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Aalykkeskolen 

Skolebestyrelsen har taget kvalitetsrapporten til efterretning. 

 

Alminde-Viuf Fællesskole 

Kommentarer til kommunens resultater 

Som skolebestyrelse er det glædeligt at læse, at kommunen ligger over gennemsnit i landet i trivsel. 

Ligeledes at vi fagligt ligger over gennemsnittet og at det betaler sig at vi har fremgang i overgange til 

ungdomsuddannelsen. 

 

Kommentarer til skolens resultater 

Det er som forventet. 

 

Elevernes læsevaner og læselyst 

Det er ikke ny læsning, at elevernes motivation for læsning falder fra 4.-9.kl. Det er et landsdækkende 

tema, som vi også arbejde med på skolen. Vi mener som skolebestyrelse, at det er bekymrende at 

læseudviklingen er så udfordret. For at løfte denne opgave, så kalder det på kvalitet i udvikling, opfølgning 

og evaluering. Vi opfordrer til at kommunen afsætter ressourcer af til at understøtte arbejdet med 

elevernes læseudvikling 

I forhold til at støtte ordblinde elever, så er skolen udfordret på ressourcen ift. at eleven har ret til at få 

udleveret en it-rygsæk (1 stk pc), når eleven erklæres ordblind. Det er en betragtelig udgift, som den 

enkelte skole selv skal varetage. Vi opfordrer til at den enkelte skole ikke skal varetage udgiften for en it-

rygsæk. Det kunne fx være en del af ordningen for medarbejder pc´er, som for skolen er udgiftsneutral. 

 

Elevernes bevægelse i undervisningen 

Det er for os som skole et vigtigt fokus at arbejde med bevægelse i undervisningen. Det vil vi opfordre til 

at vi fortsat kan konsolidere som skole. 

 

Bramdrup Skole 

Kommentarer til kommunens resultater 

Bramdrup Skoles Skolebestyrelse kan genkende Bramdrup Skole i de generelle gode resultater i 

Kvalitetsrapport 2020. 

 

Kommentarer til skolens resultater 

Bramdrup Skoles resultater fra afgangsprøven 2019 viser en solid progression i alle fag, dog med en 

mindre tilbagegang i dansk. Skolens medarbejdere arbejder hårdt for at sikre en progression i dansk og vi 

forventer at dette vil ændre sig fremover i positiv retning. 

Naturfagene er hævet med ca. 1 karakterpoint til afgangsprøven gennem en målrettet og ambitiøs indsats 

gennem de sidste 4 år. 

https://www.kolding.dk/
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Fraværet på Bramdrup Skole ligger under landsgennemsnittet og der er en positiv progression på 

Indskoling og Mellemtrin. Medarbejderne på Bramdrup Skole arbejder kontinuerligt med at mindske 

fraværet for alle skolens elever. 

 

Elevernes læsevaner og læselyst 

Bramdup Skole ligger fint i resultaterne og der arbejdes bredt gennem mange fag, samt gennem arbejdet 

på PLC, på at forbedre og sikre elevernes læselyst og –vaner. 

 

Elevernes bevægelse 

Bramdrup Skole er en idrætsskole, hvor der prioriteres ekstra idrætstimer. Bramdrup har gode udendørs 

faciliteter og der samarbejdes tæt med Bramdrupdam Sports- og Mødecenter, hvor Bramdrups Skoles 

udskolingselever kan benytte halfaciliteterne i pauserne. 

 

Andre kommentarer 

Bramdrup Skoles Skolebestyrelse har fuld tillid til medarbejdernes og ledernes arbejde med at sikre en 

sikker og god drift af skolen, hvor der arbejdes med ambitiøse målsætninger for at understøtte og forbedre 

elevernes dannelse og læring. 

 

Bramdrup Skoles Skolebestyrelse er utilfredse med at der ikke nævnes gode eksempler/historier fra 

dagligdagen på Bramdrup Skole i den samlede kvalitetsrapport. Skolebestyrelsen og ledelsen på 

Bramdrup Skole arbejder meget med forbedre narrativet gennem tæt dialog med lokalsamfundet, derfor er 

det ærgerligt at disse historier ikke bliver præsenteret for politikerne i kvalitetsrapporten, hvilket skolen var 

blevet lovet. 

 

Brændkærskolen 

Skolebestyrelsen ser en generelt høj kvalitet på skoleområdet i Kolding både generelt og lokalt. 

