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Forord
Kvalitetsrapporten for Køge Kommunes skolevæsen viser skolernes resultater på en række
nationale mål. Skolernes resultater sammenlignes med kommune- og landsgennemsnittet.
Siden 2015 har kvalitetsrapporten ændret form og indhold, som Køge Kommune har opdelt
i en Kvalitetsrapport og en Udviklingsplan.
Kvalitetsrapporten har udelukkende fokus på resultater og indeholder primært de tal, der
opfylder Undervisningsministeriets krav. Kvalitetsrapporten er bagudskuende og indeholder
ikke planer om fremtiden.
I forhold til Udviklingsplanen udarbejder skolerne i det tidlige forår en udviklingsplan. For
skoleåret 2018/2019 indeholder udviklingsplanen tre fokusområder:
 Forældreinddragelse
 Elevinddragelse
 Åben skole
Skolerne kan derudover vælge et yderligere fokusområde kaldet Selvvalgt fokusområde.
Fokusområderne i udviklingsplanen er blevet til efter en længere proces mellem
skoleledelserne og forvaltningen. Udviklingsplanen er struktureret således, at skolerne
inden for hvert fokusområde formulerer:
- Mål for indsatser
- Konkrete aktiviteter og planer for skoleåret 2018/19
- Tegn på målopfyldelse
- Planlagt evaluering
Udviklingsplanen er skoleledelsens strategiske værktøj og danner også udgangspunktet for
dialog mellem forvaltningen og den enkelte skole inden for udvalgte fokusområder.
Erfaringen fra 2015 er, at den nye opdeling i to papirer giver mere klarhed om, hvad der er
den faktuelle status, og hvad der er fremtidsplaner.
Undervisningsministeriet har pålagt kommunerne at afgøre, om der er skoler, hvis
resultater vurderes til at kræve en handlingsplan, der skal indgå i kvalitetsrapporten.
Forvaltningen vurderer i tæt dialog med skolen om der evt. skal udarbejdes
handlingsplaner.
Der anvendes socialt korrigerede tal i dele af kvalitetsrapporten. Disse resultater er holdt
op imod elevernes socioøkonomiske baggrund. Skolerne måles altså på deres løfteevne,
hvor meget de har "løftet eleverne" uanset udgangspunktet. En skole med en
ressourcestærk elevgruppe må forventes at kunne præstere bedre resultater end
gennemsnittet, mens skoler i områder med færre ressourcer, skal yde en større indsats for
at opnå resultater, der bare nærmer sig gennemsnittet. Derfor er det særlig interessant at
se på skolens resultater set i forhold til egne tidligere resultater. Hvis man sammenligner
skolerne indbyrdes, skal man tage højde for den socioøkonomiske faktor.
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Intentionen med kvalitetsrapporter er at give mere klarhed over datagrundlaget og
resultaterne. Senere på året vil den suppleres af skolernes udviklingsplaner, der vil
beskrive tiltag i forhold til at opnå bedre resultater de næste år.
Som noget nyt har vi i denne kvalitetsrapport tilføjet et afsnit om resultaterne af en
elevundersøgelse for dybdelæring og oplevelse af mestring på kommunalt niveau.
Dybdelæring indbefatter, at eleverne bruger deres evner til at analysere, løse problemer og
reflektere over egen læring til at konstruere en varig forståelse. Mestring indbefatter
elevens opfattelse af egen evne til at præstere i mange forskellige situationer.
Resultaterne for dybdelæring og mestring er tilvejebragt via firmaet Conexus Insight, der
har foretaget en spørgeundersøgelse hos alle kommunens elever.
Den samlede rapport sendes i høring blandt skolebestyrelserne i slutningen af januar
måned. En opsamling på eventuelle høringssvar vil indgå i den endelige version af
rapporten, der forelægges til politisk behandling i marts måned.
God læselyst!
Søren Thorborg, skolechef
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1. Sammenfattende helhedsvurdering

Den sammenfattende helhedsvurdering af skolernes og det samlede skolevæsens faglige
niveau tager udgangspunkt i en række indikatorer. De konkrete resultater på de enkelte
indikatorer fremgår af rapportens afsnit 3 – 5.

Køge Kommunes samlede skolevæsen
Der tegner sig generelt et positivt billede af det faglige niveau
for det samlede skolevæsen. Den kommunalt fastsatte
målsætning har gennem en årrække været et resultat på eller
over landsgennemsnittet i folkeskolernes 9. klasses prøver.
Karaktergennemsnittet i Køge Kommune såvel som på
landsplan er steget. Resultatet 2017 ligger på niveau med
landsgennemsnittet, når der tages højde for den statistiske
usikkerhed. Det samlede resultat dækker naturligvis over lokale
udsving skolerne imellem.

Anvendte indikatorer ved
vurdering af skolernes faglige
niveau
 Samlede resultater ved folkeskolens
afgangsprøver med social korrektion
 Andel elever der opnår mindst 2 i
dansk og matematik
 Andel elever i gang med
ungdomsuddannelse 15 måneder
efter de er gået ud af skolen
 Resultater i nationale test i dansk,
matematik og engelsk
 Den nationale trivselsmåling

Afgangsprøve 9. klasse
Afgangsprøveresultaterne opgøres også med korrektion for
Så vidt muligt anvendes treårige
elevernes sociale baggrund. På den måde kan man aflæse,
gennemsnit samt tendens for
hvordan eleverne har klaret sig ved prøverne sammenlignet
udviklingen.
med elever i resten af landet med samme socialdemografiske
baggrund. Der opgøres ikke et samlet kommunalt resultat med socioøkonomisk reference1, men der
ses også i 2017 et positivt resultat for et flertal af skolerne og disse skoler har klaret sig lidt bedre
end skoler med samme socioøkonomiske profil i resten af landet.
Samlet gennemsnit ved 9. klasses bunde prøvefag
Skoleår
Karaktergennemsnit Karaktergennemsnit Difference
Køge Kommune
hele landet
2014/15
6,9
7,0
-0,1
2015/16
6,8
7,1
-0,3
2016/17
7,1
Kilde: UVM Datavarehuset, LIS, bundne prøvefag

7,1

0,0

Andelen af elever med mindst 2 i både dansk og matematik
Ét af de nationale mål er, at alle elever skal opnå mindst karakteren 2 i både dansk og matematik.
Målet er knyttet til karakterkravet for optagelse på ungdomsuddannelserne. Ved folkeskolens 9.
klasses prøver 2017 opnåede 92,5% af eleverne i Køge Kommune mindst karakteren 2 i både dansk
og matematik. Det er et resultat, der ligger over landsgennemsnittet.
1

Ved den socioøkonomiske reference sammenlignes de faktisk opnåede resultater med resultaterne for elever
i hele landet med samme socioøkonomiske profil. Den socioøkonomiske profil omfatter en række variable, man
ved, har betydning for elevernes faglige resultater. Det drejer sig blandt andet om forældrenes
uddannelsesniveau, familietype, indkomstniveau mv.
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Set for perioden 2015 – 2017 under ét ligger resultatet også lidt over landsgennemsnittet.
Der er en stor spredning skolerne imellem – både i 2017 og set over perioden 2015 - 2017. I denne
periode er andelen af elever med karakteren to i de to fag faldende både på Kommune og landsplan.
Andelen af unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse
Andelen af unge i Køge Kommune, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 mdr. efter de er
gået ud af 9. klasse ligger stort set på niveau med landsgennemsnittet. For perioden 2013-2015 er
resultatet næsten ligeledes på niveau med landsgennemsnittet. Der ses et fald i af elever andelen
der er i gang med en ungdomsuddannelse både på kommunalt og på landsplan i denne periode.
Nationale test
Sammenfattende viser resultaterne af de nationale test, at Køge Kommunes skolevæsen som helhed
- inklusive specialklasser og –tilbud –ligger lige omkring landsgennemsnittet i forhold til elever, som
er gode i læsning og matematik. Det nationale mål at 80 % af alle elever skal ligge i kategorien
gode er kun opnået for en enkelt årgang i dansk.
Ud over at der er nationalt fastsatte mål, at 80% er gode til at læse og regne, så er der også
nationalt fastsat de mål: at andelen af de bedste elever stige år for år og andel elever med dårlige
resultater falder år for år.
I Køge Kommunen er andelen af de allerdygtigste elever i dansk ikke stigende, resultatet svinger
meget fra år til år og ligger under landsgennemsnittet. I matematik er andelen af de allerdygtigste
elever svagt stigende i Køge kommune, men ligger stadig under landsgennemsnittet.
Andelen af de allersvageste elever til læsning og matematik er fra skoleåret 2014/15-2016/17 i
positiv udvikling. Der er blevet færre af de dårlige elever med dette resultat i Køge Kommune.
Sammenlignes Køge Kommune med landsgennemsnittet over perioden 2015 - 2017, så viser Køges
resultater det samme altså færre svage elever.
Trivselsmåling
Alle kommunens folkeskoler har i 1. kvartal 2017 gennemført de nationale trivselsmålinger.
Trivsel, differentierede indikatorer, gennemsnit pr. indikator, Køge, 2016/2017
Indikator

Indikatorsvar Køge Indikatorsvar
gennemsnit
landsgennemsnit

Social trivsel

4,1

4,1

Faglig trivsel

3,8

3,7

Støtte og inspiration i
undervisningen

3,3

3,3

Ro og orden

3,7

3,8

Kilde: UVM Datavarehuset, LIS
Indikatorberegning
For hver elev beregnes et gennemsnit af svarene på spørgsmålene i indikatoren. Gennemsnittet går
fra 1 til 5, hvor 1 repræsenterer den ringest mulige trivsel, og 5 repræsenterer den bedst mulige
trivsel. Indikatorerne viser et gennemsnit af elevernes gennemsnit i Køge Kommune og på
landsplan.
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På kommuneniveau svarer resultaterne på de fire indikatorer: social trivsel, faglig trivsel, støtte og
inspiration i undervisning og ro og orden til landsgennemsnittet med den forudsætning at en
afvigelse på 0,1 hører under den statistiske usikkerhed.ational trivselsmåling
Den nationale trivselsmåling tyder på, at trivslen er høj på skolerne i Køge. 98% af eleverne på 0.3.trin svarer, at de er lidt eller meget glade for at gå i skole. 73% af eleverne på 4.-9.trin svarer, at
de er tit eller meget tit er glad for at gå i skole.
Selv om dette er gode resultater, har vi alligevel næsten 200 elever på 4.-9.trin, som siger, de
sjældent eller aldrig er glade for at gå i skole. Spørgeundersøgelsen i Conexus Insight 2 viser lidt af
det samme billede. Langt de fleste elever trives godt, men på 4.-6.trin er 8% af eleverne lidt eller
meget enig i at de føler sig ensomme på skolen. På 7.-10.trin svarer 6,5% det samme.
Det er vigtigt at følge disse elever tæt op, så de også føler sig inkluderet i folkeskolen.
Vurdering af det faglige niveau på specialområdet
Når vurderingen af skolernes faglige niveau i høj grad tager udgangspunkt i statistik over resultater i
test og prøver, giver det særlige udfordringer i forhold til at vurdere niveauet i specialklasser og på
specialskoler. Det samlede elevtal på hver årgang er meget lille, og elevgruppen er på tværs af
årgangene præget af betydelige forskelle mht. hvilke faglige udfordringer, der arbejdes med.
I dette års kvalitetsrapport er specialområdet derfor kun inddraget i begrænset omfang.
Helhedsvurdering af de enkelte skolers faglige- og trivselsmæssige niveau
I en helhedsvurdering indgår:
 Nationale test
 Folkeskolens 9.kl. afgangsprøver i forhold til årets gennemsnit med social korrektion
 Skolens resultater vurderes over en 3-årig periode.
 Andel af elever, der opnår mindst karakteren 2 i dansk og matematik. Her ses på årets
resultat og en 3-årig periode.
 Andel af elever i ungdomsuddannelser for perioden 15 måneder
 Trivselsmåling

Alkestrupskolen
Alkestrupskolen har elever til og med 6. klasse, hvilket betyder at Folkeskolens 9. klasseprøver ikke
kan indgå i vurderingen af det faglige niveau. Heller ikke overgang til ungdomsuddannelse kan
anvendes, da eleverne indgår i tallene for de skoler, hvorfra de går ud af 9. klasse.
Skolens resultater ligger inden for det forventede niveau og der er generelt ikke noget at bemærke.
Resultaterne viser at 4. og 6. klasse når det nationale mål at have 80 % gode læsere. Skolen er
tidligere blevet bedt om at medtage en indsats vedr. dansk i indskolingen i skolens udviklingsplan.
Det er fortsat et opmærksomhedspunkt, da resultaterne er svingende. I matematik når skolen også
de nationale mål for elever, som er gode til matematik.

