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1. Indledning
Kvalitetsrapporten er en evaluering af kvaliteten i Kolding Kommunes folkeskoler. Det samlede skolevæsen bestod i skoleåret 2018/2019 af 21 skoler og ni specialcentre.
Evalueringen bygger på oplysninger om de resultater, skolerne opnår med hensyn til
elevernes læring, trivsel, bevægelse, overgang til ungdomsuddannelse, inklusion og kompetencedækning. Skolernes resultater holdes op imod nationale og kommunale mål for
folkeskolerne i Kolding Kommune, for at vurdere om kvaliteten er tilfredsstillende.
Den seneste kvalitetsrapport blev behandlet af Byrådet i marts 2018. I denne rapport beskrives den udvikling, der er sket siden da i skoleårerne 2017/2018 og 2018/2019. Skoleåret 2016/2017 er baseline.
I gennemgangen af skolevæsenets arbejde med de nationale og kommunale mål beskrives almen og specialområdet hver for sig.
Det er lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporten, jf. Folkeskoleloven § 40 a. De nærmere
krav til, hvordan rapporten skal udarbejdes er fastsat i Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen. Rapporten er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelsens retningslinjer, dog ikke inden for overgang til ungdomsuddannelse. De oplysninger, der ifølge
bekendtgørelsen er obligatoriske til at belyse området, var ved rapportens udarbejdelse
ikke tilgængelige. Der er derfor anvendt andre oplysninger.
Kvalitetsrapporten udarbejdes hvert andet år. De år, hvor Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ikke udarbejder kvalitetsrapport, udarbejder forvaltningen en
oversigt over skolernes resultater det seneste skoleår til Børne- og Uddannelsesudvalget.
Kvalitetsrapporten består af denne rapport samt bilag 1-4. Rapporten er tilgængelig på
Kolding.dk, bortset fra bilag 2b og bilag 4, der indeholder resultater af de nationale test.
Disse er fortrolige.
1.1. Datagrundlag
Rapportens datagrundlag består af oplysninger om skolernes og specialcentrenes resultater. Da elevgruppen på almenskoler og specialcentre er forskellige, er der indsamlet
forskellige oplysninger fra de enkelte almene skoler og specialcentre.
For de almene skoler er oplysningerne om skolens resultater indsamlet for de seneste tre
skoleår; fra skoleåret 2016/2017 til skoleåret 2018/2019. Det giver mulighed for at følge
udviklingen i arbejdet med målene over tid. En del af rapportens oplysninger kommer fra
Kolding-undersøgelsen, der blev gennemført første gang i efteråret 2018. Rapportens
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oplysninger herfra omfatter derfor kun to skoleår. For specialcentrene er oplysningerne
indsamlet for skoleåret 2018/2019.
De fleste oplysninger er tilgængelige i Undervisningsministeriets Datavarehus. Andre
oplysninger er indsamlet på skoler/specialcentre eller trukket i Børne-, Uddannelses- og
Arbejdsmarkedsforvaltningens administrative systemer. Af diskretionshensyn er der ikke
medtaget data, som bygger på færre end fem elever.
Udover kvantitative data om skolernes resultater, indeholder rapporten udvalgte praksisfortællinger fra skolerne. For eksempel beskrivelser af hvordan skolerne arbejder med elevernes trivsel og faglighed. Beskrivelserne bidrager til at nuancere det billede af skolernes
kvalitet, som tegnes ud fra de kvantitative data.
1.2. Rapportens opbygning
Første afsnit i rapporten indeholder hovedkonklusionerne. Herefter følger en kort præsentation af de nationale og kommunale mål for folkeskolen. I de efterfølgende afsnit følges
der op på skolevæsenets arbejde med de enkelte mål. De relevante oplysninger om skolernes resultater beskrives og kommenteres, og det vurderes, om status for målopfyldelsen er tilfredsstillende.
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2. Hovedkonklusion
I kvalitetsrapporten tegnes der et positivt billede af kvaliteten i kommunens folkeskoler.
Oplysningerne om skolernes resultater viser, at eleverne har et højt udbytte af undervisningen, og at de trives.
Det faglige niveau vurderes som meget tilfredsstillende. Sammenlignet med landsgennemsnittet er det faglige niveau i kommunen højt. På alle de faglige resultatoplysninger
ligger Kolding Kommune på niveau med eller over landsgennemsnit i de to skoleår, som er
i fokus i rapporten. I perioden er det faglige niveau stigende i matematik, mens der er en
vigende tendens i dansk læsning. I begge fag løftes eleverne markant bedre, end man kan
forvente ud fra deres sociale baggrund.
Med hensyn til elevernes trivsel, tegnes der i rapporten også et tilfredsstillende billede. Eleverne trives i højere grad end eleverne på landsplan.
Kolding Kommune placerer sig bedre end landsgennemsnittet inden for gennemførelse af
ungdomsuddannelse, inklusion på almenskolerne og kompetencedækning. Mange elever
gennemfører således en almen ungdomsuddannelse, kommunen inkluderer 94,9 procent
af eleverne i de almene skoler, og kommunen har en høj kompetencedækning.
I forhold til specialområdet, så trives eleverne godt.
Som i den forrige kvalitetsrapport fra 2018 er det indtrykket, at der arbejdes konstruktivt
med de nationale mål for folkeskolen. Status for skolevæsenets arbejde med målene
vurderes som ”meget tilfredsstillende” eller ”tilfredsstillende” for seks af de i alt syv mål,
der følges op på i rapporten. Et mål skal undersøges nærmere. Se oversigten i tabel 2.1
herunder.
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Tabel 2.1: Status for skolevæsenets arbejde med de nationale og andre mål for folkeskolen
Mål

Vurdering

Mål opfyldt

Eleverne opnår et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen – herunder at flere elever opnår
karakteren 02 i dansk og matematik

Meget tilfredsstillende

Nej

Folkeskolen skal understøtte, at alle 25-årige skal
have gennemført en ungdomsuddannelse, være i
uddannelse eller beskæftigelse

Meget tilfredsstillende

Nej

Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver
så dygtige, de kan

Dansk

Tilfredsstillende

Nej

Matematik

Meget tilfredsstillende

Ja

Folkeskolen skal mindske betydningen af social
baggrund i forhold til faglige resultater

Dansk

Tilfredsstillende

Nej

Matematik

Meget tilfredsstillende

Ja

Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes
blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

Tilfredsstillende

Nej

Eleverne skal bevæge sig i løbet af skoledagen

Skal undersøges nærmere

-

Der skal være fuld kompetencedækning i folkeskolen

Meget tilfredsstillende

Nej

På trods af det generelt høje niveau i skolevæsenet er der et fokuspunkt. Det drejer sig om
resultaterne i dansk læsning. Her er der faldende resultater i de nationale test. Særligt 4.
og 6. årgangs resultater giver anledning til opmærksomhed.
I dansk læsning kalder elevernes læselyst i 4.-9. klasse desuden på opmærksomhed. Forvaltningen vil analysere området nærmere med henblik på at komme med anbefalinger til,
hvordan udviklingen kan vendes. Anbefalingerne vil – udover større læselyst – bidrage til at
understøtte skolernes arbejde med at skabe bedre resultater i de nationale test på 4. og 6.
årgang.
2.1. Handleplaner
Ifølge Folkeskoleloven skal der, som en del af kvalitetsrapporten, udarbejdes en handleplan, hvis niveauet i skolevæsenet som helhed eller på den enkelte skole ikke er tilfredsstillende. Handleplanen skal indeholde opfølgende initiativer med henblik på at forbedre
niveauet, jf. Folkeskoleloven § 40a.
Denne kvalitetsrapport giver ikke anledning til at udarbejde handleplaner, hverken kommunalt eller på enkelte skoler.
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3. Nationale mål for
folkeskolen
Med folkeskolereformen fra 2014 er der fastsat tre nationale mål for folkeskolen. Til de
nationale mål er der fastsat resultatmål, som skal gøre det nemt at følge op på, om de nationale mål er nået.
Arbejdet med at opfylde de nationale mål og resultatmål for folkeskolen sigter mod at indfri
tre overordnede mål for folkeskolen:
•

Eleverne opnår et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen.

•

Flere elever opnår karakteren 02 i dansk og matematik

•

Folkeskolen understøtter, at alle 25-årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse (Ungemålsætningen)1

De nationale mål for folkeskolen og andre mål af betydning for folkeskolen er listet op i tabel 3.1. herunder.
Tabel 3.1: De nationale mål og andre mål med betydning for folkeskolen
Overordnede mål

Nationale mål

Resultatmål

Eleverne opnår et højere
fagligt niveau, når de
forlader folkeskolen –
herunder at flere elever
opnår karakteren 02 i
dansk og matematik.

Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Mindst 80 procent af eleverne skal
være gode til at læse og regne i de
nationale test.

Folkeskolen skal understøtte, at alle 25-årige
skal have gennemført en
ungdomsuddannelse,
være i uddannelse eller
være i beskæftigelse.

Andelen af de allerdygtigste elever
i dansk og matematik skal stige år
for år.
Folkeskolen skal mindske betydningen af social bag-grund i forhold
til faglige resultater.

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

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

Elevernes trivsel skal øges.

Eleverne skal bevæge sig i løbet af
skoledagen.

Eleverne skal i gennemsnit bevæge
sig 45 minutter om dagen.

Der skal være fuld kompetencedækning i folkeskolen.

95 procent i 2025.

Ungemålsætningen erstattede i efteråret 2017 95%-målsætningen om, at 95 procent af en årgang skal have
gennemført mindst en ungdomsuddannelse.

1
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4. Dansk læsning – alle
elever skal udfordres og
betydningen af social
baggrund skal mindskes
Målet – kort fortalt
•

Folkeskolens skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan

•

Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater

Status
Resultaterne er faldende, men der er fortsat en god løfteevne i de nationale test. Der er en
positiv udvikling i de kommunale klasselæseprøver. Elevernes læselyst falder igennem skolegangen. Målene er ikke opfyldt, hvilket de heller ikke er på landsplan.
Vurdering
Det faglige niveau er tilfredsstillende. Der skal fortsat arbejdes med læsevaner og læselyst
på 4.-9. årgang.
Justering af indsats
Læselysten analyseres nærmere med henblik på at komme med anbefalinger til justering af
indsatser.
Sådan belyses målene
•

Resultater af de nationale test i dansk læsning

•

Løfteevne af de nationale test i dansk læsning

•

Resultater i de kommunale læsetest

•

Resultater om læsevaner og læselyst fra Kolding-undersøgelsen.

Dette afsnit handler om dansk læsning. Det indeholder en status for kommunens arbejde
med to nationale mål for folkeskolen: Folkeskolen skal udfordre alle, så de bliver så dygtige
som de kan og Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
Der følges op på målene inden for dansk læsning ved hjælp af de tre nationalt fastsatte
resultatmål, som belyses ud fra resultaterne af de nationale test. Resultaterne af de nationale test er fortrolige. De konkrete procentsatser for kommunens eller den enkelte skoles
resultater må ikke offentliggøres, men udviklingen i resultaterne samt om de nationale mål
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og måltal er opfyldt må gerne offentliggøres. Derudover belyses kommunens arbejde med
læsning ved hjælp af resultater fra de kommunale klasselæseprøver samt resultater om
elevernes læselyst og læsevaner fra Kolding-undersøgelsen.
4.1. Resultater af de nationale test og de tilhørende nationale resultatmål
Der er en vigende tendens i elevernes resultater i de nationale test i dansk læsning, og
kommunen opfylder ingen af de nationale resultatmål. Samme tendens ses på landsplan.
Nedenfor beskrives udviklingen nærmere.
Udviklingen i Kolding ligner udviklingen i hele landet. På landsplan2 bliver der gennemsnitligt færre elever med ”gode” resultater og flere elever med ”dårlige” resultater fra skoleåret
2016/2017 til skoleåret 2018/2019. Samme mønster ses i Kolding. På landsplan er andelen
af elever med de ”allerdygtigste” resultater på niveau i perioden. I Kolding falder andelen.
Ingen resultatmål er opfyldt på landsplan. Det samme gælder i Kolding.
For resultatmål 1 og 3 er Koldings resultater markant bedre end landsgennemsnittet. For
resultatmål 2 er Koldings resultater på niveau med landsgennemsnittet. Se den gennemsnitlige udvikling i hele landet i tabel 4.1.1. - 4.1.3. herunder. Under hver tabel beskrives
status for Koldings arbejde med henholdsvis resultatmål 1, 2 og 3 nærmere.
Tabel 4.1.1.: Resultatmål 1, hele landet: Andel (%) elever, som er ”gode” til at læse i de
nationale test, dansk læsning, skoleårerne 2016/2017-2018/2019
2016/2017

2017/2018

2018/2019

Resultatmål
indfriet DK

Resultatmål
indfriet
Kolding

2. kl

76

76

73

Nej

Ja

4. kl

67

66

64

Nej

Nej

6. kl.

70

68

66

Nej

Nej

8. kl.

