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1 Forord 
Denne kvalitetsrapport omhandler primært skoleåret 2018/19, og er altså et tilbageskuende dokument. Der 

er i rapporten også data fra skoleårene 16/17 og 17/18, således at  udviklingen over år kan aflæses under 

de forskellige temaer.  

Denne rapport  stiller, ligesom tidligere rapporter, igen skarpt på de nationale målsætninger, der er 

beskrevet i reformen, hvor der bl.a. står, at alle elever skal blive så dygtige som de kan. Det er der lavet 

præcise måltal for, som den enkelte skole bliver målt op imod. Der er også i reformen formuleret mål om 

elevernes trivsel, som hvert år skal øges. Her kan trivselsresultaterne aflæses for de sidste 3 år.  Skolens 

karakterer ved folkeskolens prøver fremgår også af rapporten med reference til tidligere præstationer.  

I samtlige nationale måltal er der benchmark i forhold til Nyborg Kommune og landsgennemsnit.  

Ud over de nationale måltal, som fremkommer via nationale test, trivselsmålinger og elevernes 

præstationer i forbindelse med afgangsprøver, så forholder vi os også til resultater fra Vibeskolens interne 

matematik- og læsetest, vores sprogscreeninger i 0. klasse samt forældretilfredshedsundersøgelse.  

 

Det er vigtigt at understrege, at vi på Vibeskolen anskuer data som et vigtigt værktøj i vores daglige 

arbejde. Diverse test og undersøgelser giver os et billede af, hvordan vi præsterer på skolen. De danner 

afsæt for vores faglige konferencer på skolen samt vores trivselskonferencer.  Men det er også vigtigt at 

understrege, at de resultater, der vises i tabellerne ikke tegner hele billedet af skolen. Der er mange 

elementer, der ikke kan måles, og som vi også skal forholde os til i det daglige arbejde. Når resultaterne 

læses i kvalitetsrapporten, vil de fremstå som en status på, hvordan det går på skolen. Vi anskuer ikke blot 

resultaterne som en status, men som et afsæt for at arbejde med elevernes progression både fagligt og 

trivselsmæssigt. Derfor vil data blive kommenteret i rapporten i forhold til aktuel status, men også i forhold 

til, hvordan det kobles på Vibeskolens vision og målsætninger. Det vil også blive beskrevet i , hvordan vi 

arbejder med de pågældende områder, og hvilke handlinger og tiltag, der skal understøtte vores vision om 

at ”Stile højt og favne bredt”. 

 

 

2 Præsentation af Vibeskolen 
Vibeskolen er en af 4 distriktsskoler i Nyborg Kommune. Det er en skole på to matrikler i henholdsvis 

Ullerslev og Aunslev. Der er 459 elever fra 0.-9. klasse i Ullerslev og 92 elever fra 0.-6. klasse i Aunslev. Der 

er SFO på begge matrikler fra 0.-3. klasse. Vibeskolen er en fusion af 4 skoler, der blev fusioneret i 2011.  

 

På Vibeskolen har vi en vision om ”At stile højt og favne bredt”. Det er en god vision, som forpligter os til 

både at have fokus på de faglige præstationer og på inklusion. Det er også en udfordrende vision, som ind 

imellem sætter os i nogle dilemmaer. Men vi er sikre på, at hvis vores børn føler sig inkluderet i 

fællesskabet, så har vi også lagt grunden til, at de kan præstere bedre fagligt.  

Det betyder, at vi har taget en beslutning om at gå på to ben. Vi vil dels være gode til at inkludere, dels 

have et godt fagligt niveau. Vi har fra starten prioriteret inklusion meget højt. Vi bygger vores forståelse af 

inklusion på Rasmus Alenkærs forståelse af inklusion, og vores målsætninger, ordensregler og tilgang til 

elever, forældre og hinanden bygger på hans principper i IC3 modellen -  social inklusion, faglig inklusion og 

fysisk inklusion. Vores pædagogiske fundament hviler på, at børn gør det rigtige, hvis de kan. 
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Vi vil gerne være endnu bedre på det andet ben, der omhandler vores faglighed, hvor vi har en ambition 

om at stile højt. Vores faglige resultater på slutniveau skal være bedre. Vi ligger på niveau, når vi ser på de 

socioøkonomiske faktorer. Men vi skal præstere bedre, særligt i de skriftlige danskprøver.  

 

Vores målsætninger på Vibeskolen er flg.: 

1. Det faglige niveau skal hæves, så vi præsterer bedre end forventet i forhold til socioøkonomiske 

faktorer. Vi skal særligt have løftet de skriftlige karakterer i dansk. 

2. Alle elever skal opleve, at de bliver mødt med høje forventninger 

3. Alle vores elever gennemfører Folkeskolens Prøve 9. klasse 

4. Alle elever skal have minimum 2 i dansk og matematik 

5. Vibeskolen skal arbejde med og understøtte elevernes digitale læring og dannelse 

6. Vi har en fin trivsel på skolen. Den skal vi bibeholde.  

7. Vibeskolen skal fortsat være den foretrukne skole i distriktet både ved skolestart og ved 

afdelingsskift efter 6. klasse 

8. Bevægelse skal være en naturlig del af dagen på Vibeskolen både i og uden for undervisningen. 

 

På Vibeskolen har vi forskellige strukturer, som dels understøtter inklusion og dels understøtter det faglige 

fokus. I vores PLC (pædagogisk læringscenter) har vi samlet hele vores vejlederkorps, som støtter op om det 

faglige. I vores kompetencecenter har vi samlet de ressourcepersoner, som arbejder med de elever, der har 

særlige behov. Vi har desuden et koordinationsudvalg, hvor vi i ledelsen sammen med teamkoordinatorer 

hele tiden tager temperaturen i organisationen. Vi har via ”Nyborgmodellen” et særligt fokus og tæt 

samarbejde med socialafdelingen og PPR med henblik på det forebyggende arbejde i forhold til udsatte 

børn.  Vi har prioriteret, at hele ledelsen er med i alle de centrale strukturer, for at alle i ledelsen kan være 

tæt på de drøftelser og beslutninger, der bliver taget her. 

 

Ud over fokus på faglighed og inklusion, så har vi også særlige fokusområder på Vibeskolen, som 

karakteriserer os som skole. Vi har et stærkt fokus på IT og læring. Alle vores elever fra 1.-9. klasse har en 

PC, som aktivt bruges i undervisningen. Det betyder, at mange af vores læremidler er digitale læremidler. 

Medarbejdere og ledelse arbejder målrettet på at IT er en naturlig og integreret del af undervisningen på 

Vibeskolen, således at IT kommer til at understøtte elevernes læring.  

 

Vibeskolen har igennem mange år været DGI-profilskole i idræt leg og læring. Det betyder, at vi har et stort 

fokus på et af reformens hovedpunkter, nemlig bevægelse i undervisningen, og vi er kendt som en 

bevægelsesskole. Det er vi stolte af. Vi tror på, at bevægelse har en positiv indflydelse på børns trivsel og 

læring. Det betyder også, at vi hele tiden har fokus på bevægelse i undervisningen, både blandt elever, 

medarbejdere og i ledelsen. Vi har gennem de sidste 3 år fået nye udendørsområder i både afdeling 

Ullerslev og Aunslev. De er i den grad med til at understøtte vores bevægelsesfokus.  

 

På Vibeskolen har vi også en målsætning om, at vi vil være den foretrukne skole i vores skoledistrikt. Vi er 

bevidste om, at vi er i skarp konkurrence med friskolerne. I vores område er det naturlige skolevalg 

Vibeskolen, både i Ullerslev og Aunslev, men vi udfordres løbende på den naturlighed, og vi kan ikke bare 

tage det som en selvfølge. Vi er stolte af at kunne tilbyde en skole med både en stor og en lille afdeling, 
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således at man som forældre ikke bliver nødt til at ty til fri- eller privatskole for at få sit særlige ønske 

opfyldt om en lille skole med lave klassekvotienter. Vi løser vores udfordring med små klasser i afdeling 

Aunslev gennem aldersintegreret undervisning. Vi kan se af vores trivselsundersøgelse og 

forældretilfredshedsundersøgelse, at vi lykkes rigtig godt med den aldersintegrerede undervisning i 

Aunslev. Der er stor tilfredshed fra både elever og forældre.  

Vi er stolte af det arbejde, vi hver dag leverer sammen med vores elever og forældre. Vi er også stolte af at 

være en Folkeskole, som er en central spiller i vores lokalområder, og som samarbejder på kryds og tværs 

med lokale interessenter.  