2

Spørgeskemaundersøgelse Coneuxus Insigth er en undersøgelse alle kommunens skolers elever
har deltaget i. Undersøgelsen blev taget i skoleåret 2016/2017. Denne undersøgelse giver viden om
elevernes oplevelse af dybdelæring og mestring som et supplement til nationale test og
trivselsundersøgelse og folkeskolens afgangsprøver. Se evt. pkt. 5.1
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Resultatet af skolens trivselsmåling svarer til det kommunale resultat og landsresultatet.

Asgård Skole
Skolens resultater ligger inden for det forventede niveau i nationale test og der er generelt ikke
noget at bemærke. Skolen har opnået det nationale mål med, at 80% elever skal være gode: i
dansk 8. klasse samt 3. og 6. klasse matematik.
Resultaterne fra folkeskolens 9. klasseprøver 2017 ligger på forventet niveau med en positiv
tendens, når der tages højde for social korrektion. Set over perioden 2015 - 2017 er resultaterne
stabile. I denne periode ligger dansk, læsning signifikant over det forventede.
I sidste års kvalitetsrapport udarbejdede Asgård Skole en 3-årig handlingsplan for faget fysik/kemi.
Nu er prøven ændret til en naturfaglig fællesfaglig prøve, som ligger på et forventet niveau. Effekten
af skolens handlingsplan for fysik/kemi kan derfor ikke vurderes.
Andelen af elever, der opnår mindst 2 i dansk og matematik er lidt under det kommunale og
landsgennemsnittet. Der ses over periode 2015 - 2017 er andelen af elever der får 2 faldende og
dermed negativ tendens.
Andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 mdr. efter de er gået ud af skolen
er for den seneste årgang i undersøgelsen (2015) over niveau med det kommunale og
landsgennemsnittet. Der ses en betydelig positiv tendens for de seneste tre opgjorte år (2013 2015).
Resultatet af skolens trivselsmåling svarer til det kommunale resultat og landsresultatet.
Borup Skole
Skolens elever opnår i de nationale test det nationale mål, at mindst 80 % af eleverne er gode både
i dansk og matematik på alle prøvede klassetrin. Resultatet ligger rimelig stabilt over den 3-årig
periode 2015 - 2017.
Resultaterne fra folkeskolens 9. klasseprøver 2017 ligger på et forventet niveau, når der tages højde
for social korrektion. Set over perioden 2015 - 2017 viser resultaterne i folkeskolens 9. klasseprøve
en positiv stigende tendens. I denne periode ligger resultaterne i dansk, læsning og skriftlig
signifikant over det forventede.
Andelen af elever, der opnår mindst 2 i dansk og matematik er på niveau med kommune- og
landsgennemsnittet. Set over perioden 2015 -2017 viser resultaterne en faldende og dermed
negativ tendens. Andelen af elever der får mindst 2 i dansk og matematik er set over perioden
2015 - 2017 stadig højere end kommune- og landsgennemsnittet.
Andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 mdr. efter de er gået ud af skolen
er for den seneste årgang i undersøgelsen (2015) betydeligt over kommune- og landsgennemsnit.
Der ses en betydelig positiv tendens for de seneste tre opgjorte år (2013 - 2015).
Resultatet af skolens trivselsmåling svarer til det kommunale resultat og landsresultatet.

Ejby Skole
Skolens resultater i nationale test lever op til det forventede. Resultaterne ligger rimelig stabilt over
perioden 2015 - 2017. 2. klasse dansk ligger stabilt over 80% gode læsere i perioden 2015 - 2017.
Matematik 6. klasse er nu nået det nationale mål for at være gode til matematik.
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Resultaterne fra folkeskolens 9. klasseprøver 2017 ligger på et forventet niveau, når der tages højde
for social korrektion. Resultaterne i de bundne prøver er svingende fra år til år. I 2017 skiller
læsning sig ud ved at være signifikant under det forventede resultat, når der taget højde for
socioøkonomisk korrektion. Set over perioden 2015 - 2017 viser resultaterne en svagt positiv
stigende tendens og er på et forventet niveau. I denne periode ligger matematik med og uden
hjælpemidler signifikant over det forventede.
Andelen af elever, der opnår mindst 2 i dansk og matematik er i denne undersøgelse (2017) over
kommune- og landsgennemsnittet med en stigende og dermed positiv tendens over perioden 2015 2017.
Andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 mdr. efter de er gået ud af skolen
er for den seneste årgang i undersøgelsen (2015) lidt over niveau med det kommunale gennemsnit
og næsten på niveau med landsgennemsnittet.
Resultatet af skolens trivselsmåling svarer til det kommunale resultat eller landsresultatet.