78

79

78

Nej

Ja

Gennemsnit

73

72

70

Nej

Nej

Note 1: Elever er ”gode” til at læse og regne, når de opnår følgende resultat i de nationale test: ”God
præstation”, Rigtig god præstation” eller ”Fremragende præstation”.
Note 2: Resultatmål indfriet = mindst 80 procent af eleverne har ”gode” resultater i skoleåret
2018/2019.

Resultatmål 1 Kolding
Skolerne formår i mindre grad end tidligere at indfri resultatmål 1: Mindst 80 procent af
eleverne skal være gode til at læse i de nationale test.
Over de seneste to skoleår – i skoleårerne 2017/2018 og 2018/2019 – falder andelen af elever med ”gode” resultater samlet set i kommunen og på hvert klassetrin. Resultatmålet er
dog opfyldt på 2. og 8. klassetrin, hvilket er positivt. Tilbagegangen kræver opmærksomhed, særligt udviklingen på 4. og 6. klassetrin. På ingen af klassetrinene er resultatmålet
opfyldt, og niveauet er – målt ud fra andelen af elever med ”gode” resultater – væsentligt
lavere end på 2. og 8. klassetrin. Denne tendens ses også på landsplan.

Se Statusredegørelse for folkeskolens udvikling, Børne- og Undervisningsministeriet, 2019.
https://www.uvm.dk/publikationer/2019/191126-statusredegoerelse-for-folkeskolens-udvikling

2
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Tabel 4.1.2.: Resultatmål 2, hele landet: Andel (%) elever, som er blandt de ”allerdygtigste”
i de nationale test i dansk læsning, skoleårerne 2016/2017-2018/2019
Resultatmål
indfriet
Kolding

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Resultatmål
indfriet DK

2. kl

9

9

9

Nej

Ja

4. kl

9

8

8

Nej

Nej

6. kl.

5

5

4

Nej

Ja

8. kl.

15

15

14

Nej

Nej

Gennemsnit

9

9

9

Nej

Nej

Note 1: Elever er blandt de ”allerdygtigste” i de nationale test i dansk og matematik, hvis de får følgende resultat i de nationale test: ”Fremragende præstation”
Note 2: Resultatmål indfriet = andelen af elever med ”allerdygtigst” resultater er forbedret fra skoleåret
2016/2017 til skoleåret 2018/2019.

Resultatmål 2 Kolding
Der er ligeledes tilbagegang i skolernes arbejde med resultatmål 2: Andelen af de allerdygtigste elever i dansk skal stige år for år.
Andelen af elever med de ”allerdygtigste” resultater falder samlet set de seneste to skoleår med 0,7 procentpoint, og resultatmålet er således ikke opfyldt. Det fremgår, at der
er væsentligt færre elever med ”allerdygtigste” resultater på 6. klassetrin end på de andre
klassetrin. Betragtes målopfyldelsen per klassetrin, er resultatmålet opfyldt på 2. og 6.
klassetrin.
Tabel 4.1.3.: Resultatmål 3, hele landet: Andel (%) elever med ”dårlige” resultater i de nationale test i dansk læsning, skoleårerne 2016/2017-2018/2019
2016/2017

2017/2018

2018/2019

Resultatmål
indfriet DK

Resultatmål
indfriet
Kolding

9

8

9

Nej

Nej

2. kl
4. kl

14

14

15

Nej

Nej

6. kl.

10

11

12

Nej

Nej

8. kl.

9

8

9

Nej

Nej

Gennemsnit

10

11

11

Nej

Nej

Note 1: Elever med ”dårlige” resultater i de nationale test i dansk læsning og matematik opnår et af
følgende resultater: ”Ikke tilstrækkelig præstation” eller ”mangelfuld præstation”.
Note 2: Resultatmål indfriet = andelen af elever med ”dårlige” resultater er forbedret fra skoleåret
2016/2017 til skoleåret 2018/2019.

Resultatmål 3 Kolding
Opbremsningen i resultaterne fremgår også af status for kommunens arbejde med resultatmål 3: Andelen af elever med dårlige læseresultater i de nationale test for læsning uanset social baggrund skal reduceres år for år.
Samlet set lykkes skolerne ikke med at indfri dette resultatmål. Over de seneste to skoleår
stiger andelen af elever med ”dårlige” resultater med 1,9 procentpoint. Udviklingen skal
ses i forhold til, at der var meget få elever med ”dårlige” resultater i baselineåret; skoleåret
2016/2017. Udviklingen bør følges fremover, så den negative udvikling ikke fortsætter.
4.2. Løfteevnen i de nationale test i dansk læsning
Børne- og Undervisningsministeriet beregner hvert år løfteevnen for de danske skoler. Løfteevnen beskriver forskellen mellem skolens resultat ved en test og det resultat, som man
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ud fra skolens elevgrundlag kan forvente, at skolen opnår ved den pågældende test. Læs
eventuelt mere om løfteevne i ”Fakta skolernes løfteevne”.
Kolding Kommune har en flot løfteevne i de nationale test. De seneste tre år løftes eleverne mellem 4- 5 point. Det svarer til et resultat, der er meget over, hvad man kan forvente i
forhold til elevernes sociale baggrund. Til sammenligning er den gennemsnitlige løftevne
i hele landet 0,0. Se udviklingen i tabel 4.2.1. herunder. Den vigende tendens i elevernes
resultater afspejles dog også i løfteevnen. Løfteevnen falder med 0,7 point de seneste to
skoleår.
Tabel 4.2.1.: Løfteevne i de nationale test, dansk læsning, Kolding, skoleårerne 2016/20172018/2019
2016/2017

2017/2018

2. kl

4,4

2,7

2018/2019
5,4

4. kl

5,6

4,5

4,5
5,4

6. kl

4,6

5

8. kl

6,3

4,7

2,6

Samlet for dansk

5,2

4,2

4,5

Note: Løfteevne er udregnet på baggrund af elevernes resultater i de nationale test på den normbaserede skala. Her opnår elever point på en skala fra 1-100. Des højere, des bedre.

4.3. Resultater fra de kommunale klasselæseprøver
Udviklingen på læseområdet i Kolding Kommune er siden 1993 løbende fulgt med årlige
klasselæseprøver på udvalgte klassetrin. Nedenfor beskrives resultater fra de seneste to
skoleår for 1., 4. og 7. klasse.
1. klasse
I 1. klasse er alle elever prøvet med Ordlæseprøve 1. Ordlæseprøve 1 er en prøve i ordafkodning og består af 78 korte lydrette og lydnære ord. Resultatet for skoleåret 2018/2019
viser stort set samme niveau som skoleåret 2017/2018, når vi lægger andelen af elever i
’automatisering’ og ’beherskelse’ sammen, dog med en lille fremgang i andelen af automatiserede læsere.
4. klasse
Klasselæseprøven i 4. klasse består af 40 sætninger af stigende sværhedsgrad. Sætningernes struktur og sproglige indhold svarer til de tekster, som eleverne møder i de forskellige fag på 4. klassetrin. For at kunne læse klassens tekster har børnene brug for at kunne
læse sætninger og tekster på et niveau svarende til klasseprøven i 4. klasse.
Resultaterne fra prøven viser en markant negativ udvikling fra 2010 til 2019 og fra 2017 til
2018 ses et markant fald. Det gælder både for de hurtige og sikre læsere, men også for de
usikre læsere. I 2019 ses en lille fremgang for de usikre læsere, men for de sikre læsere er
niveauet det samme.
7. klasse
Prøven i 7. klasse består af intensiv læsning af en svær faglig tekst. I 7. klasse har eleverne
brug for at kunne læse og forstå både skønlitterære tekster og meget forskellige faglige
tekster for at kunne tilegne sig det faglige indhold. Kravene til de skriftsproglige kompetencer øges efterhånden som eleverne kommer op i de højere klassetrin. Undervisningen skal
blandt andet medvirke til at øge elevernes bevidsthed og træning, i forhold til at afpasse
deres læsemåde og hastighed i forhold til læseformålet.
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Fakta skolernes løfteevne
Børne- og Undervisningsministeriet beregner hvert år løfteevnen for de danske skoler. Løfteevnen beskriver forskellen mellem skolens resultat ved en prøve/test og det resultat, som man ud
fra skolens elevgrundlag kan forvente, at skolen opnår.
Den gennemsnitlige løfteevne for hele landet er 0. Nogen kommuner har således en positiv
løfteevne, det vil sige, de har en løfteevne der er større end 0. Andre kommuner har en negativ
løfteevne, det vil sige de har en løfteevne, der er mindre end 0.
Eksempel 1: Skolen opnår et resultat på 66 point i de nationale test i matematik. Ud fra skolens
elevgrundlag kan man forvente, at skolen opnår 63 point. Skolen har en løfteevne på +3 point.
Resultatet er ”over forventet” i forhold til skolen elevgrundlag
Eksempel 2: Skolen opnår et karaktergennemsnit på 7,8 ved folkeskolens afgangsprøve i matematik. Ud fra skolens elevgrundlag kan man forvente, at skolen opnår et karaktergennemsnit
på 7,5. Skolen har en løfteevne på +0,3. Resultatet er ”over forventet” i forhold til skolens elevgrundlag.
Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningens vurdering af skolernes løfteevne
Hvordan beregnes løfteevnen?
Vurdering

Løfteevne de nationale test

Løfteevne folkeskolens
prøve i 9. klasse

Meget under forventet

-5,0 eller dårligere

-0,5 eller mindre

Under forventet

-2,1 til -4,9

-0,4 – -0,3

På niveau

-2,0 til +2,0

-0,2 – +0,2

Over forventet

+2,1 til +4,9

+0,3 – +0,4

Meget over forventet

+5,0 eller mere

+0,5 eller mere

Skolens løfteevne er et statisk beregnet tal, der beregnes ud fra skolens elevgrundlag for de
elever, der indgår i den pågældende test eller prøve. I beregningen indgår faktorer på individniveau som fx køn, etnisk oprindelse samt forældrenes uddannelse og indkomst – altså faktorer,
som skolen ikke har indflydelse på.

Fakta de nationale test
De nationale test er obligatoriske for alle elever i folkeskolen. Skolen gennemfører de nationale
test hvert år fra januar til april. I løbet af et skoleforløb skal en elev tage ti obligatoriske test. De
fleste skoler i Kolding Kommune vælger at lade eleverne gennemføre frivillige test.
Kun resultaterne fra de klassetrin, hvor prøven er obligatorisk, bruges til at vurdere de nationale
mål og måltal inden for læsning og matematik. I dansk læsning er det obligatorisk at gennemføre de nationale test på 2., 4., 6. og 8. klassetrin. I matematik er testen obligatorisk på 3., 6. og
8. klassetrin.
Hvad viser de nationale test?
Hver test fortæller om elevens faglige niveau inden for tre profilområder. Testen hverken kan
eller skal give et komplet billede af elevens kompetencer inden for det givne fag. Det er kun
færdigheder, der er egnede til at belyses ved hjælp af en it-baseret test, som testes. Selvstændig formulering i skrift og tale kan for eksempel ikke testes. Her er andre evalueringsmetoder
mere egnede3.

Vejledninger til anvendelse af de nationale test: https://www.uvm.dk/folkeskolen/elevplaner-nationale-test--trivselsmaaling-og-sprogproever/nationale-test/vejledninger

3
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Læselyst
Det kommunale projekt Børnenes Bedste Bøger4 er et tiltag, der understøtter arbejdet med
børnenes læseglæde i daginstitutionerne. Gennem højtlæsning af gode bøger udvikler selv helt
små børn ikke kun deres sprog og begrebsverden, men også deres viden om verden, deres
forestillingsevne, indfølingsevne og læseglæde.
Elevernes læselyst grundlægges tidligt og skal fastholdes og udvikles i indskolingen. Det betyder, at læse- og skriveundervisningen må tage afsæt i meningsfulde tekster og produktioner.
Det er vigtigt, at inddrage nyere tidssvarende litteratur, som fagpersoner fra skolernes pædagogiske læringscentre har vurderet og kvalitetssikret. Børn skal have god litteratur for at bevare
læselysten og blive gode læsere.
Læsepatruljer på Sdr. Vang Skole
På flere skoler i Kolding har man etableret læsepatruljer, som er en gruppe læselystne elever fra
5., 6. og 7. årgang, der går til ’læsepatrulje’ på skolen. Læsepatruljemøderne er styret af en lærer; typisk skolens læsevejleder eller en medarbejder fra skolens pædagogiske læringscenter.
Via forskellige aktiviteter skal læsepatruljens medlemmer være rollemodeller for hinanden og
for skolens yngre elever og inspirere til større læseglæde. På Sdr. Vang Skole har læsepatruljen
arbejdet med følgende aktiviteter for at fremme læselysten hos skolens øvrige elever:
•

Højtlæsning for en klasse eller gruppe af elever på biblioteket, ude i klassen, forskellige steder i skolen eller udenfor, hvis vejret er til det.