 
Læs mere om Vibeskolen på www.vibeskolen.dk 
 

 

 

2.1 Elevtal 
 Elevtal 

pr. 5/9 
Andel af elever med 
bopæl i kommunen 

Undervisning i dansk 
som andetsprog, andel 

elever 

 Drenge Piger Drenge Piger 

Vibeskolen, 2016/17 591     

Vibeskolen, 2017/18 576   9 9 

Vibeskolen, 2018/19 555   10 11 

Kommunen, 2018/19 2.574     

 

3 Sammenfattende helhedsvurdering 
Vores elevtal har været nedadgående siden 2014/15. Prognoser for børnetal i Vibeskolens distrikt har 

været nedadgående, så der er en naturlig årsag til det. Vi har en udfordring i forhold til elever fra afdeling 

Aunslev, når de skal fra 6. til 7. klasse. Der er en lang tradition for, at eleverne fortsætter i Nyborg på enten 

Friskolen eller Privatskolen. Vi arbejder aktivt på at få vendt det billede, så eleverne fra Aunslev vælger at 

fortsætte i Ullerslev. En af vores hovedmålsætninger er, at vi vil være den foretrukne skole i vores distrikt. 

Vi har intensiveret brobygningen mellem Aunslev og Ullerslev, og der er et særligt tæt samarbejde på 6. 

http://www.vibeskolen.dk/
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årgang, hvor elever fra Aunslev bliver integreret i undervisningen i Ullerslev én dag om ugen. Generelt 

lykkes det os at få en stor del af eleverne i vores skoledistrikt ved skoleindskrivning. Også her arbejder vi 

med en målrettet indsats for at vi er den foretrukne skole. 

3.1 Elevernes faglige niveau 
Vores elever præsterer ikke godt nok til skriftlig eksamen i dansk og matematik. De præsterer heller ikke 

godt nok i de digitale naturfagsprøver. Vi ser et noget anderledes niveau i de mundtlige prøver. Særligt i 

den mundtlige naturfagsprøve skiller vi os positivt ud og præsterer væsentligt over landsgennemsnit.  

Vi ligger på niveau i de bundne prøver, når vi ser på de socioøkonomiske faktorer. Men i de tal gemmer sig 

de dårlige karakterer i de skriftlige prøver og de gode karakterer i den mundtlige naturfagsprøve. Det er for 

øvrigt værd at bemærke, at når vi korrigeres for de socioøkonomiske faktorer, så har vi de sidste 3 år ligget 

stabilt på niveau -0,1 under det forventede gennemsnit.  

Vi kan se, at lærerne vurderer eleverne højere i standpunktskarakterer end det eleverne præsterer til 

eksamen. Det forhold er drøftet med lærerne i udskolingen. Vurderingen er, at eleverne præsterer ganske 

fornuftigt i dagligdagen, så det vurderes at standpunktskaraktererne er reelle nok. Men det ser ud til, at 

eleverne bliver meget udfordret, når de sidder alene i eksamenssituationen og på egen hånd skal løse 

opgaverne. 

Det er bemærkelsesværdigt og paradoksalt, at vores elever i 8. årgang klarer sig rigtig fint i dansk læsning i 

nationale test. Trods det præsterer de lavt til dansk læsning til eksamen. Det kunne tyde på, at der kan 

være omstændigheder omkring eksamenssituationen, som vores elever ikke er tryg ved. Mangler de 

strategier for, hvordan de tilgår opgaverne og hvordan de prioriterer de opgaver, de bliver stillet over for? 

Det er en refleksion, vi bliver nødt til at foretage. Så måske skal vi, ud over et fagligt fokus, også have et 

fokus på at vænne elever til at sidde i en eksamenssituation. Forskelle i standpunktskarakterer og 

eksamenskarakterer kan også indikere, at den situation, hvor vores elever skal sidde alene og præstere, er 

svære for dem. De skal blive bedre til at arbejde individuelt og trænes i at  tage egne beslutninger, når de 

sidder på egen hånd med en opgave. 

Vi ser ganske fornuftige karakterer i de mundtlige prøver. Også ind imellem rigtig flotte resultater både i 

mundtlig dansk og i naturfagsprøven. Det indikerer, at vores elever faktisk har lært noget.  Det indikerer 

også, at de har gode kommunikative kompetencer og kan formidle et stof mundtligt.  

Vi ligger generelt ganske pænt i de nationale test i dansk og matematik set i forhold til landsgennemsnit. 

Det gælder også når vi ser på vores egen test i dansk. Og særligt i matematik på 2. årgang ligger vi meget 

flot og væsentligt over landsgennemsnit. Så der er meget at være tilfreds med. Og så er der huller ind 

imellem som f.eks. vores nuværende 3. årgang i dansk og vores nuværende 6. årgang i matematik, som vi 

skal have et særligt fokus på for at få dem løftet op på niveau.  
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3.2 Elevernes trivsel 
 

En af indikatorerne for trivsel på skolerne er ”Elever med højest trivsel”.  Vi har 93,3 % med højest trivsel på 

Vibeskolen. (Uddannelsesstatistik) Landsgennemsnit er på 91,5 %. Kommunale gennemsnit på 90,5 %. Så 

vores elever på Vibeskolen trives.  

Trivselsundersøgelsen i 0.-3. klasse viser, at vi ligger tæt på landsgennemsnit på de fleste parametre. Vi er 

på flere parametre lykkes med, at trivslen skal stige år for år som det er beskrevet i de nationale mål. Der er 

også parametre, hvor resultaterne hopper lidt frem og tilbage. Det vigtigste er dog, at vi hele tiden følger 

op på den enkelte klasses trivsel og også den enkelte elevs trivsel. 

Trivslen i 4.-9. klasse ligger på et stabilt godt niveau med meget små udsving. Dog skal det bemærkes, at 

den social trivsel er steget år for år. Det samme gør sig gældende for støtte og inspiration. 

At vores elever trives hænger også sammen med, at vi har et lavt sygefravær. Det ligger under både det 

kommunale gennemsnit og landsgennemsnit. De ser ud til, at vores børn godt kan lide at komme i skole. 

Det er et rigtig godt udgangspunkt for at lave en god skole. 

3.3 Overgang til ungdomsuddannelse 
90,9 % af eleverne fra Vibeskolen starter på en ungdomsuddannelse. Til sammenligning ligger det 

kommunale gennemsnit på 76,9 % og landsgennemsnit på 84 %. (Uddannelsesstatistik). Så vi lykkes godt 

med at få vores elever videre. Det ligger os meget på sinde at alle vores elever skal have mulighed for at gå 

videre på en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. Vi har tradition for, at alle vores 9. klasser 

kommer videre i et skoleforløb efter 9. klasse – enten på en ungdomsuddannelse eller i 10. klasse.  

Det er svært at vurdere, hvordan vi lykkes med at gøre vores elever uddannelsesparate. Her savner vi et 

benchmark, som vi kan måles op på.  

 

4 Resultater 
Afsnit om resultater indeholder både resultater fra afgangsprøver, måltal i forhold til reformen, hvor 

nationale test ligger til grund, øvrige test, som vi tager løbende i skolen ud over de nationale test, overgang 

til ungdomsuddannelserne samt sprogscreening af vores 0. klasser. Resultaterne kan ses i tabeller i 

nedenstående. Der er knyttet kommentarer til de fleste tabeller. Som indledning til de enkelte afsnit vil der 

være en opsummering samt en beskrivelse af de tiltag, som vi har igangsat for hele tiden at forbedre vores 

resultater. 

 

Generelt har vi i det daglige arbejde et fokus på elevens faglige progression, som tager udgangspunkt i 

mange parametre - herunder nationale test og andre test, som vi benytter til at evaluere den enkelte elev. 

Vi er også bevidste om, at test kun viser et lille udsnit af den enkelte elevs faglige udvikling og progression, 

og at vi derfor løbende også vurderer den enkelte elev på baggrund af det daglige arbejde i klasserne. Vi 

bruger systematisk resultater fra de nationale test og kommunale test som et af pejlemærkerne for, hvor 
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den enkelte elev er i den faglige udvikling. Testresultaterne ligger til grund for vores faglige 

årgangskonferencer.  

 

Det ligger os meget på sinde, at vi ikke blot bruger resultater som en status på elevens læring, men også 

som et udgangspunkt for at vurdere, hvordan vi bringer den enkelte elev videre i den faglige udvikling. Vi 

har udarbejdet en systematik på opfølgning af bl.a. testresultater. Vi afholder således årgangskonferencer i 

dansk og matematik. Formålet med konferencerne er fokus på den enkelte klasse/ årgang og den enkelte 

elevs faglige udvikling, så undervisningen kan kvalificeres og resurserne fordeles optimalt. 