Ellemarkskolen
Resultaterne i de nationale test er på et tilfredsstillende niveau. Der ses en positiv udvikling i
resultaterne for indskolingen, hvor andelen af gode læsere de sidste to år ligger over det nationale
mål på 80 %. Også i matematik ses en stigning i gode elever, som nu ligger over det nationale mål.
Skolens resultater fra folkeskolens 9. klasseprøver 2017 ligger på det forventede niveau, når der
tages højde for social korrektion. Set over en 3-årig periode viser resultaterne en stigende og
dermed positiv tendens.
Set over perioden 2015-2017, skiller faget matematik med hjælpemidler og dansk, retskrivning sig
ud ved at ligge signifikant over det forventede niveau, når der er taget højde for socioøkonomisk
korrektion
I sidste kvalitetsrapport udarbejdede Ellemarkskolen handlingsplan for fagene dansk indskoling og
engelsk. Effekten af handlingsplanen har været meget positiv. I engelsk ved folkeskolens
afgangsprøve 2017 ligger skolen nu signifikant over forventet niveau, når der taget højde for
socioøkonomisk korrektion. Indskolingens resultater i nationale test dansk læsning viser en meget
positiv tendens. Skolen ligger nu over det nationale mål og er på flere delområder statistisk
signifikant.
Andelen af elever, der opnår mindst 2 i dansk og matematik er i denne undersøgelse (2017) under
niveau med kommune- og landsgennemsnittet. Hen over perioden 2015 - 2017 ses en faldende og
dermed negativ tendens.
Andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 mdr. efter de er gået ud af skolen
er for den seneste årgang i undersøgelsen (2015) på niveau med det kommunale gennemsnit og der
er, set over en 3-årig periode, en stigende tendens.
Resultatet af skolens trivselsmåling svarer til det kommunale resultat og landsresultatet.
Hastrupskolen
Resultaterne i de nationale test er øget positivt. Især ses en stigning i antallet af elever som er gode
til at læse på 2. og 8. klassetrin, hvor det nationale mål på 80% gode læsere er nået. I matematik i
indskolingen er resultaterne stigende og de nærmer sig det nationale mål. Der er forsat en del
udsving mellem de enkelte år på mellemtrinnet.
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Skolens resultater fra folkeskolens 9. klasseprøver 2017 ligger på det forventede niveau, når der
tages højde for social korrektion. Der er i 2017 et signifikant negativ resultat i fagene matematik
med hjælpemidler og i den fællesfaglige naturfagsprøve. Set over perioden 2015 - 2017 viser
resultaterne et stabilt niveau. Faget matematik med hjælpemidler er i denne periode signifikant
under det forventede resultat.
Andelen af elever, der opnår mindst 2 i dansk og matematik er i denne undersøgelse (2017) lidt
over kommune- og landsgennemsnittet. Der ses en faldende og dermed negativ tendens
overperioden 2015 - 2017.
Andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 mdr. efter de er gået ud af skolen
er for den seneste årgang i undersøgelsen (2015) lidt over kommune- og landsgennemsnittet. Der
er en positiv stigende tendens set over perioden 2013 - 2017.
Resultatet af skolens trivselsmåling svarer til det kommunale resultat og landsresultatet.
Herfølge Skole
Set over perioden 2015-2017 ligger resultaterne i de nationale test på det forventede niveau.
Andelen af gode læsere på 2. og 8 klassetrin er mindst 80 % og har nået det nationale mål i
læsning, et resultat som har været stabilt de sidste to til tre år. Skolen har i deres udviklingsplan
haft et særligt fokus på matematik i indskolingen, her ses en positiv udvikling.
Skolens resultater fra folkeskolens 9. klasseprøver 2017 ligger over det forventede niveau, når der
tages højde for social korrektion. I faget dansk mundtligt er resultatet signifikant over det
forventede resultat, når der tages højde for social korrektion. Set over perioden 2015 - 2017 viser
resultaterne et stabilt niveau med en positiv stigende tendens. Set over denne periode er dansk,
læsnings resultat signifikant over det forventede.
Andelen af elever, der opnår mindst 2 i dansk og matematik er i denne undersøgelse (2017) under
niveau med kommune- og landsgennemsnittet. Set over perioden 2015 - 2017 er der en faldende og
dermed negativ tendens.
Andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 mdr. efter de er gået ud af skolen
er for den seneste årgang i undersøgelsen (2015) betydeligt under niveau med kommune- og
landsgennemsnittet.
Resultatet af skolens trivselsmåling svarer til det kommunale resultat og landsresultatet.
Holmebækskolen
Set over perioden 2015 - 2017, så ligger resultaterne i de nationale test på det forventede niveau. I
forhold til resultaterne for matematik, er de set over en 3-årig periode (2015 - 2017) et
opmærksomhedspunkt. Skolen vil blive bedt om at medtage en indsats omkring styrkelse af
matematik i skolens udviklingsplan.
Skolens resultater fra folkeskolens 9. klasseprøver 2017 ligger over det forventede, når der tages
højde for social korrektion. Set over perioden 2015 - 2017 viser resultaterne en positiv stigende
tendens. I fagene dansk, læsning og retskrivning ligger resultatet signifikant over det forventede
resultat over denne treårige periode.
Andelen af elever, der opnår mindst 2 i dansk og matematik er i denne undersøgelse (2017) på
kommune- og landsgennemsnittet. For perioden 2015-2017 ligger Holmebækskolen over niveau
med kommune- og landsgennemsnit.
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Andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 mdr. efter de er gået ud af skolen
er for den seneste årgang i undersøgelsen (2015) betydeligt under niveau med kommune- og
landsgennemsnittet.
Resultatet af skolens trivselsmåling svarer til det kommunale resultat og landsresultatet. Den
igangsatte handlingsplan fra 2015 har givet et positivt resultat.
Højelse Skole
I forhold til nationale test ligger resultaterne på det forventede niveau. På mellemtrinnet i læsning er
resultaterne svingende, men resultatet for 2. og 8. klasse ligger på eller over det nationale mål på
80 % gode læsere. I matematik er resultaterne positivt stigende.
Skolens resultater fra folkeskolens 9. klasseprøver 2017 ligger over det forventede, når der tages
højde for social korrektion. Set over perioden 2015 - 2017 viser resultaterne en positiv stigende
tendens. I denne periode på tre år er resultatet i matematik både med og uden hjælpemidler
signifikant over det forventede resultat.
Andelen af elever, der opnår mindst 2 i dansk og matematik er i denne undersøgelse (2017) på
niveau med kommune- og landsgennemsnittet. For perioden 2015-2017 ligger niveauet lidt over
kommune- og landsgennemsnit.
Andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 mdr. efter de er gået ud af skolen
er for den seneste årgang i undersøgelsen (2015) noget over niveau med kommune- og
landsgennemsnit. Der ses en betydelig positiv stigende tendens over perioden 2013 - 2015.
Resultatet af skolens trivselsmåling svarer til det kommunale resultat og landsresultatet.
Kirstinedalsskolen
I de nationale test ligger resultaterne lidt under det forventede niveau, særligt hvad angår faget
dansk indskoling og mellemtrin. Skolen har haft et særligt fokus på faget dansk: indskoling og
mellemtrin de sidste to år. Resultaterne af denne indsats er endnu ikke slået igennem, derfor skal
skolen bibeholde dette fokusområde.
Skolens resultater fra folkeskolens 9. klasseprøver 2017 ligger på det forventede, når der tages
højde for social korrektion. Set over perioden 2015 - 2017 viser resultaterne et stabilt niveau.
Andelen af elever, der opnår mindst 2 i dansk og matematik er i denne undersøgelse (2017) på
niveau med kommune- og landsgennemsnittet. For perioden 2015-2017 ligger Kirstinedalsskolen
ligeledes på niveau med kommune- og landsgennemsnittet.
Andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 mdr. efter de er gået ud af skolen
er for den seneste årgang i undersøgelsen (2015) lidt under niveau med det kommunale
gennemsnit. Set over perioden 2013 - 2015 periode ligger skolen stort set på niveau med
kommune- og landsgennemsnittet.
Resultatet af skolens trivselsmåling svarer til kommunale resultat og landsresultatet.
Sct. Nicolai Skole
Resultaterne i de nationale test ligger på det forventede niveau. Skolen opnår de nationale mål i
næsten alle årgange set over perioden 2015 - 2017.
Skolens resultater fra folkeskolens 9. klasseprøver 2017 ligger over det forventede, når der tages
højde for social korrektion Set over en 3-årig periode (2015 – 2017) viser resultaterne et stabilt
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niveau. I faget dansk skriftlig fremstilling er resultatet signifikant over det forventede set over
perioden 2015 - 2017, når der tages højde for social korrektion
Der er et opmærksomhedspunkt i forhold til faget engelsk mundtlig, der over perioden 2015 - 2017
ligger signifikant under det forventede resultat. Skolen bedes medtage et punkt om styrkelse af
engelsk i udviklingsplanen.
Andelen af elever, der opnår mindst 2 i dansk og matematik er i denne undersøgelse (2017) over
niveau med kommune- og landsgennemsnittet. For perioden 2015-2017 ligger Sct. Nicolai Skole
lidt under niveau med kommune- og landsgennemsnit.
Andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 mdr. efter de er gået ud af skolen
er for den seneste årgang i undersøgelsen (2015) noget over niveau med kommune- og
landsgennemsnittet. Ses resultatet over perioden 2013 - 2015, så er der blevet lidt færre elever, der
er i gang med en ungdomsuddannelse.
Resultatet af skolens trivselsmåling svarer til kommunal resultat og landsresultatet.
Skovboskolen
Resultaterne i de nationale test ligger generelt på det forventede niveau Der er en del udsving
mellem årgangene i indskoling og tidlige mellemtrin. Skolen skal have en særlig opmærksomhed på
læsning i indskoling og tidlige mellemtrin. Tidligere har skolen haft fokus på matematik i
indskolingen her ses nu fine resultater og skolen ligger over det nationale mål om, at 80 % af
eleverne er gode til matematik.
Skolens resultater fra folkeskolens 9. klasseprøver 2017 ligger i år signifikant over det forventede,
når der tages højde for social korrektion. I faget dansk: retskrivning, skriftlig fremstilling og
mundtlig er resultaterne signifikant over det forventede resultat. Set over perioden 2015 - 2017
viser resultaterne en positiv stigende tendens. I denne periode er resultaterne i dansk, retskrivning
og mundtligt signifikant over det forventede
Andelen af elever, der opnår mindst 2 i dansk og matematik er i denne undersøgelse (2017) over
kommune- og landsgennemsnittet. For perioden 2015-2017 ligger Skovboskolen
på niveau med kommune- og landsgennemsnit.
Andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 mdr. efter de er gået ud af skolen
er for den seneste årgang i undersøgelsen (2015) noget over niveau med kommune- og
landsgennemsnittet. Der ses en positiv stigende tendens over perioden 2013 - 2015.
Resultatet af skolens trivselsmåling svarer til kommunale resultat og landsresultatet.

Søndre Skole
Resultaterne i de nationale test ligger generelt på det forventede niveau, men med en del udsving
mellem årgangene. Dette års resultater viser, at næsten alle klasser i matematik og læsning ligger
på det nationale mål, at 80 % af eleverne har gode resultater i læsning og matematik.
Skolens resultater fra folkeskolens 9. klasseprøver 2017 ligger lidt over det forventede, når der
tages højde for social korrektion. Set over perioden 2015 - 2017 falder resultaterne.
Resultatet i faget dansk, skriftlig 2017 er signifikant over det forventede. Set over perioden 2015 2017 er resultaterne i matematik med hjælpemidler og dansk, læsning signifikant under det
forventede, når der tages højde for social korrektion
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Andelen af elever, der opnår mindst 2 i dansk og matematik er i denne undersøgelse (2017)
betydeligt over kommune- og landsgennemsnittet. For perioden 2015-2017 ligger Søndre Skole
ligeledes over kommune- og landsgennemsnittet.
Andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 mdr. efter de er gået ud af skolen
er for den seneste årgang i undersøgelsen (2015) på niveau med kommune- og landsgennemsnittet.
Der ses over perioden 2013 - 2015 en fastholdelse af det sammen niveau.
Resultatet af skolens trivselsmåling svarer til kommunale resultat og landsresultatet.
Vemmedrupskolen
Resultaterne i de nationale test ligger generelt på det forventede niveau. I matematik er resultat
stigende og ligger over det nationale mål, at 80 % af eleverne har gode resultater i matematik.
Skolens resultater fra folkeskolens 9. klasseprøver 2017 ligger lidt under det forventede, når der
tages højde for social korrektion. Engelsk mundtligt ligger signifikant under det forventede resultat.
Andelen af elever, der opnår mindst 2 i dansk og matematik er i denne undersøgelse (2017) på
niveau kommune- og landsgennemsnittet. For perioden 2015 -2017 ligger Vemmedrupskolen på
niveau med kommune- og landsgennemsnit.
Andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 mdr. efter de er gået ud af skolen
er for den seneste årgang i undersøgelsen (2015) på niveau med kommune- og landsgennemsnittet.
Der ses over perioden 2013 - 2015 er andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse,
faldende og dermed en negativ tendens.
Resultatet af skolens trivselsmåling svarer til kommunale resultat og landsresultatet.
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Ellebækskolen (specialskole)
Eleverne på Ellebækskolen undervises efter Folkeskoleloven og målet er gennem hele skoleforløbet,
at eleverne består den almindelige 9. klasse prøve efter 9. klasse med minimum karakteren 2.
Elever, der af helt specielle årsager ikke kan tage den almindelige afgangsprøve, aflægger en særlig
tilrettelagt afgangsprøve.
Det er på Ellebækskolen muligt at kombinere almindelig afgangsprøve i udvalgte fag med særlig
afgangsprøve i de resterende fag.
Alle elever forlader skolen med et evalueringsbevis, således at vejen til samfundsmæssig inklusion
er grundlagt.
Der er så få elever på skolens årgange, at prøveresultaterne de enkelte år af diskretionshensyn ikke
medtages i kvalitetsrapporten.
Skoleår
Antal elever på 9. årgang
Antal elever som tog 9. klasseprøven i alle fag
Antal elever som tog 9. klasseprøven i udvalgte fag
Antal elever som opnår mindst 2 i dansk og
matematik
Antal elever der er i gang med ungdomsuddannelse
15. mdr. efter de er gået ud af skolen

2014/2015

2015/16

2016/2017

9
4
5
8/6

9
7
1
7

8
4
4
5

6

9

8

Holmehus (specialskoleafdeling)
Eleverne på Holmehus undervises efter Folkeskoleloven og målet er gennem hele skoleforløbet, at
eleverne består 9. klasse prøven med minimum karakteren 2.
For elever, der af særlige årsager ikke kan gennemføre den almindelige afgangsprøve, udarbejder
skolen en skriftlig udtalelse (evalueringsbevis), der beskriver elevens faglige, sociale og personlige
kompetencer.
Det samme gør sig gældende for de elever, der kun delvis gennemfører afgangsprøverne.
Skoleår
Antal elever på 9. årgang
Antal elever som tog 9. klasseprøven i alle fag
Antal elever som tog 9. klasseprøven i udvalgte fag
Antal elever som opnår mindst 2 i dansk og
matematik
Antal elever der er i gang med ungdomsuddannelse
15. mdr. efter de er gået ud af skolen

2014/15

2015/2016 2016/2017

1
0
0
0

0
0
0
0

2
0
2
1

*

0

*

*Der er så få elever på skolens årgange, at prøveresultaterne og overgang til ungdomsuddannelse
de enkelte år af diskretionshensyn ikke medtages i kvalitetsrapporten

14

2. Mål og måltal

Med folkeskolereformen har Folketinget fastsat en række nationale mål og resultatmål for
folkeskolen. I afsnit 3 Resultater viser Kvalitetsrapporten Køge Kommunes status i forhold
til disse mål og resultatmål. Som indledning følger her en uddybende forklaring af de
nationale mål.