 

Vedrørende de faldende læseresultater bør der være en særlig opmærksomhed på, om der er en 

sammenhæng med de færre hænder i folkeskolen. En udvikling (afvikling) der er set gradvist de seneste 

fem både lokalt og nationalt, mens der er i samme periode er lagt et øget pres på skolernes personale. 

Det er en stor cadeau til skolernes personale, at det generelt høje faglige og trivselsmæssige niveau er 

bibeholdt, trods de væsentligt forringede vilkår. 

 

Dalby Skole  

Dalby Skoles skolebestyrelse har behandlet Kvalitetsrapporten 2020 for skoleområdet på 

bestyrelsesmøde d. 27.1.2020. Skolebestyrelsen tager rapporten til efterretning. 

 

Eltang Skole og Børnehave 

Bestyrelsen ved Eltang Skole og Børnehave kan være bekymret for, om de fine resultater som skolerne i 

Kolding har opnået, kan bibeholdes i fremtiden med de store besparelser skoleområdet oplever for tiden. 

 

Fynslundskolen og Børnehaven Spiren 

Bestyrelsen ved Fynslundskolen og Børnehaven Spiren tager kvalitetsrapporten til efterretning og glæder 

sig over de gode resultater for både Fynslundskolen og Kolding Kommune samlet. 
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Harte Skole 

Bestyrelsen er godt tilfreds med resultatet på Harte skole og ønsker fortsat opbakning politisk hold til 

skolens projekter og udviklingsplaner. 

 

Kongsbjergskolen 

”Skolebestyrelsen på Kongsbjergskolen kan igen i år konstatere, at resultaterne taler et klart sprog. Linjen 

omkring høje målsætninger for både læring og trivsel fastholdes, og understøttes af elevoptimisme på 

”meget over forventet” på både mellemtrin og udskoling.  

De steder, hvor resultaterne rammer ”som forventet” eller laver gennemsnitlige udslag, er der allerede 

enten sat initiativer i gang eller der starter indsatser næste skoleår, som skal understøtte den videre 

udvikling inden for områderne. 

 

Skolebestyrelsen på Kongsbjergskolen oplever, at en samlet indsats fra personale, forældre og børn giver 

liv til skolens vision: Kongsbjergskolen vil være blandt de bedste i landet til at sikre elevernes udvikling 

fagligt og socialt, så de bliver kompetente verdensborgere.” 

 

Lyshøjskolen 

Kommentarer til kommunens resultater 

Skolebestyrelsen har noteret sig, at det går godt for Kolding Kommune, men udtrykker bekymring for 

udhulingen af de økonomiske rammer indenfor skoleområdet jævnfør de gennemførte besparelserne og 

udsigten til fremtidige. 

 

Skolebestyrelsen bakker op om kommende initiativer vedr. læselyst og bevægelse, når det sker i respekt 

for de enkeltes skolers igangværende indsatser.  

Kommentarer til skolens resultater 

Skolebestyrelsen har noteret sig at det går rigtigt godt på Lyshøjskolen. 

 

Andre kommentarer 

Skolebestyrelsen udtrykker bekymring for den manglende fysiske udviklingsplan for Lyshøjskolen set i 

lyset af at boligmassen øges i skoledistriktet, men er orienteret om, at der er en på vej. 

 

Skolebestyrelsen opfordrer til kompetenceløft gennem uddannelse for medarbejderne inden for 

fagspecifikke områder. 

 

Munkevængets Skole 

Kommentarer til kommunens resultater 

Skolebestyrelsen udtrykker glæde over, hvordan kommunens resultater ser ud, men udtrykker samtidig 

bekymring for om det høje faglige niveau kan fastholdes i fremtiden med besparelserne på 

skoleområdet. 

 

Kommentarer til skolens resultater 

Skolebestyrelsen udtrykker glæde og stolthed over skolens løfteevne, elevoptimisme og trivslen. 

Personalets gode hensigter genspejles i elevernes svar, hvilket er et godt tegn. Der skal være  
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opmærksomhed på kedsomheden blandt eleverne, og hvilke grunde der er til kedsomheden.  

Skolebestyrelsen kan have en opmærksomhed på midtergruppen karaktermæssigt, som godt  

kunne klare sig bedre. 

 

Elevernes læsvaner og læselyst 

Munkevængets Skole har gode erfaringer med læsepatruljer og læsefestival.  

 

Elevernes bevægelse 

Elevernes bevægelse er skemalagt på Munkevængets Skole.   

 

Sdr. Bjert Centralskole 

På skolebestyrelsesmøde 5. februar 2020 har den kommunale kvalitetsrapport være drøftet.  