Årgangskonferencerne er en del af skolens samlede evaluering og planlægning, hvor klassens og elevernes 

faglige udvikling diskuteres på baggrund af den daglige undervisning og resultater fra klasseprøver og 

nationale målinger. Som opfølgning på konferencerne udarbejdes handleplaner for det videre arbejde i 

klassen i dansk og matematik. 

 

4.1 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 
Vi har 2 vigtige delmål for vores afgangselever i 9. klasse. Vi vil gerne have, at 100 % af vores elever 

gennemfører prøven i 9. klasse, og at 100 % får mindst 2 i dansk og matematik i afgangsprøven. Hvis det 

lykkes, så giver vi alle vores afgangselever gode vilkår for at kunne fortsætte i en ungdomsuddannelse, og vi 

lever op til vores målsætning om at favne bredt. Det er ambitiøst at arbejde med 100 % målsætninger. Men 

vi er tæt på at lykkes med det, når vi ser over de sidste 3 år.  

 

Vi vil også gerne stile højt. Det er et dilemma, når vi samtidig har et mål om at alle skal til prøve. Det 

betyder, at vi ikke fritager de elever, som ligger med meget lave karakterer, og det påvirker selvfølgelig 

vores gennemsnit i negativ retning.  

Det ændrer ikke på, at vi vurderer, at vi skal have hævet karakterniveauet i de skriftlige prøver. Særligt i 

dansk, hvor vi skal præstere bedre. Vi er på vej i den rigtige retning i matematik. Vi har i de sidste år haft et 

særligt fokus på matematik og har også etableret faglige konferencer i matematik. Men det er for tidligt 

endnu at sige, at det har haft en positiv effekt. Her har vi til gode at se yderligere stigninger i de kommende 

år. Derfor skal vi fortsætte med de tiltag, som vi har sat i søen i matematik som flg. af sidste 

kvalitetsrapport: 

 Årgangskonferencer i matematik 

 Indsatser over for enkelt- elever i matematik 

 Udvikling af screeningsmateriale til 0. klasse samt særlig fokus på udvikling af matematisk 

forståelse hos elever i 0. klasse 

Det vil af handleplan til slut i rapporten fremgå, hvordan vi fremadrettet vil arbejde med at hæve 

resultaterne for vores elever til 9. klasses skriftlige prøver, særligt i de danskfaglige discipliner. Vi skal have 

et særligt fokus på drengene, idet de præsterer markant dårligere end pigerne i de danskfaglige discipliner. 

 

Samlet set er karaktererne i de bundne prøvefag faldet i de sidste 3 år. Den udvikling skal vi have vendt. 

Vi lykkes til gengæld stadig rigtig godt med vores tværfagligt indsatsområde i naturfag, hvor vi lægger 

væsentligt over landsgennemsnit.   
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Vi har en ambition om at vi skal præstere bedre end forventet i forhold til de socioøkonomiske faktorer. Vi 

ligger stadig på niveau og har de sidste 3 år ligget stabilt 0,1 karakter under det forventede. Når vi ser på 

konkrete resultater, så skal vi være opmærksomme på, at vores socioøkonomiske reference er faldet 

væsentligt i løbet af de sidste 3 år fra en forventning om et gennemsnit på 6,8 i 16/17 til en forventning om 

et gennemsnit på 6,1 i 18/19. De tal skal selvfølgelig tages med i betragtning, når vi vurderer de konkrete 

karakterer i de enkelte fag.  

 

 

4.1.1 Andel elever der har aflagt alle prøver i 9. klasse 

 
Note: Skole og kommunegennemsnit indeholder kun Folkeskoler og Normalklasser – fuldt årgangsdelte. 

Kilde: https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1509.aspx  

Vi favner bredt. Derfor er et af vores mål, at alle vores elever skal gøres klar til at gå til 9. klasses 

afgangsprøver. Vi vil gerne give alle vores elever mulighed for at komme videre i  en ungdomsuddannelse. 

Så alle skal have chancen for at gennemføre prøven. Også selvom der er risiko for, at karakteren bliver lav.  

I 18/19 havde vi kun én elev, der ikke gik til prøve.  

 

4.1.2 Karaktergennemsnit ved afslutningen af 9. klasse 

4.1.2.1 Karaktergennemsnit på de obligatoriske indikatorer herunder dansk, matematik og bundne 

prøvefag 

 Dansk Matematik Bundne prøvefag 

Skolen, 2016/17 6,3 6,2 6,7 

Skolen, 2017/18 5,9 5,4 6,2 

Skolen, 2018/19 5,5 6,0 6,1 

Kommunen, 2018/19 5,7 6,1 6,1 

Hele landet, 2018/19 6,8 7,0 7,1 
Note: karaktergennemsnit indeholder kun Folkeskoler og Normalklasser – fuldt årgangsdelte. 

For dansk og matematik er gennemsnittet beregnet for de elever der har aflagt mindst 1 prøve i det pågældende fag.  
For Bundne prøvefag er gennemsnittet beregnet for de elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver.  

De viste karaktergennemsnit er et gennemsnit af disse elevgennemsnit.  

Kilde: https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1500.aspx 

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1501.aspx  

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1506.aspx. 
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Vi lever op til vores ambition om at favne bredt. Vi skal også leve op til vores ambition om at stile højt. 

Derfor skal vi have løftet de skriftlige karakterer i 9. klasses prøverne med et særligt fokus på dansk. I 

nedenstående tabel er karaktererne i dansk udspecificeret. Et gennemsnit på 4,5 i læsning, 4,9 i retstavning 

og 5,0 i skriftlig dansk skal forbedres. Det er en klar målsætning i den næste 2-års periode.  

Vores karakterer i mundtlig dansk er på et markant højere niveau.  

Vi skal fortsætte vores indsatser i matematik, som de er beskrevet i ovenstående afsnit. Vi skal også her 

præstere bedre, men det er positivt, at vi har vendt et fald i matematik over de sidste 4 år til en stigning det 

sidste år 

 

4.1.2.2 Karaktergennemsnit ved folkeskolens prøver i dansk, fordelt på discipliner 

 Læsning Mundtlig Retskrivning Skriftlig 

Skolen, 2016/17 6,8 7,3 6,0 5,4 

Skolen, 2017/18 5,8 7,0 6,1 5,2 

Skolen, 2018/19 4,5 7,3 4,9 5,0 

Kommunen, 2018/19 5,0 7,1 5,8 5,2 

Hele landet, 2018/19 6,0 7,9 6,7 6,4 
Note: karaktergennemsnit indeholder kun Folkeskoler. Kilde: https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1607.aspx. 

Se bemærkninger ovenstående skema 

 

4.1.2.3 Karaktergennemsnit ved folkeskolens prøver i matematik, fordelt på discipliner 

 Problemløsning Færdigheder 

Skolen, 2016/17 5,9 6,5 

Skolen, 2017/18 5,2 5,6 

Skolen, 2018/19 5,9 6,0 

Kommunen, 2018/19 6,2 5,9 

Hele landet, 2018/19 7,0 6,9 
Note: karaktergennemsnit indeholder kun Folkeskoler. Kilde: https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1607.aspx. 

Se bemærkninger ovenstående skema 

 

4.1.2.4 Karaktergennemsnit ved folkeskolens prøver i øvrige bundne prøvefag, fordelt på discipliner 

 Engelsk, Mundtlig Fællesprøve i fysik/kemi, biologi 
og geografi 

Skolen, 2016/17 6,7 9,3 

Skolen, 2017/18 7,4 7,9 

Skolen, 2018/19 6,4 8,2 

Kommunen, 2018/19 7,0 7,1 

Hele landet, 2018/19 7,9 7,4 
Note: karaktergennemsnit indeholder kun Folkeskoler. Kilde: https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1607.aspx. 

 

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1607.aspx
https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1607.aspx
https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1607.aspx
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Vores resultater i fællesprøven i naturfag er meget flotte. Vi har her skabt gode resultater i flere år. Vi skal 

have analyseret på, hvad der gør denne markante forskel. Kan vi bruge de erfaringer til at løfte andre fag?  

4.1.2.5 Karaktergennemsnit ved Folkeskolens Prøver i dansk, matematik og bundne prøvefag, fordelt på 

fag og køn 

 Dansk Matematik Bundne prøvefag 

 Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger 

Skolen, 
2016/17 

4,6 7,4 5,9 6,4 5,3 7,6 

Skolen, 
2017/18 

5,3 6,4 5,2 5,6 5,7 6,6 

Skolen, 
2018/19 

4,1 6,7 6,2 5,9 5,2 6,9 

Kommunen, 
2018/19 

4,6 6,9 5,8 6,3 5,3 7,0 

Hele landet, 
2018/19 

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

Note: Karaktergennemsnit indeholder kun Folkeskoler og Normalklasser – fuldt årgangsdelte. 