Nationalt fastsatte mål og resultatmål
De nationale mål og resultatmål for folkeskolen forventes at danne udgangspunktet for
kommunernes og skolernes opfølgning på elevernes faglige niveau. Undervisningsministeriet skriver
i den forbindelse:
”Opfyldelsen af målene sigter mod, at eleverne i den danske folkeskole opnår et højere fagligt
niveau, når de forlader folkeskolen – herunder at flere elever opnår karakteren 2 i dansk og
matematik – samt at folkeskolen i højere grad understøtter opfyldelsen af målsætningen om, at 95
pct. af en ungdomsårgang gennemfører mindst en ungdomsuddannelse.”
De nationale mål og resultatmål i folkeskolen er følgende:
1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
 Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.
 Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.
2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
 Andelen af elever med dårlige læseresultater i de nationale test for læsning og matematik
uanset social baggrund skal reduceres år for år.
3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel
viden og praksis.
 Elevernes trivsel skal øges.
Eleverne skal generelt opnå et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen. Som indikatorer
herpå anvendes dels de samlede gennemsnit ved folkeskolernes bundne 9. klasseprøver (fagene
dansk, engelsk, matematik og fællesnaturfaglig prøve3) samt resultaterne for de enkelte discipliner i
dansk (læsning, mundtlig, retskrivning, skriftlig fremstilling) og matematik (færdigheder og
problemløsning). Der anvendes karakterer med socioøkonomisk reference.
3

Fællesnaturfaglig prøve har erstat prøven i Fysik/kemi
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Der er en særskilt målsætning om, at alle elever mindst skal opnå karakteren 2 ved folkeskolens 9.
klasseprøver i både dansk og matematik. Målsætningen er knyttet til karakterkravet for optagelse
på ungdomsuddannelser.
Folkeskolerne skal endvidere understøtte den overordnede målsætning om, at 95% af eleverne skal
gennemføre mindst en ungdomsuddannelse.
Fastsatte mål
Den kommunalt fastsatte målsætning har gennem en årrække været et resultat på eller over
landsgennemsnittet i folkeskolernes 9. klasses prøver. Opfølgning på dette mål vil fremover være
integreret i opfølgningen på den nationale målsætning om, at eleverne skal opnå et højere fagligt
niveau.
Det nationale fastsatte mål i nationale test er:
 At 80% er gode til at læse og regne
 At andelen af de bedste elever stige år for år
 At andel elever med dårlige resultater falder år for år
Resultater i de enkelte år kan være præget af tilfældige udsving. En samlet vurdering skal derfor
tage udgangspunkt i et gennemsnit for en længere periode – typisk de seneste tre år. Og endvidere
bør man se på, om tendensen er positiv eller negativ. Selv om årene ikke er direkte
sammenlignelige vil vi alligevel se på om udviklingen er positiv eller negativ.
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3. Resultater
Generelt om resultater fra de nationale test
Resultaterne fra de nationale test må ikke offentliggøres, så af diskretionshensyn
gengives her kun gennemsnit på tværs af årgange og samlet for skoleårene 2014-15,
2015-16 og 2016-17

3.1 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
80% af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.
Der er fastsat et nationalt mål om, at mindst 80% af
Nationalt måltal
eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale
test. Det betyder, at mindst 80% skal opnå resultatet God,
Mindst 80 pct. af eleverne skal
Rigtig god eller Fremragende ved testene.
være gode til at læse og regne
i de nationale test
Der gennemføres læsetest i 2., 4., 6. og 8. klasse. Der
gennemføres test i matematik i 3. og 6. klasse.

Testresultaterne omfatter ikke elever i specialklasser, såvel på kommune- som på landsplan.
Andel elever med gode resultater i dansk, læsning, Køge
Ved de nationale test i læsning i 2016/2017 ses at andelen af gode læsere på 2., 4. og 8. klassetrin
ligger over landsgennemsnittet, hvor 6. klasse ligger under landsgennemsnittet.
Det nationale mål er opnået for 8. klasse. For 2. klasse ligger det 2 % fra og på 4. og 6. klassetrin
er afstanden til målet 10 – 12 %.
Andel af elever med gode resultater i læsning

Kilde: UVM Datavarehuset, LIS og Styrelsen for IT og Læring
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Andel elever med gode resultater i matematik, Køge
Ved de nationale test i matematik i 2016/17 ligger andelen af elever som er gode til matematik over
eller på landsgennemsnittet.
Andel af elever med gode resultater i matematik

Kilde: UVM Datavarehuset, LIS og Styrelsen for IT og Læring
Gode til læsning og matematik
Hvad angår læsning, ligger eleverne i Køge kommune en anelse over landsgennemsnittet. I
matematik ligger eleverne på eller over landsgennemsnittet. Det betyder at den kommunale
målsætning i dansk læsning og matematik er opfyldt.
Disse tal skal ses i lyset af, at elevernes socioøkonomiske profil også ligger meget tæt på
landsgennemsnittet. Den nationale målsætning er kun opfyldt for 8. årgang.
Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år
En sammenligning af udviklingen i resultaterne fra skoleårene 2014/15, 2015/2016 med skoleåret
2016/17 giver en indikation af, hvorvidt andelen af de allerdygtigste elever er stigende eller
faldende. Når der kun er tre skoleår i sammenligningen, er der imidlertid en vis statistisk
usikkerhed. Denne vil udlignes over tid, efterhånden som resultaterne omfatter flere årgange.
Allerbedste læsere
Andelen af de allerbedste læsere 2016/17 (elever der opnår
resultatet Fremragende) er i Køge Kommune under
landsgennemsnittet for 4. 6. og 8. klasse, men på
landsgennemsnittet for 2. klasse. Resultaterne for 2. og 8.
klasse er svingende. 4. klasse ligger fast på et niveau, men 6.
klasses resultater er faldende.

Nationalt mål
Andelen af de allerdygtigste
elever i dansk og matematik
skal stige år for år
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Andel af de allerdygtigste elever, 2015-2017, dansk, læsning, Køge

Kilde: UVM Datavarehuset, LIS og Styrelsen for IT og Læring
Allerbedste til matematik
Andelen af de allerbedste til matematik er i Køge Kommune er skoleåret 2016/2017 steget for de
yngste elever i 3. klasse, således at de nu ligger over landsgennemsnittet. For 6 klasse er resultatet
det samme som sidste år, og ligger fortsat under landsgennemsnittet. På landsplan ses en fortsat
positiv udvikling, den ses også i Køge især på 3. klassetrin.
Andel af de allerdygtigste elever, 2015-2017, matematik, Køge

Kilde: UVM Datavarehuset, LIS og Styrelsen for IT og Læring
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3.2 Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund
Der er fastsat et nationalt mål om, at andelen af elever med dårlige læseresultater i de nationale
test for læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år. Det betyder, at
stadig færre skal opnå resultaterne Mangelfuld eller Ikke tilstrækkelig ved testene.
Andel dårlige læsere
En sammenligning af udviklingen i resultaterne fra skoleårene
2014/15, 2015/2016 med skoleåret 2016/17 viser at andelen
af svage læsere er faldende for alle klassetrin.

Andel elever med dårlige resultater i dansk, læsning, 20152017, Køge

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

Kilde: UVM Datavarehuset, LIS og Styrelsen for IT og Læring
Dårlige resultater i matematik
Resultaterne fra skoleårene 2014/2015, 2015/2016 og 2016/2017 viser, at andelen af elever med
dårlige resultater i matematik er faldende i Køge Kommune.
Andel elever med dårlige resultater i matematik, 2015-2017, Køge

Kilde: UVM Datavarehuset, LIS og Styrelsen for IT og Læring
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Det samlede niveau i Køge Kommune er lidt bedre end niveauet på landsplan. Og der ses en positive
tendens i fald af elever med mangelfulde og ikke tilstrækkelige resultater i både læsning og
matematik.
Sammenfatning af Nationale test.
Sammenfattende viser resultaterne af de nationale test, at Køge Kommunes skolevæsen som helhed
ligger lige omkring landsgennemsnittet i forhold til elever, som er gode i læsning og matematik. Det
nationale mål med 80 % i kategorien gode er kun opnået for en enkelt årgang i dansk.
I Køge Kommunen er andelen af de allerdygtigste elever i dansk ikke stigende, resultatet svinger
meget fra år til år og ligger under landsgennemsnittet. I matematik er andelen af de allerdygtigste
elever svagt stigende i Køge kommune, men ligger stadig under landsgennemsnittet.
Andelen af de allersvageste elever til læsning og matematik fra skoleåret 2014/15-2016/17 er i
positiv udvikling, der er blevet færre elever med dette resultat i Køge Kommune. I forhold til
landsgennemsnittet så viser Køges resultater det samme eller har færre svage elever.
Der gennemføres også nationale test i andre fag end dansk og matematik. Det drejer sig om
engelsk, geografi, biologi og fysik/kemi. Der er ikke fastsat nationale måltal for resultater i disse fag.
3.3 Eleverne skal opnå et højere fagligt niveau
Resultater ved folkeskolens 9. klasses prøver (bundne prøvefag)
Resultaterne i de bundne prøvefag omfatter dansk, matematik, engelsk og fællesfaglig prøve i
naturfag. Ud over de bundne fag udtrækkes et antal yderligere prøvefag ved lodtrækning i
Ministeriet. Men da disse udtræksfag er forskellige fra skole til skole og fra klasse til klasse, indgår
de ikke i beregningen af det samlede gennemsnit.
Samlet gennemsnit ved 9. klasses prøverne
Skoleår
2014/15
2015/16

Karaktergennemsnit Karaktergennemsnit Difference
Køge Kommune
hele landet
6,9
7,0
-0,1
6,8
7,1
-0,3

2016/17
Kilde: UVM Datavarehuset, LIS

7,1

Den kommunalt fastsatte målsætning har gennem en
årrække været et resultat på eller over
landsgennemsnittet i folkeskolens 9. klasses prøver.
Resultateti 2017 ligger på niveau med
landsgennemsnittet, når der tages højde for den
statistiske usikkerhed

7,1

0,0

Kommunalt mål
Et resultat på eller over
landsgennemsnittet i
folkeskolens 9. klasses prøver.

