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Forord 
Rapporten er udarbejdet i forhold til bekendtgørelsen fra juni 2014 efter folkeskolereformen, den skal 
behandles og godkendes politisk. 
 
Der er med bekendtgørelsen kommet et større fokus på resultater frem for input og aktiviteter, hvilket 
er i overensstemmelse med folkeskolereformens krav og fokus. Fokus er på resultater i forhold til ele-
vernes læring og trivsel. 
 
Denne rapport er blevet udarbejdet på baggrund af data fra ledelses- og informationssystemet LIS, der 
indeholder de obligatoriske og midlertidige indikatorer, der skal indgå i rapporten. Derudover indehol-
der den også de kommunale indsatsområder for skolevæsnet i Assens Kommune.   
 
Resultaterne fra de nationale test findes i LIS men må ikke offentliggøres. Resultaterne bruges til at 
formulere vurderinger i forhold til det første og andet nationale måltal. Da resultater ikke må offentlig-
gøres er vurderingerne i rapporten af en generel karakter. De nationale test bliver drøftet ude på skoler-
ne, når der er skoletilsyn med administrationen.  
 
Skolernes kvalitetsrapport 2014/15 er en fælles rapport for alle folkeskoler og specialskoler i Assens 
Kommune. 
Der er i forhold til udarbejdelse af rapporten et krav om, at skolebestyrelserne skal udtale sig om den 
samlede rapport.  
Assens Kommune har valgt, at administrationen udarbejder rapporten med henblik på at sende den ud 
til skolerne, så de derved får mulighed for at kommentere rapporten. 
 
Skolernes kvalitetsrapport skal betragtes som et resultat- og styringsværktøj, der kan bruges i en udvik-
lende dialog mellem administrationen og skolerne.  
 
Generelt viser resultaterne at eleverne i Assens Kommune klarer sig godt. Der arbejdes med fælles 
kommunale indsatser og de enkelte skoler arbejder ligeledes med deres resultater og igangsætter initiati-
ver for at forbedre elevernes læring og udvikling år for år. 
 
Rapporten viser med tydelighed en forskel fra baseline året: 2013/14 og frem til 2014/15, hvilket frem-
adrettet gør rapporten til en baggrund for en konstruktiv dialog omkring udvikling af skolevæsenet i 
Assens Kommune. 

 
God læselyst. 
 
Vicedirektør Velfærd 
Dagtilbud og Skole  
Esben Krægpøth 
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1. Indledning 
Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk 
evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungerer som grundlag for lokal dialog og 
kvalitetsudvikling ude på skolerne. 
Den er udarbejdet i afdelingen for dagtilbud og skole januar 2016.  
 
Assens Kommune har i tråd med lovgivningen på området besluttet at kvalitetsrapporten skal udarbej-
des i 2015, 2016 og herefter hvert andet år. 
Denne rapport omhandler skoleåret 2014-15, hvor skolereformen trådte i kraft.  
Skoleåret 2013/14 blev i den første skolerapport betragtet som en baseline for de kommende år, hvor 
der er fokus på mål og resultatstyring. 
Mål og resultater i denne rapport kan derfor være med til, at beskrive udviklingen på skolerne. 
 
Rapporten indeholder en beskrivelse af nationalt og kommunalt fastsatte mål for skolevæsenet med 
tilhørende resultatmål.  
Rapporten indeholder udvalgte resultater fra LIS, der ligger til grund for vurderingen af niveauet i 
kommunens skolevæsen.  
Skolerne er blevet bedt om at kommentere på rapporten i forhold til resultaterne og de indsatser, der er 
blevet gennemført på skoleniveau. 
Tilsammen danner ovenstående resultater, vurderinger og kommentarer skolernes kvalitetsrapport for 
skoleåret 2014/15. 
 
Det er vigtigt at holde sig for øje, at skolens indhold er mangfoldigt og ikke alt lader sig måle og veje. 
Derfor kan de udvalgte data i kvalitetsrapporten i sig selv ikke vise et fyldestgørende billede af skolernes 
virkelighed, men vise tendenser og progressioner af elevernes læring og trivsel.  
  
For de nærmere krav til udarbejdelse af kvalitetsrapporten henvises til bekendtgørelsen nr. 698 af 23. 
juni 2014 om kvalitetsrapporter samt bemærkningerne til L150  
Datagrundlaget i rapporten stammer fra LIS, der blev lanceret i oktober 2014.  
LIS tilgås via www.uvm.dk/lis eller https://www.uddannelsesstatistik.dk/ 
 
 
Den 4. januar 2016 blev der på Børne- og Uddannelsesudvalget orienteret om og fremlagt en tidsplan 
for skolernes kvalitetsrapport 2014/15. Der blev orienteret, at rapporten bliver behandlet og godkendt i 
Byrådet den 27. april 2016.  
 
  

http://www.uvm.dk/lis
https://www.uddannelsesstatistik.dk/
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2. Sammenfattende helhedsvurdering 
Dette afsnit indeholder en helhedsvurdering af resultaterne i LIS for skolerne i Assens Kommune samt 
til sidst i afsnittet en opsamling af de handlingsplaner, der er blevet iværksat på skoleniveau. 
 
Ved en mere detaljeret gennemgang af resultaterne i LIS tydeliggøres det, at der er en diversitet i resul-
taterne fra skole til skole og fra klassetrin til klassetrin. Denne diversitet vil ikke fremstå tydeligt i rap-
porten her, da skolernes kvalitetsrapport er et billede af det samlede skolevæsen i Assens Kommune. 
 
I nedestående helhedsvurdering vil kvalitetsrapportens hovedoverskrifter og måltal kort blive kommen-
teret for yderlig uddybning af overskrifterne henvises til rapportens indhold. 
 
På baggrund af de nationale måltal i LIS vurderes følgende: 
 

 ”Gode resultater i dansk, læsning” 
Målsætningen er, at 80 % af alle elever skal ligge indenfor kategorien: ”andelen af elever med 
gode resultater i dansk, læsning”.  
Eleverne i Assens Kommune klarer sig godt på 8. klassetrin, resultaterne her ligger over mål-
sætningen. På 2., 4. og 6. klassetrin er resultaterne under målsætningen. Udfordringen er størst 
på 4. klassetrin. 

 ”Gode resultater i matematik”  
Målsætningen er, at 80 % af alle elever skal ligge indenfor kategorien: ”andelen af elever med 
gode resultater i matematik”.  
Eleverne i Assens Kommune klarer sig godt på 6. klassetrin, da resultaterne er tæt på målsæt-
ningen. Eleverne på 3. klassetrin ligger længere væk fra målsætningen, men har rykket sig meget 
siden 2013/14. 
 

 ”Andelen af allerdygtigste elever i dansk, læsning” 
Målsætningen er, at ”antallet af de allerdygtigstes elever” skal stige år for år.  
Resultaterne for eleverne i Assens Kommune viser, at der for eleverne på 4., 6. og 8. klassetrin 
har været en stigning. Der har for eleverne på 2. klassetrin været et fald. 

 ”Andelen af allerdygtigste til matematik” 
Målsætningen er, at ”antallet af de allerdygtigste elever” skal stige år for år.  
Resultaterne for eleverne i Assens Kommune viser, at der for eleverne i 3. og 6. kl har været en 
stigning i antallet af allerdygtigste elever. 
 

 ”Andelen af elever med dårlige resultater i dansk, læsning” 
Målsætningen er, at ”andelen af elever med dårlige resultater uanset social baggrund skal redu-
ceres”.  
Resultaterne for eleverne i Assens Kommune viser, at for eleverne på 2., 6. og 8. klassetrin har 
der været en reduktion af andelen af elever med dårlige resultater. For eleverne på 4. klasse har 
der været en stigning. 

 ”Andelen af elever med dårlige resultater i matematik”  
Målsætningen er, at ”andelen af elever med dårlige resultater skal reduceres”.  
Resultaterne for eleverne i Assens Kommune viser, at der for eleverne på 3. og 6. klassetrin har 
været en reduktion af andelen af elever med dårlige resultater. 
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På baggrund af de andre indikatorer: trivsel, overgang til ungdomsuddannelse, inklusion og 
kompetencedækning, vurderes følgende. 

 

 Trivsel 
De første resultater fra den nationale trivselsundersøgelse er at finde inde i LIS. Disse resultater 
kan dog ikke sammenlignes med andre trivselsresultater, da det er første gang skolerne har del-
taget i en sådan undersøgelse. Skolerne skal deltage i en lignende undersøgelse fra januar til 
marts 2016. 
Skolerne i Assens Kommune har løbende fokus på elevernes trivsel med konkrete tiltag, hvilket 
vil fremgå af denne rapport.  
 

 95 pct.-målsætning 
Målsætningen er, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre mindst en ungdomsuddannel-
se i 2015. Resultaterne i LIS viser, at de sidst opgjorte tal for Assens Kommune er fra skoleåret 
2012/13 og ligger på 93,7 %. 

 

 Inklusion  
Målsætningen er, at 96 % af eleverne i folkeskolen skal være inkluderet i den almene undervis-
ning i 2015. Resultaterne i LIS viser, at 95 % af eleverne i Assens Kommune deltager i den al-
mene undervisning. 
Assens Kommune har udarbejdet en SDQ-trivselsundersøgelse. Resultaterne herfra skal danne 
udgangspunkt for de initiativer og tiltag vi i Assens Kommune vil arbejde videre med for at øge 
andelen af elever, der inkluderes. 

 

 Kompetencedækning 
Målsætningen om fuld kompetencedækning skal opnås i 2020. 
Resultaterne i LIS viser, at der er udfordringer i forhold til kompetencedækningsgraden.  
I Assens Kommune er der påbegyndt et efteruddannelsesforløb for kommunes lærere med start 
i skoleåret 2014/15 og dermed forventes det at målsætningen er opfyldt i 2020.  