For dansk og matematik er gennemsnittet beregnet for de elever der har aflagt mindst 1 prøve i det pågældende fag.  

For Bundne prøvefag er gennemsnittet beregnet for de elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver.  

De viste karaktergennemsnit er et gennemsnit af disse elevgennemsnit.  

Kilde: https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1501.aspx 

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1506.aspx  

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1506.aspx. 

Der er markant forskel på karaktererne i dansk for drenge og piger. Derfor skal vi i vores arbejde for at 

præstere bedre, have et særligt fokus på, hvordan vi især løfter drengene i de skriftlige discipliner i dansk.  

 

4.1.3 Socioøkonomiske referencer for 9. klasse 

4.1.3.1 Socioøkonomiske referencer for 9. klasse, bundne prøver i alt ved Folkeskolens Prøver 

 Karaktergennemsnit Socioøkonomisk reference 

Skolen, 2016/17 6,7 6,8 

Skolen, 2017/18 6,2 6,3 

Skolen, 2018/19 6,0 6,1 
Note: Den socioøkonomiske reference er et statistisk beregnet udtryk, som viser, hvordan elever på landsplan med samme 

baggrundsforhold som skolens elever har klaret afgangsprøverne. Specialklasser er ikke indeholdt i tabellen. ’Dansk Orden’ er ikke 

medregnet. * angiver, at skolens karaktergennemsnit er statistisk signifikant forskelligt fra dens socioøkonomiske 
reference. Kilde: https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1508.aspx. 

Vi ligger stabilt i forhold til, hvad der kan forventes i de bundne prøver i forhold til elevgruppe. Vi har 

igennem de sidste 3 år ligget på niveau i forhold til de socioøkonomiske faktorer.  Løfteevnen er som 

forventet. I det resultat skal vi dog være opmærksomme på, at resultaterne fra den tværfaglige 

naturfagsprøve samt karaktererne i mundtlig dansk påvirker karaktergennemsnit meget positivt. Derfor vil 

vi placere os under niveau i forhold til de socioøkonomiske faktorer, hvis vi ser isoleret på   de danskfaglige 

skriftlige karakterer. 

 

 

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1501.aspx
https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1506.aspx
https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1506.aspx
https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1508.aspx
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4.1.4 Andel af elever i 9. klasse med 02 eller derover i både dansk og matematik 

4.1.4.1 Andel af elever i 9. klasse med 02 eller derover i både dansk og matematik fordelt på køn 

 

Note: Indeholder kun Folkeskoler og Normalklasser – fuldt årgangsbillede. 

Andelen beregnes som antallet af elever, der har opnået et karaktergennemsnit på mindst 2 i både dansk og matematik i forhold til alle 

elever, der kendes fra karakterindberetningen. For hver elev beregnes et karaktergennemsnit af prøverne i dansk og et 

karaktergennemsnit i matematik. Elever, der har aflagt alle prøver i både dansk og matematik og som mindst har opnået et 

karaktergennemsnit på 2 i begge fag opfylder kriteriet. Elever, der ikke har aflagt alle prøver i dansk og matematik opfylder ikke 

kriteriet. Kilde: https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1503.aspx  

En af vores mål er, at alle elever skal have minimum 2 i dansk og matematik. Det hænger sammen med 

vores vision om at favne bredt. Vi lykkes rimeligt med det, men vil gerne nå de 100 %. Det er glædeligt at vi 

især lykkes med drengene, hvor 92,3 % af vores drenge får karakteren 2 eller derover i både dansk og 

matematik. Andelen af drenge, som får 2, er steget gennem de sidste 3 år og ligger markant over 

kommunens gennemsnit.  

 

4.1.5 Standpunktskarakterer i forhold til prøvekarakterer 

Det er ikke overraskende, at der er forskel på standpunktskarakterer og prøvekarakterer. Det plejer dog at 

være således, at prøvekaraktererne ofte ligger højere end standpunktskaraktererne. Hos os er det 

omvendt. Især i de danskfaglige discipliner, hvor prøvekaraktererne ligger markant dårligere end  

standpunktskaraktererne. Vi har drøftet dette sammen med lærere fra fase 3.  

Vores elever arbejder rigtig meget i grupper, når de er på skolen. De sidder faktisk sjældent med en opgave 

alene i dansk. Det har de heller ikke gjort derhjemme, idet vi siden reformens indførelse har været en 

lektiefri skole. Det betyder, at vores elever heller ikke derhjemme har siddet selv med løsning af opgaver. 

De er rigtig gode til at kommunikere og samarbejde om løsning af opgaver. Det ser vi resultater af i de 

mundtlige eksaminer. Men noget kan tyde på, at de ikke er vant til at håndtere situationer, hvor de selv skal 

sidde med en opgave og selv finde løsninger på, hvordan de skal håndtere en opgave. De er vant til at 

hjælpe hinanden. Det er et opmærksomhedspunkt, vi skal have i forhold til de skriftlige prøver, hvor 
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https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1503.aspx
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eleverne er overladt til sig selv. Lærernes vurdering er, at mange af vores elever præsterer under dagligt 

niveau – særligt til danskeksamen.  

Et andet opmærksomhedspunkt er den del af de løbende evalueringer, hvor vi arbejder med web-prøver. Vi 

skal her være opmærksomme på, om sværhedsgraden er på niveau med den sværhedsgrad der er til de 

skriftlige eksaminer.  

 

4.1.5.1 Standpunktskarakterer i forhold til prøvekarakterer – Dansk Læsning 2018/19

 
Kilde: https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Institutions/489002.aspx?dashboard=Karakterer  

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Institutions/489002.aspx?dashboard=Karakterer
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4.1.5.2 Standpunktskarakterer i forhold til prøvekarakterer – Dansk Skriftlig 2018/19

 
Kilde: https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Institutions/489002.aspx?dashboard=Karakterer 

4.1.5.3 Standpunktskarakterer i forhold til prøvekarakterer – Matematik med Hjælpemidler 2018/19

 
Kilde: https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Institutions/489002.aspx?dashboard=Karakterer 

 

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Institutions/489002.aspx?dashboard=Karakterer
https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Institutions/489002.aspx?dashboard=Karakterer
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4.2 Resultater fra nationale test 
En af de nationale målsætninger er, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan. For at kunne følge op på 

det, tester vi løbende vores elever, både via de nationale test og via egne test, så vi kan se den enkelte 

elevs progression. I nedenstående tabeller er der data fra de nationale test i dansk og matematik. I afsnit 

4.5 er der resultater fra egne test i dansk og matematik. 

 

Vores resultater svinger i de nationale test. Det generelle billede i dansk er, at vi over år præsterer rigtig fint 

i dansk på 2. årgang. Dog med undtagelse af 2018/19. Vi  falder i standard på 4. årgang, og der er en 

forbedring af resultaterne igen i 6. og 8. årgang, hvor vi præsterer ganske pænt, og hvor andelen af gode 

læsere er tæt på de 80 %.  

Det er lykkes os de sidste 3 år at forbedre vores resultater i matematik i fase 1.  Det kan hænge sammen 

med, at vi har arbejdet systematisk på at forbedre elevernes matematiske kompetencer i matematik i 

indskolingen gennem flg. tiltag:  

 ROS-test i indskoling, hvor vi tester elevernes faglige progression.  

 Etablering af årgangskonferencer i matematik, hvor vejledere følger op med hjælp til udarbejdelse 

af handleplaner for de enkelte årgange 

 Specialundervisningstid øremærket matematik 

 Særlig fokus på matematikkompetencer i 0. klasse 
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4.2.1 Andel af elever med ’gode’ resultater i de nationale test 

4.2.1.1 Oversigt over om andelen af elever, som er ’gode’ til læsning/matematik er mindst 80% 

 Dansk, læsning Matematik  

 2. klasse 4. klasse 6. klasse 8. klasse 3. klasse 6. klasse 8. klasse 

Skolen, 
2016/17 

Ja Nej Nej Nej Nej Nej - 

Skolen, 
2017/18 

Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Skolen, 
2018/19 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Kommunen, 
2018/19 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Note: ’Andel elever med gode resultater i dansk, læsning / matematik’ beskriver hvor stor en andel af eleverne på et givet klassetrin, 

der har opnået et resultat i de nationale test, der karakteriseres som ’godt’, ’rigtigt godt’ eller ’fremragende’ på den kriteriebaserede 

skala. ’Ja’ angiver at andelen er mindst 80%, ’Nej’ angiver at andelen er under 80%, ’-’ angiver, at der ikke er data for skolen. 
Specialskoler indgår ikke i kommuneopgørelsen. Matematik i 8. klasse er først indført i 2017/2018, derfor ikke tilgængelige tal for 

16/17. Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 

Vi har gennem mange år præsteret rigtig flotte resultater i dansk læsning på 2. årgang. De mindre gode 

resultater for 18/19 forventes at være en undtagelse. Men der er brug for, at vi har en særlig 

opmærksomhed på den årgang fremadrettet. Der er fokus på årgangen via vores årgangskonferencer.  Det 

skal dog bemærkes, at vores elever på 2. årgang i afdeling Aunslev stadig ligger på det høje niveau, som vi 

er vant til.  