Det er en tilfredsstillende udvikling, og resultatet skal ses sammen med opgørelsen af skolernes
resultater med socioøkonomisk reference4. Der opgøres ikke et samlet kommunalt resultat med
socioøkonomisk reference, men der ses også i 2017 et positivt resultat for et flertal af skolerne i
Køge Kommune. Disse skoler har klaret sig lidt bedre end hvad der er forventeligt ud fra den
socioøkonomiske reference.
4

Ekskl. Specialklasser og skoler.
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Folkeskolens 9. klasses prøver 2017 – forskel til det forventede jf. den socioøkonomiske reference
Skole

Karaktergennemsnit
Asgård Skole
6,5
Borup Skole
7,4
Ejby Skole
7,2
Ellemarkskolen
7,1
Hastrupskolen
6,6
Herfølge Skole
7,0
Holmebækskolen
6,9
Højelse Skole
6,6
Kirstinedalsskolen 6,8
Sct. Nicolai Skole 7,9
Skovboskolen
7,9
Søndre Skole
7,5
Vemmedrupskolen 6,3
Kilde: UVM Datavarehuset, LIS

Socioøk.
Reference
6,3
7,2
7,2
6,8
6,8
6,6
6,6
6,7
6,9
7,5
7,2
7,3
6,5

Forskel
0,2
0,2
0,0
0,3
-0,2
0,4
0,3
-0,1
-0,1
0,4
0,7*
0,2
-0,2

Som det fremgår, opnåede eleverne på et flertal af skolerne i 2017 et resultat, der lå på eller over
det forventede. Der er store forskelle skolerne imellem.
De ret betragtelige forskelle i den socioøkonomiske reference – de forventede resultater – afspejler,
at skolernes elevgrundlag er meget forskellige.
I tabellen nedenfor er resultatet opgjort som et gennemsnit over de seneste tre år.
Gns. for folkeskolens 9. klasses prøver 2015 – 2017, forskel til det forventede
jf. de socioøkonomiske reference
Skole

KarakterSocioøk. Forskel
gennemsnit reference
Asgård Skole
0,1
6,9
6,8
Borup Skole
0,3
7,5
7,2
Ejby Skole
-0,1
6,9
7,0
Ellemarkskolen
0,3
6,8
6.5
Hastrupskolen
-0,1
6,7
6,8
Herfølge Skole
0,2
6,7
6,5
Holmebækskolen 6,9
0,4
6,5
Højelse Skole
0,2
6,7
6,5
Kirstinedalsskolen 6,5
0,0
6,5
Sct. Nicolai Skole 7,5
0,2
7,3
Skovboskolen
0,3
6,9
6,6
Søndre Skole
-0,2
7,0
7,2
Vemmedrupskolen 6,5
-0,3
6,8
Kilde: UVM Datavarehuset, LIS
Set som gennemsnit har eleverne i denne periode opnået et resultat, der ligger tæt på det
forventede. Borup Skole, Ellemarkskolen, Holmebækskolen og Skovboskolen har i perioden 20152017 præsteret stabilt over det forventede. For Vemmedrupskolen ses en faldende tendens.
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Resultater i de enkelte fag på de enkelte skoler
Fordelt på resultater i de enkelte fag fordeler karaktererne sig ved afgangsprøven i 2017 jf.
nedenstående tabel. Det forventede resultat er det socioøkonomiske referencetal – altså resultatet
for alle elever i hele landet med samme socioøkonomiske profil som den enkelte skoles elever.
Grønne tal angiver, at resultatet ligger statistisk signifikant (indregnet den statistiske usikkerhed)
over det forventede i forhold til den socioøkonomiske reference. Omvendt for røde tal. Sorte tal
indikerer, at resultatet svarer til det forventede, når den statistiske usikkerhed indregnes.
Karakterer fordelt på skoler og fag, almenklasser på folkeskolerne 2017

Dansk

Matematik

Engelsk

Uden
hjælpemidler

Med hjælpe
midler

Mundtlig
6,3
7,2

Mundtlig

6,5
7,4

Skriftlig

6,8
7,5

Skole

Retskrivning

Samlet
resultat

Socio
økonomisk
reference

Læsning

Natur
fag
Fælles
faglig
prøve

Asgård Skole

6,2
7,4

6,3
7,3

5,4
7,1

7,7
8,5

6,7

5,8

7,6

6,7

7,8
7,8

5,4
6,5
5,7
6,6
8,5
6,3

7,6
6,9
6,7
6,9
7,4
6,7

6,5
6,3
6,6
6,5
4,8
5,2

7,7
7,9
8,4
9,2
7,7
7,1

7,9
7,0
6,8
6,4
6,7
7,6

7,5
7,2
5,1
6,2
6,3
6,8

7,1
9,0
7,8
7,9
6,9
8,0

8,0
6,1
5,7
6,6
7,3
6,0

7,2
7,1
6,6
7,0
6,9
6,6

7,2
6,8
6,8
6,6
6,6
6,7

6,2 6,0
7,5 8,0
6,6 8,4
6,3 7,2

6,1
8,8
8,7
8,7

7,8
9,2
9,4
9,3

6,7
7,8
6,8
7,3

5,6
7,4
7,3
6,1

7,8
6,8
8,5
8,3

7,9
7,7
7,2
7,8

6,8
7,9
7,9
7,5

6,9
7,5
7,2
7,3

Borup Skole
Ejby Skole
Ellemarkskolen
Hastrupskolen
Herfølge Skole
Holmebækskolen
Højelse Skole
Kirstinedalsskolen
Sct. Nicolai Skole
Skovboskolen
Søndre Skole

5,3 6,2 5,3 7,5 6,9
6,6
5,2
7,6
6,3
6,5
Kilde: Undervisningsministeriet, Grundskolekarakterer og socioøkonomiske referencer
Vemmedrupskolen

Som det fremgår ligger et flertal af skolernes samlede resultat over den socioøkonomiskreference.
På Skovboskolen bevirker særligt gode resultater i faget dansk i disciplinerne; retskrivning, skriftlig
fremstilling og mundtlig prøve, at det samlede resultat er signifikant over den socioøkonomiske
reference. 4 skoler er placeret lidt under den forventede socioøkonomiske reference, men stadig
inden for den statiske usikkerhed.
På de enkelte fag ses flere resultater, der med en rimelig statistisk sikkerhed afviger fra den
socioøkonomiske reference. Resultatafvigelsen er fagvarieret og der forekommer ikke en egentlig
systematik, dog repræsenteres faget mundtlig engelsk 2 gange.
Set som gennemsnit for perioden 2015-17 fordeler resultaterne sig jf. nedenstående tabel. Igen
angiver grønne og røde tal afvigelsen fra det forventede. Over treårsperioden ligger flertallet af
skolernes samlede resultat på eller over det forventede, når der tages højde for den statistiske
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usikkerhed.9 skoler præsterer over en 3-årrig periode signifikant over det forventede og særligt i
faget dansk i disciplinerne; læsning, retskrivning og skriftlig fremstilling. Over den 3-årrige periode
fremkommer signifikant underpræstation 5 gange i 5 forskellige fag og på 4 skoler.
Karakterer fordelt på skoler og fag, almenklasser på folkeskolerne – gns. 2015-2017
Matematik

Dansk

SocioSamlet
økonomisk
Resultat
reference

Mundtlig

Med
hjælpemidler

Uden
hjælpemidler

Mundtlig

Skriftlig

Retskrivning

Læsning

Skole

Engelsk

Asgård Skole
6,7 6,9 6,5 7,9 6,7
6,5
8,1
6,9
6,8
Borup Skole
7,4 7,3 7,1 8,5 7,6
6,7
7,8
7,5
7,2
Ejby Skole
6,1 6,8 6,2 7,4 7,8 7,8
6.6
6,9
7,0
Ellemarkskolen
6,1 7,1 6,1 7,9 6,4 6,6
7,8
6,8
6.5
Hastrupskolen
6,1 7,1 6,5 7,8 6,9 5,9
7,7
6,7
6,8
Herfølge Skole
6,7 6,8 6,3 7,6 6,6
6,5
7,1
6,7
6,5
Holmebækskolen 7,8 6,9 5,1 8,1 7,0
6,4
7,6
6,9
6,5
Højelse Skole
5,8 6,2 5,5 7,6 7,8 7,2
8,2
6,7
6,5
Kirstinedals5,9 6,0 6,4 7,2 6,9
6,1
7,2
6,5
6,5
Skolen
Sct. Nicolai Skole 6,9 7,6 7,2 8,7 7,6
7,3
7,3
7,5
7,3
Skovboskolen
6,1 7,0 6,0 8,4 7,1
6,4
7,5
6,9
6,6
Søndre Skole
6,1 6.9 6,8 8,3 7,1 6,3
7,8
7,0
7,2
Vemmedrup5,8 6,3 5,9 7,3 6,6
6,3
6,7
6,5
6,8
Skolen
Kilde: Undervisningsministeriet, Grundskolekarakterer og socioøkonomiske referencer
Fysik/kemi udgår idet prøveformen er ændret.
Resultater i danskprøverne
I faget dansk er prøven opdelt i fire discipliner: Læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling og
mundtlig prøve. Resultaterne på de fire discipliner fordelte sig i 2017 på alle skoler under ét som
følger:
Resultater i dansk 2017
Disciplin

Resultat
LandsKøge Kommune gennemsnit
Læsning
6,4
6,4
Mundtlig
8,3
8,0
Retskrivning
7,0
7,1
Skriftlig
6,7
6,4
I alt
7,1
7,0
Kilde: UVM Datavarehuset LIS og UVMs statistikbank
Det samlede niveau ligger lidt over landsgennemsnittet. For perioden 2015 – 2017 svarer resultatet
under ét til landsresultatet, hvor resultaterne fordeler sig som følger:
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Resultater i dansk, gns. 2015-17
Disciplin

Resultat
Køge Kommune

Læsning
Mundtlig
Retskrivning
Skriftlig
I alt
Kilde: UVM Datavarehuset LIS

6,4
7,9
6,9
6,4
6,9

Landsgennemsnit

6,5
7,9
7,1
6,5
7,0

og UVM’s statistikbank

Resultaterne i matematikprøverne
I faget matematik er prøven opdelt i to discipliner: matematiske færdigheder og problemløsning.
Resultaterne på de to discipliner fordelte sig i 2017 på alle skoler under ét som følger:
Resultater i matematik 2017
Disciplin

Resultat
Køge Kommune
6,5

Landsgennemsnit
6,6

Matematik med
hjælpemidler
Matematik uden
7,1
7,0
hjælpemidler
I alt
6,8
6,8
Kilde: UVM Datavarehuset LIS og UVM’s statistikbank

Det samlede niveau ligger på niveau med landsgennemsnittet.
For perioden 2015 – 2017 under ét ligger det samlede niveau på niveau landsgennemsnittet. Der er
fortsat et fokusområde i forhold til at fastholde et niveau på landsgennemsnittet.
Resultater i matematik, gns. 2015-17
Disciplin
Matematik med
hjælpemidler
Matematik uden
hjælpemidler
I alt

Resultat
Køge Kommune

Landsgennemsnit

6,6

6,8

7,1
6,8

7,1
6,9

Kilde: UVM Datavarehuset LIS og UVM’s statistikbank
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Folkeskolens 9. klasses prøver 2017 samt perioden 2015-17 – andel elever der opnåede
mindst karakteren 2 i dansk og matematik
Alle elever skal have mindst 2 i dansk og matematik
Det er et selvstændigt mål på nationalt niveau, at alle elever
mindst skal opnå karakteren 2 i dansk og matematik.
Målsætningen knytter direkte an til det gældende adgangskrav for
optagelse på erhvervsungdomsuddannelserne.
Andel elever med mindst 2 i dansk og matematik opgjort i %
Skole
Asgård Skole
Borup Skole
Ejby Skole
Ellemarkskolen
Hastrupskolen
Herfølge Skole
Holmebækskolen
Højelse Skole
Kirstinedalsskolen
Sct. Nicolai Skole
Skovboskolen
Søndre Skole
Vemmedrupskolen
Køge Kommune
Landsgennemsnit

2015

2016

2017

20152017

92,2

91,9

88,6

100,0

95,0

92,6

90,7

100,0

96,4

92,3

90,5

86,7

95,5

82,4

93,8

93,9

97,9

90,2

90,9

93,9

92,9

100,0

89,5

90,6

91,9

89,8

91,4

98,0

95,9

93,8

91,1

95,2

95,1

94,1

93,5

97,8

91,7

93,9

92,9

90,9
95,9
95,7
89,8
90,5
94,0
92,6
93,4
91,0
95,9
93,8
95,1
92,8

94,0
93,0

93,1
92,8

92,5
91,1

93,2
92,3

Nationalt mål
Det er en national
målsætning, at alle elever skal
forlade folkeskolen med
mindst karakteren 2 i dansk
og matematik.
Målsætningen knytter direkte
an til adgangskravet til
erhvervsungdomsuddannelser
-ne.