2.1 Opsamling af handlingsplaner 
 
På baggrund af resultaterne fra LIS har skolerne bl.a. taget initiativ til at fokusere på: 

o Læringsstyret undervisning og synlig læring 
o At arbejde systematisk med elevernes resultater i elevplanen: MinUddannelse 
o Styrke samarbejdet mellem ledere, de forskellige vejledere og lærere med henblik på at øge ele-

vernes læring og trivsel 
o Udvikle de pædagogiske læringscentre med henblik på at styrke faglig ledelse 

 
Kommunalt har Assens Kommune besluttet at have fokus på: 

o Kompetenceudvikling 
o Matematik som indsatsområde 
o SDQ-trivselsundersøgelsen  
o Udvikling af partnerområder og pædagogiske læringscentre 
o Kommunale visioner og strategier 
o Faglig ledelse 
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3. Mål og resultatmål 
Dette afsnit beskriver kort, hvilke nationale mål med tilhørende resultatmål skolerne arbejder henimod. 
Afsnittet indeholder også en kort beskrivelse af de kommunale mål. 

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 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 

arbejdet med at højne kvaliteten i folkeskolen. Opfyldelsen af målene sigter mod, at eleverne i den dan-

ske folkeskole opnår et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen – herunder at flere elever op-

når karakteren 2 i dansk, læsning og matematik – samt at folkeskolen i højere grad understøtter opfyl-

delsen af målsætningen om, at 95 pct. af en ungdomsårgang gennemfører mindst en ungdomsuddan-

nelse.  

 

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 læse og regne i de nationale test 

 Andelen af de allerdygtigste elever i dansk 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 læseresultater i de nationale test for læsning og matematik uan-

set social baggrund skal reduceres år for år 

 

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  
 
Kommunale mål: 
 
Kompetenceudvikling 
Der er afsat penge til at kompetenceudvikle lærerne. Der arbejdes henimod, at alle lærere, der undervi-
ser i skolen vil have gennemført et forløb i forhold til de fag de underviser i fra 2020. 
 
Matematik som et indsatsområde 
Matematiknetværket mødtes for første gang i august 2015 med henblik på at styrke vidensdelingen mel-
lem matematikvejlederne og sætte fokus på elevernes læring. Der udarbejdes en tidsplan for udvikling af 
en vision for matematik med opstart august 2016. 
 
Inklusion og trivsel 
Assens Kommune vil arbejde videre med resultaterne fra SDQ-undersøgelsen med henblik på at øge 
trivslen og skabe inkluderende læringsmiljøer. 
 



Skolernes Kvalitetsrapport for skoleåret 2014/2015 

Side 8 af 48 
 

Udvikling af partnerområderne herunder udvikling af pædagogiske læringscentre 
Målet med de pædagogiske læringscentre er, at skabe et fagligt samarbejde mellem lærere, de faglige 
vejledere og ledere i forhold til elevernes læring og trivsel. 
 
Faglig ledelse 
Faglig ledelse ligger i tråd med folkeskolereformens nye krav, der stilles til ledelsen i folkeskolen.  
Reformen har sat fokus på ledelse af de processer, som skaber mulighed for målopfyldelse i forhold til 
folkeskoleloven. 
 
Nyorganisering af tosprogsområdet 
Processen og implementeringen af ændringerne står beskrevet i projektplanen for tosprogsområdet og 
træder i kraft august 2016.   
 
Udarbejde ny it-strategi 
Der arbejdes på at udarbejde en ny it strategi. Udgangspunktet er evalueringen af den forrige didaktiske 
digitaliseringsstrategi og de tilhørende høringssvar.  
 
Derudover er der i Assens Kommune formuleret visioner/strategier, der er relevante for skole-
området, der skal tænkes med ind i de forskellige mål og initiativer.  
 
 

 
 
Der er overordnet 4 perspektiver i denne vision: 

1. At skabe inkluderende dagtilbud og skoler 
2. At skabe høj faglighed i dagtilbud og skoler gennem engagerede og kompetente medarbejdere 
3. At skabe lyst til udvikling og læring i dagtilbud og skoler 
4. At skabe tryghed og sammenhænge i barnets/den unges liv 

 
Disse fire perspektiver konkretiseres yderligere i selve visionen. 
 
 
 
 
 

Byrådet vedtog ved budgetforlig i 
2011 visionen:  
I Assens Kommune lykkes alle 
børn. 
Visionen er gældende frem til 2018. 
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Målet er: at vi samarbejder på tværs/netværksbaseret i hele organisationen i forhold til at skabe de bed-
ste rammer for elevernes læring og trivsel. 
 
 
 
  
Den sammenhængende vejledningsstrategi  
 

 
 
 
 
Vejledningsstrategien har fokus på kommunens børn og unge i forhold til, at alle får et godt børne- og 
ungeliv og bliver uddannelsesparate. 

  

I 2015 blev der udarbejdet en vision om at 
arbejde Prof på Tværs 
 

I 2015 blev der i tværfagligt samarbejde 
udarbejdet en sammenhængende vej-
ledningsstrategi. 
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4. De nationale måltal 
 
Dette afsnit indeholder en beskrivelse af, hvordan skolerne i Assens Kommune ligger i forhold til de tre 
nationale måltal samt en beskrivelse af hvilke initiativer, der bliver iværksat ude på skolerne. 
 
Assens Kommune har valgt at opgøre elevernes præstationer i de nationale test som en gennemsnitlig 
præsentation i forhold til de tre nedestående måltal: 
 

1. ”Andel elever med gode resultater i dansk, læsning / matematik”  
 

2. ”Andel af de allerdygtigste elever i dansk, læsning / matematik”  
 

3. ”Andel elever med dårlige resultater i dansk, læsning / matematik”  
 
Nedestående beskrivelse af resultater er foretaget på baggrund af resultaterne fra de nationale test, der 
findes i LIS.  Resultaterne er underlagt bestemmelser om fortrolighed og må ikke offentliggøres i kvali-
tetsrapporten, hvorfor der ikke vises grafer og tabeller, men de kommenteres i næste afsnit.  
Graferne og tabellerne vil blive drøftet ude på skolerne og ved skoletilsyn.  
Byrådet vil blive orienteret om relevante data. 
 

4.1 Måltal 1: Folkeskolen skal udfordre alle ellever, så de bliver så dygtige, 
de kan. 
Kvantificerbart måltal: 

- 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test  
- andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år   

 
Gode resultater i dansk, læsning: 
Målsætningen er, at 80 % af alle elever skal ligge indenfor kategorien: ”andelen af elever med gode re-
sultater i dansk, læsning”.  
 
Resultaterne viser, at eleverne i 8.kl. ligger over målsætningen på 80 %.  
Eleverne i 2. og 6. kl. ligger lidt under, og der har været en stigning i resultaterne fra skoleåret 2013/14.  
Eleverne i 4. kl. ligger længst væk fra målsætningen og deres resultat har været faldende siden 2013/14. 
Resultaterne for 6. og 8. kl. ligger over landsgennemsnittet. 
 
Gode resultater i matematik: 
Målsætningen er, at 80 % af alle elever skal ligge indenfor kategorien: ”andelen af elever med gode re-
sultater i matematik”.  
 
Resultaterne viser, at eleverne i 6. kl. er tæt på målsætning og der har været en stigning fra skoleåret 
2013/14. 
Eleverne i 3. kl. ligger lidt længere væk fra målsætningen, og der har været en relativ stor stigning fra 
skoleåret 2013/14. 
Resultaterne for 6. kl ligger over landsgennemsnittet. 
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Andelen af allerdygtigste elever i dansk, læsning: 
Målsætningen er, at ”antallet af de allerdygtigstes elever” skal stige år for år.  
 
Resultaterne viser, at der for eleverne i 4.kl, 6. kl og 8. kl. har været en stigning i andelen af allerdygtigst 
elever fra 2013/14.  
Resultaterne for eleverne i 2. kl. viser et fald. 
Resultaterne for 2., 4. og 6. kl. ligger over landsgennemsnittet. 

 
Andelen af allerdygtigste til matematik: 
Målsætningen er, at ”antallet af de allerdygtigste elever” skal stige år for år.  
 
Resultaterne viser, at der for eleverne i 3.kl. og 6. k. har været en stigning i andelen af allerdygtigste ele-
ver. Den største stigning var for eleverne i 6.kl., der nu ligger over landsgennemsnittet. 
 
 

4.2 Måltal 2: Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i for-
hold til faglige resultater. 
Kvantificerbart måltal: 

- andelen af elever med dårlige læseresultater i de nationale test for læsning og matema-
tik uanset social baggrund skal reduceres år for år 

 
 
Andelen af elever med dårlige resultater i dansk, læsning: 
Målsætningen er, at ”andelen af elever med dårlige resultater uanset social baggrund skal reduceres”.  
 
Resultaterne viser, at der for eleverne i 2., 6. og 8. kl. har været en reduktion af andelen af elever med 
dårlige resultater. På 6. og 8. kl. ligger resultaterne under landsgennemsnittet. 
For eleverne i 4. kl. har der været en stigning. 
 
 
Andelen af elever med dårlige resultater i matematik:  
Målsætningen er, at ”andelen af elever med dårlige resultater skal reduceres”.  
 
Resultaterne viser, at for eleverne i 3. og 6. kl. har været en reduktion af andelen af elever med dårlige 
resultater. På 6. kl. ligger de under landsgennemsnittet og på 3. kl. er de tæt på landsgennemsnittet. 