 

Kommentarer til skolens resultater 

Skolebestyrelsen ved Bjert Centralskole udtrykker stor anerkendelse af elevresultaterne på skolen. Vi 

hæfter os særligt ved. 

• Gode faglige resultater – særligt i udskolingen 

• Høj trivsel  

• Høj læringsoptimisme 

• De gode resultater har været der i en længere årrække 

• Behov for særlig opmærksomhed på indskolingselevernes tilfredshed med skole og klasse. 

• Det er bekymrende, at skolens elever i skoleåret 2020-2021 vil modtage færre 

undervisningsaktiviteter, længere frikvarter og at deres lærere får kortere tid til at forberede 

og efterbehandle undervisningsaktiviteterne. 

Skolen og medarbejderne har ydet en helt særlig indsats for at opnå fortræffelige elevresultater gennem 

flere år. 

 

Elevernes læsevaner og læselyst 

• Det er positivt at se gode læsevaner og høj læselyst i indskolingen og på mellemtrinnet 

• Udviklingen i læselyst og læsevaner i udskolingen er bekymrende og taler for en indsats på 

skolen, i kommunen og nationalt. 

• Hvorfor vurderer eleverne i udskolingen deres læseevner lavt? 

 

Elevernes bevægelse 

• Bjert Centralskole kan med fordel være nysgerrige på hvorfor skolens elever vurderer 

bevægelse undervisningen anderledes end gennemsnittet i Kolding Kommune 

 

Andre kommentarer 

Sammen med den uforbeholdne anerkendelse af de flotte elevresultater udtrykker skolebestyrelsen kraftig 

bekymring over de seneste års markante økonomiske nedskæringer. De seneste års besparelser, har 

givet markante personalereduktioner og besparelser på alle skolens omkostningsposter. Bestyrelsen ser 

tydelige faresignaler i forhold til om den gode lokale folkeskole med markante resultater kan fastholdes i 

de kommende år. Hvor længe kan det gode fundament og de kompetente medarbejdere kompensere for 

besparelser? Hvornår ser vi konsekvenserne af besparelser på pædagogisk udvikling, skoleudvikling og 
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efteruddannelse? Hvornår resulterer kravet om højere produktivitet i dårligt forberedt undervisning, 

udbrændthed og problemer med rekruttering af de dygtigste lærere? 

Bestyrelsen ser gerne at Børne- og uddannelsesudvalget konkret forholder sig til de lærings- og 

trivselsmæssige konsekvenser af besparelserne. 

 

Sdr. Vang Skole 

Skolebestyrelsen ved Sdr. Vang Skole har på skolebestyrelsesmøde den 3. februar 2020 drøftet  

Kvalitetsrapporten 2020. 

 

Skolebestyrelsen har nedenstående kommentarer.  

 

Kommentarer til kommunens resultater 

Skolebestyrelsen ser med tilfredshed på kommunens resultater, som er højere end landsgennemsnittet. 

Eleverne trives og har et højt udbytte af undervisningen.  

Mange elever begynder på en almen ungdomsuddannelse.  

Kommunen har en høj kompetencedækning og 94,9 % af eleverne rummes i de almene skoler. 

 

Skolebestyrelsen finder det problematisk, at elevernes læselyst falder i 4. – 9. kl., og at resultaterne i de 

nationale test i dansk læsning falder, særligt på 4. – 6. årgang. 

 

Kommentarer til skolens resultater 

Skolebestyrelsen har med tilfredshed noteret sig de flotte resultater, som kvalitetsrapporten viser for Sdr. 

Vang Skole. Dette gælder både i forhold til de faglige resultater og i forhold til trivsel.  

 

Skolens fravær er under landsgennemsnittet.  

Skolebestyrelsen ser ikke i rapporten, at der skulle være behov for en masse nye initiativer.  

 

Elevernes læsevaner og læselyst 

Skolebestyrelsen ser med tilfredshed på Sdr. Vang Skoles læsepatrulje. Læsepatruljen iværksætter, 

skaber en øget læseinteresse og læselyst hos andre elever. Når børn formidler litteratur til børn, har det 

en absolut positiv effekt. 

 

Elevernes bevægelse 

Sdr. Vang Skole har i 2018/2019 uddannet bevægelses-konsulenter på skolen og indkøbt 10 ”kufferter” 

med bevægelses-materialer, som kan hjælpe elever ift. at koordinere/bevæge sig. 

 

Andre kommentarer 

Bestyrelsen udtrykker sin tilfredshed med de opnåede resultater, som er opnået på trods af flere års 

nedskæringer. Bestyrelsen er meget bekymret over de udmeldinger, der er kommet om de besparelser, 

der venter i budget 2020.  

