordan kan man løse dette bedst muligt? I forhold til den nuværende 8. klasse, så ville det nok være en ide at afskaffe iværksætteri/innovation. Eller i det
mindste rykke det ned på et niveau, som er passende. Det vil fx for 6.klasse være et
mere passende niveau i fht det niveau, vi blev undervist på i 9. klasse.
I 8. klasse ville man kunne bruge tiden mere fornuftigt fx ved at lave opsummerende arbejde i nogle specifikke fag. Dette vil hjælpe eleverne meget og samtidig, er
der mere tid til lærerne, til at undervise eleverne i deres weakpoints. Vi har haft stor
glæde af det på Ådalsskolen. Vi føler os bedre forberedte på eksamen, fordi vi har
brugt tiden på ekstra, men nyttigt arbejde. Hvis man gjorde det på alle Syddjurs
skolerne, ville det måske påvirke karaktergennemsnittet?
Dette kunne også være en afhjælpning på problemet af andel af elever som ikke
møder op til eksamen. Fordi folk vil føle sig mere parat og klar til at tage denne
udfordring op, ville man kunne forbedre dette problem også.
Resultater ved nationale test
Gennemsnittet for elever med gode resultater stiger, mens antallet for elever med
dårlige resultater falder. Så på dette punkt er Syddjurs’ skoler meget godt med.
Trivsel
Vi lægger meget godt i fht landsgennemsnittet. Men hvis man stikker lidt dybere,
kan man se, at flere og flere bliver mobbet de sidste 4 år. Lidt over 10% af børnene
på Syddjurs’ skoler, føler sig mobbet. Det er godt, der er en indsats, men man skulle måske diskutere kvaliteten af indsatsen mod mobning, når antallet elever der
føler sig mobbet stiger.
Vh. Syddjurs fælles elevrådsformand
Mads Borup Simonsen
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