Vi har en lav score i læsning på 4. årgang. Det skal dog bemærkes, at vi her ligger på linje med 

landsgennemsnit.  På 6. og 8. årgang ligger vi tæt på 80 %, som er gode til læsning.  Det skal bemærkes, at 

vi på 6. årgang ligger over landsgennemsnit.  

I matematik ligger vi tæt på 80 % på både 6. og 8. årgang. Her skal det bemærkes, at 6. årgang placerer sig 

bedre end landsgennemsnit, mens 8. årgang placerer sig en anelse under landsgennemsnit. 

 

4.2.2 Andel af de ’allerdygtigste’ elever i de nationale test 

4.2.2.1 Oversigt over om andelen af de ’allerdygtigste’ elever er steget 

 Dansk, læsning Matematik 

 2. klasse 4. klasse 6. klasse 8. klasse 3. klasse 6. klasse 8. klasse 

Skolen 
2017/18 ift. 
2016/17 

Ja Nej Nej Nej Nej Ja Nej 

Skolen 
2018/19 ift. 
2017/18 

Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej 

Kommunen, 
2018/19 ift. 
2017/18 

Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej 

Note: ’Andel af de allerdygtigste elever i dansk, læsning/matematik’ beskriver, hvor stor en andel af eleverne på et givet klassetrin, 

der har opnået et resultat i de nationale test, der karakteriseres som ’fremragende’ på den kriteriebaserede skala. ’Ja’ angiver at 

andelen er steget, ’Nej’ angiver at andelen ikke er steget, ’-’ angiver, at der ikke er data for skolen. Specialskoler indgår ikke i 

kommuneopgørelsen. 
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Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 

Det er glædeligt, at vores resultater i matematik i 3. klasse forbedres, idet vi gennem de sidste år har haft et 

særligt fokus på at forbedre det faglige niveau i matematik i indskolingen.  

 

4.2.3 Andel af elever med ’dårlige’ resultater i de nationale test 

4.2.3.1 Oversigt over om andelen af elever med dårlige resultater er faldet 

 Dansk, læsning Matematik 

 2. klasse 4. klasse 6. klasse 8. klasse 3. klasse 6. klasse 8. klasse 

Skolen 
2017/18 ift. 
2016/17 

Ja Nej Nej Nej Ja Nej - 

Skolen 
2018/19 ift. 
2017/18 

Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Kommunen, 
2018/19 ift. 
2017/18 

Nej Ja Nej Ja Nej Nej Nej 

Note: ’Andel elever med dårlige resultater i dansk, læsning/matematik’ beskriver, hvor stor en andel af eleverne på et givet 

klassetrin, der har opnået et resultat i de nationale test, der karakteriseres som ’mangelfuld’ eller ’ikke tilstrækkelig’ på den 

kriteriebaserede skala. ’Ja’ angiver at andelen er faldet, ’Nej’ angiver at andelen ikke er faldet, ’-’ angiver, at der ikke er data for 

skolen. Specialskoler indgår ikke i kommuneopgørelsen. 

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS) 

 

4.3 Overgang til ungdomsuddannelse 
På Vibeskolen gør vi en stor indsats for at få vejledt vores unge mennesker videre ind i uddannelser, som 

passer til den enkelte. Vi har tradition for at lykkes rigtig godt med, at vores unge mennesker ikke falder fra 

en ungdomsuddannelse. Det tal er dog faldet lidt inden for det sidste par år. Gennemsnitligt  ligger vi stadig 

over både det kommunale gennemsnit og landsgennemsnit, når vi ser på, hvor mange procent af eleverne 

fra Vibeskolen, der starter på en ungdomsuddannelse.  

Ca. 40 % af vores elever er ikke  uddannelsesparate efter 9. klasse. De elever går typisk videre i 10. klasse 

for igennem det skoleår at blive uddannelsesparate til en ungdomsuddannelse. Det skal også understreges, 

at alle vores elever kommer ind i et skoletilbud/uddannelsestilbud efter 9. klasse. Det er også et vigtigt mål 

for os.  

Vi har et meget tæt samarbejde med vejleder fra UU, og der er tæt dialog mellem UU, ledelse, lærere, 

elever og forældre.  

Følgende tiltag bidrager til, at eleverne bliver klædt på til valg af uddannelse efter 9. klasse: 

 Målrettet opfølgning på uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse 

 Projekt ”Udsyn i udskolingen” i 7. klasse, hvor elever undersøger erhvervs- og uddannelses-

muligheder hos lokale virksomheder. 

 EUD i skolen 



Kvalitetsrapport for Vibeskolen  

skoleåret 2018/2019   

Side 18 af 47 

 Brobygning 

 Praktikker 

 Tæt samarbejde og løbende vurderinger i samarbejde med UU. 
 

4.3.1 Uddannelsesparathed 

4.3.1.1 Andel af elever i 8. og 9. klasse, der vurderes uddannelsesparate fordelt på køn 

Vibeskolen Uddannelsesparat Ikke uddannelsesparat 

Køn Drenge Piger Drenge Piger 

8. Klasse 16 12 17 12 

9. Klasse 13 18 13 10 

 

Indholdet i denne tabel er nyt.  Vi har ikke nogen sammenligning fra tidligere år i ovenstående tabel og 

heller ikke et benchmark med resten af kommunen.   

Uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse ligger i december måned. Der laves handleplaner for de elever, 

der ikke vurderes uddannelsesparate.  

Ca. 60 % af vores elever vurderes uddannelsesparate efter 9. klasse. De elever, der ikke er 

uddannelsesparat fortsætter typisk  i 10. klasse. Uddannelsesparathedsvurdering i 9. klasse er i januar 

måned. Vejledning i forhold til ungdomsuddannelse sker på baggrund af uddannelsesparathedsvurdering i 

9. klasse. 

4.3.1.2 Andel af elever i 9. klasse, der søger erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse, der 

vurderes uddannelsesparat 

 
Note: Ovenstående viser kun elever, der søger en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse, da kun disse skal 

parathedsvurderes. Kun elevernes 1. prioritetsvalg opgøres. 

Indeholder kun Folkeskoler og Normalklasser – fuldt Årgangsdelte. 

Af diskretionshensyn vises ikke værdier baseret på færre end 3 individer. 

Kilde: https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1536.aspx  
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Det er et erklæret mål for os, at alle de, der ønsker en ungdomsuddannelse efter 9. klasse, skal kunne 

vurderes uddannelsesparate. Vi må også erkende, at det bliver sværere frem over, idet 

uddannelsesparathedsvurderingen fremadrettet målrettes både erhvervsuddannelser og gymnasiale 

uddannelser. Vi skal overveje, om vi skal have justeret vores mål. 

4.3.2 Tilmelding til ungdomsuddannelse 

 
Note: Medtaget er kun Folkeskoler. 

Af diskretionshensyn vises ikke værdier baseret på færre end 3 individer. 

Kilde: https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1541.aspx  

 

Vi ligger stadig over kommunens gennemsnit m.h.t. elever, der går på ungdomsuddannelse efter 9. kl. 38 % 

i 2018/19. Bemærk at 50 % af vores drenge er tilmeldt ungdomsuddannelse efter 9. klasse. Flertallet af 

disse drenge vælger en erhvervsuddannelse. 
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Andelen af vores elever, der tilmeldes ungdomsuddannelse efter 9. klasse er samlet set faldet siden 16/17, 

hvor vi lå på 55 %.  Vi har således flere, der vælger at fortsætte deres skolegang i 10. klasse enten på 

Campus eller på en efterskole.  

 

4.3.3 Uddannelsesstatus 

4.3.3.1 Andel af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse, hhv. 3 måneder og 15 måneder efter 

afsluttet 9. klasse. 

 
Note: Medtaget er kun Folkeskoler.  

Kilde: https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1836.aspx og https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1837.aspx. 
 