4.3 Initiativer og handlingsplaner ude på skolerne i forhold til at opfylde de 
to først nationale måltal 

 
Der er mange initiativer ude på skolerne for enten at fastholde de gode resultater eller for at forbedre 

resultaterne i fagene dansk og matematik.  
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I dansk kan der nævnes nedenstående initiativer: 

o Der er fokus på læsning i alle fag 

o Der arbejdes med læsetest (LUS) og andre læseforløb (VAKS)  

o Der forgår en løbende evaluering af læseresultaterne 

o Der er oprettet læsebånd 

o Der er fokus på læsevejledning på alle årgange 

o De frivillige nationale test afprøves 

o Holddannelse i forhold til at styrke elevernes individuelle niveau  

o Ekstra lærere og læsevejledere er blevet tilknyttet undervisningen 

 
I faget matematik kan der nævnes nedestående initiativer: 
 

o Der er nedsat fagudvalg i matematik 

o Matematiksystemet er udskiftet til et system, der har tydeligere læringsmål 

o Der er ansat/uddannet matematikvejledere 

o Der forgår en løbende evaluering af resultaterne 

o De frivillige nationale test afprøves 

o Oprettelse af ressourcecentre 

 

Initiativer for at øge ”andelen af de allerdygtigste elever og mindske antallet af elever med dår-

lige resultater”  

o Målrettet indsats i forhold til testresultater og tilrettet trinmål, så der ydes den rette indsats over-

for den enkelte elev 

o Udviklingsarbejde omkring synlig læring og læringsmålstyret undervisning 

o De pædagogiske læringscentre er under udvikling og opkvalificeres. Der skal med fokus på de 

pædagogisk læringscentre skabes en øget brug af de forskellige vejledere 

o Skolerne arbejder med elevplanen: Min Uddannelse 

o Indførelse af klassekonferencer og læringskonferencer  

o Øget fokus på at skabe tilbud til elever med særlige forudsætninger 

o Øget fokus på at etablere holdundervisning der bl.a. organiseres efter niveau 

o Øget fokus på fælles obligatoriske kurser i klasseledelse 

o Øget fokus på digitale lærings- og undervisningsmidler og læringsstrategier 

o Øget fokus på brug af data til at arbejde med den enkelte elevs udvikling og læring, eksempelvis 

ved brug af Beregneren 

o Særlige forløb og kompetencer til at understøtte højtbegavede børn og talenter  

o Fokus på sprog og begrebsudvikling fra skolestart  
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4.4 Specialskoler 
 
De nationale måltal for skoleåret 2014/15 for specialskoler i Assens Kommune er begrænset og deres 
omfang.  
Specialskolerne vurderer hver enkelt elev i forhold til deltagelse i nationale test. Alle elever går som udgangspunkt op 
til national test, med mindre der er funktionsmæssige årsager der kræver en undtagelse. 
 
Skolerne har særlig fokus på de tre store fag, dansk, matematik og engelsk.  
 
Det faglige niveau og resultater;  
 
 

 Testresultaterne fra dansk ligger på niveau med, eller under landsgennemsnittet og fordeler sig 
på ikke tilstrækkelig, mangelfuld og jævne præstationer. Afkodning er en typisk udfordring for 
eleverne 

 I engelsk var alle elever fritaget for test  

 I matematik var alle elever fritaget for de obligatoriske test, men nogle elever deltog i de frivilli-
ge, og resultaterne fordeles sig på ikke tilstrækkelig, mangelfuld og jævne præstationer.  

 
 
Elever der er fritaget for nationale test evalueres på baggrund af andre test, eksempelvis LUS (læseud-

viklingsskema) og andre faglige prøver. Ud fra en generel vurdering er der en progressiv udvikling i 

elevernes læsning og matematik. Da den enkelte elev har sin egen udviklingsprofil og individuelle ud-

viklingsmål inden for det faglige, personlige og sociale område, er det vanskeligt at udarbejde en samlet 

konklusion på testmaterialet.   

 
Tallene fra specialskolerne skal læses med forsigtighed, da elevgrundlaget i de forskellige test ofte er 1-4 
elever og derfor kan udsvinget være stort på den enkelte årgang.  

4.5 Ungdomsskolen - Pitstop 
 
Formålet med Pitstop er gennem en midlertidig, målrettet, koncentreret indsats – og under medvirken 
af de rette ressourcepersoner - at forebygge og forhindre udskillelse af elever på folkeskolens ældste 
klassetrin, dvs. 7. til 10. årgang. 
 
Der er tale om en indsats, hvor eleven i en periode indgår i et forløb på Ungdomsskolen, der skal imø-
degå de problematikker, der truer elevens trivsel på hjemskolen. Indsatsen afvikles i et tæt samarbejde 
med elevens hjemskole og med de ressourcepersoner, der i kommunalt regi kan medvirke til at give den 
konkrete støtte og vejledning før under og efter forløbet. 
 
Indsatsen sammensættes som en kombination af faglig undervisning, der udvikler elevens færdigheder i 
dansk, matematik og engelsk - og fx projektarbejde, værkstedsaktiviteter, personlig udvikling, social 
træning, samtaler, motion, praktik, uddannelses- og virksomhedsbesøg og rådgivning. 
 
Skolerne er blevet informeret om Pitstop projektet i skoleåret 2014/15 og projektet startede op august 
2015. Projektet følges tæt af administrationen.  
 



Skolernes Kvalitetsrapport for skoleåret 2014/2015 

Side 14 af 48 
 

 

4.7 Måltal 3: Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt anden 
gennem respekt for professionel viden og praksis. 
 
Kvantificerbart måltal: 

- elevernes trivsel skal øges 
 
 
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling foretog en trivselsundersøgelse i perioden 26/1 til 
den 20/3 2015 blandt alle elever fra 0.-9. klassetrin på alle folkeskoler. Resultatet af denne undersøgel-
ses er mangfoldig og kan ses i LIS.  
 
Assens Kommune har i denne rapport valgt at fremhæve udvalgte målinger indenfor området: social 
trivsel og faglig trivsel. Nedestående grafer viser resultaterne i forhold til landsgennemsnittet, da det er 
første måling af trivslen blandt eleverne, kan der ikke foretages en sammenligning med tidligere under-
søgelser. Ministeriets undersøgelse gennemføres igen for alle elever i 0.-9. kl. i perioden 10. januar til 31. 
marts 2016. 
 
Skolerne i Assens Kommune har foruden den nationale trivselsundersøgelse også deltaget i den kom-
munale SDQ-trivselsundersøgelse. Disse resultater indgår ikke i denne rapport men er forelagt alle sko-
lerne. 
 
Januar/februar 2016 får alle skoler mulighed for at deltage i workshops og få lokalt besøg af forskere 
fra Aarhus Universitet. Forskerne skal understøtte arbejdet med trivsel på den enkelte institution gen-
nem hjælp til aflæsning af data, udvidet adgang til SDQ-værktøjer, hjælpe med at sætte fokus på speci-
fikke udfordringer, samt hjælpe med at igangsætte handleplaner og forløb ude på de enkelte institutio-
ner.     
 
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.  
En elevs besvarelse indgår kun i indikatoren, hvis eleven har svaret på mindst halvdelen af spørgsmåle-
ne i indikatoren. 
 
Om dataene: 
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, og derfor er det ikke muligt at afrapportere en indikator for elever i 0-3 kl. Spørgsmålene for 
eleverne i 0.-3. klasse er grupperet i en række temaer om trivsel. Det er ikke obligatorisk at afrapportere 
de enkelte spørgsmål i kvalitetsrapporten, men de er tilgængelig i LIS. 
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Social trivsel: 
 
 
 
 
 
 
 

Trivsel, social trivsel, differentierede indikatorer, gennemsnit pr køn for 4-9. kl, Assens, 
2014/2015 

 

  

     
  

 

     

 

 

  

 

 

Afgrænsninger i figuren 

Skoleår: 2014/2015  

Kommune: Assens  

Institutionstype: Folkeskoler  

Institution: Alle  

Note 1: Af diskretionshensyn er svarfordeling med færre end 5 afgivne svar på et spørgsmål blændet på det viste køn. 

Datakilde: Styrelsen for It og Læring  

 

Trivsel, social trivsel, differentierede indikatorer, gennemsnit pr køn og klassetrin (4-9. kl.), 
Assens, 2014/2015 

 
 

Afgrænsninger i figuren  

Skoleår: 2014/2015  

Kommune: Assens  

Institutionstype: Folkeskoler  

Institution: Alle  

Note 1: Af diskretionshensyn er svarfordeling med færre end 5 afgivne svar på et spørgsmål blændet på det viste klassetrin/køn. 

Datakilde: Styrelsen for It og Læring  
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Trivsel, social trivsel, differentierede indikatorer, gennemsnit pr institution (4-9. kl.), As-
sens, 2014/2015 
 
 

 
Afgrænsninger i figuren  

Skoleår: 2014/2015  

Kommune: Assens  

Institutionstype: Folkeskoler  

Institution: Assensskolen, Brylle Skole, Dreslette Skole, Ebberup Skole, Glamsbjergskolen, Gummerup Skole, Hårby Skole, Salbrovadskolen, Skallbøl-

le Skole, Tallerupskolen, Tommerup Skole, Verninge Skole, Vissenbjerg Skole, Aarupskolen  

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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Afgrænsninger i figuren  
Skoleår: 2014/2015  
Kommune: Assens  
Institutionstype: Folkeskoler  
Institution: Alle  
Note 1: Af diskretionshensyn er svarfordeling med færre end 5 afgivne svar på et spørgsmål blændet på det viste klassetrin/køn. 
Datakilde: Styrelsen for It og Læring   

 
 
 

Faglig trivsel 
 
 
Trivsel, faglig trivsel, differentierede indikatorer, gennemsnit pr køn (4-9. kl.), Assens, 
2014/2015 
 

 
 Afgrænsninger i figuren  

Skoleår: 2014/2015  

Kommune: Assens  

Institutionstype: Folkeskoler  

Institution: Alle  

Note 1: Af diskretionshensyn er svarfordeling med færre end 5 afgivne svar på et spørgsmål blændet på det viste køn. 