Kilde: UVM Datavarehuset, LIS
Ved folkeskolens 9. klasses prøver

2017 opnåede 92,5% af eleverne i Køge
Kommune mindst karakteren 2 i både dansk og matematik. Det er et resultat, der ligger lidt over
landsgennemsnittet. Der ses i 2017 en spredning på 10,9 procentpoint mellem den lavest og højest
præsterende skole.
Set for perioden 2015 – 2017 under ét ligger resultatet også lidt over landsgennemsnittet. Der ses i
perioden en spredning på 5,9 procentpoint mellem den lavest og højest præsterende skole.
3.4 Opfyldelse af 95% målsætningen
Opfyldelse af målsætningen om, at 95% af en årgang som minimum skal gennemføre en
ungdomsuddannelse har også før folkeskolereformen ligget som en af de overordnede målsætninger
på uddannelsesområdet på nationalt plan.5 Og i Køge Kommune har 95% målsætningen også tjent
5

Med aftalen om den forberedende grunduddannelse efterår 2017 blev der formuleret en ny uddannelsespolitisk
målsætning,
Alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse. Det betyder,
at:
-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
halveret.

tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være
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som den overliggende målsætning i forhold til indsatsen omkring styrkelse af det faglige niveau,
inklusion mv.
For folkeskolernes vedkommende består opgaven i at sikre, at så mange af eleverne som muligt får
de faglige forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Men ligeså vigtigt er det at
arbejde med at sikre, at eleverne er motiverede for videre uddannelse.
I forhold til opfølgning på målsætningen i kvalitetsrapporterne er det besluttet, at anvende tal for
andelen af unge, der på et givent tidspunkt efter de har forladt folkeskolen er i gang med en
ungdomsuddannelse. Der opgøres tal for tidspunkterne 3, 9 og 15 måneder efter afgang fra 9.
klasse er i gang med en ungdomsuddannelse (erhvervsfaglig uddannelse, gymnasial uddannelse og
STU6).
I Køge Kommune har vi valgt at fokusere på andelen af elever i ungdomsuddannelse 15 måneder
efter afgang fra 9. klasse. Dermed udjævnes forskelle mellem skolerne i fx tradition for at tage 10.
klasse på efterskole.
Seneste tre årgange der findes data for er de elever, der gik ud af 9. klasse i 2013 – 2015. For 2015
og gennemsnit for årgangene 2013-15 ser resultaterne således ud:

Andelen af elever i ungdomsuddannelse 15 måneder efter afgang fra 9. klasse
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%

89,20%

50,00%

88,1%

87,7%

90,60%

Landsgn. Snit
Køge Kommune

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
2015

Gennemsnit 2013 - 2015

Kilde: UVM Datavarehuset, LIS
For 2015 ses et resultat for Køge Kommune stort set på niveau med landsgennemsnittet. For
perioden 2013-2015 er resultatet næsten ligeledes på niveau med landsgennemsnittet. Der ses et
fald både på kommunalt og på landsplan.

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.
6

STU: Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Ungdomsuddannelsesforløb for elever, der ikke har de
nødvendige forudsætninger for at gennemføre en alm. ungdomsuddannelse. Det drejer sig typisk om elever,
der i folkeskoletiden har været i vidtgående specialtilbud.
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Profilmodel
Der beregnes også tal for, hvor stor en andel af en årgang, der forventes at gennemføre mindst en
ungdomsuddannelse. Andelen er baseret på en fremskrivning af en given årgangs aktuelle
uddannelsesniveau efter en såkaldt profilmodel. Profilmodellens fremskrivning tager udgangspunkt i,
at en årgang over en 25-årig periode uddanner sig efter samme mønster som de foregående
årgange. Jo højere udgangspunktet er, des højere forventes det endelige niveau også at være. Det er
væsentligt at være opmærksom på, at Profilmodellen er en fremskrivning og derfor behæftet med usikkerhed.
Med det aktuelle udgangspunkt forventes 91,3 % % af den årgang, der gik ud af 9. klasse i 20167 i
hele landet at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse efter 25 år.
Kilde: Uni-c.dk
For Køge Kommune svarer tallet for den samme årgang, 90,7 % 8 lidt under niveauet på landsplan.
Der ses i Køge Kommune fra 2014 - 2016 en variation på årgangene mellem 92, 7 % og 90,7 %. På
landsplan ses ligeledes i samme periode en variation mellem 93 % og 91,3 %. Opfyldelse af 95%
målsætningen og den netop aftalte uddannelsespolitiske målsætning er en udfordring.
Andel af elever der gennemfører afgangsprøve i alle de bundne prøvefag
Forudsætningen for at opnå et resultat ved afgangsprøverne, der giver adgang til optagelse på
ungdomsuddannelse er i sagens natur, at eleverne har gennemført afgangsprøven.
I Køge Kommune er andelen af elever i 9. klasse, der går op i alle de bundne prøvefag som følger:

Andel elever der går op i alle bundne prøvefag (ekskl. specialklasser)
Skole
Asgård Skole
Borup Skole
Ejby Skole
Ellemarkskolen
Hastrupskolen
Herfølge Skole
Holmebækskolen
Højelse Skole
Kirstinedalsskolen
Sct. Nicolai Skole
Skovboskolen
Søndre Skole
Vemmedrupskolen
Køge Kommune
Landsgennemsnit
Kilde: UVM Datavarehuset, LIS

7
8

2017
98,6%
96,3%
98,2%
88,9%
100,0%
95,1%
96,4%
93,8%
96,6%
97,9%
95,1%
97,8%
95,2%
96,5%
92,0%

2015 - 2017
94,8%
98,8%
96,3%
94,6%
92,1%
95,6%
96,3%
94,4%
93,4%
97,3%
95,8%
93,9%
95,4%
95,3%
92,4%

Kilde: Uni-c.dk 2016 senest opgjorte tal.
Kilde: Styrelsen for IT og Læring
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Såvel i 2017 som for perioden 2015-17 ligger den samlede andel af elever i Køge Kommune, der går
op i alle bundne prøvefag over landsgennemsnittet. Der er forskelle mellem skolerne og fokus skal
være på at fastholde en konstant, høj andel.
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4.Tilliden og trivslen i folkeskolen skal styrkes
Som led i folkeskolereformen skal samtlige folkeskoler gennemføre en årlig obligatorisk
trivselsmåling. Trivselsmålingen skal dels give oplysninger til brug for indsatser rettet mod at sikre
og øge elevernes trivsel, dels skal den danne grundlag for det nationale mål og resultat om øget
trivsel:
 Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for
professionel viden og praksis.
 Resultatmål: Elevernes trivsel skal øges.
Trivselsmålingen kan ses over perioden 2015 - 2017. Opgørelse over denne trivselsmåling se den
enkelte skole.
Målingerne gennemføres som on-line spørgeskemaundersøgelser og er delt i to; én for elever i 0. 3. klasse og én for elever i 4. - 9. klasse. Alle elever har haft mulighed for at deltage i
undersøgelsen.
Trivsel, differentierede indikatorer, gennemsnit pr. indikator, 2015 - 2017
4. – 9. klasse
2014-2015
Indikator

2015 - 2016

2016 - 2017

Køge gns. Landsgns Køge gns. Landsgns. Køge gns. Landsgns.

Social trivsel

4,0

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

Faglig trivsel

3,7

3,7

3,7

3,8

3,8

3,7

Støtte og
inspiration i
undervisningen

3,2

3,3

3,2

3,3

3,3

3,3

Ro og orden

3,7

3,7

3,7

3,8

3,7

3,8

Indikatorberegning
For hver elev beregnes et gennemsnit af svarene på spørgsmålene i indikatoren. Gennemsnittet går
fra 1 til 5, hvor 1 repræsenterer den ringest mulige trivsel, og 5 repræsenterer den bedst mulige
trivsel. Indikatorerne viser et gennemsnit af elevernes gennemsnit i Køge Kommune og på
landsplan.
På kommuneniveau svarer resultaterne på de fire indikatorer: social trivsel, faglig trivsel, støtte og
inspiration i undervisning og ro og orden til landsgennemsnittet med den forudsætning at en
afvigelse på 0,1 hører under den statistiske usikkerhed.
I det omfang en skoles resultater på en række spørgsmål adskiller sig væsentligt fra de øvrige
skolers - eller såfremt der kan aflæses en særlig positiv eller negativ tendens på tværs af
spørgsmålene tager forvaltningen det op med skolen i forbindelse med udarbejdelse af skolens
udviklingsplan i foråret 2017.
Ud over den nationale trivselsundersøgelse har Køge kommune i 2016/2017 benytter Conexus
Insight, som er et værktøj til datainformeret skoleudvikling. Denne indsats uddyber og nuancerer
det ministerielle fokusområde inklusion, som uddybes i næste afsnit

30

Trivsel og undervisningsmiljø


Nationalt mål om at elevernes trivsel skal øges.



Trivsel bliver målt årligt og offentliggjort blandt andet i Undervisningsministeriets
statusrapport.



Der udvikles særlige indikatorer til brug for denne måling.



Der indsamles eksemplariske undervisningsforløb om trivsel og undervisningsmiljø

5. Fokuspunkter og indikatorer
I kvalitetsrapporten skal der hver gang vises resultater for ét eller flere ministerielle
fokusområder. Disse fokusområder er i år
1. Dybdelæring og mestring i den almene undervisning – inkluderende indsatser

2. Kompetencedækning, dvs. andelen af undervisningstimer, der planlægges udført af
undervisere med formelle kompetencer (uddannelse eller efteruddannelse) til at
undervise i faget.