•

”Store læsedag”, hvor klasserne melder sig til at komme ud på stedet og få læst en historie
højt. Læsepatruljen har deltaget i et højtlæsningskursus på Kolding bibliotek.

•

Udstillinger på skolens pædagogiske læringscenter om fx yndlingsbøger, mors og fars yndlingsbøger, forfatterskaber, temaer, genrer, historiske perioder med mere.

•

Konkurrencer: ”Bøgernes Hall of Fame” – gæt en person fra en roman ud fra ledetråde.

•

Anmeldelse af nye bøger. Bøger og anmeldelser udstilles til inspiration for øvrige læsere.

De aktiviteter, som læsepatruljen iværksætter, skaber en øget læseinteresse og læselyst hos
andre ele-ver. Eleverne vil gerne låne af de udstillede bøger, de vil gerne låne de bøger med
hjem, som er blevet læst højt for dem osv. Det har absolut en positiv effekt, når det er børn, der
formidler litteratur til børn. En positiv effekt mærkes også hos patruljemedlemmerne, som vokser ved at være rollemodeller. Læsepatruljen er ikke kun for de stærke læsere, men for alle med
læselyst, og medlemstallet er øget væsentligt i dette skoleår.

BookBites – en læseindsats på Christiansfeld Skole
På Christiansfeld Skole bruger man BookBites til at øge elevernes læselyst. BookBites er et
digitalt bibliotek med indbyggede læseværktøjer, som giver eleverne mulighed for at få indsigt i
egen læseudvikling og læsedata. Layoutet ligner den analoge bog, så man kan fornemme tykkelsen og få overblik over, hvor langt man er i bogen. BookBites indeholder en konkurrencedimension, som er en væsentlig motivationsfaktor i forhold til læselyst.
Eleverne i 4.-6 klasse kan bruge Bookbites overalt, hvor der er internet. De har adgang til det
elektroniske bibliotek, og bøgerne er udvalgt efter deres alder. Eleverne kan læse på pc, tablet,
mobil eller i en fysisk bog. Det er lige meget, om man læser med øjnene eller lytter med ørene.
Alle kan få deres læsning registreret ud fra sværhedsgrad, tid og hastighed.
Mange elever er motiveret af, at de kan finde de samme bøger som sidemakkeren eller bedstevennen læser. Skolen har lavet ”vaffelis” på gangen, hvor eleverne må sætte en ”lap” på årgangens vaffelis, når de har læst 20, 30 eller 40 minutter på en dag. Årgangene kan på den måde
følge med i, hvor meget der bliver læst.

4
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Resultaterne fra 2017/2018 viser en stigning i andelen af sikre læsere og en forbedring i
andelen af usikre læsere. De sikre læsere er steget med 4,2 procentpoint fra 2016/2017
til 2018/2019 og andelen af usikre læsere er faldet med 2,5 procentpoint fra 2016/2017 til
2017/2018 og ligger nu på 6,8 %.
4.4. Læsevaner og læselyst
Læsevaner, læsevilje og læselyst er en del af den læsekultur, som er helt grundlæggende for elevernes læseudvikling og for elevens succes som læser. Læsning styrker den
personlige identitetsdannelse og stimulerer den kritiske sans. Desuden skærper læsning
evnen til at fokusere, fordybe sig og tilegne sig viden. Fra børnene er helt små udvikles
blandt andet deres sprog, begrebsverden og forestillingsevne og læselyst gennem højtlæsning af bøger.
Læsevaner og læselysten blandt eleverne i Kolding undersøges i Kolding-undersøgelsen.
Der er en forskellig spørgeramme til eleverne fra henholdsvis 1.-3. klasse og eleverne fra
4.-9. klasse. Det er valgfrit, om skolerne gennemfører Kolding-undersøgelsen i 0. klasse.
Resultater for 0. klasse indgår ikke i rapporten. Nedenfor beskrives resultaterne.
1.-3. klasse (indskolingen)
Elever bør læse derhjemme 5-7 dage om ugen for at blive gode og sikre læsere. Resultaterne fra Kolding-undersøgelsen viser, at flertallet af eleverne i 1.-3. klasse har gode læsevaner og får læst nok. 72 procent af eleverne angiver i skoleåret 2019/2020, at de læser
5-7 dage om ugen. Andelen er faldet med 2 procentpoint i forhold til året forinden.
En lille andel læser slet ikke, og 11 procent af eleverne læser højst to dage om ugen. Se
resultater i tabel 4.4.1 herunder.
Tabel 4.4.1.: 1.-3. klasse, læsevaner, Kolding, skoleårerne 2018/2019-2019/2020
Andel der 5-7 dage om ugen læser selv eller med en voksen

2018

2019

74%

72%

Andel der højst 2 dage om ugen læser selv eller med en voksen

11%

11%

Andel der hverken læser selv eller med en voksen

3,7%

3,3%

Note: Forvaltningen har ikke landstal for læsevaner.

4.-6. klasse (mellemtrinnet)
På mellemtrinnet undersøges elevernes læselyst og deres vurdering af, om de er rigtig
gode til at læse.
Læselysten hos eleverne i 4.-6. klasse er god, idet 63 procent af eleverne angiver, at de
læser af lyst i deres fritid mindst tre gange om ugen.
16 procent af eleverne angiver, at de sjældent læser af lyst i deres fritid. Dette kalder på
opmærksomhed.
Tabel 4.4.2.: 4.-6. klasse, læselyst, Kolding, skoleårerne 2018/2019-2019/2020
2018

2019

Andel der er enige i, at de er rigtige gode til at læse

75%

73%

Andel der i fritiden sjældent læser af lyst

16%

16%

Andel der mindst 3 gange om ugen i fritiden læser af lyst

63%

63%

Note: Forvaltningen har ikke landstal for læselyst.
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7.-9. klasse (udskolingen)
Læselysten hos eleverne i de ældste klasser er bekymrende. Kun 35 procent af eleverne
angiver, at de læser af lyst i deres fritid mindst tre gange om ugen. Desuden angiver 37
procent af eleverne, at de sjældent læser af lyst i deres fritid. Dette kalder på opmærksomhed.
Tabel 4.4.3.: 7.-9. klasser, læselyst, Kolding, skoleårene 2018/2019-2019/2020
2018

2019

Andel der er enige i, at de er rigtige gode til at læse

62%

61%

Andel der i fritiden sjældent læser af lyst

37%

37%

Andel der mindst 3 gange om ugen i fritiden læser af lyst

36%

35%

Note: Forvaltningen har ikke landstal for læselyst.

I tabel 4.4.4. herunder fremgår elevernes læselyst fra 4.-9. klasse. Der er en tydelig sammenhæng mellem klassetrin og læselyst. Des ældre eleverne er, des mindre er læselysten.
Denne udvikling i et skoleforløb er bekymrende.
Tabel 4.4.4: 4.-9. klasse, læselyst, Kolding, skoleåret 2019/2020
Årgang

Andel der sjældent læser
af lyst i fritiden

4

15%

67%

5

15%

64%

6

20%

56%

7

27%

43%

8

41%

29%

9

45%

31%

Note: Forvaltningen har ikke landstal for læselyst.
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4.5. Delkonklusion
Kolding Kommune skal inden for dansk læsning fortsat arbejde med målene om, at Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan og Folkeskolen skal mindske
betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. De to mål og de tilhørende tre
måltal er ikke opfyldt.
Det er positivt, at Kolding har en god løfteevne i de nationale test. Udviklingen i de absolutte resultater er dog faldendende. En nærmere gennemgang af de absolutte resultater i
de nationale test viser faldende resultater de seneste to skoleår. Det går særligt tilbage på
4.-6. årgang.
Eleverne har gode læsevaner i 0.-3. klasse. Der er dog et mindretal af eleverne, der læser
for lidt eller slet ikke læser i deres fritid.
I 4.-9. klasse er elevernes læsevaner dårligere end i 1.-3. klasse, og for få elever læser af
lyst i deres fritid. Der er en markant faldende tendens i andelen af elever, der læser af lyst.
Des ældre, des mindre læselyst. Dette er bekymrende, og det anbefales, at læselysten
analyseres nærmere med henblik på at komme med anbefalinger til, hvordan udviklingen
kan vendes.
Sammenlignet med landsgennemsnittet klarer Kolding Kommune sig fortsat godt i dansk
læsning; – både målt ud fra de absolutte testresultater og løfteevnen i de nationale test.
Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vurderer status for skolevæsenets
arbejde med de to nationale mål som tilfredsstillende, men skolerne skal fremadrettet have
fokus på elevernes læsevaner og læselyst.
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5. Matematik – alle elever
skal udfordres og betydningen af social baggrund
skal mindskes
Målet – kort fortalt
•

Folkeskolens skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan

•

Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater

Status
Begge mål er opfyldt, og der er en positiv udvikling.
Vurdering
Meget tilfredsstillende
Justering af indsats
Nej
Sådan belyses målene
•

Resultater af de nationale test i matematik

•

Løfteevne i de nationale test i matematik.

I dette afsnit følges der op på skolevæsenets arbejde med matematik, og der gøres status
på arbejdet med følgende to nationale mål for folkeskolen: Folkeskolen skal udfordre alle,
så de bliver så dygtige, som de kan og Folkeskolen skal mindske betydningen af social
baggrund i forhold til faglige resultater.
Der følges op på målene ved hjælp af de tre nationalt fastsatte resultatmål, som belyses
ud fra resultaterne af de nationale test. Resultaterne af de nationale test er fortrolige. De
konkrete procentsatser for kommunens eller den enkelte skoles resultater må ikke offentliggøres, men udviklingen i resultaterne samt om det nationale mål og måltal er opfyldt må
gerne offentliggøres.
5.1. Resultater af de nationale test og de tilhørende nationale resultatmål
Der er en god udvikling i kommunes resultater i matematik, og resultatmål 1, 2 og 3 er
opfyldt. På landsplan er der ligeledes en positiv udvikling. Nedenfor beskrives udviklingen
nærmere.
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Kolding klarer sig godt i matematik sammenlignet med landsgennemsnittet. På landsplan
er der lige-som i Kolding overvejende fremgang de seneste to skoleår. Der er en positiv udvikling i andelen af elever med henholdsvis ”gode” og ”dårlige” resultater. Samme
mønster ses i Kolding. På landsplan falder andelen af de ”allerdygtigste” elever. I Kolding
forbedres andelen. På landsplan er resultatmål 3 opfyldt. I Kolding er alle tre resultatmål
opfyldt.
Koldings resultater er markant bedre end landsgennemsnittet for alle måltal. Se landsgennemsnit i tabel 5.1.1. – 5.1.3. herunder. Under hver tabel beskrives status for Koldings
arbejde med henholdsvis resultatmål 1, 2 og 3 nærmere.
Tabel 5.1.1.: Resultatmål 1, hele landet: Andel (%) elever, som er ”gode” til matematik i de
nationale test, skoleårerne 2016/2017-2018/2019
2016/2017

2017/2018

2018/2019

Resultatmål
indfriet DK

Resultatmål
indfriet
Kolding

3. kl.

77

76

75

Nej

Nej

6. kl.

75

78

77

Nej

Ja

8. kl.

-

80

79

Nej

Ja

76

78

77

Nej

Ja

Gennemsnit

Note 1: Elever er ”gode” til at læse og regne, når de opnår følgende resultat i de nationale test: ”God
præstation”, Rigtig god præstation” eller ”Fremragende præstation”.
Note 2: Der blev i skoleåret 2017/2018 indført ny test i matematik målrettet 8. klasse.
Note 3: Resultatmål indfriet = mindst 80 procent af eleverne har ”gode” resultater i skoleåret
2018/2019.

Resultatmål 1 Kolding
Status for kommunens arbejde med resultatmål 1: Mindst 80 procent af eleverne skal være
gode til at regne i de nationale test er positiv. Kommunen opfylder resultatmålet, og flere
og flere elever opnår ”gode” resultater. De seneste to skoleår stiger andelen af elever med
”gode” resultater samlet set med 1,2 procentpoint. Den positive udvikling skyldes fremgang på 6. klassetrin. På 3. og 8. klassetrin går andelen tilbage. På trods af tilbagegangen
på 8. klassetrin er niveauet fortsat højt på dette trin, og måltallet er opfyldt. Niveauet i matematik er vurderet ud fra andelen af ”gode” elever lavest på 3. klassetrin.
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Tabel 5.1.2.: Resultatmål 2, hele landet: Andel (%) elever, som er blandt de allerdygtigste i
de nationale test i matematik, hele landet, skoleårerne 2016/2017-2018/2019
2016/2017

2017/2018

2018/2019

Resultatmål
indfriet DK

Resultatmål
indfriet
Kolding

3. kl.

11

10

11

Nej

Nej

6. kl.

9

8

9

Nej

Ja

8. kl.