Datakilde: Styrelsen for It og Læring   

 

 

Trivsel, faglig trivsel, differentierede indikatorer, gennemsnit pr køn og klassetrin (4-9. kl.), 
Assens, 2014/2015 
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Trivsel, faglig trivsel, differentierede indikatorer, gennemsnit pr institution (4.-9- kl.), Assens, 
2014/2015 

 
Afgrænsninger i figuren  
Skoleår: 2014/2015  
Kommune: Assens  
Institutionstype: Folkeskoler  
Institution: Assensskolen, Brylle Skole, Dreslette Skole, Ebberup Skole, Glamsbjergskolen, Gummerup Skole, Hårby Skole, Salbrovadskolen, Skallebølle 
Skole, Tallerupskolen, Tommerup Skole, Verninge Skole, Vissenbjerg Skole, Aarupskolen  
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   

 
 
Kommentar fra skolerne:  
 
Skolerne i Assens Kommune arbejder løbende med trivsel og har i skoleåret 2014/15 fokuseret på for-
skellige initiativer, herunder; 
 

o Der er oprettet trivselsgrupper, familieklasser, skilsmissegrupper mm. 
o Der er ansat og uddannet LKT lærere og pædagoger for at understøtte trivselsindsatser 
o Synliggørelse af vejledere med kompetencer i forhold til trivsel og LKT 
o Der arbejdes med trivselsskemaer 
o Der er fokus på at arbejde anerkendende 
o Tidlig opsporing og fokus på vejledningsforløb i 0. klasser.   
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o Temadage i klasserne med fokus på trivsel 
o Kontaktpersoner til eleverne 
o Øget fokus på forældresamarbejde 
o Interventionsforløb i klasserne i samarbejde med LKT medarbejdere  
o Der arbejdes med overgange mellem dagtilbud og skole, særligt for Landsbyordningerne  

 

5. Eleverne skal opnå et højere fagligt niveau, når de forlader fol-
keskolen  
 
Under denne obligatoriske indikator vurderes og redegøres der i forhold til karaktergennemsnit for 9. 
klasseprøver i dansk, matematik, bundne prøver i alt og socioøkonomisk reference. Denne indikator 
skal fremadrettet være med til at følge op på om folkeskolereformen sikrer, at eleverne opnår et 
højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen. 
 
I de følgende afsnit (karaktergennemsnit i bundne fag, dansk og matematik) fremlægges resultater fra 
prøverne på 9. klassetrin, som indikatorer på elevernes faglige niveau, når de har opfyldt undervisnings-
pligten. Karaktergennemsnittet beregnes som et gennemsnit af de enkelte elevers gennemsnit i fa-
get/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 ka-
raktergennemsnit 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. 
 
Karakterdata baserer sig på skolernes indberetninger til Styrelsen for It og Læring fra deres administra-
tive systemer. 
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5.1 Bundne prøvefag. Assens Kommune, tre skoleår 
Karaktergennemsnit i bundne prøvefag, 9. klasse, Assens 
 

 
Afgrænsninger i figuren 
Skoleår: 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015  
Kommune: Assens  
Institutionstype: Folkeskoler, Kommunale ungdomsskoler, Specialskoler for børn, Dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder  
Klassetype: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte, Normalklasser - ikke fuldt årgangsopdelte, Specialklasser   
Klassetrin: 9. klasse  
Institution: Alle  
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. 
Datakilde: Styrelsen for It og Læring  

 
Karaktergennemsnittet i de bundne prøver er steget 0,1 fra skoleåret 2012/13 til 2013/14. Gennemsnit-
tet er steget 0,4 fra skoleåret 2013/14 til 2014/15. Kommunens gennemsnit er i skoleåret 2014/15 på 
7,0, hvilket er identisk med landsgennemsnit. Sidste år lå kommunegennemsnittet under landsgennem-
snittet. 
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Karaktergennemsnit i Bundne prøvefag pr. skole, 9. klasse, Assens 
 
 

 
 
Afgrænsninger i figuren  
Skoleår: 2014/2015  
Kommune: Assens  
Institutionstype: Folkeskoler, Kommunale ungdomsskoler, Specialskoler for børn , Dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder  
Klassetype: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte, Normalklasser - ikke fuldt årgangsopdelte, Specialklasser  
Prøveform: Bundne prøvefag  
Klassetrin: 9. klasse  
Institution: Assens Ungdomsskole, hovedafdelingen i Glamsbjerg, Assensskolen, Ebberup Skole, Glamsbjergskolen, Heldagsskolen Lærkeskolen, Hårby 
Skole, Storskoven, Tallerupskolen, Tommerup 
Skole, Vissenbjerg Skole, Aarupskolen  
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. 
Datakilde: Styrelsen for It og Læring  

 
Ovenstående graf viser, at tre skoler ligger over landsgennemsnittet, tre skoler er identiske med lands-
gennemsnittet og to skoler er tæt på. Sammenlignet med sidste år var der tre skoler, der lå over lands-
gennemsnittet og 5 skoler, der var tæt på. 
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5.2 Dansk 
Karaktergennemsnittet beregnes som et gennemsnit af de enkelte elevers gennemsnit i faget, dvs. at alle 
elever vægter lige meget, uanset hvor mange prøver de har aflagt. 
I dansk aflægges følgende prøver: læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling og mundtlig. 
 
Assens Kommune, tre skoleår 
Karaktergennemsnit i dansk, 9. klasse, Assens 
 

 
 
Afgrænsninger i figuren  
Skoleår: 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015  
Kommune: Assens  
Institutionstype: Folkeskoler, Kommunale ungdomsskoler, Specialskoler for børn, Dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder  
Klassetype: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte, Normalklasser - ikke fuldt årgangsopdelte, Specialklasser   
Prøveform: Bundne prøvefag  
Klassetrin: 9. klasse  
Fag: Dansk  
Institution: Alle  
Note 1: Elevernes karaktergennemsnit i dansk er beregnet for de elever, som har aflagt mindst 1 prøve i dansk. Det viste karaktergennemsnit er et gennem-
snit af disse elevgennemsnit. 
Note 2: Af diskretionshensyn vises ikke værdier baseret på færre end 3 individer. 
Datakilde: Styrelsen for It og Læring   

 
 
Karaktergennemsnittet i dansk er fra skoleåret 2012/13 og frem til 2013/14 steget 0,1. Karaktergen-
nemsnittet fra skoleåret 2013/14 og frem til 2014/15 er steget 0,3. 
Resultatet 7, 0 for skoleåret 2014/15 ligger over landsgennemsnittet, der er 6,9. 
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Nedestående graf, karaktergennemsnittet i dansk 9. klasse pr. skole, viser: fem skoler ligger over kom-
munegennemsnittet (der er højere end landsgennemsnittet), to skoler er næsten identisk med kommu-
negennemsnittet og en skole er tæt på kommunegennemsnittet.  
Sidste år var kommunegennemsnittet også højere end landsgennemsnittet, dengang var der var tre sko-
ler, der lå over kommunegennemsnittet to skoler, der var identisk med kommunegennemsnittet og tre 
skoler, der var tæt på. 
 
Karaktergennemsnit i dansk pr. skole, 9. klasse, Assens 
 

 
 
 
     
Afgrænsninger i figuren  
Skoleår: 2014/2015  
Kommune: Assens  
Institutionstype: Folkeskoler, Kommunale ungdomsskoler, Specialskoler for børn , Dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder  
Klassetype: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte, Normalklasser - ikke fuldt årgangsopdelte, Specialklasser  
Prøveform: Bundne prøvefag  
Klassetrin: 9. klasse  
Fag: Dansk  
Institution: Assens Ungdomsskole, hovedafdelingen i Glamsbjerg, Assensskolen, Ebberup Skole, Glamsbjergskolen, Heldagsskolen Lærkeskolen, Hårby 
Skole, Storskoven, Tallerupskolen, Tommerup Skole, Vissenbjerg Skole, Aarupskolen  
Note 1: Elevernes karaktergennemsnit i dansk er beregnet for de elever, som har aflagt mindst 1 prøve i dansk. Det viste karaktergennemsnit er et gennem-
snit af disse elevgennemsnit. 
Note 2: Af diskretionshensyn vises ikke værdier baseret på færre end 3 individer. 
Datakilde: Styrelsen for It og Læring   

 
 

Bemærkning; Storskoven og Lærkeskolen er private institutioner der automatisk fremgår i grafen og 
kan ikke slettes fra LIS, resultaterne kommenteres ikke på i denne rapport.   
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5.3 Matematik 
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 matematik aflægges følgende prøver: matematiske færdigheder og matematisk problemløsning. 

Assens Kommune, tre skoleår 

Karaktergennemsnit i matematik, 9. klasse, Assens 

 
 
 
Afgrænsninger i figuren  
Skoleår: 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015  
Kommune: Assens  
Institutionstype: Folkeskoler, Kommunale ungdomsskoler, Specialskoler for børn, Dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder  
Klassetype: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte, Normalklasser - ikke fuldt årgangsopdelte, Specialklasser   
Prøveform: Bundne prøvefag  
Klassetrin: 9. klasse  
Fag: Matematik  
Institution: Alle  
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. 
Datakilde: Styrelsen for It og Læring   

 
 

Karaktergennemsnittet i matematik er fra skoleåret 2012/13 og frem til 2013/14 faldet med 0,5. Karak-
tergennemsnittet i matematik er fra skoleåret 2013/14 og frem til 2014/15 steget med 1,1. 
Resultatet for skoleåret 2014/15 ligger 0,5 over landsgennemsnittet, der er på 6,9 
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Karaktergennemsnit i matematik pr. skole, 9. klasse, Assens 

 
Afgrænsninger i figuren  
Skoleår: 2014/2015  
Kommune: Assens  
Institutionstype: Folkeskoler, Kommunale ungdomsskoler , Specialskoler for børn , Dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder  
Klassetype: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte, Normalklasser - ikke fuldt årgangsopdelte, Specialklasser  
Prøveform: Bundne prøvefag  
Klassetrin: 9. klasse  
Fag: Matematik  
Institution: Assens Ungdomsskole, hovedafdelingen i Glamsbjerg, Assensskolen, Ebberup Skole, Glamsbjergskolen, Heldagsskolen Lærkeskolen, Hårby 
Skole, Storskoven, Tallerupskolen, Tommerup Skole, Vissenbjerg Skole, Aarupskolen  
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. 
Datakilde: Styrelsen for It og Læring   

 
Bemærkning; Storskoven og Lærkeskolen er private institutioner der automatisk fremgår i grafen og 
kan ikke slettes fra LIS, resultaterne kommenteres ikke på i denne rapport.   
  