5.1 Dybdelæring og mestring i den almene undervisning – inkluderende indsatser
For at belyse de nationale mål yderligere har skoleafdelingen valgt at inddrage egen
elevundersøgelse som er udarbejdet af Conexus Insigth. Denne undersøgelse giver viden om
elevernes oplevelse af dybdelæring og mestring som et supplement til nationale test,
trivselsundersøgelse og folkeskolens afgangsprøver.
Undersøgelse Conexus Insight
Conexus Insight er både et analyse- og et procesværktøj. Kommunen og skolen kan analysere egne
data, designe processer og beskrive den kvalitet der skal arbejdes mod og hvilke handlemuligheder
der kan iværksættes for at nå den ønskede kvalitet.
Conexus Insight samler og analyserer de data, der har betydning for elevers læring, og udstiller
disse på en enkel og overskuelig måde. Eksempler på data er information om karakterer,
socioøkonomiske indikatorer, samt spørgeundersøgelser.
Der tages både udgangspunkt i eksisterende data, men også i at sikre et fyldestgørende
datagrundlag rettet mod dybdelæring. Dybdelæring handler om elevernes gradvise udvikling af
forståelse af begreber, metoder og sammenhænge indenfor et fagområde. Systemet giver skolerne
og kommunen en dybere forståelse for elevernes læring, og herved bliver skolerne i stand til at
arbejde med de områder, hvor effekten er størst. Værktøjet understøtter også skolernes arbejde
med at skabe refleksion og handleplaner på baggrund af data.
Eleverne i Køge kommune har i tidsrummet januar – marts 17 gennemført en spørgeundersøgelse
rettet mod forskellige sider af læringsmiljøet herunder fokus på dybdelæring og mestring. Enkelte
resultater fra denne undersøgelse vil blive benyttet i kvalitetsrapporten.
Totalt svarede 5.557 elever på spørgeundersøgelsen. Fordelingen på klassetrin var således:

Kilde: Conexus Insight. Svarantal elever
Det blev udarbejdet tre undersøgelser tilpasset elevernes trin: 0-3, 4-6 og 7-10. Dette medfører, at
indikatorerne også er lidt forskellige mellem trinnene
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Udarbejdelse af indikatorer i Insight
Når det gælder spørgeundersøgelser af denne type, må man være opmærksom på, at måden hvorpå spørgsmålene stilles,
påvirker respondenternes svar. En høj eller lav scorer kan ikke uden videre læses udelukkende på baggrund af
gennemsnitsværdierne. Det må også vurderes, hvad der faktisk spørges om, hvem der bliver vurderet og hvor specifikke
begreber, der benyttes. Enkelte formuleringer kan fremme et positiv svar, mens andre formuleringer kan fremme et
negativt svar. Man kan derfor ikke bare se på gennemsnitsværdien af en variabel, når det vurderes, hvad der er et godt
resultat. Man ved kun, om man er over eller under gennemsnittet.
På den baggrund supplerer Conexus Insight analyser med kriteriebaserede vurderinger ved hjælp af farver. Farverne er
baseret på statistiske beregninger, kvalitative vurderinger af spørgsmålsformuleringer, samt sammenligning af resultater af
undergrupper. Disse beregninger er lavet på baggrund af data fra flere lande, blandt andet Danmark, Norge, Singapore og
Malaysia.
Grønt udtrykker et højt niveau, rødt er lavt niveau, mens gult er middelniveau. Hvis resultatet viser gul plus (lys gul), er
resultatet nærmere grønt end rødt. Hvis resultatet viser gul minus(orange), er resultatet nærmere rødt end grønt. Dette
betyder fx, at gennemsnitsværdien 3.9 på enkelte variable kan være udtryk for en høj (grøn) værdi, mens det på andre
variable kan være et udtryk for en lav (rød). Dette medfører, at grænseværdierne for rød og grøn varierer fra indikator til
indikator. Farverne gør det dermed muligt at sammenligne resultaterne på forskellige indikatorer. Desuden har indikatorerne
i Conxus Insight forskellig variationsbredde. Derfor kan intervallet variere mellem rødt og grønt i størrelse, afhængig af,
hvilken indikator vi ser på.
Afstanden mellem rødt og grønt vil normalt være så stor, at det er lidt sandsynligt, at afstanden skyldes tilfældigheder.
Dette vil blandt andet være afhængig af udvalgsstørrelse. Jo mindre udvalget er, jo større usikkerhed. Forskellene mellem
rødt og grønt vil normalt være statistisk signifikante for udvalg over 30 deltagere.

Dybdelæring
Læringsforskning viser, at dybdelæring i modsætning til overfladelæring, har betydning for
elevernes udvikling i og på tværs af fag.
Dybdelæring handler om elevernes gradvise udvikling af forståelse af begreber, metoder og
sammenhænge indenfor et fagområde. Det handler også om at forstå temaer og problemstillinger,
som går på tværs af kundskabsområder. Dybdelæring indebærer, at eleverne bruger deres evner til
at analysere, løse problemer og reflektere over egen læring til at konstruere en varig forståelse. At
lære noget grundigt og med god forståelse forudsætter aktiv deltagelse i egne læreprocesser, brug
af læringsstrategier og evne til at vurdere egen mestring og fremgang. Dybdelæring drejer sig om at
kundskab behandles som en ressource til anvendelse og problemløsning, ikke som en givet mængde
med oplysninger, som skal gengives på samme måde, som de blev
Niveauet udtrykkes ved hjælp af
lært.
farver. Rødt er et lavt niveau,
Hvis folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som
gult er et middelniveau, mens
de kan, må skolerne arbejde aktivt med undervisning i dybdelæring.
grønt er et højt niveau. Det gule
niveau er delt i to; orange
Køge har gennem spørgeundersøgelser i Insight, spurgt eleverne om,
betyder, at resultatet er
hvordan de oplever dybdelæringen i skolen. Der blev udarbejdet tre
nærmere rødt end grønt. Lys
forskellige undersøgelser tilpasset elevernes trin: 0-3, 4-6 og 7-10.
gult betyder, at resultatet er
Dette medfører, at indikatorerne også er forskellige mellem trinnene.
nærmere grønt end rødt.
Dybdelæring 0-3:

Kilde: Conexus Insight. Dybdelæring 0-3
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Eleverne på 0.-3.trin svarer jævnt hen positivt på påstande knyttet til forskellige indikatorer for
dybdelæring. De svarer særlig positivt på områderne problemløsning, kommunikation og kreativitet.
Derimod kan elevernes muligheder for kritisk tænkning styrkes. Kritisk tænkning handler blandt
andet om at stille spørgsmål til forskellige typer af kilder, forskning og autoriteter. Det handler også
om at forstå, hvad kundskab er og at være i stand til at analysere egne tankerækker og vurdere
egne forestillinger om verden.
Dybdelæring 4-6:

Kilde: Conexus Insight. Dybdelæring 4-6
Eleverne på 4.-6.trin svarer særlig positivt på områderne samarbejde og interaktion, samt digital
dybdelæring. Samarbejde handler om at arbejde sammen med andre om at løse en konkret opgave,
hvor arbejdsopgaverne eksempelvis bliver fordelt mellem deltagerne og hver person bliver forpligtet
og ansvarlig for sin del af opgaven for at opnå et fælles mål. Derimod kan elevernes muligheder for
kritisk tænkning styrkes også her.
Dybdelæring 7-10:

Kilde: Conexus Insight. Dybdelæring 7-10
Eleverne på 7.-10.trin har en noget anden svarprofil end de yngre elever. De svarer meget positivt
på området kritisk tænkning, noget de yngre elever ikke gør. De svarer også meget positivt på
områderne samarbejde og interaktion, samt digital dybdelæring. Dette gjorde eleverne også på 4.6.trin. På 0.-3.trin var resultaterne her ganske gode, men ikke helt så gode som hos de ældre
elever.
Derimod kan elevernes muligheder for selvevaluering og at lære at lære styrkes for de ældste
elever. At reflektere over egen læring, samt bruge læringsstrategier til at vurdere egen mestring og
fremgang, er helt afgørende for, at eleverne kan udvikle en varig forståelse i de forskellige fag.
Elever, som udvikler et bevidst forhold til egen læring, som lærer om det at lære og tænker over,
hvordan de lærer, er bedre rustet til at løse problemer på en reflekteret måde, såvel alene som
sammen med andre.
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Mestringsforventninger
Generel mestringsforventning (GM) kan defineres som elevernes opfattelse af egen evne til at
præstere i mange forskelligartede situationer. GM korrelerer stærkt med læringsmålsorientering,
selvtillid og motivation. Alt efter hvordan elever akkumulerer succeser og nederlag på tværs af
forskellige opgaver og situationer, bidrager dette til at styrke eller
svække elevernes GM. Desto flere skoler, som lykkes med at bygge
høje niveauer af GM i eleverne, desto bedre. GM kan nemlig
fungere som et "skjold" mod negative oplevelser. På trods af at
arbejdslivet med sine organisationer bliver mere komplekse,
dynamiske og krævende, vil elever med høj GM alligevel klare sig
bedre, fordi de er gode til at motivere sig selv, selv om de
udsættes for mange stressfaktorer og uforudsigelige hændelser.
Køge har, gennem spørgeundersøgelser i Insight, spurgt eleverne
om deres mestringsforventninger.
.
Mestringsforventninger 0-3:

Mestringsforventninger 4-6:

Mestringsforventninger 7-10:

Kilde: Conexus Insight. Mestringsforventninger
Resultaterne viser, at elevernes mestringsforventninger stort set er høje, selv om
mestringsforventningerne er lidt lavere for de ældste elever. Et positivt resultat for alle alderstrin er,
at eleverne fortsætter med at arbejde med opgaver, som de synes er vanskelige. At de er
vedholdende i deres læringen, er en meget vigtig egenskab.
Sammenfatning af de to undersøgelser vedr. trivsel.
Går man ind i den nationale trivselsundersøgelse og ser på enkelte spørgsmål fx om eleverne er
glade for at gå i skole.
Den nationale trivselsmåling tyder på at trivslen er høj på skolerne i Køge. 98% af eleverne på 0.3.trin svarer, at de er lidt eller meget glade for at gå i skole. 73% af eleverne på 4.-9.trin svarer, at
de er tit eller meget tit er glad for at gå i skole.
Selv om dette er gode resultater, har vi alligevel næsten 200 elever på 4.-9.trin som siger de
sjældent eller aldrig er glade for at gå i skole.
Spørgeundersøgelsen i Conexus Insight viser lidt af det samme billede. Langt de fleste elever trives
godt, men på 4.-6.trin er 8% af eleverne lidt eller meget enig i at de føler sig ensomme på skolen.
På 7.-10.trin svarer 6,5% det samme.
Det er vigtigt at følge disse elever tæt op, så de også føler sig inkluderet i folkeskolen.

5.2 Kompetencedækning
I Folkeskolereformen er et centralt indsatsområde et generelt kompetenceløft af lærere og
pædagoger, som et led i at opnå det nationale mål og resultat om at:



Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater

Målet er, at alle elever i folkeskolen i 2020 skal undervises af lærere, som enten har
undervisningskompetence (tidligere linjefag) fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller har
opnået en tilsvarende faglig kompetence via deres efteruddannelse mv. Men
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kompetenceudviklingsindsatsen skal også understøtte de øvrige områder og målsætningen i
folkeskolereformen, som fx klasseledelse, inklusion og målstyret undervisning.
Kommunerne skal ifølge aftalen om kommunernes økonomi for 2014 løfte kompetencedækningen
fra cirka 80 procent i dag til et niveau på mindst 85 procent i 2016 og mindst 90 procent i 2018 –
opgjort på kommuneniveau. Målet er, at 95 procent af lærerne i 2020 skal have
undervisningskompetence (tidligere linjefag).
Køge Kommune har i samarbejde med DLF og BUPL udarbejdet en kompetenceudviklingsstrategi,
hvor kompetencedækning er et delelement.
Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning, Køge

Kilde: UVM Datavarehuset, LIS
Der ses på landsplan en lille stigning i andelen af planlagte undervisningstimer med
kompetencedækning. På kommunalt niveau ses et lille fald i perioden 2014/2015 –
2016/2017.
Enkelte fag i Køge Kommune har en noget højere dækningsgrad en landsgennemsnittet. Det drejer
sig om fagene: tysk, natur og teknologi, samfundsfag, idræt, fysik/kemi og engelsk.
Der er også fag, hvor der er et særligt opmærksomhedspunkt i forhold til større afvigelse
sammenlignet med landsgennemsnittet. Det drejer sig om fagene: musik, madkundskab, geografi
og håndværk og design. Endvidere skal der rettes en opmærksomhed mod fagene kristendom og
historie, der på landsplan har en lav dækningsgrad og som i Køge er noget lavere end
landsgennemsnittet.
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Kilde: UVM Datavarehuset, LIS, skoleår 2016/2017