Vi har færre elever, der fastholdes i ungdomsuddannelser efter 15 måneder, men ligger stadig på niveau 

med resten af kommunen. Det er en af de indikatorer, som vi holder øje med sammen med vores UU-

vejleder. Vores UU-vejleder følger op på de få elever, der ikke er i uddannelsestilbud. Der kan være elever, 

der bevidst vælger at gøre noget helt andet efter 9. klasse, f.eks. et udenlandsophold.  

 

4.4 Sprogvurdering i 0. klasse 
Vibeskolen har igennem en årrække arbejdet systematisk med en tidlig sproglig indsats, der årligt evalueres 

og justeres. Dette arbejde koordineres af afd. leder i samarbejde med sprogpædagog, 

børnehaveklasseledere og PPR repræsentanter. Med afsæt i Rambølls sprogvurderinger, CHIPS og 

motoriktest afdækkes elevernes forudsætninger, potentialer og udfordringer på en fælles konference i 

efteråret. Her drøftes resultater, gives sparring og opfølgende indsatser på klasse, hold og individ niveau 

aftales. Elever i særlig- og fokuseret indsats tilbydes særligt tilrettelagt undervisning, der udarbejdes 

handleplan og forældrene inddrages i, hvorledes de kan støtte op om barnets sproglige udvikling.  
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For at mindske risikoen for at nogle elever ”overses” har vi på Vibeskolen valgt også at lave individuelle test 

på elever i fokuseret indsats. I enkelte tilfælde testes også elever, der ved gruppetesten placerer sig i 

generel indsats, hvis dette ikke stemmer umiddelbart overens med børnehaveklasselederens billede af 

elevens sproglige forudsætninger i hverdagen. Her afsløres det også at en ”generel score” kan dække over 

en meget stor variation på delområdet, der kan fordre en særlig opmærksomhed fx på skrift og eller 

ordforråd.  

I januar/februar gentages de individuelle test, og der afholdes en opfølgende konference for at følge 

progressionen hos de elever, der har modtaget særlig tilrettelagt undervisning. Det generelle billede er at 

eleverne rykker sig meget, hvilket også afspejler sig i gode læseresultater i indskolingen.  

Børnehaveklasselederne deltager desuden sammen med det øvrige lærerpersonale i Vibeskolens fagudvalg 

med fokus på sprog. Der har f.eks. været afviklet et aktionslæringsforløb i 0. a med særlig vægt på 

sprogforståelse og ordforråd.  

Sideløbende med vores interne fokus på sprog har skolen et forpligtende samarbejde med vores 

kommunale distriktsbørnehaver.  Samarbejdet er både på ledelses- medarbejder og børneniveau. Der 

afholdes  temaaftner for det pædagogiske personale, hvor vi bl.a. har fokus på, hvorledes vi i samarbejde 

kan arbejde på at højne børnenes sproglige forudsætninger. Eleverne fra 2.+3. årgang har været på besøg i 

børnehaverne og læst historier for børnehavebørnene og elever i kommende 0. klasser kommer på 

skolebesøg. 

OBS: Rambøll har fra skoleåret 2018/19 skiftet system til at måle sprogvurdering. Skoleåret 2018/19 er 

derfor med resultater fra det nye system mens tidligere år er med resultater fra det ældre system. Derfor er 

resultaterne opgjort hver for sig og sammenligning mellem årene skal tages med forbehold. 

4.4.1 Antal sprogvurderinger i børnehaveklassen på Vibeskolen 

Antal Sprogvurderinger 

 2016/17 2017/18 

Gruppetest 47 51 

Individuel test 23 27 

I alt 70 78 

 

Antal Sprogvurderinger 

 2018/19 

Klassetest 50 

Individ test 30 

I alt 80 
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Fordeling på indsatsområder, landsnorm 

 

4.4.1.1 Sprogvurderingsscore opgjort på indsatsgrupper 

Nedenstående tabel viser resultat for 0. klasse i efteråret 16/17, samt opfølgningsresultat på samme klasse 

i foråret 17/18. Det fremgår af tabellen, at vores indsats over for de elever, der har særligt behov har flyttet 

næsten alle elever over i den generelle indsats.  
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4.4.1.2.1 Samlet sprogvurderingsscore opdelt på de fire sproglige dimensioner – 2016/17 og 2017/18 

 

 

4.4.1.2.2 Samlet sprogvurderingsscore opdelt på de tre sproglige dimensioner – 2018/19 
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4.4.1.3.1 Talesproglige færdigheder (Sprogforståelse) fordelt på indsatsgrupper og køn, Vibeskolen 

2018/19 

 

4.4.1.3.2 Før-skriftlige færdigheder fordelt på indsatsgrupper og køn, Vibeskolen 2018/19 

 

Samlet set  fremgår det, at der er meget stor forskel på elevernes talesproglige forudsætninger og 

skriftsproglige forudsætninger.  Trods fremgang  møder Vibeskolens elever fortsat ind i skolen med ringere 

forudsætninger end landsnormen og kommunens øvrige børn. Dette gælder særligt på delområdet forlyd i 

de skriftsproglige forudsætninger.  Her skal vi stadig have et særligt fokus i vores samarbejde med 

børnehaverne. At pigerne præstere ringere end drengene i sprogvurderingen skyldes nogle to-sprogede 

piger, hvis sproglige forudsætninger endnu ikke er på niveau.  

 

4.5 Øvrige resultater 

4.5.1 Testresultater for læse- og matematiktest 

4.5.1.1 Sætningslæs 1 og ordlæseprøven 1. årgang 

1. årgang ordlæseprøve 

 Før-fasen Erkendelse  Stabilisering Beherskelse Automatisering 

Klasse 1 0 7,1 14,3 21,4 57,1 

Klasse 2 0 12,5 37,5 18,8 29,4 

Klasse 3 0 10,5 5,3 31,6 52,6 

Vibeskolen 
samlet 

0 10,2 18,4 24,5 46,9 

Landsnorm 0,9 10,8 20,7 29,2 38,4 
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Første testning af eleverne i oktober 1. klasse drøftes på en læsekonference med dansklærere og 

læsevejledere. Her finder vi ud af om resultaterne svarer til lærernes daglige iagttagelser, og hvordan 

planerne for elevernes læseudvikling fortsat støttes på bedste vis. På konference sparres desuden på 

didaktiske muligheder og udfordringer i forhold til differentiering.  

Elever der skønnes udfordret på deres læseudvikling (elever der ligger i Før-fasen eller Erkendelsesfasen) 

tilbydes et læseløft-kursus. Et kursus hvor der 3-4 gange ugentligt arbejdes med bl.a. afkodningsstrategier 

og hvor der i samarbejde med hjemmet trænes læsning.  

Det ser ud til at være en indsats, der er givet godt ud for i maj/juni ligger vi pænt over landsgennemsnittet. 

1. årgang testet med sætningslæs  

 Før-fasen Erkendelse  Stabilisering Beherskelse Automatisering 

Klasse 1 0 28,6 28,6 28,6 14,3 

Klasse 2 12,5 0 62,5 25 0 

Klasse 3 0 10,5 57,9 15,8 15,8 

Vibeskolen 
samlet 

4,1 12,2 51 22,4 10,2 

Landsnorm 3,9 25,5 49,9 15,3 5,4 
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4.5.1.2 Sætningslæseprøve 2 

4. årgang testet med sætningslæseprøve 

 Før-fasen Erkendelse  Stabilisering Beherskelse Automatisering Elite 

Klasse 1 7,1 14,3 35,7 28,6 14,3 0 

Klasse 2 0 9,1 27,3 59,1 4,5 0 

Klasse 3 8 12 36 28 16 0 

Vibeskolen 
samlet 

4,9 11,5 32,8 39,3 11,5 0 

Landsnorm 0,5 7,1 39,5 37,1 13,8 1,9 

 

 

På 4. årgang ligger vi pænt i sætningslæseprøven, dog med for stor andel af usikre læsere. De særlige tiltag 

der har været i Nyborg bl.a. i forbindelse med projekt ”Læsningen er Løs i Nyborg” ser desværre ikke ud til 
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helt at kunne eliminere den udfordring, der er generelt med at resultaterne på 4. årgang ligge under 

niveau. 

Ofte viser der sig desværre en tendens til at de elever, der i 0.klasses sprogvurdering lå i kategorierne 

særligt- og fokuseret, atter præsterer dårligt på mellemtrinet. Dette kalder på stor opmærksomhed, når vi 

trods særlige indsatser tilsyneladende ”kun” lykkede med at løfte eleverne tilstrækkeligt til at præstere i 

læsning på indskolingsniveau, hvor det primært er eleverne afkodningsfærdigheder, der måles på. Et bud 

kan være, at deres sproglige forudsætninger fortsat ikke er tilstrækkelige til de krav, der stilles på 

mellemtrinet. 