Grafen viser, at tre skoler ligger over kommunegennemsnittet eller er identisk med gennemsnittet. Fire 
skoler ligger over landsgennemsnittet og en skole ligger tæt på landsgennemsnittet. Sidste år var lands- 
og kommunegennemsnittet ens og dengang lå fire skoler over gennemsnittet og fire skoler under. 
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5.4 Karaktergennemsnit og socioøkonomisk reference  
Den socioøkonomiske reference for gennemsnittet af karaktererne for de bundne prøver for 9. 
klasse for folkeskoler er en obligatorisk indikator i Kvalitetsrapporten. 
 
Formålet med denne indikator giver mulighed for at følge op på, om eleverne opnår et højere fagligt 
niveau – uanset social baggrund, når de forlader folkeskolen. 
 
Den socioøkonomiske reference er et statistisk beregnet udtryk, som viser: hvordan elever på landsplan 
med samme baggrundsforhold som skolens elever har klaret afgangsprøverne. 
 
Socioøkonomisk refererer til elevernes sociale og økonomiske baggrund, mens reference fortæller, at 
tallet kan bruges som et sammenligningsgrundlag for skolens faktisk opnåede karakterer. 
 
I langt de fleste tilfælde vil en skoles elever have klaret prøverne på niveau med andre elever på lands-
plan med samme baggrundsforhold. 
 
Hvis skolens gennemsnitskarakter er højere end den socioøkonomiske reference, og der er en (*) ud for 
forskellen, betyder det, at skolens elever har klaret prøven bedre end elever på landsplan med samme 
baggrundsforhold. Forskellen er statistisk signifikant. 
 
Hvis skolens gennemsnitskarakter er lavere end den socioøkonomiske reference, og der er en (*) ud for 
forskellen, betyder det, at skolens elever har klaret prøven dårligere end elever på landsplan med samme 
baggrundsforhold. Forskellen er statistisk signifikant. 
 
Hvis der er en forskel mellem skolens karakter og dens socioøkonomiske reference, som der ikke er en 
(*) ud for, kan forskellen skyldes statistisk usikkerhed. I så fald kan man ikke sige, at skolens elever har 
klaret prøven bedre eller dårligere end andre elever på landsplan med tilsvarende baggrundsforhold. 
 
  



Skolernes Kvalitetsrapport for skoleåret 2014/2015 

Side 27 af 48 
 

Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag i alt og socioøkonomiske referencer, 9. klasse, 
Assens. 
 

                             Skoleår               Skoleår              Skoleår                      

   2014/2015 2013/2014 2012/2013 

 Skole Karak-
ter-
gen-
nem-
snit 

Socio-
øk. refe-
rence 

For-
skel 

Karak-
ter-
gen-
nem-
snit 

Socio-
øk. refe-
rence 

For-
skel 

Karak-
ter-
gen-
nem-
snit 

Socio-
øk. refe-
rence 

For-
skel 

 Assensskolen 6,3 6,3 0,0 6,5 6,2 0,3 6,3 6,0 0,3 

 Ebberup Skole 7,0 6,7 0,3 6,8 6,7 0,1 6,8 6,7 0,1 

 Glamsbjergsko-
len 

6,9 6,5 0,4 6,5 6,3 0,2 7,1 6,4 0,7* 

 Hårby Skole 6,9 7,0 -0,1 6,6 6,4 0,2 6,1 6,2 -0,1 

 Tallerupskolen 7,9 7,2 0,7* 7,7 7,3 0,4 7,5 7,2 0,3 

 Tommerup 
Skole 

6,7 7,0 -0,3 6,7 6,6 0,1 7,5 7,3 0,2 

 Vissenbjerg 
Skole 

7,5 7,4 0,1 6,2 6,1 0,1 6,7 6,7 0,0 

 Aarupskolen 7,1 6,7 0,4 7,7 7,0 0,7* 7,0 6,7 0,3 

 
 
Afgrænsninger i tabellen  
Skoleår: 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013  
Kommune: Assens  
Institutionstype: Folkeskoler  
Klassetrin: 9. klasse  
Prøveform: Bundne prøvefag  
Hovedinstitution: Assensskolen, Ebberup Skole, Glamsbjergskolen, Hårby Skole, Tallerupskolen, Tommerup Skole, Vissenbjerg Skole, Aarupskolen  
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 sammenlig-
ningsgrundlag 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: Hovedinstitution angiver hovedinstitutionen 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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Karaktergennemsnit og socioøkonomisk reference (3-års periode) 
Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag i alt og socioøkonomiske 
referencer for periode på 3 skoleår, 9. klasse, Assens. 
 
 

                                Skoleår 

  2012/2013-2014/2015 

Skole Karakter-
gennem-
snit 

Socioøk. 
reference 

Forskel 

Assensskolen 6,4 6,1 0,3 

Ebberup Skole 6,9 6,7 0,2 

Glamsbjergskolen 6,9 6,3 0,6* 

Hårby Skole 6,4 6,3 0,1 

Tallerupskolen 7,7 7,2 0,5* 

Tommerup Skole 6,9 6,9 0,0 

Vissenbjerg Skole 6,7 6,6 0,1 

Aarupskolen 7,3 6,8 0,5* 

 
 
Afgrænsninger i tabellen  
Skoleår: 2012/2013-2014/2015  
Kommune: Assens  
Institutionstype: Folkeskoler  
Klassetrin: 9. klasse  
Prøveform: Bundne prøvefag  
Hovedinstitution: Assensskolen, Ebberup Skole, Glamsbjergskolen, Hårby Skole, Tallerupskolen, Tommerup Skole, Vissenbjerg Skole, Aarupskolen  
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 sammenlig-
ningsgrundlag 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: Hovedinstitution angiver hovedinstitutionen 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  

 
 
Tabellen, der over en 3 årig periode forholder sig til skolernes karaktergennemsnit og socioøkonomiske 
reference viser, at alle skolerne i Assens Kommune i perioden 2012/13 til 2014/15 har løftet eleverne i 
forhold til den socioøkonomiske reference.  
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6. Alle elever skal forlade folkeskolen med mindst karakteren 2 i 
dansk og matematik 
 
Indikatoren ”Andel elever med mindst 2 i gennemsnit i både dansk og matematik” beskriver, hvor 
stor en andel af 9. klasses årgang fra et givet skoleår, der fik mindst 2 i gennemsnit i både dansk og ma-
tematik ved folkeskolens afgangsprøver. 
 
Formålet med indikatoren giver mulighed for at følge op på folkeskolereformens målsætning om, at alle 
elever forlader skolen med et karaktergennemsnit på mindst 2 i både dansk og matematik. 
 
Indikatoren kan desuden bruges til at følge op på, hvor stor en andel af eleverne der kan påbegynde en 
erhvervsuddannelse efter erhvervsuddannelsesreformens indførelse af adgangskrav. 
 
Andel elever med mindst 2 i både dansk og matematik, 9. klasse, Assens 

Assens Kommune, tre skoleår 

 

 
Afgrænsninger i figuren  
Skoleår: 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015  
Kommune: Assens  
Institutionstype: Folkeskoler, Kommunale ungdomsskoler , Specialskoler for børn , Dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder  
Klassetype: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte, Normalklasser - ikke fuldt årgangsopdelte, Specialklasser  
Klassetrin: 9. klasse  
Institution: Alle  
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 karakter-
indberetningen. Det er derfor sandsynligt, at den reelle andel af elever, som på landsplan ikke opfylder kriteriet om mindst 2 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   
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Grafen viser, at der fra skoleåret 2012/13 til 2013/14 er sket et fald i andelen af elever, der har opnået 
karakteren mindst 2 i dansk og matematik. Resultatet er faldet med 1,4 %.  
Grafen viser, at der fra skoleåret 2013/14 til 2014/15 er sket en stigning i andelen af elever, der har 
opnået karakteren mindst 2 i dansk og matematik. Resultatet er steget med 4,7 %.  
Resultatet for skoleåret 2014/15 ligger over landsgennemsnittet. 
 
I forhold til de enkelte skoler viser nedenstående graf hvor mange elever, der forlader folkeskolen med 
mindst 2 i dansk og matematik. Syv skoler er identiske med eller ligger over kommunegennemsnittet. 
En skole ligger over landsgennemsnittet og tæt på kommunegennemsnittet. 
 