37

Projekt Naturlig-Vis
I projekt Naturlig-Vis er der igangsat kompetenceudvikling af medarbejdere i de naturvidenskabelige
fag. Målet er, at de naturvidenskabelige fag har 100% kompetencedækning i 2018. Projektet er
udarbejdet i samarbejde med Faxe og Stevns Kommuner og er støttet af: A.P. Møller og Hustru
Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formål.
Naturlig-Vis projektets del med uddannelse i de naturfaglige uddannelsesfag er nu afsluttet. Målet
med 100 % kompetencedækning er ikke blevet opnået. I 2017 er kompetencedækningen således:
 Natur og teknologi – 69,2 %, hvilket er lidt over landsgennemsnittet
 Fysik/kemi – 99 %, hvilket er over landsgennemsnittet og næsten i mål
 Biologi – 82,5 %, hvilket er lidt inder landsgennemsnittet
 Geografi – 64,0 %, hvilket er en del under landsgennemsnittet
Udfordringen med 100 % kompetencedækning ses både i indskolingen og i udskolingen. I
indskolingen udfordres kompetencedækningen af få-lærerprincippet. Mange lærere i indskolingen
udfordrer den pædagogiske sammenhængskraft, derfor løses dette ofte med at fx matematiklæreren
også underviser i natur og teknologi. I Køge understøttes natur og teknologi fagets undervisere af
målrettede indskolingskurser, samt vejledning fra naturfagsvejlederne. I udskolingen betyder den
netop etablerede fællesnaturfaglige prøve, at naturfagslærerne i udskolingen i praksis må have
mindst 2 og gerne alle 3 uddannelsesfag, hvis alle naturfag skal dækkes ligeligt med
kompetencedækning. Dette har der ikke været taget højde for i projektet.
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6. Skolebestyrelsernes udtalelser
Første udkast til kvalitetsrapport har været sendt til høring i skolebestyrelserne. Der er modtaget
høringssvar fra fem af kommunens skoler. Høringssvarene er fra Søndre Skole, Alkestrupskolen,
Herfølge Skole, Kirstinedalskolen og Vemmedrupskolen
Høringssvarene har primært fokus på fremstillingen af og opfølgningen på de enkelte skolers
resultater. Flere bestyrelser finder Kvalitetsrapporten brugbar i forhold til styrke
undervisningseffekten på den enkelte skole. En bestyrelse bemærker, at kvalitetsrapporten er et
godt arbejdsredskab som giver et godt overblik over såvel det samlede skolevæsen i Køge som den
enkelte skole.
To høringssvar forholder sig til afsnittet vedr. Dybdelæring. Et høringssvar problematiserer
inddragelsen af Dybdelæring, da disse data hidtil primært har indgået som et
kompetenceudviklingsprojekt for skolernes ledere. Høringssvaret fremlægger, at dataene omkring
dybdelæring er relativt ukendt af skolernes øvrige medarbejdere og forældre og så er dataene
baseret på én undersøgelse. Et andet høringssvar bemærker positivt, at ”Dybdelæring og mestring i
den almene undervisning” indgår som en del af dette års Kvalitetsrapport. Det noteres, at
dybdelæring og mestring går godt i spænd med trivselsundersøgelsen, og selvom størstedelen af
eleverne trives, bemærkes det med stor tilfredshed, at kvalitetsrapporten opfordrer til, at man har
stor fokus på, at der arbejdes på, at alle elever skal trives.

Søndre skole:
Skolebestyrelsen ved Søndre Skole, har på sit ekstraordinære møde d. 29. januar, behandlet
Kvalitetsrapport 2017.
Bestyrelsen har følgende kommentarer:





Ros til forordet, der tydeligt sætter rammen for rapporten
Flere steder skrives der: ”set over den sidste 3-årige periode…” eller ”set over en 3-årige
periode” – refereres der til forskellige perioder? Og hvilke(n) periode(r) refereres der konkret
til, 2014-2016/2015-17??? Det bør fremgå klart, hvilken periode, der refereres til. Samtidigt
skal det også være klart, hvornår der tales om en tendens, om det er gns. for et tal - eller
flere tal lagt sammen – f.eks. alle parametre på dansk under et mv.
Vedr. afsnittet om Dybdelæring - pt. er det et udviklingsprojekt, som primært involverer
skolens ledelse og kun i begrænset omfang er kendt af medarbejdere og forældre. Da
elevundersøgelsen kun er gennemført en gang, er der ikke sammenlignelige resultater. Det
bør overvejes om denne del skal indgå i Kvalitetsrapporten på nuværende tidspunkt.

Alkestrupskolen:
Høringssvar fra Alkestrupskolen omkring Kvalitetsrapport 2017



Dejligt med generelt positivt billede for Kommunens skoler, som skolebestyrelsen i Alkestrup
er tilfredse med at skolen er en del af.
Fint at kommunen ligger på niveau med landsgennemsnittet omkring unge, der er i gang
med en ungdomsuddannelse 15 mdr. efter afsluttet 9.klasse eksamen, men bekymrende, at
Køge på denne måde også har del i statistikken, der på landsplan viser et fald i unge i
ungdomsuddannelser. Dette bør kalde på en strategi for ændre til en positiv stigning i stedet.
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Alkestrupskolen sender elever i 6.klasse videre til Herfølge, og her er lavet et samarbejde om
Brobygning gældende fra 2018/2019, hvor der netop er fokus på den studieforberedende del.
At der ved nationale test ses at andelen af de allerdygtigste elever til dansk ikke er stigende
og ligger under landsgennemsnittet bør også føre til en handleplan omkring krav en
undervisning, der tilgodeser de allerdygtigste elever. I Alkestrup forventes den valgte indsats
fra skoleåret 2018/2019 omkring ”fokus på læringsansvar” at have en positiv effekt også på
de allerdygtigste elever.
Omkring betragtningerne i forhold til den nationale trivselsmåling kan skolebestyrelsen i
Alkestrup bakke op om intentionen om at støtte særligt op om de elever på mellemtrinnet og
i udskolingen, der føler sig ensomme på skolerne. Da Alkestrupskolen også er omfattet af
dette resultat, er der på skolen gældende fra januar 2018 vedtaget en strategi for
forebyggende arbejde omkring den sociale trivsel i klasserne.
Alkestrupskolens svingende resultater i dansk i indskolingen er fortsat et
opmærksomhedspunkt på skolen. I skolens udviklingsplan for 2018/2019 er valgt at have
indsatser omkring dette via fokus på læringsansvar for eleverne – et område, hvor alle
interessenter omkring eleverne inddrages i opgaveløsningen. Den koordinerede indsats
forventes at have positiv effekt også på dette område. Gode arbejdsstrategier skal læres fra
skolestarten og understøttes i samarbejde skole/hjem.
Skolebestyrelsen noterer sig med glæde, at Alkestrupskolen når det nationale mål for elever,
som er gode til matematik. Skolebestyrelsen tilskynder til at fortsætte det gode arbejde – og
sigte endnu højere, således at også en andel af de middelpræsterende elever løftes til at
blive godt præsterende.

Med venlig hilsen
På vegne af skolebestyrelsen ved Alkestrupskolen
Thomas Hjerrild Jensen, Formand for skolebestyrelsen
Kirstinedalsskolen
Høringssvar kvalitetsrapport 2017. Skolebestyrelsen på Kirstinedalsskolen har modtaget
kvalitetsrapporten og følgende kommentarer til den.


Bestyrelsen kan genkende billedet af Kirstinedalsskolen og i samarbejde med medarbejdere
og ledelse arbejder bestyrelsen på at skabe den stabilitet og faglige kvalitet som gør at
resultaterne kan forbedres.



Indsatsen med at forbedre elevernes resultater i de nationale test fortsætter, med fokus på
dansk og matematik. Skolen arbejder målrettet med læsningen og vil i næste skoleår
uddanne matematikvejleder for at højne elevernes resultater i de nationale test.

På vegne af skolebestyrelsen på Kirstinedalsskolen
Lasse Odgaard
formand

Herfølge Skole
Skolebestyrelsen på Herfølge Skole ønsker at fremkomme med følgende bemærkninger til den
udsendte kvalitetsrapport:
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Skolebestyrelsen på Herfølge Skole tager kvalitetsrapporten for Køge Kommunes Skoler 2017 til
efterretning og finder den brugbar ift. det videre arbejde med at højne undervisningseffekten på
Herfølge Skole.

Vemmedrupskolen
Høringssvar vedr. kvalitetsrapporten 2017
Efter gennemlæsningen af kvalitetsrapporten 2017 for Køge Kommunes skoler, ønsker
skolebestyrelsen på Vemmedrupskolen at udtale sig på følgende punkter:


Køge Kommunes skolevæsen er stadig velfungerende, og eleverne præsterer gode resultater.
Andelen af elever i ungdomsuddannelse 15 måneder efter afgang fra 9. klasse, er stort set på
niveau med landsgennemsnittet.



Kvalitetsrapporten er inspirerende læsning, og vi har en klar opfattelse af, at den er et godt
værktøj, som dels bruges til yderligere styrkelse på skolen, men også lægger op til større og
mere erfarings- og vidensdeling skolerne imellem. Den fremstår i en form, som for den
enkelte skolebestyrelse skaber overblik over, hvilke områder der kræver øget fokus og
styrkelse på skolen. Den er således et godt arbejdsredskab, hvis indhold bidrager til større
klarhed over skolens standpunkt.



Vi glæder os over, at en opgørelse af elevernes trivsel synes at være blevet et fast punkt i
kvalitetsrapporten. Dette er en styrkelse af kvalitetsrapporten, idet trivsel i høj grad har en
stor indvirkning på elevernes udbytte af skoledagen, og er dermed en vigtig faktor for
elevernes præstation og således også for skolevæsenets samlede faglige niveau.



Dette års fokusområder ”Dybdelæring og mestring i den almene undervisning” samt
”Kompetencedækning” er to vigtige fokusområder, som vi kan glæde os over er en del af
dette års Kvalitetsrapport.
Den første går godt i spænd med trivselsundersøgelsen, og selvom størstedelen af eleverne
trives, læser vi med stor tilfredshed, at kvalitetsrapporten opfordrer til, at man har stor fokus
på at der arbejdes på, at alle elever skal trives.
Kompetencedækningen pr. fag ligger i nogle fag over landsgennemsnittet, men der er dog
også fag med en dækningsgrad som er noget lavere end landsgennemsnittet, hvilket vi med
tilfredshed kan læse, at kommunen har en skærpet opmærksomhed på.







I forhold til Vemmedrupskolens opnåede resultater, glæder vi os over det flotte niveau i
matematik. Vi er samtidig opmærksomme på, at skolens resultat fra 9. klasseprøver i 2017
ligger lidt under det forventede, og især resultatet for engelsk mundtligt er særdels lavt. Det
er derfor nødvendigt, at skolen har stor fokus og øget indsats på dette.
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Vi glæder os over det forsatte gode resultat på skolens trivselsmåling, og kan kun udtrykke
stor anerkendelse af den indsats skolens ledelse og de ansatte lærere og pædagoger dagligt
yder.

På vegne af
Bestyrelsen på Vemmedrupskolen
Julie Tholstrup Rydahl, konstitueret formand
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