Det er en alvorlig bekymring, at skolerne ikke fortsat kan leve op til det nuværende niveau, hvis der fortsat 

skal skæres ned på skolernes ressourcer. 

 

Sjølund-Hejls Skole 
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Kommentarer til kommunens resultater 

Skolebestyrelsen ved Sjølund-Hejls Skole finder det positivt, at kvalitetsrapporten tegner et billede af et 

skolevæsen, som præsterer på et højt niveau både fagligt og trivselsmæssigt. 

 

Netop derfor er det også vigtigt med et fokus fra politisk side på, at de flotte resultater kan bevares også 

fremadrettet i en tid, hvor de økonomiske rammer for skolevæsenet er under voldsomt pres. 

 

Kommentarer til skolens resultater 

Skolebestyrelsen på Sjølund-Hejls Skole er glade for det positive billede som kvalitetsrapporten tegner af 

både det faglige arbejde samt den trivselsmæssige indsats på Sjølund-Hejls Skole. Resultaterne afspejler 

den store og dygtige indsats som skolens personale hver dag yder for at skabe de bedst mulige rammer 

for elevernes læring og trivsel. 

 

Da vi er en lille skole, er det ofte et lille antal respondenter, der ligger bag resultaterne og de 

forskydninger, som sker fra år til år. Selvom vi i år har gode resultater, er det vigtigt at man har øje for at 

forskydninger i både positiv og negativ retning reelt ofte kan skyldes meget små forskelle mellem de 

enkelte årgange. 

 

Elevernes læsevaner og læselyst 

Her ligger tallene med lidt udsving på de forskellige parametre nogenlunde på Koldings gennemsnit. I det 

kommende skoleår deltager Sjølund-Hejls Skole i at stort projekt sammen med Pædagogisk Center samt 

4 andre skoler i Kolding omkring styrkelse af elevernes læselyst på mellemtrinnet. 

 

Elevernes bevægelse 

Selvom der er sket et fald i andelen af elever på skolen, der oplever, at der er bevægelse nok i timerne, 

ligger vi stadig over niveauet generelt i Kolding. Vi ønsker dog at arbejde målrettet på, at tallet igen 

kommer på samme høje niveau som tidligere. 

 

Skanderup-Hjarup Forbundsskole 

Kommentarer til kommunens resultater 

Det er tilfredsstillende at Kolding Kommunes resultater ligger svingende omkring landsgennemsnittet og 

bestyrelsen på Forbundsskolen er enige i konklusionen om, at der ikke iværksættes handlingsplaner på 

baggrund af kvalitetsrapporten. 

 

Kommentarer til skolens resultater 

Vi mangler oversigt over Forbundsskolens samlede resultat, og kan derfor udtale os om de fine resultater i 

kvalitetsrapporten fra Forbundsskolens specialklasser. Specialklasserne hedder ikke længere HIK-

klasserne men 1.-4.S, hvilket vi ønsker rettet. 

Elevernes læsevaner og læselyst 

På Forbundsskolens er der mange initiativer for at give børnene gode læsevaner og opretholde deres 

læselyst. Blandt andet kan nævnes biblioteksvenner, booktalk og bogtrailer. Personalet på Skanderup 

Hjarup Forbundsskole står gerne til rådighed for yderligere oplysninger, kontakt eventuelt skolens PLC 

medarbejder Betina Horskjær. 
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Elevernes bevægelse 

På Skanderup-Hjarup Forbundsskole implementeres i dette skoleår ”kroppen som kognitiv ressource”, 

som udvikler børnenes motoriske evner individuelt. Personalet på Skanderup Hjarup Forbundsskole står 

gerne til rådighed for yderligere oplysninger, kontakt eventuelt skolens konstituerede skoleleder pr. 1. 

marts Bjarke Søndergaard. 

 

Ødis Skole 

Kommentarer til kommunens resultater 

Forældrebestyrelsen på Ødis Skole ser ikke væsentlige forskelle i resultaterne fra skoleåret 2018 til 2019.  

 

Det er væsentligt at bemærke, at Kolding Kommune - på trods af omfattende besparelser - stadig har et 

resultat over landsgennemsnittet.  

 

Dette vidner om et skolevæsen, der fortsat tager opgaven yderst alvorligt og som stadig formår at løfte i 

flok til elevernes bedste.   

 

Kommentarer til skolens resultater 

Skolebestyrelsen på Ødis Skole glæder sig særligt over de gode faglige resultater i både dansk og særligt 

i matematik.  