-

7

7

Nej

Nej

10

9

9

Nej

Ja

Gennemsnit

Note 1: Elever er blandt de ”allerdygtigste” i de nationale test i dansk og matematik, hvis de får følgende resultat i de nationale test: ”Fremragende præstation”
Note 2: Der blev i skoleåret 2017/2018 indført ny test i matematik målrettet 8. klasse.
Note 3: Resultatmål indfriet = andelen af elever med ”allerdygtigst” resultater er forbedret fra skoleåret
2016/2017 til skoleåret 2018/2019.

Resultatmål 2 Kolding
Kommunen har et stabilt højt niveau på resultatmål 2: Andelen af de allerdygtigste elever i
dansk skal stige år for år. Der er mange elever med ”allerdygtigst” resultat, og det konkrete
resultatmål er opfyldt. Det bemærkes, at andelen af elever med ”allerdygtigst” resultat er
væsentlig højere på 3. og 6. klassetrin end på 8. klassetrin.
Tabel 5.1.3.: Resultatmål 3, hele landet: Andel (%) elever med ”dårlige” resultater i de nationale test i matematik, skoleårerne 2016/2017-2018/2019
2016/2017

2017/2018

2018/2019

Resultatmål
indfriet DK

Resultatmål
indfriet
Kolding
Nej

3. kl.

10

11

11

Nej

6. kl.

13

10

10

Ja

Ja

8. kl.

-

6

6

Nej

Nej

12

9

9

Ja

Ja

Gennemsnit

Note 1: Elever med ”dårlige” resultater i de nationale test i dansk læsning og matematik opnår et af
følgende resultater: ”Ikke tilstrækkelig præstation” eller ”mangelfuld præstation”.
Note 2: Der blev i skoleåret 2017/2018 indført ny test i matematik målrettet 8. klasse.
Note 3: Resultatmål indfriet = andelen af elever med ”dårlige” resultater er forbedret fra skoleåret
2016/2017 til skoleåret 2018/2019.

Resultatmål 3 Kolding
Det positive billede går igen i forhold til skolevæsenets arbejde med resultatmål 3: Andelen
af elever med dårlige læseresultater i de nationale test for læsning uanset social baggrund
skal reduceres år for år. De seneste to skoleår forbedres andelen af elever, der opnår ”dårlige” resultater med 1,7 procentpoint.
5.2. Løfteevnen i de nationale test i matematik
Kommunen har en flot løfteevne i de nationale test i matematik. De seneste tre år er løftevnen steget fra 3,5 point til 5,5 point. Skolevæsenets resultater ligger de seneste to skoleår
meget over, hvad man kan forvente i forhold til elevernes baggrund. Til sammenligning er
den gennemsnitlige løftevne i hele landet 0,0. Se udviklingen i tabel 5.2.1. herunder.
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Tabel 5.2.1: Løfteevne i de nationale test, matematik, Kolding, skoleårerne 2016/20172018/2019
2016-2017

2017-2018

2018-2019
3,1

3.kl

3,2

1,8

6.kl

3,9

4,7

7,9

8.kl

-

8,7

5,5

3,5

5,1

5,5

samlet for matematik

Note 1: Løfteevne er udregnet på baggrund af elevernes resultater i de nationale test på den normbaserede skala. Her opnår elever point på en skala fra 1-100. Des højere, des bedre.
Note 2: Testen blev indført i 8. klasse i skoleåret 2017/2018.

5.3. Delkonklusion
Kolding Kommune opfylder det nationale mål Folkeskolen skal mindske betydningen af
social baggrund i forhold til faglige resultater. Det nationale resultatmål, som knytter sig til
dette mål, er opfyldt, da der år for år bliver færre elever, som opnår ”dårlige” resultater i de
nationale test i matematik. Kommunen opfylder ligeledes målet Folkeskolen skal udfordre
alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Her er begge resultatmål opfyldt.
Resultaterne af de nationale test viser, at skolerne – både målt ud fra de absolutte testresultater og løfteevnen – lykkedes godt sammenlignet med hele landet. Kommunens resultater er inden for alle resultatmål markant bedre end landsgennemsnittet.
Ud fra kommunens samlet set positive resultater vurderer Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen målopfyldelsen som meget tilfredsstillende.

Samarbejde på tværs af årgange og klasser på Ødis Skole
Elever fra 4.-6. klasser bliver som en del af initiativet ´Målrettet matematik´ blandet på kryds og
tværs på Ødis Skole. Når der er ´Målrettet matematik´ på skemaet er det elevernes faglige niveau og ikke elevens klasse, der bestemmer, hvilken undervisning eleven følger.
”Boost” er navnet på et af de i alt fem hold i matematik, som eleverne bliver fordelt på. ”Boost”
er for elever med særlige udfordringer. Holdet ”Hovedbrud og grublere” er for elever, som gerne vil ud-fordres lidt ekstra. Der er tilknyttet en lærer til hvert hold, som underviser eleverne der,
hvor de er.
Initiativet ´Målrettet matematik´ er ét af flere tiltag til øget samarbejde og holddeling på tværs af
klas-ser og årgange på Ødis Skole. Målet med den nye organisering er at øge elevernes læring
og trivsel. Samarbejde og holddeling giver flere pædagogiske muligheder i tilrettelæggelsen af
undervisningen, og der er bedre mulighed for at lave differentieret undervisning målrettet den
enkelte elev.
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6. Tilliden til og trivslen i
folkeskolen skal styrkes
blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis
Målet – kort fortalt
•

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

Status
Målet er ikke opfyldt. Eleverne har – sammenlignet med hele landet – en høj trivsel
Vurdering
Tilfredsstillende
Justering af indsats
Nej
Sådan belyses målene
•

Resultater fra den nationale trivselsmåling

•

Resultater fra Kolding-undersøgelsen

Elevernes trivsel beskrives ud fra resultaterne i den nationale trivselsmåling for 4.-9. klasse.
Resultaterne af den nationale trivselsmåling for 0.-3. klasse er ikke obligatoriske i kvalitetsrapporten. Derudover følges der op elevernes trivsel ved hjælp af resultater fra Kolding-undersøgelsen for 1.-9. klasse. Spørgerammen til henholdsvis 1.-3. klasse og 4.-9. klasse er
forskellig.
6.1. Trivsel – den nationale trivselsmåling
Den nationale trivselsmåling tegner et positivt billede af elevernes trivsel i Kolding Kommune. Elevernes trivsel undersøges inden for fire områder. De seneste to skoleår er elevernes
trivsel uændret inden for tre områder, mens der er en svag vigende tendens inden for et
område.
Kolding Kommunes resultater ligger godt sammenlignet med hele landet. Kolding Kommune scorer over landsgennemsnit inden for alle fire områder.
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Eleverne i Kolding Kommune har størst trivsel inden for området ´social trivsel´, mens resultaterne er lavest i ´støtte og inspiration i undervisningen´. Det gælder de seneste tre år.
Samme mønster ses på landsplan.

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltni

Tabel 6.1.1: Udviklingen i elevernes trivsel fra skoleåret 2016/2017 – 2018/2019, 4.-9. kl.
Kolding og hele landet. Den nationale trivselsundersøgelse
5
4,5

4,2 4,2 4,2 4,1

4

3,9 3,9 3,8

3,7

3,5

3,9 3,9 3,9
3,4 3,3 3,3

3,7

3,2

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Social trivsel

Kolding 2016/2017

Faglig trivsel

Støtte og
inspiration i
undervisningen

Kolding 2071/2018

Ro og orden

Kolding 2018/2019

Hele landet 2018/2019

Note: Max
Min.
= 1.= 1.
Note:
Max==5, 5,
Min.

6.2. Trivsel
– Kolding-undersøgelsen
6.2.
Trivsel
– Kolding-undersøgelsen

1.-3. klasse (indskolingen)
1.-3.
klasse (indskolingen)
Eleverne i 1.-3. klasse er meget glade for deres skole og deres klasse. 73 procent af eleEleverne i 1.-3. klasse er meget glade for deres skole og deres klasse. 73 procent af eleverne
verne angiver i skoleåret 2019/2020, at de er ”meget glade for deres skole”, mens 71 proskoleåret
2019/2020, at de er ”meget glade for deres skole”, mens 71 procent angiver, at de
cent angiver, at de er ”meget glade for deres klasse”. Se tabel 6.2.1 herunder.
glade for deres klasse”. Se tabel 6.2.1 herunder.
Flertallet af eleverne går til noget i deres fritid. Der ses en vigende tendens i elevernes fri-

Flertallet
af eleverne går til noget i deres fritid. Der ses en vigende tendens i elevernes fritids
tidsaktiviteter. Fra skoleåret 2018/2019 til skoleåret 2019/2020 falder andelen af elever, der
Fra
skoleåret 2018/2019 til skoleåret 2019/2020 falder andelen af elever, der går til noget, m
går til noget, med 4 procentpoint. Udviklingen bemærkes og bør følges fremover.
centpoint. Udviklingen bemærkes og bør følges fremover.
Tabel 6.2.1.: 1.-3. klasse, trivsel, Kolding og hele landet, skoleårene 2018/2019-2019/2020

Tabel 6.2.1.: 1.-3. klasse, trivsel, Kolding og hele landet, skoleårene 2018/2019-2019/2020
Kolding
Kolding
Hele landet
Hele land
Kolding 2019Kolding
2018
2019
2019
2019
Andel der går til noget i fritiden
85%
81% 2018
Andel
der
går tilglade
noget
i fritiden
Andel der
er meget
for deres
skole
73%
73% 85%
67% 81%
Andel
der
er meget
glade
deres skole 72%
67%
Andel der
er meget
glade for
deresfor
klasse
71% 73%
68% 73%
Andel der er meget glade for deres klasse
72%
71%
68%

Note: Forvaltningen ligger kun inde med landstal for emner i Kolding-undersøgelsen, som Dansk CenNote:
Forvaltningen ligger kun inde med landstal for emner i Kolding-undersøgelsen, som Dansk Center for U
ter for Undervisningsmiljø (DCUM), som en del af deres analyse af den nationale trivselsmåling, har
miljø
(DCUM), som en del af deres analyse af den nationale trivselsmåling, har bearbejdet og udarbejdet landst
bearbejdet og udarbejdet landstal for.

4.-6.
klasse
(mellemtrinnet)
4.-6. klasse
(mellemtrinnet)
Eleverne i 4.-6.
klasse
har generelt
en god en
relation
deres klassekammerater
og til deres
Eleverne
i 4.-6.
klasse
har generelt
godtilrelation
til deres klassekammerater
og til deres lær
lærere.
Lærer-elev-relation
er
steget
de
seneste
to
skoleår.
Elev-elev-relation
ligger
på
et
elev-relation er steget de seneste to skoleår. Elev-elev-relation ligger på et stabilt højt niveau
stabilt
højt niveau ii perioden.
Se udviklingen
Se
udviklingen
tabel 6.2.2.
nedenfor.i tabel 6.2.2. nedenfor.
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Elevoptimisme handler
om elevens
tro på sigtro
selvpå
ogsig
sineselv
muligheder
at lykkes i skoElevoptimisme
handler
om elevens
og sineformuligheder
for at lykkes i skolen.
len.
Elever
med
stor
elevoptimisme
betegnes
læringsoptimister.
Elever
med
tro på
på sig
stor elevoptimisme betegnes læringsoptimister. Elever med lavlavtro
sig selv og sine muligh
lykkes i skolen betegnes læringspessimister. Kolding har en – sammenlignet med landsgenne
høj andel af læringsoptimistiske elever. 33 procent af eleverne i Kolding er læringsoptimister
plan gælder det gennemsnitligt 25 procent af eleverne. Kolding har desuden en anelse færre
simister en landsgennemsnittet. I landet som helhed er 15 procent af eleverne læringspessim
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Harte i bevægelse
Harte Skole har skiftet profil til idrætsskole og etableret projektet ´Harte i Bevægelse´. Målet er
en aktiv skole, hvor eleverne trives og har gode faglige resultater. Projektet gennemføres i tæt
samarbejde med lokale foreninger.
På skolen er antallet af ugentlige idrætstimer fordoblet fra to til fire, der er bevægelse to eftermiddage om ugen og hele skolens personale efteruddannes.
Eleverne skal gennem leg, bevægelse og en lærerig hverdag udvikle sig fagligt og socialt. Skolen tager afsæt i et bredt idrætsbegreb og har ikke ambitioner om at ”lave” eliteidrætselever.
Den ønsker at danne basis for, at eleverne har lyst til at være fysisk aktive hele livet.
Harte i Bevægelse er et pilotprojekt i Kolding Kommune. Projektet skal give erfaringer og inspiration til, hvordan kommunen og lokale aktører samtænker og udvikler skoler og fritidstilbud af
høj kvalitet.