Andel elever med mindst 2 i både dansk og matematik pr. skole, 9. klasse, Assens 

 
Afgrænsninger i figuren  
Skoleår: 2014/2015  
Kommune: Assens  
Institutionstype: Folkeskoler, Kommunale ungdomsskoler, Specialskoler for børn , Dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder  
Klassetype: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte, Normalklasser - ikke fuldt årgangsopdelte, Specialklasser  
Klassetrin: 9. klasse  
Institution: Assens Ungdomsskole, hovedafdelingen i Glamsbjerg, Assensskolen, Ebberup Skole, Glamsbjergskolen, Heldagsskolen Lærkeskolen, Hårby 
Skole, Storskoven, Tallerupskolen, Tommerup Skole, Vissenbjerg Skole, Aarupskolen  
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 karakter-
indberetningen. Det er derfor sandsynligt, at den reelle andel af elever, som på landsplan ikke opfylder kriteriet om mindst 2 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   

 
Bemærkning; Lærkeskolen er en privat institution der automatisk fremgår i grafen og kan ikke slettes fra 
LIS, resultatet kommenteres ikke på i denne rapport.   
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Resultaterne bliver anvendt i den løbende evaluering i forhold til den enkelte elev. Skolerne har fokus 
på at afdækkes elevernes kompetencer, så undervisningen kan målrettes, og understøtte udviklingen hos 
den enkelte elev.  Dette arbejde sker i et samarbejde med klassens lærere og de uddannede vejledere, 
som kan understøtte lærerne i arbejdet med elevernes læring og mål. 

7. Folkeskolen skal understøtte opfyldelsen af 95 pct.-
målsætningen 
 
I dette afsnit redegøres for i hvor høj grad Assens Kommune opfylder målsætningen om, at 95 % af en 
ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. 
 
Det er en obligatorisk indikator i kvalitetsrapporten, at have fokus på elevernes ungdomsuddannelser 
(erhvervsfaglig uddannelse, gymnasial uddannelse og STU) efter 3 og 15 måneder efter endt 9. klasse.  
Desuden vises hvor stor en andel, der forventes at fuldføre en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter 
endt 9. klasse.  
 
OBS: Graferne til dette afsnit er fra LIS januar 2016, men tallene på graferne er ikke i overensstemmel-
se med tallene på graferne fra januar 2015, der blev sat ind skolernes kvalitetsrapport 2013/14. På bag-
grund af uoverensstemmelserne mellem tallene, skal der tages forbehold for resultaterne. 

Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. klasse, As-
sens 

 

 
Afgrænsninger i figuren  
År: 2012, 2013, 2014  
Kommune: Assens  
Fra-Institutionstype: Dagbehandlingstilbud og behandlingshjem, Folkeskoler, Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler, Specialskoler for børn  
Klassetrin: 9. klasse  
Fra-Institution: Alle  
Note 1: Andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder   
 

En af grundene til resultatet er, at mange elever i Assens Kommune går videre i 10. kl. eller tager på 
efterskole/friskole.  
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Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse, As-
sens 

 

 
Afgrænsninger i figuren  
År: 2012, 2013  
Kommune: Assens  
Fra-Institutionstype: Dagbehandlingstilbud og behandlingshjem, Folkeskoler, Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler, Specialskoler for børn  
Klassetrin: 9. klasse  
Fra-Institution: Alle  
Note 1: Ved overgang forstås personer, som på statustidspunktet er i gang med en uddannelse, eller forinden har fuldført en uddannelse. Ved overgang til 
uddannelse inden for 15 måneder betyder det, at personer, som har fuldført et grundforløb på en erhvervsuddannelse tæller med i gruppen af personer, der 
har overgang til en ungdomsuddannelse – også selvom de ikke er i gang på statustidspunktet. 
Note 2: Af diskretionshensyn vises ikke værdier baseret på færre end 5 individer. 
Datakilde: Beregninger af Styrelsen for It og Læring, baseret på Danmarks Statistiks registre  

 
 
Graferne viser, at der er flest elever i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9.kl.   
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Andel af 9. klasse årgang, der forventes at fuldføre mindst en ungdomsuddannelse in-
den for 6 år efter 9. klasse, Assens 

 

 
Afgrænsninger i figuren  
Årgang: 2012, 2013, 2014  
Kommune: Assens  
Note 1: Andelen, der forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse stammer fra Undervisningsministeriet profilmodel. Profilmodellen er en fremskriv-
ning under visse antagelser og derfor behæftet med usikkerhed. Nogle kommuner er meget små, og resultaterne er derfor behæftet med særlig stor usikker-
hed. 
Note 2: Ungdomsuddannelserne omfatter gymnasiale og erhvervsfaglige ungdomsuddannelser 
samt den Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). 
Note 3: At have gennemført ’mindst en ungdomsuddannelse’ vil sige, at man enten har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddan-
nelse. 
Note 4: Indikatoren er beregnet på baggrund af de elever, som havde bopæl i kommunen ved afslutning af 9. klasse, uanset om de senere er flyttet og 
uanset hvilken institutionstype de gik på i 9.klasse. De elever, som afslutter deres grundskole på en efterskole, er optalt i den kommune, hvor de havde 
bopæl inden efterskoleopholdet. 
Datakilde: Beregninger af Styrelsen for It og Læring, baseret på Danmarks Statistiks registre  
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Andel af 9. klasse årgang, der forventes at fuldføre mindst en ungdomsuddannelse in-
den for 6 år efter 9. klasse pr. køn, Assens 

 

 
 
Afgrænsninger i figuren  
Årgang: 2014  
Kommune: Assens  
Note 1: Andelen, der forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse stammer fra Undervisningsministeriet profilmodel. Profilmodellen er en fremskriv-
ning under visse antagelser og derfor behæftet med usikkerhed. Nogle kommuner er meget små, og resultaterne er derfor behæftet med særlig stor usikker-
hed. 
Note 2: Ungdomsuddannelserne omfatter gymnasiale og erhvervsfaglige ungdomsuddannelser 
samt den Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). 
Note 3: At have gennemført ’mindst en ungdomsuddannelse’ vil sige, at man enten har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddan-
nelse. 
Note 4: Indikatoren er beregnet på baggrund af de elever, som havde bopæl i kommunen ved afslutning af 9. klasse, uanset om de senere er flyttet og 
uanset hvilken institutionstype de gik på i 9.klasse. De elever, som afslutter deres grundskole på en efterskole, er optalt i den kommune, hvor de havde 
bopæl inden efterskoleopholdet. 
Datakilde: Beregninger af Styrelsen for It og Læring, baseret på Danmarks Statistiks registre   

 

Den første graf viser andelen af elever, der forventes at fuldføre mindst en ungdomsuddannelse inden 
for 6 år efter endt 9. klasse. Grafen viser, at det i Assens Kommune er 77,1 % af eleverne, hvilket er 
højere end sidste år og identisk med landsgennemsnittet. 
 
Den anden graf viser andelen af elever, der forventes at fuldføre mindst en ungdomsuddannelse inden 
for 6 år efter 9. klasse pr. køn. Begge grafer er tæt på landsgennemsnittet. 
I forhold til sidste år er andelen af drenge steget med 0,2 % og pigernes andel er steget med 4,1 %.  
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Ungdomsuddannelsesstatus 9 mdr. 
 
Indikatoren: ungdomsuddannelsesstatus 9 mdr. angiver andelen af elever, der er i gang med en ung-
domsuddannelse 9 måneder efter 9. eller 10. klasse, andelen der har afbrudt en ungdomsuddannelse i 
løbet af 9 mdr. og andelen der ikke har været i gang med en ungdomsuddannelse i perioden.  
 
Indikatoren er en obligatorisk indikator i Kvalitetsrapporten. 
 
Formålet med indikatoren er, at den kan anvendes til opfølgning på målsætningen om, at 95 procent af 
ungdomsårgang 2015 skal have mindst en ungdomsuddannelse. 

Ungdomsuddannelsesstatus 9 mdr. efter de unge forlader grundskolen, Assens Kom-
mune, tre år 

 
 

 
 
Afgrænsninger i figuren  
Skoleår: 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013  
Kommune: Assens  
Institutionstype: Folkeskoler, Kommunale ungdomsskoler, Specialskoler for børn, Dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder  
Klassetrin: 9. klasse, 10. klasse  
Note 1: Med ungdomsuddannelse menes fuldtidsungdomsuddannelse: gymnasial og erhvervsfaglige uddannelser og STU. Enkelte er i gang med en videre-
gående uddannelse, de tælles her med under ungdomsuddannelse. Forberedende aktiviteter eller enkeltfags hf tælles ikke med som en ungdomsuddannelse. 
Datakilde: Beregninger af Styrelsen for It og Læring, baseret på Danmarks Statistiks registre  

 
Grafen viser, at der fra skoleåret 2011/12 til 2012/13 er en stigning på 2,8 % flere elever, der kommer i 
gang med en ungdomsuddannelse efter grundskolen. Assens Kommune ligger i 2012/13 over lands-
gennemsnittet i forhold til elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse. 
Antallet af elever, der ikke påbegynder en ungdomsuddannelse i perioden 2011/12 til 2012/13 er fal-
dende og resultatet af elever, der ikke er påbegyndt en ungdomsuddannelse i 2012/13 ligger i Assens 
Kommune under gennemsnittet.  
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Fastholdelse i ungdomsuddannelse 9 mdr. efter de unge forlader grundskolen, Assens 

 

 
Afgrænsninger i figuren  
Skoleår: 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013  
Kommune: Assens  
Institutionstype: Folkeskoler, Kommunale ungdomsskoler, Specialskoler for børn, Dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder  
Klassetrin: 9. klasse, 10. klasse  
Note 1: Med ungdomsuddannelse menes fuldtidsungdomsuddannelse: gymnasial og erhvervsfaglige uddannelser og STU. Enkelte er i gang med en videre-
gående uddannelse, de tælles her med under ungdomsuddannelse. Forberedende aktiviteter eller enkeltfags hf tælles ikke med som en ungdomsuddannelse. 
Note 2: Andel, der fastholdes i ungdomsuddannelse er beregnet som: antal, der er i gang med en ungdomsuddannelse 9 måneder efter afgang fra grund-
skolen ud af antallet, som har påbegyndt en ungdomsuddannelse i 9 måneders perioden. 
Datakilde: Beregninger af Styrelsen for It og Læring, baseret på Danmarks Statistiks registre  

 
Grafen viser, at antallet af elever der fastholdes i en ungdomsuddannelse er stigende fra skoleåret 
2010/11 og frem til 2011/12.  
Assens Kommune ligger i skoleåret 2012/13 på 93,7 %, dermed er der sket et lille fald. Målsætningen er 
95 %. 
 