 

Vi mener, at netop løfteevnen på Ødis Skole er væsentlig for skolens eksistensberettigelse. 

 

Skolebestyrelsen betragter bl.a. det positive resultatet, som en udløber af skolens evne til relationsarbejde 

funderet i skolens begrænsede størrelse. 

 

Skolebestyrelsen er dog modsvarende bekymret for det skred, der er sket i elevernes glæde for skolen og 

for deres klasse i indskolingen. Skolen vil iværksætte en undersøgelse af problematikken og etablere 

indsatser, der har til formål at højne indskolingselevernes glæde ved både skole og egne klasser. 

 

Skolebestyrelsen bemærker i øvrigt en tendens til kedsomhed på mellemtrinnet, hvilket der som minimum 

vil blive skærpet fokus på årsagerne til.  

 

Elevernes læsevaner og læselyst  

Skolebestyrelsen bemærker en lille tilbagegang i læseniveauet i indskolingen og til dels også på 

mellemtrinnet, men bemærker i den sammenhæng også, at eleverne på mellemtrinnet i lidt højere grad 

læser af lyst end af pligt.  

 

Skolen opfordrer fortsat alle elever på alle klassetrin til at læse hjemme i 20 minutter hver dag. På skolen 

understøttes læsning gennem ”Lodret læsning”-initiativer i indskolingen. Skolen har desuden oprettet en 

særlig ordblindegruppe, hvor ordblinde elever kan få særlig hjælp og støtte, og samtidig få fornemmelsen 

af ikke at stå alene.  

 

Elevernes bevægelse  
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Eleverne ønsker i stigende grad mere bevægelse på mellemtrinnet på trods af, at skolen har et 

bevægelsesbånd hver dag.  

 

Andre kommentarer 

Selv om resultaterne for 2019 er en anelse dårligere end i 2018, er Ødis Skole fortsat en skole, som løser 

kerneopgaverne over det forventede niveau. 

 

Ådalsskolen 

Kommentarer til kommunens resultater 

Skolebestyrelsen ved Ådalsskolen anerkender, den positive udvikling, der kan ses omkring andelen af 

elever der inkluderes i almenskoleområdet. I skoleåret 2018/19 ligger Kolding Kommune 0,2 procentpoint 

højere i inklusionsgrad end gennemsnittet for Danmark. Skolebestyrelsen ved Ådalsskolen kan være 

bekymret for, hvis inklusionsgraden skal stige yderligere, at dette kan betyde, at sårbare elever kan 

komme i klemme. 

At inklusionsgradstallet er så flot, tilskriver Skolebestyrelsen ved Ådalsskolen dygtige medarbejdere på 

folkeskolerne i Kolding Kommune, og det initiativ med co-teaching som Ådalsskolen de sidste 2 år har 

været en del af. 

 

Kommentarer til skolens resultater 

Det er vigtigt for Skolebestyrelsen ved Ådalsskolen at pointere, at resultaterne der kan ses på bilag 3 skal 

tages med disse forbehold: 

- Elevmassen på Ådalsskolen er meget lille på de enkelte årgange, hvorfor enkeltelevers 

resultater, besvarelser, fravær samt manglende deltagelse i test og prøver, vil påvirke 

resultaterne betragteligt. Fx tallene i kolonne 2b omkring afgangsprøver repræsenterer 1 

elev en andel på 6%. 

- Qua elevernes udfordringer inden for autismespektret og i mange tilfælde andre 

neurologiske handicaps, har indvirkning på, hvorledes eleverne forstår/besvarer 

spørgsmålene i trivselsundersøgelser. Derfor mener Skolebestyrelsen ved Ådalsskolen 

også, at konklusionerne i afsnit 9.2 i kvalitetsrapporten, hvor kedsomhed gøres til en 

indikator for mistrivsel, ikke er fuldt dækkende ift. elever inden for autismespektret.  

Lignende (ikke fuldt dækkende) konklusioner gør sig også gældende ift. elevoptimisme og 

målet om, at eleverne skal blive dygtige som de kan. 

 

Andre kommentarer 

Skolebestyrelsen ved Ådalsskolen oplever, at en del elever skal vente for lang tid, inden eleverne får et 

specialpædagogisk tilbud. Det er Skolebestyrelsen ved Ådalsskolens overbevisning, at hvis eleverne kan 

få et specialpædagogisk tilbud tidligere i skoleforløbet, er mulighederne for re-inklusion til almenområdet 

større. 

 

 