Denne udfordring er ikke Vibeskolens alene, hvorfor vi også er meget tilfredse med, at der er lavet en 

kommunal indsats med ”Sproglig udvikling i Skolen”, hvor der særligt vægtes et løft på vejlederniveau. 

Denne indsats har vi valgt at understøtte med at lave et lokalt fagudvalg på Vibeskolen med fokus på sprog 

og vi forventer ad den vej at få et sprogligt løft i alle skolens fag. 

4.5.1.3 Matematik Mat 2  

2. årgang testet med MAT2 

 

Vibeskolen har i de sidste par år haft særligt fokus på matematik i indskolingen. Vi har nogle rigtig flotte 

resultater, der ligger langt over normen. Vi har en særlig indsats i 0. klasse, hvor matematikvejleder 

screener alle elever i forhold til matematiske kompetencer gennem forskellige opgaver. De elever, der har 

svært ved at løse opgaverne kommer igennem et særligt tilrettelagt forløb med matematikvejleder. Dette 

sker i samarbejde med forældre. Vi arbejder også systematisk med ROS i indskoling.  

 C0/C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9-C10 

Klasse 1 0 1 1 0 5 3 4 3 2 

Klasse 2 1 0 0 3 7 1 4 4 0 

Vibeskolen 2,6 2,6 2,6 7,7 30,8 10,3 20,5 17,9 5,1 

Norm 4 7 12 17 20 17 12 7 4 
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Resultaterne i matematik på 3. årgang i de nationale test er forbedret hvert år de sidste 3 år. Ovenstående 

matematiktest på 2. årgang viser også resultater, der ligger væsentlig over landsgennemsnit. Vi har haft en 

særlig fokuseret indsats i matematik i indskolingen siden 2017. Den ser ud til at virke. 

4.5.1.4 Mat 5  

5. årgang testet med MAT 5 

 C0/C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9-C10 

Klasse 1 4 4 3 1 5 1 0 0 0 

Klasse 2 0 1 1 4 7 4 4 0 0 

Vibeskolen 10,3 12,8 10,3 12,8 30,8 12,8 10,3 0 0 

Norm 4 7 12 17 20 17 12 7 4 

 

Resultaterne i Mat 2 var rigtig flotte, men resultaterne fra vores egen test på 5. årgang (mat 5) ligger 

væsentlig under landsgennemsnit. Generelt ser det dog ikke ud til, at der er et mønster i, at vores elever er 

mindre gode til matematik på mellemtrinnet i forhold til landsgennemsnit. I de nationale test ligger vi over 

landsgennemsnit for 6. årgang i 2018/19. Ovenstående årgang (nuværende 6. årgang) skal vi have en særlig 

opmærksomhed på. Vi kan se, at samme årgang præsterede under niveau i nationale test da de var 3. 

årgang.  
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5 Trivsel 
SKRIV LIDT GENEREL TEKST 

 

5.1 Elevernes trivsel 
Vi arbejder løbende med elevernes trivsel. Den årlige trivselsundersøgelse giver os en indikation på den 

samlede trivsel på Vibeskolen. Den vurderes til at være rigtig god. Den årlige nationale trivselsundersøgelse 

giver os dog ikke tilstrækkelige oplysninger om den enkelte klasse og den enkelte elevs trivsel. Derfor 

arbejder vi løbende med klassetrivsel.dk på klasseniveau. Vi har årlige trivselskonferencer. 

Trivselskonferencen på Vibeskolen har til formål at understøtte Vibeskolens trivselsmål: 

• Trivslen skal øges. Alle børn skal være glade for at komme i skole og føle sig trygge  

Rammer for trivselskonferencen er flg.:  Afdelingsledere anviser tid i kalenderen. Trivselskonferencerne 

afholdes matrikelvis.  I fase 1 deltager SFO leder ud over årgangsteam og afdelingsleder.  Ved behov melder 

afd. leder videre til AKT-teamet. Trivselskonferencerne afholdes på baggrund af undersøgelser i 

Klassetrivsel.dk. målrettet den enkelte fase og klasse.  

Inden trivselskonferencen kategoriseres klassens elever ud fra nedenstående kriterier: 

• Grønne elever: Jeg har god kontakt og god relation til disse elever  

• Gule elever: De elever jeg ikke har meget kontakt med. Vi søger sjældent hinanden  

• Røde elever: De elever jeg har et konfliktfyldt forhold til 

Trivselskonferencen afsluttes med aftaler om handlinger. 
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5.1.1 Trivsel 0.-3. klasse 

5.1.1.1 Svarfordeling på udvalgte spørgsmål, 2019 skoleniveau 
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Note: Den nationale trivselsmåling består af 20 spørgsmål for eleverne indskolingen. Ovenstående syv spørgsmål er udvalgt som 

pejlemærker for trivslen, efter anbefaling ad Dansk Center for Undervisning. Kilde: 

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1546.aspx 

Der er generelt en god trivsel i 0.-3. klasse.  

5.1.2 Trivsel i 4.-9. klasse 

5.1.2.1 Samlet indikator for trivsel og indikatorer opdelt på temaer, skoleniveau 

 
Note: Den nationale trivselsmåling for elever på 4.-9. klassetrin opgøres på en skala fra 1 til 5, hvor 1 repræsenterer den ringest 

mulige trivsel og 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel. Den nationale trivselsmåling består af 40 spørgsmål. 29 af de 40 spørgsmål 
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indgår i beregningen af de fire viste temaer. Kilde: https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1554.aspx 
 

5.1.2.2 Fordeling på elevernes gennemsnit, opdelt på temaer 
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Note: Den nationale trivselsmåling for elever på 4.-9. klassetrin opgøres på en skala fra 1 til 5, hvor 1 repræsenterer den ringest 

mulige trivsel og 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel. Figurerne viser fordelingen af elevernes gennemsnit på denne skala opdelt i 

grupperne: Andel elever med et gennemsnit fra 1,0 til 2,0; andel elever med et gennemsnit fra 2,1 til 3,0; andel elever med et 

gennemsnit fra 3,1 til 4,0 samt andel elever med et gennemsnit fra 4,1 til 5,0.  

Kilde: https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/19.aspx 

Der er generelt en god trivsel i 4.-9. årgang. Vi ser også en lille øgning af trivsel over de sidste 3 år. Det kan 

måske hænge sammen med, at vi de sidste år har været systematiske i forhold til at afholde elevsamtaler 

med den enkelte elev. Den social trivsel er særlig høj. Det tyder på, at vores elever kan lide at komme her 

på skolen. Der er måske her en sammenhæng med et forholdsvis lavt elevfravær på Vibeskolen.   

 

5.2 Elevernes fravær 
Vi har løbende fokus på fravær. Vi følger systematisk op på fravær og reagerer ved kontakt til forældre, når 

fravær bliver bekymrende. Alle ledere får fraværsliste på hvert barn hver måned.  
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5.2.1 Det gennemsnitlige elevfravær i procent opdelt på fraværstype 

 
Note: Medtaget er kun Folkeskoler. Den gennemsnitlige fraværsprocent er beregnet som et gennemsnit af de enkelte elevers 

fraværsprocent. Det betyder, at hver elev vægter lige meget i beregningen. Skolerne indberetter elevernes dagsfravær. Det er op til 

skolelederen på de enkelte skoler at fastsætte, hvordan dagsfravær defineres. 

Kilde: https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1566.aspx 

Vi har gennem mange år haft et forholdsvis lavt elevfravær på Vibeskolen. Vi har en lang tradition for at 

have fokus på fravær. Trods det lave fravær, så har vi enkelt-elever, som har alt for højt fravær, og hvor vi 

derfor har særlige indsatser og fokus gennem Nyborgmodellen 

 

6 Øvrige kvalitetsoplysninger 
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6.1 Kompetencedækning 

6.1.1 Kompetencedækning opdelt på fag 

 
Note: Kompetencedækningen er et udtryk for, hvor stor en andel af elevernes undervisningstimer, der varetages af undervisere med 

’undervisningskompetence’ eller ’tilsvarende kompetencer’. Kompetencedækningen er opgjort på timeniveau og undersøgelsesenheden 

er klokketimer. Timerne er beregnet ved at gange antallet af klasser i et fag på et klassetrin med det vejledende timetal i det 

pågældende fag og klassetrin. 

Kilde: https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1564.aspx  
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Vi har i skoleåret 18/19 haft 2 lærere på barsel. Det er grunden til, at vi ikke har 100 % kompetencedækning 

i dansk. Kompetencedækning i engelsk og madkundskab er forholdsvis lav. Dette er også begrundet i de to 

barselsvikariater, hvor det ikke lykkedes os at finde vikarer med den optimale fagkombination.  