Skolerne har løbende fokus på elevernes kompetencer og udfordringer i forhold til at vælge ungdoms-

uddannelse.  

Der er blevet arbejdet med følgende områder ude på skolerne: 

o Tæt samarbejde med skolernes UUO-vejledere 

o Der har været etableret brobygningsaktiviteter 

o Fokus på elever med særlige udfordringer i forhold til at blive uddannelsesparate ved ekstra 

praktikforløb, brobygningsforløb eller tæt kommunikation med lærere og UUO-vejledere 

o Kontinuerligt arbejde med elevernes fravær 

o Ekstra undervisning i dansk og matematik til elever på grænsen til karakteren 2 

o Afholdelse af kurser og opsamlingsforløb til elever med behov herfor 

o Etablering af valgfagssamarbejde med såvel Vestfyns Gymnasium og Handelsgymnasiet Vest-

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

 
Afgrænsninger i figuren  
År: 2013  
Kommune: Assens  
Fra-Institutionstype: Dagbehandlingstilbud og behandlingshjem, Folkeskoler, Specialskoler for børn  
Klassetrin: 9. klasse  
Fra-Institution: Alle  
Note 1: Ved overgang forstås personer, som på statustidspunktet er i gang med en uddannelse, eller forinden har fuldført en uddannelse. Ved overgang til 
uddannelse inden for 15 måneder betyder det, at personer, som har fuldført et grundforløb på en erhvervsuddannelse tæller med i gruppen af personer, der 
har overgang til en ungdomsuddannelse – også selvom de ikke er i gang på statustidspunktet. 
Note 2: Af diskretionshensyn vises ikke værdier baseret på færre end 5 individer. 
Datakilde: Beregninger af Styrelsen for It og Læring, baseret på Danmarks Statistiks registre  

 
 
Grafen viser andel elever pr. skole, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15. mdr. efter 9. klasse. 
Alle skolerne ligger enten over eller tæt på landsgennemsnittet.  
 
For unge, der forlader grundskolen, og som udfordres i forhold til en ungdomsuddannelse er der etab-
leret en Ungeenhed i Assens Kommune. Denne Ungeenhed har fokus på de unges fastholdelse i en 
ungdomsuddannelse og arbejder med at målsætte området. 
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8. Eventuelle fokuspunkter og indikatorer 
 
I dette afsnit redegøres for kompetencedækning og inklusion i Assens Kommune, da det er fokuspunk-
ter, som er fastsat af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling til at være gældende indikatorer i 
kvalitetsrapporten til og med skoleåret 2021/22 samt skoleåret 2019/20. 

8.1 Kompetencedækning 
Kompetencedækningen er et udtryk for, hvor stor en andel af elevernes undervisningstimer, der vareta-
ges af undervisere med undervisningskompetence. Indikatoren er obligatorisk i kvalitetsrapporten indtil 
skoleåret 2021/22. 
 
Formålet er, at indikatoren giver mulighed for at følge op på, om kommunen overholder målet om fuld 
kompetencedækning som beskrevet i aftalen af folkeskolereformen.  
Målet er at opnå fuld kompetencedækning i 2020, svarende til, at 95 procent af undervisningstimerne 
skal varetages af undervisere med undervisningskompetence eller tilsvarende kompetencer. 
Alle elever i folkeskolen i 2020 skal undervises af lærere, som enten har undervisningskompetencer 
(tidligere linjefag) fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller har opnået en tilsvarende faglig 
kompetence via deres efteruddannelse mv. 
 
Målsætningen om fuld kompetencedækning indeholder alle fag og alle klassetrin og skal gælde på 
kommuneniveau. 
Målsætningerne er som følgende: 
2016: mindst 86 % kompetencedækning 
2018: mindst 90 % kompetencedækning  
2020 mindst 95 % kompetencedækning 
 
Assens Kommune har vedtaget at efteruddanne de lærere, der mangler den nødvendige linjefagskompe-
tence i forhold til de fag, lærerne underviser i. På den baggrund er der udarbejdet en kompetenceplan, 
der løbende ændrer sig på grund af bl.a. nyansættelser. 
 
Nedestående kompetenceplanen viser, hvor mange lærere, der indtil videre har fået en uddannelse og 
hvor mange lærere, der forventes at påbegynde et kompetenceforløb. 
 
De røde tal indikerer hvor mange lærere, der skal i gang med et kompetenceforløb. 
De blå tal indikerer hvor mange lærere, der er under uddannelse. 
De grønne indikerer hvor mange lærere, der har gennemført et forløb. 
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Undervisningsfag  
  

Uddan-
dan-
nelses-
forløb 
pr. maj 
2014 

2014/1
5 

2015/1
6 

2016/1
7 

2017/1
8 

2018/1
9 

2019/2
0 

Assens Hold               
Dansk 1.-6. kl.  11 -23  Forår 

15 
 Efterår 
15 

        

Dansk 4.-10. kl.   18    Efterår 
2016 

        

Matematik 1.-6. kl.       23    Forår 
16 

        

Matematik 4.-10. kl.  15  Forår 
15 

          

Håndværk og design  33       Satser 
på sko-
leåret 
16/17 

      

Tysk   6             
Engelsk  
1.-6.kl. 
4.-10.kl. 

   16      
      

Natur/teknik  26             
Kulturfag: 
Samfundsfag  
Kristendom  
Historie  

 14             
   23             

 17             

Idræt  
1.-6.kl. 
4.-10.kl. 

 11             

Hos UCL              
Fysik/kemi   7             
Musik  6             

Madkundskab  4             
Billedkunst      14             
Geografi  7             

Biologi   4             
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Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning, Assens 

 
Afgrænsninger i figuren  
Skoleår: 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015  
Kommune: Assens  
Institutionstype: Folkeskoler  
Klassetrin: 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse, 4. klasse, 5. klasse, 6. klasse, 7. klasse, 8. klasse, 9. klasse, 10. klasse  
Fag: Dansk, Engelsk, Tysk (tilbudsfag), Kristendomskundskab, Historie, Samfundsfag, Idræt, Musik, Billedkunst, Håndarbejde, Håndværk og design, Sløjd, 
Madkundskab, Matematik, Fysik/kemi, Geografi, Biologi, Natur/teknik  
Institution: Alle  
Note 1: Kompetencedækningen er et udtryk for, hvor stor en andel af elevernes undervisningstimer, der varetages af undervisere med ’undervisningskom-
petence’ 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   

 
 
Grafen viser, at andelen af planlagte undervisningstimer med kompetencedækning er faldende med 15 
% i Assens Kommune fra skoleåret 2012/13 til 2014/15.  
Assens Kommune ligger i 2014/15 under landsgennemsnittet. En begrundelse for faldet i kompetence-
dækning skylede måden hvorpå, kompetencer opgøres på i Assens Kommune. 
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Nedestående graf illustrerer, at to skoler ligger over eller tæt på landsgennemsnittet i forhold til hvor 
mange planlagte undervisningstimer med kompetencedækning, der er ude på skolerne. Fire skoler ligger 
over kommunegennemsnittet og fem skoler ligger tæt på kommunegennemsnittet og to skoler ligger 
under kommunegennemsnittet.  
Sidste år var det fem skoler, der lå over gennemsnitte, tre skoler der lå tæt på og fire skoler, der lå under 
gennemsnittet. 

Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning, pr. skole, Assens 

 
Afgrænsninger i figuren  
Skoleår: 2014/2015  
Kommune: Assens  
Institutionstype:    
Klassetrin: 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse, 4. klasse, 5. klasse, 6. klasse, 7. klasse, 8. klasse, 9. klasse, 10. klasse  
Fag: Dansk, Engelsk, Tysk (tilbudsfag), Kristendomskundskab, Historie, Samfundsfag, Idræt, Musik, Billedkunst, Håndarbejde, Håndværk og design, Sløjd, 
Madkundskab, Matematik, Fysik/kemi, Geografi, Biologi, Natur/teknik  
Institution: Assensskolen, Brylle Skole, Dreslette Skole, Ebberup Skole, Glamsbjergskolen, Gummerup Skole, Hårby Skole, Skallebølle Skole, Tallerupsko-
len, Tommerup Skole, Verninge Skole, Vissenbjerg Skole, Aarupskolen  
Note 1: Kompetencedækningen er et udtryk for, hvor stor en andel af elevernes undervisningstimer, der varetages af undervisere med ’undervisningskom-
petence’ 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   

 
I forhold til andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning pr. fag viser nedestående graf, 
at kompetencedækning i forhold til fagene samfundsfag, håndværk og design, matematik og fysik/kemi 
i Assens Kommune ligger væsentligt under landsgennemsnittet. 
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Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning pr. fag, Assens 

 
Afgrænsninger i figuren  
Skoleår: 2014/2015  
Kommune: Assens  
Institutionstype: Folkeskoler  
Klassetrin: 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse, 4. klasse, 5. klasse, 6. klasse, 7. klasse, 8. klasse, 9. klasse, 10. klasse  
Fag: Dansk, Engelsk, Tysk (tilbudsfag), Kristendomskundskab, Historie, Samfundsfag, Idræt, Musik, Billedkunst, Håndarbejde, Håndværk og design, Sløjd, 
Madkundskab, Matematik, Fysik/kemi, Geografi, Biologi, Natur/teknik  
Institution: Alle  
Note 1: Kompetencedækningen er et udtryk for, hvor stor en andel af elevernes undervisningstimer, der varetages af undervisere med ’undervisningskom-
petence’ 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   
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Kompetenceplanen viser, at der har været et fokus på at kompetenceudvikle lærerne i forhold til dansk, 
matematik samt håndværk og design. Fagene er prioriteret i forhold til, at matematik er et indsatsområ-
de, og at håndværk/design er et nyt fag i skolen. 

