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Aalykkeskolen 

Skolebestyrelsen har følgende kommentar til tillægget ”Der er en fejl i tallet for skoleårets længde på 

Aalykkeskolen (tabel 3) for 4.-6. årgang (korrekt tal 1250 timer) og for 7.-9. årgang (korrekt tal 1340 

timer).” 

 

Alminde-Viuf Fællesskole 

Kommentarer til skolens resultater 

Som forventet. Dog er der en kommentar vedr tabel 3, som viser højere timetal fra 4.-6.klasse grundet 

tilpasning til skolebus. 

 

Eltang Skole og Børnehave 

Bestyrelsen ved Eltang Skole og Børnehave finder det godt, at de frigivne ressourcer ved en afkortning af 

skoledagen er kommet eleverne til gode i form af bedre bemanding i nogle timer og at  

skolerne selv har kunnet prioritere ud fra lokale forhold. 

 

Harte Skole 

Skolebestyrelsen ved Harte skole tager tillægget til Kvalitetsrapporten til efterretning. 

 

Munkevængets Skole 

Skolebestyrelsen har på sit møde den 24.08.2020 drøftet det fremsendte høringsforslag. 

Skolebestyrelsen kan godkende forslaget. 

 

Sdr. Vang Skole 

Skolebestyrelsen ved Sdr. Vang Skole har på skolebestyrelsesmøde den 31. august 2020 drøftet 

Tillæg til Kvalitetsrapporten 2020, Skoleområdet. 

 

Skolebestyrelsen kan godkende det fremsendte tillæg til kvalitetsrapporten med følgende bemærkning: 

På baggrund af erfaringerne fra nødundervisningen med små hold og flere voksne på holdene, hvor 

eleverne har følt større tryghed, og hvor der har været færre konflikter, ser skolebestyrelsen gerne at 

kortere skoledage og mulighed for yderligere holddeling/to-voksentimer prioriteres. 

 

Vamdrup Skole 

Opdraget i dette høringssvar går på at give høring i forhold til de nedenstående 3 emneområder:   

1. Andel af elever med fuld afgangsprøve i 9. klasse    

2. Afkortning af skoledagens længe, herunder anvendelsen af de midler, der er frigivet som konsekvens af 

afkortningen.   

3. Anvendelse af midler frigivet til kvalitetsløft af den understøttende undervisning samt frigivne midler 

som følge af en afkortning af den samlede undervisningstid på 0.-3. klassetrin 
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Andel af elever med fuld afgangsprøve i 9. klasse 

Ser man umiddelbart på de nøgne tal, der er er udsendt, så falder tallene for Vamdrup Skole i øjnene. 

Andelen af elever, der opnår fuld afgangsprøve er markant mindre på Vamdrup Skole end på de andre 

skoler i kommunen. Værst ser det ud i 18/19, hvor tallene for Vamdrup Skole er 86,5 pct. mens de samlet 

for kommunen 97,3. 

Nu forholder det sig imidlertid sådan, at der bag ethvert set af data gemmer sig en fortælling eller i dette 

tilfælde – 7 fortællinger, som hver for sig nuancerer det datamæssige grundlag i betragtelig grad. 

 

Som beskrevet ovenfor så er der forklaringer bag alle de elever, som ikke har taget fuld afgangseksemen i 

18/19 på Vamdrup Skole, men skolebestyrelsen er fuldt bevidste om, at der er en papirstynd linje mellem 

forklaringer og bortforklaringer. 

 

Vi som skolebestyrelse hilser derfor velkommen, at skolens ledelse har taget initiativ til et møde med 

deltagelse af gode eksterne samarbejdspartnere inklusiv skolechefen og PPR chefen. På mødet blev 

tallene lagt åbent frem, og det blev drøftet, hvorvidt Vamdrup Skole gør noget forkert – om Vamdrup Skole 

bør lykkes bedre. Tilbagemeldingen var ret entydig fra de eksterne: Vamdrup Skole, må aldrig ændre 

deres praksis. Man er mere inkluderende end stort set alle andre almenskoler og løser derved en kæmpe 

opgave. En sådan tilgang vil selvsagt have en negativ effekt på tallene, men det er sekundært i forhold til 

den forskel der bliver gjort i forhold til de pågældende elever. 

 

Afkortning af skoledagens længde 

Skolebestyrelsen har ingen kommentarer udover, at man hilser den kortere skoledag særdeles 

velkommen. 

 

Frigivne midler til kvalitetsløft af den understøttende undervisning samt frigivne midler som konsekvens af 

den afkortede skoledag 

I direkte forlængelse af det ovenstående, så er skolebestyrelsen selvsagt særdeles positive overfor, at 

den afkortede skoledag har givet mulighed for at understøtte arbejdet med elevernes læring og trivsel. 

 

 