Eleverne skal bevæge sig mere i løbet af skoledagen
Det er et mål med skolereformen fra 2014, at eleverne skal bevæge sig mere i løbet af skoledagen. Der er opsat et nationalt måltal om, at eleverne i gennemsnit skal bevæge sig 45 minutter
om dagen. I de 45 minutter indgår også idrætsundervisningen.
I Kolding undersøges skolernes arbejde med bevægelse i Kolding-undersøgelsen for eleverne
i 1.-9. kl. I undersøgelsen bliver eleverne spurgt om, hvor mange gange i løbet af ugen, de bevæger sig i undervisningen. For 1.-3. klasse vurderer forvaltningen, at resultatmålet er opfyldt,
når eleverne er enige i, at de bevæger sig nok i timerne. For 4.-9. klasse vurderes resultatmålet
som opfyldt, når eleverne angiver, at de bevæger sig minimum tre gange om ugen i timerne.
Tabel 6: Bevægelse, Kolding, skoleårerne 2018/2019-2019/2020
Kolding
2018

Kolding
2019

Hele landet
2019

Andel der er enig, i at eleverne bevæger sig nok i timerne
- 1.-3. klasse

60%

61%

-

Bevægelse i timerne minimum 3 gange om ugen - 4.-6. kl.

68%

63%

-

Bevægelse i timerne minimum 3 gange om ugen - 7.-9. kl.

45%

41%

-

Note: Forvaltningen ligger kun inde med landstal for emner i Kolding-undersøgelsen, som Dansk Center for
Undervisningsmiljø (DCUM), som en del af deres analyse af den nationale trivselsmåling, har bearbejdet og
udarbejdet landstal for.

Et flertal af eleverne i 1.-3. klasse – svarende til 61 procent – angiver i skoleåret 2019/2020, at
de ”bevæger sig nok i timerne”. Det er en stigning på 1 procentpoint i forhold til året forinden.
39 pro-cent af elever mener ikke, at de bevæger sig nok i timerne. Forvaltningen vil følge udviklingen fremover.
I 4.-6. klasse angiver 63 procent af eleverne, at de bevæger sig i undervisningen tre gange om
ugen eller mere i dette skoleår. Det er fald på 5 procentpoint i forhold til året forinden. I 7.-9.
klasse bevæger 42 procent af eleverne sig tre gange om ugen eller mere i undervisningen. Der
er et fald på 3 pro-centpoint i forhold til året forinden.
Der er en vigende tendens i elevernes oplevelse af bevægelse i undervisningen. Forvaltningen
vil analysere niveauet for bevægelse nærmere.
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Den nationale trivselsmåling
Alle folkeskoler og specialskoler for børn skal hvert år gennemføre en trivselsmåling blandt
eleverne i 0.-9. kl. Undersøgelsen gennemføres fra januar til marts måned, og den undersøger
trivslen inden for fire områder.
Undersøgelsen blev gennemført første gang i skoleåret 2014/2015.
Emner i trivselsmålingen
Social trivsel

Elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet
samt tryghed og mobning

Faglig trivsel

Elevernes oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne

Støtte og inspiration i
undervisningen

Elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse samt af lærerens
hjælp og støtte.

Ro og orden

Elevernes oplevelse af ro og støj i klassen samt klasseledelse

Elevoptimisme
Elevoptimisme handler om, elevens tro på sig selv og sine muligheder for at lykkes i skolen. Jo
højere des bedre. Elevoptimisme kortlægges ved hjælp af otte spørgsmål. Se herunder.
I Kolding måles elevoptimismen i Kolding-undersøgelsen.
Spørgsmål til at kortlægge elevoptimisme
Generel optimisme

•H
 vor tit kan du finde en løsning på problemer, bare du prøver hårdt nok?
•H
 vor tit kan du klare det, du sætter dig for?

Faglig optimisme

•L
 ykkes det for dig at lære dét, du gerne vil, i skolen?
• J eg klarer mig godt fagligt i skolen.
• J eg gør gode faglige fremskridt i skolen.

Pædagogisk
optimisme

•H
 vis jeg keder mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for, at det bliver spændende.
•H
 vis noget er for svært for mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for
at komme videre.

Optimisme i forhold til
videre læring

•U
 ndervisningen giver mig lyst til at lære mere.

Kilde: Dansk Center for Undervisningsmiljø, ”Elevoptimisme og trivsel i skolen”, 2018: 33

Ifølge Dansk Center for Undervisningsmiljø (herefter DCUM) er en læringsoptimistisk elev en,
som svarer positivt på 7 eller 8 af de 8 spørgsmål, mens en meget læringspessimistisk elev
kun svarer positivt på 0-2 af de 8 spørgsmål.
På landsplan er der gennemsnitligt 25 procent læringsoptimistiske elever og 19 procent læringspessimistiske elever. DCUM peger i sin undersøgelse fra 2018 om emnet på, at tallet varierer markant fra skole til skole.
Begrebet elevoptimisme er velegnet til at drøfte, hvad der didaktisk, pædagogisk og indholdsmæssigt skal til for at alle elever oplever at have troen på sig selv, når de møder en ny opgave.
Det være sig pigen, der altid får høje karakterer, men som alligevel reelt er bekymret for, om
hun kan løse opgaven godt nok, eller drengen som tænker, jeg må nok heller lave noget uro,
da det er gøre forsøget med at løse den stillede opgave, alligevel ikke er umagen værd.

30

Kolding Kommunes kvalitetsrapport for skoleområdet 2020

selv og sine muligheder for at lykkes i skolen betegnes læringspessimister. Kolding har
en – sammenlignet med landsgennemsnittet – høj andel af læringsoptimistiske elever. 33
procent af eleverne i Kolding er læringsoptimister. På landsplan gælder det gennemsnitligt
25 procent af eleverne. Kolding har desuden en anelse færre læringspessimister en landsgennemsnittet. I landet som helhed er 15 procent af eleverne læringspessimister, mens det
i Kolding gælder 14 procent af eleverne. Der er udsving i elevernes elevoptimisme fra skole
til skole. Generelt vurderes niveauet for elevoptimisme som tilfredsstillende.
Tabel 6.2.2.: 4.-6. klasse, trivsel, Kolding og hele landet, skoleårene 2017/2018-2018/2019
Kolding
2018

Kolding
2019

Hele landet
2019

Lærer-elev relation

3,65

3,82

3,59

Elev-elev relation

4,14

4,13

4,08

Elevoptimisme

5,21

4,65

Andel læringsoptimiske (7-8 positive)

34%

25%

14%

18%

Andel læringspessimistiske (0-2 positive)
Andel der går til noget i fritiden

86%

85%

-

Andel der angiver at de keder sig tit eller meget tit

19%

19%

30%

Note 1: Lærer-elev-relation og elev-elev-relation, max = 5, min. = 1.
Note 2: Elevoptimisme, max = 8, min = 0. Blev målt første gang i skoleåret 2019/2020.
Note 3: Forvaltningen ligger kun inde med landstal for emner i Kolding-undersøgelsen, som Dansk
Center for Undervisningsmiljø (DCUM), som en del af deres analyse af den nationale trivselsmåling,
har bearbejdet og udarbejdet landstal for.

Det kan ikke undgås, at eleverne keder sig fra tid til anden i løbet af skolelivet. Kedsomhed
blandt eleverne kan dog være en indikation på mistrivsel. I forhold til kedsomhed har Kolding flotte resultater sammenlignet med hele landet. I hele landet angiver knap hver tredje
elev – svarende til 28 procent af eleverne – at de keder sig ”tit” eller ”meget tit” i løbet af
skoledagen i 4.-6. klasse. I Kolding gælder det 19 procent af eleverne i 4.-6. klasse, dvs.
cirka hver femte elev. Børne- Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen synes antallet er højt og vil følge udviklingen fremover.
Flertallet af elever, svarende til 84 procent i skoleåret 2019/2020, går til noget i deres fritid.
Niveaet er stabilt de seneste to skoleår.
Tabel 6.2.3: 7.-9. klasse, trivsel og elevoptimisme, Kolding, skoleårene 2018/20192019/2020.
Kolding
2018

Kolding
2019

Hele landet
2019

Lærer-elev relation

3,48

3,63

3,35

Elev-elev relation

4,22

4,21

4,02

Elevoptimisme

5,08

4,65

Andel læringsoptimiske (7-8 positive)

30%

25%

Andel læringspessimistiske (0-2 positive)

14%

18%

Andel der går til noget i fritiden

78%

78%

-

Andel der angiver at de keder sig tit eller meget tit

30%

28%

41%

Note 1: Lærer-elev-relation og elev-elev-relation, max = 5, min. = 1.
Note 2: Elevoptimisme, max = 8, min = 0. Blev målt første gang i skoleåret 2019/2020.
Note 3: Forvaltningen ligger kun inde med landstal for emner i Kolding-undersøgelsen, som Dansk
Center for Undervisningsmiljø (DCUM), som en del af deres analyse af den nationale trivselsmåling,
har bearbejdet og udarbejdet landstal for.
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7.-9. klasse (udskolingen)
Mange af eleverne i 7.-9. klasse har en rigtig god relation til deres klassekammerater og til
deres lærere. Relationen mellem lærer-elev er stigende fra skoleåret 2018/2019 til skoleåret
20189/2020. Elev-elev-relation ligger på et stabilt niveau i samme periode. Se udviklingen i
tabel 6.2.3. ovenfor.
I 7-9. klasse er der gennemsnitligt 30 procent af eleverne, der er læringsoptimister. I hele
landet gælder det gennemsnitligt 25 procent af eleverne. Niveauet af elevoptimisme er tilfredsstillende. Imellem skolerne er der store udsving for niveauet af elevoptimisme.
I forhold til de store elevers kedsomhed, så angiver 28 procent af eleverne, at de keder sig
”tit eller ”meget tit”. Det er væsentligt under niveauet på landsplan, hvor 41 procent gennemsnitligt angiver, at de keder sig ”tit” eller ”meget tit”. I Kolding er andelen af elever, der
keder sig desuden faldende. Udviklingen er positiv. En andel på 28 procent er dog høj, og
udviklingen bør følges fremover.
Mange af de ældste elever går til noget i deres fritid. Niveauet ligger stabilt på 78 procent
i skoleårerne 2018/2019-2019/2020. Det er bekymrende, at cirka en femtedel af eleverne
ikke går til noget i deres fritid.
6.3. Delkonklusion
Det nationale måltal elevernes trivsel skal øges er ikke opfyldt, og skolerne skal fortsat arbejde med målet Tilliden til og trivsel i folkeskolen skal styrkes.
Resultaterne af den nationale trivselsmåling viser, at trivslen er uændret de seneste to skoleår inden for tre kategorier. Trivslen falder svagt inden for ”faglige trivsel”.
Resultater fra Kolding-undersøgelsen viser, at eleverne generelt er glade for deres klasse
og skole, og at de har en god relation til lærerne og til deres klassekammerater. Overordnet er resultaterne fra Kolding-undersøgelsen tilfredsstillende. Andelen af eleverne der keder sig ”tit eller ”meget tit” er dog høj, på trods af at niveauet er under landsgennemsnittet.
Udviklingen bør følges fremover.
Status for målopfyldelsen er tilfredsstillende og, evalueringen giver ikke anledning til at justere den indsats, der indtil nu har været på området.
.
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Motorik og bevægelse på Skanderup-Hjarup Forbundsskole
I skoleårets første lektion på Skanderup-Hjarup Forbundsskolen skulle de yngste elever have
sjippetovene frem. Sjippetovet blev lagt på jorden, og herefter øvede eleverne sig i at hoppe
med samlede ben. Det skete som led i skolens udviklingsprojekt ”Kroppen som kognitiv ressource”, der implementeres i dette skoleår.
Projektet medfører, at alle elever på Forbundsskolen bliver undervist, så deres motoriske udvikling har en progression. Den motoriske træning foregår i den understøttende undervisning,
som skolen har placeret sidst på skoledagen. Der er lavet en ”manual” og indkøbt materialer,
så alle medarbejdere kan undervise børnene. Lege og aktiviteter kan tilpasses, så de tager udgangspunkt i, hvor langt den enkelte er nået i sin motoriske udvikling.
Som led i projektet har alle medarbejdere deltaget i et kursus om børns motoriske udvikling,
hvor de er blevet præsenteret for lege og aktiviteter, som er med til at udvikle børnene motorisk. Lege og aktiviteter kan bruges både som selvstændige øvelser og som en integreret del
af den fag-faglige undervisning. Derudover er to medarbejdere uddannet, så de kan screene
børnene motorisk og finde lege og aktiviteter, der tilpasses den enkelte.
Skolen gennemfører projektet i samarbejde med daginstitutionen Trekløveren. Forskning peger på, at det
har en positiv effekt på børnenes
faglige læring, hvis man arbejder
med børnenes motoriske udvikling.
Det var baggrunden for at starte
udviklingsprojektet op.
Første skoledag – alle de yngste elever
på Forbundsskolen skal hoppe.