8.2 Inklusion 
Indikatoren, inklusionsgrad beskriver, hvor stor en andel af eleverne, der er inkluderet i den almindelige 
undervisning. Indikatoren er obligatorisk i kvalitetsrapporten indtil 2019/20. 
 
Formålet med indikatoren er, at den skal følge op på, om folkeskolen er indrettet, så der er plads til alle 
børn i fællesskabet. 
 
Mere konkret anvendes indikatoren vedrørende inklusionsgrad til at følge op på målsætningen om, 
at andelen af elever i den almindelige folkeskole skal øges til 96 procent af eleverne. 
 
Andel elever, der modtager undervisning i den almene undervisning, hele landet 
 
 

 
 

 
Afgrænsninger i figuren  
Skoleår: 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015  
Kommune (institutionsbeliggenhed): Alle  
Institutionstype: Folkeskoler, Kommunale ungdomsskoler, Specialskoler for børn, Dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder  
Institution: Alle  
Kommune (bopæl): Alle  
Note 1: Af diskretionshensyn vises ikke værdier baseret på færre end 5 individer. 
Datakilde: Beregninger af Styrelsen for It og Læring, baseret på Danmarks Statistiks registre  
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Andel elever, der modtager undervisning i den almene undervisning, Assens (bopælskommu-
ne) 

 

 
 
Afgrænsninger i figuren  
Skoleår: 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015  
Kommune (institutionsbeliggenhed): Alle  
Institutionstype: Folkeskoler, Kommunale ungdomsskoler, Specialskoler for børn, Dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder  
Institution: Alle  
Kommune (bopæl): Assens  
Note 1: Af diskretionshensyn vises ikke værdier baseret på færre end 5 individer. 
Datakilde: Beregninger af Styrelsen for It og Læring, baseret på Danmarks Statistiks registre  

 
De to ovenstående grafer viser, at Assens Kommune ligger med 95 % tæt på landsgennemsnittet, som 
er 95,2 % i skoleåret 2014/15.  
Assens Kommune er tæt på at nå målet om, at 96 % af eleverne er inkluderet i den almene undervis-
ning. 
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Kommune, tre skoleår 

Antal elever, der modtager specialundervisning, Assens 

 
 
 
 
Afgrænsninger i figuren  
Skoleår: 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015  
Kommune (institutionsbeliggenhed): Assens  
Institutionstype: Folkeskoler, Kommunale ungdomsskoler, Specialskoler for børn, Dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder  
Institution: Alle  
Kommune (bopæl): Alle  
Note 1: Af diskretionshensyn vises ikke værdier baseret på færre end 5 individer. 
Datakilde: Beregninger af Styrelsen for It og Læring, baseret på Danmarks Statistiks registre  

 

Handleplaner for inklusion: 
 

På skolerne er der et generelt fokus på elevernes trivsel både for den enkelte elev og i forhold til klas-

sen. Arbejdet med trivsel og inklusion varetages på flere måder, der kan nævnes følgende: 

o Den kommunale SDQ-trivselsundesøgelse 

o Der arbejdes med og ud fra et trivselsskema 

o Der arrangeres venskabsdage og venskabsklasser 

o Der oprettes legepatruljer 

o Der er fokus på en anerkendende tilgang 

o Der er uddannet LKT lærere og pædagoger 

o Oprettelse af familieklasser og skilsmissegrupper 

o Der arbejdes med årsplaner for arbejdet med trivsel 

o Afholdelse af elevsamtaler og møder med inddragelse af forældre og LKT personale 

o Afholdelse af relationssamtaler med eleverne  

o Øget fokus på tidlig indsat i 0. klasserne 

o Oprettelse af inklusionsteams 

o Overgangsarbejde mellem børnehaver og skole 
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o Afholdelse af trivselsuger og temadage om trivsel 

o Klassemøder hvor emner behandles eleverne imellem 

o Oprettelse af stillerum til de elever der har behov herfor.  

o Målrettet handleplaner og indsatser for at forebygge mobning og eksklusion  

o Samarbejde med Kompetencecentret, PPR med eksempelvis aktionslæring 

o Fagligt understøttende: ”Små hold” i sprog og matematik 

o Kursus for unge ordblinde 

o Samarbejde med Fugliviglund Produktionshøjskole 

Elev-initierede aktiviteter, Ungeråd, Ungdomskulturhus 
o Interne uddannelsesforløb 
o Eleverne lærer om konflikthånteringskompetencer/strategier.  

 
 

9. Redegørelse for arbejdet med kommunalt fastsatte mål og ind-
satser 
 
I dette afsnit beskrives de kommunale mål, indsatsområder, visioner og strategier som kommunen ar-
bejder med. 
 
Kommunalt mål 1 

Der arbejdes ud fra visionen om: I Assens Kommune lykkes alle børn. 

Denne vision har overordnede perspektiver i forhold til elevernes læring og trivsel, som kan måles ved 
hjælp af de tidligere beskrevne obligatoriske indikatorer. 
Visionen har også overordnede perspektiver i forhold til at skabe høj faglighed, udvikling og læring, 
disse indgår i de kommunale mål vedrørende faglig ledelse og pædagogiske læringscentre. 
 
Kommunalt mål 2  
Matematik som et indsatsområde. 
Der udarbejdes en tidsplan for udvikling af en vision for matematik med opstart august 2016. 

Kommunalt mål 3 

Der arbejdes med at kompetenceudvikle lærere i forhold til de fag, de underviser i. 
Efteruddannelse af lærere i Assens Kommune er påbegyndt skoleåret 2014/15 og forventes afsluttet 
skoleåret 2019/2020.  
Kompetenceudviklingen af lærere sker på baggrund af, at der i alle fag ønskes uddannede lærere, der 
står for undervisningen. 

Kommunalt mål 4 

Der arbejdes videre med at udvikle partnerområderne i Assens Kommune herunder udvikling af de 
pædagogiske læringscentre.  
Udviklingen af de pædagogiske læringscentre skal være med til at styrke de faglige vejledere og optimere 
partnerområderne mulighed i forhold til at fokusere på elvens læring og trivsel. 
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Kommunalt mål 5 

I Assens Kommune arbejdes der videre med et fokus på inklusion og trivsel. Fokus er, at måle børne-
nes opfattelse af at være inkluderet. 
Assens Kommune påbegyndte januar 2015 et samarbejde med BDO og Rambøll om at sætte fokus på 
en effektbaseret styringsmodel vedrørende inklusionsindsatsen i Assens Kommune. 
Målgruppen var alle børn/unge fra 2-17 år i kommunale dagtilbud og skoler i Assens Kommune. 
Resultaterne foreligger nu og arbejdet med de forskellige data skal til at gå i gang januar/februar 2016 i 
workshop og via besøg ude på skolerne. 
Forskerne skal understøtte arbejdet med trivsel på den enkelte institution gennem hjælp til aflæsning af 
data, udvidet adgang til SDQ-værktøjer, hjælpe med at sætte fokus på specifikke udfordringer, samt 
hjælpe med at igangsætte handleplaner og forløb ude på de enkelte skoler.     

Kommunalt mål 6 

I Assens Kommune er der fokus på faglig ledelse. Målet er, alle ledere gennemfører uddannelse for at 
sikre, at de har de kompetencer, der skal til for at udøve faglig ledelse. 
På sigt arbejdes der med, at faglig ledelse skal forstås ud fra, at ledelse skal ses i en bredere ramme end, 
at det kun er lederen, der kan udføre faglig ledelse.  
Ledelse handler om ledelse af processer og ledelse gennem specielle kompetencer – altså arbejde med 
ledelse uden formel ledelseskompetence. 
Der skabes hermed et krav om faglige vejledere på mange områder og som udgangspunkt er målet, at 
hver enhed/skole skal kunne præstere disse faglige vejledere. 
 
Kommunalt mål 7 
 
Nyorganisering af tosprogsområdet. 
I 2016 vil hele tosprogsområdet blive om-organiseret, således at Dagtilbud og Skole i Assens kommune 
bedre kan imødekomme de krav og forventninger, der følger med det stigende antal flygtninge. Proces-
sen og implementeringen af ændringerne står beskrevet i Projektplanen for tosprogsområdet og træder i 
kraft august 2016.   
 
Kommunalt mål 8 
 
Udarbejde ny it-strategi. 
Der arbejdes på at udarbejde en ny it strategie ikke bare for skoleområdet men for hele dagtilbud og 
skole området. Udgangspunktet er evalueringen af den forrige didaktiske digitaliseringsstrategi og de 
tilhørende høringssvar. Samtidig med skal it strategien også udvikles under hensyntagen læringsplatfor-
men MinUddannelse og den kommende Samarbejdsplatform på dagtilbud og skole. 
 
Kommunalt mål 9 
 
Den sammenhængende vejledningsstrategi. 
En vejledningsstrategi for børn og unge fra folkeskolen og ind i ungdomsuddannelserne.  
På skoleområdet betyder det, at skolerne skal blive bedre til at spotte de elever, der har brug for støtte 
og iværksætte relevante metoder i forhold til den enkeltes uddannelsesparathed. 
Udskolingseleverne skal præsentres for erhvervsuddannelserne og der skal ske en opkvalificering af 
PCL-medarbejderen i partnerområdet, der skal vejlede og rådgive eleverne i forhold til valg af uddan-
nelse.  
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Oplysning om Klager 

Assens Kommune har ikke modtaget klager vedrørende elever i kommunens skoler i skoleåret 
2014/15. 
 

10. Skolebestyrelsens udtalelse 
Skolernes kvalitetsrapport 2014/15 sendes til høring i skolebestyrelser og MED–udvalg, hvorefter hø-
ringssvarene sammenskrives og vedhæftes som bilag. 
 
 
 
  

 