Elevernes fravær
Eleverne i Kolding har et meget tilfredsstillende niveau af fravær sammenlignet med landsgennemsnittet. Kolding ligger cirka 1 procentpoint under landsgennemsnittet; både for eleverne i
0.-3. klasse (indskolingen), i 4.-6. klasse (mellemtrinnet) og i 7.-9. klasse (udskolingen). Se tabel
6 herunder.
Tabel 6: Elevernes fravær, Kolding og hele landet, skoleåret 2017/2018-2018/2019
Kolding

Danmark

2018

2019

2018

Indskoling

4,3%

4,2%

5,2%

2019
5,1%

Mellemtrin

5,1%

4,9%

5,8%

5,8%

Udskoling

5,4%

5,9%

6,9%

6,9%

Samlet

4,8%

4,9%

5,9%

5,8%

Skolerne registrerer fravær som henholdsvis ”ulovligt”, ”fravær med tilladelse” og ”sygefravær”.
Se figur 6 herunder. En analyse af disse tal fra det seneste skoleår viser, at der er meget lidt
ulovligt fravær i skolevæsenet. I skoleåret 2018/2019 lå niveauet på 0,2 procent. Til sammenligning er niveauet på landsplan gennemsnitligt 1 procent.
Niveauet af ulovligt fravær vil være i fokus fremover på grund af ny lovgivning til skolernes arbejde med fravær. Fra skoleåret 2019/2020 kan kommunen trække børne- og ungeydelse for
elever med 15 procents fravær inden for et kvartal.
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”Åben Skole” på Sjølund-Hejls Skole
”Åben skole” blev indført med folkeskolereformen og handler om, at skolerne skal samarbejde
med lokalsamfundet og kultur-, fritids- og erhvervsliv.
Sjølund-Hejls Skole satte i en uge fokus på FN’s verdensmål og bekæmpelse af klimaforandringer. Temaugen blev afviklet i tæt samarbejde med lokalsamfundet og er et eksempel på,
hvordan skolen arbejder med ”Åben skole”.
En trup akrobater bestående af syv børn/unge og deres træner fra et stort slumområde i Nairobi, Ke-nya, lagde vejen forbi skolen og deltog i temaugen. Sammen med de afrikanske børn
satte skolens 150 elever fokus på klimaindsatsen og lærte om bæredygtighed.
Ugen bød – ud over kulturmøde – på fælles besøg og læring på renovationen, Skatkammeret
og for-brændingsanlægget i Kolding. Eleverne plantede træer, deltog i workshop med Musikskolen, og der blev afholdt en stor sommerfest, hvor de kenyanske børns viste deres akrobatiske forestilling om klimaforandringer.
Lokalsamfundet var involverede og bakkede op om projektet med værtsfamilier, input til ugen
og et kæmpe fremmøde til den store sommerfest. Temaugen forvandlede abstrakte klimamål til
læring og indsigt i børnehøjde i et kulturmøde med de afrikanske børn.

Akrobattruppen NAFSI YOUNGSTERS fra Kenya.
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7. Eleverne skal opnå et
højere fagligt niveau, når
de forlader folkeskolen
Målet – kort fortalt
•

Eleverne skal opnå et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen.

Status
Målet er ikke opfyldt, men skolerne har et stabilt og sammenlignet med landsgennemsnittet
meget højt niveau i folkeskolens prøve i 9. klasse. Desuden løfter alle skoler mindst deres
elever, som man kan forvente ud fra skolens elevgrundlag. Et stigende antal skoler løfter
eleverne bedre end forventet.
Vurdering
Meget tilfredsstillende
Justering af indsats
Nej
Sådan belyses målene
•

Resultater i de bundne afgangsprøver i 9. klasse

•

Løfteevne i dansk og matematik i afgangsprøven i 9. klasse

7.1. Karaktergennemsnit 9. klasses bundne prøver
Skolernes karaktergennemsnittet i ”de bundne prøve i alt” er stabilt over de seneste to
skoleår med mindre udsving fra år til år. Niveauet er meget tilfredsstillende. Kommunen
indfrier ikke det konkrete mål om, at eleverne skal opnå et højere fagligt niveau, når de
forlader folkeskolen, idet karaktergennemsnittet viger 0,2 karakterpoint fra baselineåret til
skoleåret 2018/2019.
Kolding Kommune klarer sig flot sammenlignet med landsplan. De seneste tre skoleår er
niveauet i Kolding Kommune over landsgennemsnittet i ”bundne prøver i alt”. Udviklingen
fremgår af figur 7.1.1. herunder. Koldings resultater er ligeledes meget gode sammenlignet
med landgennemsnittet i hvert af de bundne prøvefag, hvilket fremgår af figur 7.1.2.
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Kolding Kommune klarer sig flot sammenlignet med landsplan. De seneste tre skoleår er niveauet i Kolding
Kommune
over landsgennemsnittet i ”bundne prøver i alt”. Udviklingen fremgår af figur 7.1.1.
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Børne- og Undervisningsministeriet beregner hvert år løfteevnen for de danske skoler. Løfteevnen beskriver forskellen mellem skolens resultat ved en prøve og det resultat, som man ud fra skolens elevgrundlag på den årgang kan forvente, at skolen opnår. Se eventuelt fakta om skolernes løfteevne i afsnittet
om dansk læsning.
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7.2. Løfteevne i de bundne prøver i 9. klasse
Børne- og Undervisningsministeriet beregner hvert år løfteevnen for de danske skoler.
Løfteevnen beskriver forskellen mellem skolens resultat ved en prøve og det resultat, som
man ud fra skolens elevgrundlag på den årgang kan forvente, at skolen opnår. Se eventuelt fakta om skolernes løfteevne i afsnittet om dansk læsning.
Kommunen som helhed har en god løfteevne, og eleverne klarer sig bedre end forventet.
Ud fra kommunens elevgrundlag kunne man forvente et karaktergennemsnit i de bundne
prøver på 7,0 i skoleåret 2018/19. Kommunen opnåede et karaktergennemsnit på 7,4. Det
er 0,4 karakterpoint bedre end forventet. I de to foregående skoleår klarer kommunen sig
ligeledes bedre end forventet.
I tabel 7.2.1 og 7.2.2. fremgår skolernes løfteevne de seneste tre skoleår – i skoleårene
2016/17 til 2018/2019. Antallet af skoler, hvor eleverne præsterer bedre end forventet øges
en smule fra skoleåret 2016/2017 til skoleåret 2018/2019. I 2016/17 er der otte skoler, som
løfter eleverne ”over forventet” eller ”meget over forventet” i forhold til skolens elevgrundlag. I 2018/2019 er der ni skoler. Udviklingen er positiv. På kommunens øvrige skoler ligger
elevernes resultater på niveau med, hvad man kan forvente i forhold til skolens elevgrundlag. Niveauet er meget tilfredsstillende på alle skoler.
Tabel 7.2.1.: Antal skoler og løftevne ved folkeskolens prøve i 9. klasse, Kolding
Vurdering

2016/2017

2017/2018

Meget under forventet

0

0

0

Under forventet

0

0

0

-0,2 – +0,2

På niveau

5

6

4

+0,3 – +0,4

Over forventet

4

4

4

Meget over forventet

4

3

5

13

13

13

Løfteevne
-0,5 eller mindre
-0,4 – -0,3

+0,5 eller mere
Skoler i alt

2018/2019

Note: Løfteevne = forskellen mellem skolens resultat ved folkeskoles prøve i 9. klasse og det resultat,
som man ud fra skolens elevgrundlag kan forvente, at skolen opnår.

Tabel 7.2.2.: Skolens løfteevne for ”bundne prøver i alt” ved folkeskolens prøve i 9. klasse
Skoleår
2018/2019
Institution
Alminde-Viuf Fællesskole

Skoleår
2017/2018

Skoleår
2016/2017

Karaktergennemsnit

Løfteevne

Karaktergennemsnit

Løfteevne

Karaktergennemsnit

Løfteevne

7,0

0,0

7,0

0,0

8,3

1

Bakkeskolen

7,6

0,5

7,9

0,8

8,2

1

Bramdrup Skole

6,4

0,3

6,4

-0,2

7,0

0,4
0,3

Brændkjærskolen

7,3

0,4

7,3

0,3

7,6

Christiansfeld Skole

7,1

0,2

5,9

-0,2

6,9

0,3

Kongsbjergskolen

7,3

0,4

7,1

0,1

7,8

0,2
0,2

Lyshøjskolen

8,4

0,6

8,1

0,4

8,0

Munkevængets Skole

6,2

0,7

6,2

0,3

6,9

0,8

Sdr Vang Skole

7,6

0,3

7,6

0,3

6,6

-0,2
0,8

Sdr.Bjert Centralskole

8,5

0,7

8,6

0,6

8,1

Vamdrup Skole

6,6

0,1

7,1

0,2

7,4

0,4

Vonsild Skole

7,1

0,0

7,3

0,1

6,8

-0,2

Aalykkeskolen

8,0

0,7

8,0

0,6

7,7

0,0

Note: Løfteevne = forskellen mellem skolens resultat ved folkeskoles prøve i 9. klasse og det resultat,
som man ud fra skolens elevgrundlag kan forvente, at skolen opnår.
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7.3. Delkonklusion
Det samlede skolevæsen indfrier ikke målet om at øge elevernes faglige niveau, når de forlader folkeskolen. Kolding Kommune har dog – sammenlignet med hele landet – et meget
højt niveau i folkeskolens prøve i 9. klasse. Desuden løfter alle skoler eleverne som forven-

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

tet ud fra deres elevgrundlag, og et stigende antal skoler løfter eleverne mere end forven-

tet. Det vidner om et velfungerende skolevæsen. Børne- og Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vurderer, at der ikke er behov for at sætte tiltag i gang, som understøtter

Børneog Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vurderer, at der ikke er behov for at sæ
arbejdet med dette mål yderligere. Status for målopfyldelsen er meget tilfredsstillende.
i gang, som understøtter arbejdet med dette mål yderligere. Status for målopfyldelsen er meget
stillende.
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og matematik
Børneog Uddannelses og Arbejdsmarkedsforvaltningen konstaterer med tilfredshed, at komm
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Se figur
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Det kan have stor betydning for de unges valg af videre uddannelse, hvis de ikke opnår minimum 02 i henholdsvis dansk og matematik ved folkeskolens prøve i 9. og 10. klasse. For at
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henholdsvis dansk og matematik ved folkeskolens prøve i 9. og 10. klasse. For at blive optage
erhvervsuddannelse skal eleven blandt andet mindst have 02 i karaktergennemsnit i begge fag.
Set over de seneste tre skoleår er niveauet i Kolding Kommune ligeledes flot sammenlignet
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Set
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landet. I alle år er andelen af elever, der opnår mindst 02 højere i Kolding end på landsplan.
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Økolarium skal styrke den naturfaglige undervisning i Eltang
Elever der undersøger familiens klimaaftryk, eller hvordan køkkenkompost nedbrydes. Det er de
undersøgende og eksperimenterende undervisning inden for natur, klima, miljø og innovation, s
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Økolarium skal styrke den naturfaglige undervisning i Eltang
Elever der undersøger familiens klimaaftryk, eller hvordan køkkenkompost nedbrydes. Det er
den slags undersøgende og eksperimenterende undervisning inden for natur, klima, miljø og
innovation, som et økolarium på Eltang Skole og Børnehave skal danne ramme for.
Et økolarium er et bæredygtigt væksthus, og det skal bruges til at styrke skolens naturfaglige
under-visning. Økolariet skal bl.a. indeholde et robot-dyrket bed, spiringsbænke, et rensningsanlæg med fisk, en sommerfuglefarm og et terrarium.
I økolariet gøres den teoretiske undervisning praktisk, og eleverne får direkte erfaringer med
naturfag-lige fænomener. Eleverne kan lave observationer, stille spørgsmål, lave forudsigelser
og designe un-dersøgelser.
Økolariet skal efter planen stå klar i foråret 2020. Det er tanken, at Økolariet på 100 m2 også
kan bookes af klasser fra resten af kommunens skoler.

Fundamentet til det økolarium, der står klar til brug på Eltang Skole og Børnehave i foråret 2020

Linjefag i udskolingen på Bramdrup Skole
Elever i udskolingen på Bramdrup Skole har mulighed for at vælge mellem fem linjefag: den
internationale linje, e-sport, future innovators, sport til grænsen samt mad og sundhed.
Eleverne undervises i linjefaget fire lektioner om ugen fra 7.-9. klasse, og som en del af linjefagsforløbet kommer de på studietur i Danmark eller i udlandet.
Eleverne vælger linjefag ud fra deres interesser og/eller hvad de gerne vil være bedre til. Eleverne oplever at have en høj grad af medbestemmelse på indhold og aktiviteter i linjefagsundervisningen. Det skaber motivation. En anden positiv værdi af linjefagsundervisningen er, at der
skabes relationer på tværs af årgange og klasser.
I linjefaget har eleverne mulighed for at fordybe sig i en anden type fag end normalt. Skolen
oplever, at eleverne er meget aktive i timerne; også de elever, der er mindre aktive i de boglige
fag. Nogle elever vælger det samme linjefag to år i træk. De bliver ”eksperter” og udviser stor
hjælpsomhed for de nye 1. års linjefagskammerater.
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8. Folkeskolen skal understøtte, at alle 25-årige skal have gennemført
en ungdomsuddannelse,
være i uddannelse eller
være i beskæftigelse
Målet – kort fortalt
•

Folkeskolen skal understøtte at alle 25-årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse.

Status
•

Kolding er godt på vej til at opfylde resultatmålet om, at mindst 90 procent af de 25-årige i 2030 skal have gennemført en ungdomsuddannelse. I 2018 har 86 procent af de
25-årige, der forlod folkeskolen i Kolding i 2010, gennemført en ungdomsuddannelse.

•

94 procent af eleverne, der afsluttede folkeskolen i 2019, fortsætter på en almen ungdomsuddannelse (gymnasial- eller erhvervsrettet).

Vurdering
Meget tilfredsstillende
Justering af indsats
Nej
Sådan belyses målene
•

Tilmelding til ungdomsuddannelse efter 9./10. klasse

•

Andel af en ungdomsårgang, der har gennemført en ungdomsuddannelse, 8 år efter
afslutningen af 9. klasse.

I dette afsnit følges der op på målsætningen Alle 25-årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse (herefter ungemålsætningen). Der følges op på den del af ungemålsætningen, som vedrører folkeskoleområdet,
hvilket er resultatmål 1. Der er i alt opsat tre resultatmål til ungemålsætningen:
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•

Resultatmål 1: I 2030 skal mindst 90 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse

•

Resultatmål 2: I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret

•

Resultatmål 3: Alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført
mindst en ungdomsuddannelse har ret til at få en uddannelsesplan og skal gennem
en opsøgende og opfølgende indsats tilbydes vejledning om mulighederne for at øge
deres formelle kompetencer på kort og på længere sigt.

8.1. Tilmelding til ungdomsuddannelse efter 9./10. klasse
Fra august 2017 til 2019 er søgningen til de gymnasiale uddannelser stabil. Cirka 75 procent af eleverne vælger gymnasiale uddannelser.
Fra august 2017 til 2019 er søgningen til de erhvervsrettede uddannelser (EUD) svagt stigende. Cirka 19 procent af eleverne vælger en erhvervsuddannelse i 2019. Det er en stigning på 1 procentpoint i forhold til 2017.

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltnin

Andelen af elever, der hverken søger en gymnasial- eller erhvervsrettet ungdomsuddannelse falder i perioden med 0,5 procentpoint. Se figur 8.1. nedenfor.
Det er en national målsætning, at 25 procent af en ungdomsårgang i 2020 stigende til 30
procent i 2025 skal søge en erhvervsuddannelse. Som beskrevet oven for stiger andelen

af en
der søger
en erhvervsuddannelse,
og detafgår
fremad med målsætDet
er elever,
en national
målsætning,
at 25 procent
ensåledes
ungdomsårgang
i 2020 stigende til 30 proce
ningen.
skal søge en erhvervsuddannelse. Som beskrevet oven for stiger andelen af en elever, der søge
hvervsuddannelse, og det går således fremad med målsætningen.
Figur 8.1.1: Tilmelding til ungdomsuddannelse per august, Kolding og hele landet, 2017-

2019
Figur
8.1.1: Tilmelding til ungdomsuddannelse per august, Kolding og hele landet, 2017-2019
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8.2. Andel af en ungdomsårgang, der har gennemført en ungdomsudd
nelse, 8 år efter afslutningen af 9. klasse.
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8.2. Andel af en ungdomsårgang, der har gennemført en ungdomsuddannelse, 8
år efter afslutningen af 9. klasse.
Kolding er godt på vej til at opfylde resultatmål 1 Mindst 90 procent af de 25-årige i 2030
skal have gennemført en ungdomsuddannelse. Kommunens arbejde med resultatmålet
beskrives ud fra oplysninger om de elever, der forlod folkeskolen i Kolding i 2010. I 2018
har 86 procent af de 25-årige, der forlod folkeskolen i Kolding i 2010, gennemført en ungdomsuddannelse, heraf har 23,2 procent taget en erhvervsuddannelse.
I hele landet har gennemsnitligt 84 procent af de 25-årige, der afsluttede folkeskolen i
2010, gennemført en ungdomsuddannelse i 2018, heraf har 21,5 procent taget en erhvervsuddannelse.
8.3. Delkonklusion
Kolding er godt på vej til at indfri resultatmålet I 2030 skal mindst 90 procent af de 25-årige
have gennemført en ungdomsuddannelse. I 2018 har 86 procent af de 25-årige, der forlod
folkeskolen i 2010, taget en ungdomsuddannelse. Dette er meget tilfredsstillende.
Kommunen har en høj andel af elever, der påbegynder en almen ungdomsuddannelse
(gymnasial- eller erhvervsrettet ungdomsuddannelse). Cirka 94 procent af eleverne, der
afsluttede folkeskolen i sommeren 2019, er påbegyndt en almen ungdomsuddannelse. På
landsplan gælder det gennemsnitligt cirka 92 procent af eleverne.
Det går fremad med at indfri den nationale målsætning om, at 25 procent af en ungdomsårgang i 2020 stigende til 30 procent i 2025 skal søge en erhvervsuddannelse.
At få endnu flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse er et område, hvor der allerede
er iværksat en del nationale og lokale initiativer. Området vil fremover blive fulgt nøje med
henblik på mulige tiltag og justeringer.
Status er for området er meget tilfredsstillende.
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9. Specialområdet
Specialområdet i Kolding Kommune arbejder under Folkeskolelovens Bekendtgørelse om
specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Børn med behov for specialundervisning får et skoletilbud, som matcher de vanskeligheder, de måtte have fysisk,
psykisk eller sprogligt.
Specialtilbuddene er forbeholdt børn og unge, hvis behov for særlig hensyntagen eller
støtte stiller så store krav, at det bedst kan opfyldes på et specialcenter. I Kolding Kommune er der specialskoletilbud inden for en række områder; blandt andet udviklingsforstyrrelser (ADHD), autismespektrumforstyrrelser og generelle indlæringsvanskeligheder. Nedenfor ses en opgørelse over elevtallet per 5. september 2019 på kommunens specialskoler
og specialcentre. I alt 483 elever var indskrevet.

1.-4.S., SkanderupHjarup Forbundsskole

Karen Blixen skolen

Marielundskolen

Specialcenter Bramdrup

Specialcenter Brændkjær

Brændkjær 10. klasse
specialelever

Specialcenter Vonsild

Specialcenter
Munkevænget

Vamdrup Skole
specialklasserække

Ådalsskolen

Special elever ialt

Tabel 9.1: Elevtal på specialskoler og specialcentre, 2019

0.-6.kl.

4.-9.kl.

0.-9.kl.

0.-9.kl.

0.-7.kl.

10. kl

4.-10.kl.

0.-9.kl

3.-9.kl.

0.-9.kl.

0.-10. kl

1. b Antal elever pr. årgang
(5/9 2019) i indskolingen

20

1

25

8

37

-

0

0

2

17

110

1. b Antal elever pr. årgang
(5/9 2019) i mellemtrinnet

16

21

33

19

25

-

0

11

6

35

166

1. b Antal elever pr. årgang
(5/9 2019) i udskolingen

-

47

18

19

1

-

23

13

12

44

177

1. b Antal elever pr. årgang
(5/9 2019) i 10. klasse

-

-

-

-

-

21

9

-

-

-

30

36

69

76

46

63

21

32

24

20

96

483

1. Skolen
1a. Klassetrin skolen udbyder

1.c Antal elever i alt (5/9 2019)

Kvalitetsrapportens oplysninger om specialcentrenes resultater har til formål at belyse områdets arbejde med de tre nationale mål for folkeskolen. Området beskrives dog ikke ud
fra de nationalt fastsatte måltal, da disse er bedst egnede til at beskrive almenområdet. I
stedet er der indsamlet en række andre oplysninger om elevernes faglighed og trivsel, som
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vurderes at give et meningsfuldt billede af specialområdets kvalitet. En del af de indsamlede oplysninger beskrives nærmere nedenfor. Se alle resultatoplysninger om specialområdet i bilag 3.
Udover at belyse arbejdet med de nationale mål er det intentionen, at oplysningerne om
specialcentrenes resultater skal bidrage til at danne afsæt for dialog om kvaliteten på området.
Oplysninger om specialområdet omfatter det seneste skoleår; skoleåret 2018/2019. Der
er ikke udregnet et gennemsnit for specialområdet som helhed. Resultaterne fra specialcenter til specialcenter varierer meget, og Børne- og Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vurderer ikke, at et gennemsnit for området ville give et retvisende billede af
specialområdet. Der eksisterer ikke oplysninger om de gennemsnitlige resultater for hele
landet, og resultaterne for kommunens specialcentre kan derfor ikke sammenlignes med
landstal.
Specialtilbuddene fordeler sig på flere matrikler i kommunen. Der er tre selvstændige specialcentre: Ådalsskolen, Marielundskolen og Karen Blixen Skolen. Disse er selvstændige
specialskoler med særskilt institutionsnummer. Derudover er der seks specialcentre, som
ligger i forbindelse med en almenskole. Det drejer sig om specialcentrene på Skanderup-Hjarup Forbundsskole, Vamdrup Skole, Bramdrup Skole, Munkevænget Skole, Vonsild
Skole og Brændkjærskolen.
9.1. Faglighed – de nationale test i dansk læsning og matematik
Mange elever på specialcentrene har svært ved at gennemføre nationale test. På mange
centre gennemfører eleverne derfor ikke nationale test. Det er ikke fordi, at eleverne på
disse centre ikke testes, men fordi der er andre test end de nationale test, der er bedre
egnede til at teste disse elevers faglighed.
På fire specialcentre er der elever, som gennemfører nationale test i både dansk læsning
og matematik. Det er generelt en meget stor andel af eleverne, der gennemfører testene
på disse centre. På tre centre gennemførte 89 procent eller flere af eleverne testene i skoleåret 2018/2019.
9.2. Trivsel – Kolding-undersøgelsen
Fra specialcenter til specialcenter er der stor forskel på elevernes trivsel. En væsentlig
forklaring på forskellene er, at skolerne har elever med forskellige forudsætninger, kognitivt
niveau og handicap.
Resultaterne viser, at mange elever på specialområdet er glade for deres klasse og skole.
Kedsomhed kan være en indikator på mistrivsel. Mange elever på specialområdet angiver,
at de keder sig ”tit” eller ”meget tit”. Gennemsnitligt gælder det 40 procent af eleverne. Der
er dog store forskelle imellem skolerne.
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Det har jeg ikke prøvet før, så det klarer jeg helt sikkert!
”Det har jeg ikke prøvet for, så det klarer jeg helt sikkert!” Sådan siger Pippi fra Astrid Lindgrens
af-holdte børnebøger om verdens stærkeste pige. Citatet beskriver den kompetence, som eleverne på Karen Blixen Skolen blandt andet arbejder med. Kompetencen kaldes elevoptimisme,
og den handler om, elevens tro på sig selv og sine muligheder for at lykkes i skolen.
Skolen har på forskellige måder tilpasset undervisningens rammer og indhold, så den i højere
grad understøtter elevoptimismen hos eleverne. Et eksempel er skolens arbejde med projektopgaven, der er obligatorisk i 9. klasse. Tidligere fulgte skolen de formelle regler og krav, og
eleverne udarbejdede projektopgaven med ført hånd. Opgaverne var ligegyldige for eleverne
efterfølgende, og eleverne lærte ikke tilstrækkeligt. Både elever og medarbejdere oplevede
projektugen som meget frustrerende.
På et personalemøde blev der arbejdet med spørgsmålene: ”Hvad er det gode liv?” og ”Hvordan kan skolen give eleverne kompetencer til at opnå det gode liv”. Dette arbejde medførte en
tydelig kerneopgave for skolen: ”At forberede eleverne bedst muligt på den fremtid, der venter
efter Karen Blixen Skolen”. Heraf kom en ny udgave af projektopgaven, som blev til ”Karen
Blixens årsopgave”.
Karen Blixen Skolen er et skoletilbud for børn med generelle indlæringsvanskeligheder.

”Fælles mål” til børn på specialcentre
Eleverne fra Specialcenter Brændkjær og Specialcenter Vonsild er ligesom alle andre elever
omfattet af Fælles Mål. Fælles Mål er nationale mål, der beskriver, hvad eleverne skal lære i
skolens fag og emner.
Mange af eleverne på de to specialcentre har et kognitivt niveau svarende til førskolebørn. De
nationale Fælles Mål kan derfor ikke anvendes 1:1 til eleverne på de to specialcentre. Det er
baggrunden for, at de to specialcentre deltager i projekt Alle i Mål, som handler om at tilpasse
Fælles Mål i dansk og matematik til specialskoleelever. Udviklingssamarbejdet sker i samarbejde med Øresundsskolen i København, der har udviklet projektet i samarbejde med Københavns Professionshøjskole.
Specialcenter Brændkjær og Specialcenter Vonsild håber, at projekt Alle i Mål kan fremme udviklingen af et meningsfuldt og anerkendt værktøj til at arbejde med læringsmål og kvalitet på
specialområdet. Materialet der anvendes i projektet er inspireret af P-skaler (Performance-scales) fra England. P-skalaer er mål til børn med et kognitivt niveau på spædbørnsstadie og frem
til skolestart.
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1.-4.S., SkanderupHjarup Forbundsskole

Karen Blixen skolen

Marielundskolen

Specialcenter Bramdrup

Specialcenter Brændkjær

Brændkjær 10. klasse
specialelever

Specialcenter Vonsild

Specialcenter
Munkevænget

Vamdrup Skole
specialklasserække

Ådalsskolen

Tabel 9.2.1.: Resultater om trivsel, Kolding, skoleåret 2018/2019

Andel af elever der angiver at
de er glade for deres skole

2019/2020

78%

68%

45%

42%

38%

43%

82%

39%

55%

50%

Andel af elever der angiver at
de glade for deres klasse

2019/2020

79%

58%

59%

58%

44%

47%

86%

45%

50%

54%

Andel af elever der angiver at
de keder sig

2019/2020

29%

41%

42%

63%

62%

40%

25%

39%

Andel af elever der angiver en
høj lærer-elev relation

2019/2020

77%

72%

68%

31%

31%

60%

75%

70%

Andel af elever der angiver en
høj elev-elev relation

2019/2020

84%

67%

71%

75%

69%

75%

75%

70%

Andel af elever der angiver en
lav elevoptimisme (0-2)

2019/2020

29%

37%

42%

50%

50%

45%

25%

42%

Andel af elever der angiver en
høj elevoptimisme (7-8)

2019/2020

24%

17%

10%

25%

25%

35%

17%

25%

4. Trivsel 4.-10. klasse***

Note 1: Skanderup-Hjarup Forbundsskole og Vonsild skole har anvendt spørgeskemaet til 0.-3. klasse. Det er grunden til, der er færre oplysninger for disse skoler. De andre skoler har anvendt spørgeskemaet til 4.-10. klasse. Skolerne har gennemført undersøgelsen med det spørgeskema, de fandt
bedst egnet til skolens elever.
Note 2: Antallet af elever der har deltaget i undersøgelsen på skolerne svinger fra 4-49 elever.

Elevoptimisme handler om elevens tro på sig selv og sine muligheder for at lykkes i skolen.
Jo højere des bedre. En del elever på specialområdet har lav elevoptimisme. Gennemsnitligt har 38 procent en lav elevoptimisme, og 22 procent af eleverne har høj elevoptimisme.
Det er værd at bemærke, at mange elever har lav elevoptimisme, hvilket kan være en udfordring for dem i forhold til at blive så dygtige, som de kan.
9.3. Hvor går elever hen efter folkeskolen?
I dette afsnit beskrives det, hvor elever fra specialområdet går hen efter 9./10. klasse.

Marielundskolen

Specialcenter Bramdrup

Brændkjær 10. klasse
specialelever

Specialcenter Vonsild

Specialcenter Munkevænget

Vamdrup Skole specialklasserække

Ådalsskolen

Andel der er på en almen
ungdomsuddannelse

2018/2019

0%

0%

25%

63%

0%

50%

0%

0%

Andel der er på efterskole

2018/2019

16%

70%

25%

0%

0%

0%

33%

38%

Andel der fortsætter i 10. klasse

2018/2019

68%

0%

50%

0%

35%

50%

0%

50%

Andel der har fået et arbejde

2018/2019

0%

10%

0%

0%

0%

0%

0%

6%

Andel elever optaget i et specialisteret ungdomsuddannelsestilbud (STU eller FGU)

2018/2019

16%

20%

0%

37%

65%

0%

67%

6%

1.-4.S., SkanderupHjarup Forbundsskole

Karen Blixen skolen

Specialcenter Brændkjær

Tabel 9.3.1.: Hvor går eleverne hen efter 9./10. klasse, Kolding, skoleåret 2018/2019

5. Hvor går eleverne hen efter folkeskolen

Note 1: Skanderup-Hjarup Forbundsskole har elever på 0.-6. klassetrin og Specialcenter Brændkjær
har elever på 0.-7. klassetrin. Der er derfor ingen data for disse skoler.
Note 2: Det bemærkes, at årgangene er små på alle skoler.
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Mange af eleverne fra specialtilbuddene fortsætter efter 9. klasse i 10. klasse eller på et
specialiseret ungdomstilbud. Det er meget få elever, der fortsætter på en almen ungdomsuddannelse. Det skyldes, at de elever, der har de faglige forudsætninger og læringsvaner
for at gennemføre en almen ungdomsuddannelse, oftest er blevet re-inkluderet på en almenskole, inden afslutningen af 9. klasse.
9.4. Elevernes fravær
Generelt er elevernes fravær på et tilfredsstillende niveau. Specialområdet i Kolding har
gennemsnitligt 8,5 procent fravær. Til sammenligning har specialområdet i Danmark gennemsnitligt 8,9 procents fravær.
Der er stor forskel på elevernes fravær fra specialtilbud til specialtilbud. Når udsvingene
skolerne imellem skal vurderes, er det væsentligt at inddrage, at skolerne har elever med
forskellige forudsætninger, kognitivt niveau og handicap.

1,2%

0,1%

1,9%

8.d Elevernes fravær i alt

2018/2019

6,2%

8,4%

2,2%

2,9%

1,3%

2,0%

0,8%

4,7%

0,3%

0,1%

0,1%

10,6%

5,7%

6,8%

3,1%

8,8%

Ådalsskolen

1,7%

2018/2019

4,7%

Vamdrup Skole specialklasserække

2018/2019

8.c Ulovligt fravær

4,1%

Specialcenter Munkevænget

8.b Ekstraordinær frihed

3,0%

Specialcenter Vonsild

5,3%

Brændkjær 10. klasse
specialelever

4,4%

Specialcenter Brændkjær

2018/2019

Specialcenter Bramdrup

Karen Blixen skolen

8.a Sygdom

8. Fravær

Marielundskolen

1.-4.S., SkanderupHjarup Forbundsskole

Tabel 9.4.1.: Elevfravær, Kolding, skoleåret 2018/2019

6,8%

3,8%

12,0%

4,2%

2,0%

0,7%

2,0%

2,3%

0,0%

0,0%

0,1%

4,5%

4,5%

14,1%

11,0%

Note: Data er hentet fra KMD Elev og rummer de 3 fraværskategorier, som indgår i bekendtgørelsen
om fravær

9.5. Delkonklusion
Eleverne på specialområdet trives generelt godt, og fraværet er på et tilfredsstillende niveau.
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Re-inklusion af elever i almenskolen
Marielundskolen er Kolding Kommunes specialtilbud til elever i socio-emotionelle vanskeligheder. Skolen har som erklæret mål at få alle eleverne tilbage i almenskolen. Re-inklusion kræver,
at eleven på specialskolen får den nødvendige ballast til at kunne lykkes fagligt, personligt og
socialt på almenskolen. Skolen samarbejder tæt med eleven, forældre, den modtagende almenskole og PPR om re-inklusionsforløbet, så eleven kan indgå i undervisningen på helt samme vilkår som klassekammeraterne.
Marielundskolen har over en periode på tre år udarbejdet 26 vellykkede re-inklusionsforløb
med almenskolerne i Kolding.
”Peters” re-inklusion på en almenskole
Da Peter startede sit skoleforløb på Marielundsskolen fulgte han den undervisning, der var
tilrettelagt. Han fik det dog dårligere og dårligere over tid. Han forlod klassen og ville ikke deltage i undervisningen. Han fik meget fravær og var i perioder helt væk fra skolen, hvilket både
skolen og forældre fandt bekymrende. Marielundskolen havde efter aftale med forældrene
fast kontakt med ham. Der kom flere og flere hændelser, som gav anledning til bekymring, og
skolen afholdte møder og samtaler med familien. På et tidspunkt spurgte Peter, om han kunne
komme tilbage til sin gamle skole. Efter flere møder med skolen blev det aftalt, at Peter startede gradvist op med at deltage i matematikundervisningen. Det viste sig, at skolens ledelse,
klassens lærer og klassens elever tog så godt imod Peter, at han i løbet af få måneder ønskede
at gå i skole fuld tid. Peter endte med at gå til eksamen i fuld pensum i alle fag. I dag er Peter i
gang med en almen ungdomsuddannelse.

Ådalsskolen og Vamdrup Skole samarbejder om co-teaching
Ådalsskolen er kommunes specialskoletilbud for børn og unge med autismespektrum-forstyrrelser. Skolen har i samarbejde med Vamdrup Skole etableret undervisningsforløb baseret
på co-teaching på Vamdrup Skole. Co-teaching er en undervisningsform hvor to forskellige
undervisere (fx en speciallærer og en lærer/ pædagog fra almenskolen) sammen planlægger,
gennemfører, evaluerer og udvikler undervisning i en klasse. Medarbejderne drager nytte af
hinandens forskelligheder med henblik på at skabe variation i undervisningen og støtte til alle
elever. På den måde kan man arbejde med at løse inklusionsopgaven på mere kvalificeret vis
og samtidig undgå at for mange elever eksluderes til specialtilbud.
I 3.b på Vamdrup Skole varetages undervisningen blandt andet som co-teaching. Som led i
co-teaching er klassen blevet delt i tre faster grupper, som bruges til ”stationsundervisning”.
Grupperne betyder, at læreren nemmere lykkes med inklusion, idet alle elever kan bevare fokus
på opgaven over længere tid.
Læren fortæller, at det anderledes læringsmiljø tydeligvis er
inkluderende. De mindre grupper
bringer urolige og letafledelige
elever nærmere den hjælp, de
har brug for. Variation, forskellige organisationsformer og de
hyppige skift, som er en del af
co-teaching, giver tydeligvis flere
elever mulighed for at opleve succes i undervisningen.
3.b på Vamdrup Skole arbejder i ”stationer”.
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10. Øvrige fokuspunkter
10.1. Fuld kompetencedækning
Som led i Aftalen om kommunernes økonomi 2014 skal kompetencedækningen i folkeskolen være 95 procent (fuld kompetencedækning) i 2020. I forbindelse med justering af folkeskolereformen i foråret 2019 blev deadline for ”fuld kompetencedækning” rykket til 2025.
Med ”kompetencedækning” menes, at undervisningen varetages af en lærer, som har
undervisningskompetence fra læreruddannelsen i de fag, læren underviser i eller på anden
måde har opnået en tilsvarende faglig kompetence.
Det går fremad med kommunes arbejde med at opfylde målet om fuld kompetencedækning. I det seneste skoleår ligger kompetencedækningen 93,1 procent, og dækningen stiger med 1,1 procentpoint over de seneste to skoleår; i 2017/2018 og 2018/2019. På landsplan er kompetencedækningen 87,6 procent i skoleåret 2018/2019. Niveauet i Kolding er
meget tilfredsstillende.
10.2. Inklusion
Der er en svag stigning i andelen af elever, der inkluderes i den almene undervisning i
Kolding Kommune. Over de seneste to skoleår er andelen af elever, der modtager undervisning i den almene undervisningen, steget med 0,4 procentpoint. I skoleåret 2018/2019
undervises 94,9% af eleverne i den almene undervisning.
Hidtil har inklusionsgraden i kommunen været lavere end på landsplan. Dette ændres fra
skoleåret 2018/2019, hvor Kolding Kommunens inklusionsgrad er 0,2 procentpoint højere
end i hele landet.
Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen finder udviklingen tilfredsstillende.
Tabel 10.2.1.: Andel elever der inkluderes i den almene undervisning, Kolding og hele landet
14/15

15/16

Kolding

94,4%

94,5%

Danmark

95,1%

95,1%

16/17

17/18

18/19

94,5%

94,7%

94,9%

95,0%

94,8%

94,7%

Note: Grøn = inklusionsgrad bedre end landsgennemsnittet.

10.3. Klagenævnet for specialundervisning
Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen træffer i samarbejde med skolerne
beslutning om visiteringen af elever til specialundervisning. Forældre har mulighed for at
klage til det nationale Klagenævn for specialundervisning.
De seneste to skoleår har ingen forældre klaget til Klagenævnet for specialundervisning.
Det ses som udtryk for, at den visitering der foretages i kommunen er faglig kompetent og
grundig.
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11. Bilagsoversigt
Bilag 1: Resultater Kolding Kommune og hele landet, almenområdet
Bilag 2a: Resultater skoler, almenområdet
Bilag 2b: Resultater skoler inkl. de nationale test, almenområdet (Fortrolige. Ikke offentliggjort)
Bilag 3: Data, specialområdet
Bilag 4: Resultater Kolding Kommune og hele landet, de nationale test, almenområdet
(Fortrolige. Ikke offentliggjort)

51

Kolding Kommunes kvalitetsrapport for skoleområdet 2020

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
Telefon 79 79 18 26
bua@kolding.dk
52