6.1.2 Kompetencedækning opdelt på klassetrin 

 
Note: Kompetencedækningen er et udtryk for, hvor stor en andel af elevernes undervisningstimer, der varetages af undervisere med 

’undervisningskompetence’ eller ’tilsvarende kompetencer’. Kompetencedækningen er opgjort på timeniveau og undersøgelsesenheden 

er klokketimer. Timerne er beregnet ved at gange antallet af klasser i et fag på et klassetrin med det vejledende timetal i det 

pågældende fag og klassetrin. 

Kilde: https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1564.aspx 

Vores forholdsvis lave kompetencedækning i fase 1 skyldes vores få-lærerprincip, hvor få lærere ikke 

dækker alle fag. Vi vurderer, at de tætte relationer og en mindre kompleksitet skal prioriteres i de små 

klasser. 

Den forholdsvis lave kompetencedækning på 7. årgang skyldes  2 barselsvikariater i skoleåret 2018/19. 

 

6.1.3 Uddannelsesindsatser 

P.g.a. en stram økonomi, så har vi haft et uddannelsesstop for større uddannelser i 2018/19. Vi har i 

skoleåret 19/20 igen åbnet op for større uddannelser. Vi er bl.a. ved at uddanne en AKT-pædagog samt en 

læsevejleder. 

Trods besparelser, så har vi haft løbende faglige opdateringer på diverse temadag og konferencer.  
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6.2 Forældretilfredshed 

6.2.1 Forældrenes samlede tilfredshed 

 
Note: Figuren viser forældrenes gennemsnitlige tilfredshed på baggrund af spørgsmålet ’Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns 

skole?’. Kilde: Rambøll - Kommunens forældretilfredshedsundersøgelse 2019. Forældrene har svaret på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder 

”meget utilfreds”, og 5 betyder ”meget tilfreds”. Den fulde tilfredshedsundersøgelse kan ses på skolens hjemmesiden fra 1. januar 

2020. 

 

Godt 58 % af vores forældre har svaret på forældretilfredshedsundersøgelsen. Det er for lidt til at vi kan 

sige noget helt præcis om vores forældres tilfredshed. 42 % af vores forældre har ikke svaret på 

undersøgelsen. Gad vide, hvordan resultatet ville have set ud, hvis alle havde svaret. Så vi må nøjes med at 

se tendenser i undersøgelsen. Det ser ud til, at der er en god tilfredshed med Vibeskolen.   Vores 

forældretilfredshed er faktisk steget lidt ii 2019. Den ligger nu på landsgennemsnit. 
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6.2.2 Forældrenes tilfredshed opdelt på temaer, skoleniveau 

 
Note: Figuren viser forældrenes gennemsnitlige tilfredshed på baggrund af spørgsmålet ’Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns 

skole?’. Kilde: Rambøll - Kommunens forældretilfredshedsundersøgelse 2019. Forældrene har svaret på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder 

”meget utilfreds”, og 5 betyder ”meget tilfreds”. 

 

Det ser ud til, at vi er steget lidt på stort set alle parametre.  

 

6.2.3 Forældrenes tilfredshed opdelt på klassetrin, skoleniveau 

Klassetrin 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Total 
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4,1 3,9 4,0 3,7 3,8 3,8 3,7 3,5 3,4 3,6 3,8 
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skole og 
hjem 

Barnets 
trivsel 

3,9 3,9 3,8 3,7 3,6 3,7 3,5 3,5 3,6 3,6 3,7 

Note: Figuren viser forældrenes gennemsnitlige tilfredshed på baggrund af spørgsmålet ’Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns 

skole?’. Kilde: Rambøll - Kommunens forældretilfredshedsundersøgelse 2019. Forældrene har svaret på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder 

”meget utilfreds”, og 5 betyder ”meget tilfreds”. 

<3,0 <3,5 <4,0 <4,5 ≥4,5 

 

Resultaterne fra de enkelte årgange/klasser vurderes i forhold til de oplevelser, som vi har med forældrene 

i dagligdagen. Det kan være svært at tolke på den enkelte klasse. Den lave svarprocent kan betyde, at 

ganske få forældresvar i en klasse kan have stor positiv eller negativ betydning.  

Vi kan se af den fulde undersøgelse, at der er en meget god forældretilfredshed i afdeling Aunslev. Det  er 

glædeligt. Der har gennem mange år været en hvis skepsis blandt forældre over for Vibeskolen i afdeling 

Aunslev. Vi har også været spændte på, hvordan forældrene ville modtage den aldersintegrerede 

undersøgelse. Vi tager det som et signal om, at vi er gået den rigtige vej, og at forældrene er meget trygge 

ved, at have deres barn i afdeling Aunslev. 

 

6.2.4 Forældrenes tilfredshed SFO, skoleniveau 

 
Note: Figuren viser forældrenes gennemsnitlige tilfredshed på baggrund af spørgsmålet ’Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns 

skole?’. Kilde: Rambøll - Kommunens forældretilfredshedsundersøgelse 2019. Forældrene har svaret på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder 

”meget utilfreds”, og 5 betyder ”meget tilfreds”. 
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Forældretilfredsheden med SFO er steget på 3 parametre. Det til trods for, at vi havde en del turbulens i 

forbindelse med afsked af SFO-leder i afdeling Aunslev. 

 

6.3 Folkeskolereformen 

6.3.1 Understøttende undervisning 

I fase 1, 0.-3. klasse, står vores SFO-pædagoger for den understøttende undervisning. Her arbejdes primært 

med elevernes trivsel og deres sociale kompetencer. En af de understøttende timer i fase 1 er defineret 

som studietid. Her er der både en lærer og pædagog. Denne time bruges til elevsamtaler samtidig med at 

der er et særligt fagligt fokus med test eller træning.   

I fase 2 og 3, 4.-9. klasse har vi konverteret 2 understøttende undervisningstimer til 2-lærertimer. Her 

afholdes også elevsamtaler. Der er samtidig et fagligt fokus, hvor der arbejdes med faglig fordybelse og 

faglig træning i særlige områder. Vi forsøger at tilgodese, at der i 2-lærer timerne er både en lærer med 

humanistiske fag og en lærer med naturfaglige fag.  

 

6.3.2 Åben Skole 

Det er rigtig svært at give et kort samlet billede af, hvordan vi arbejder med den åbne skole. Derfor er der i 

nedenstående oplistet alle de aktiviteter, som vi har lavet i det sidste år, som går ind under begrebet ”den 

åbne skole”. 

Som det ses af nedenstående, så er aktiviteterne mangfoldige og de har meget forskellig karakter. Nogle 

aktiviteter er meget bundet til lokalområdet, f.eks. vores samarbejde med de lokale idrætsforeninger og 

lokale virksomheder. Disse aktiviteter har et tosidigt sigte – både et læringsmæssigt for vores elever og et 

strategisk sigte i forhold til, at skolen skal være en god samarbejdspartner for lokalsamfundet. Det er 

betydningsfuldt i et forholdsvis lille lokalsamfund.  

Mange aktiviteter har et specifikt læringsmæssigt indhold som f.eks. forfatteroplæg, kor eller oplæsning. 

Andre aktiviteter har et specifikt socialt indhold f.eks. hyttetur. En stor del af aktiviteterne har både et 

læringsmæssigt og et socialt indhold som f.eks. lejrskole, teatertur, Lego League, museumsbesøg.  

Aktiviteterne i den åbne skole er med til at gøre undervisningen og skoledagen varieret og eleverne indgår 

her typisk i anderledes læringsmiljøer.  

Aktiviteter i den åben skole: 

Fase 1 
Skoleskak – instruktør ude fra 
Skolefest 
Juleklippedag med bedsteforældre 
Hyttetur 
Samarbejde med børnehave med oplæsning 
LEGO WRO på 3. årgang 
Håndboldkaravane 
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Besøg fra WHO med forløb om verdensmål 
Cafearrangementer ift. præsentation af elevernes produkter 
Mit Østfyn 
Læsningen er løs 
Kor 
Musikskole med i musikundervisningen 
Deltagelse i Sigurd Barret i Odense koncertsal 
DGI badminton 
Tennis 
Oplæsning Nyborg bibliotek 
Biografdag i Nyborg 
Odense teater 
Morgensamling m. aktører udefra fx præsten ved højtider 
 
 

Fase 2 
Forfatteroplæg 
Teatertur 
Mit Østfyn 
Borglege 
Cykelbane 
Lejrskole til Bornholm 
Skolefest 
Vibeskoven 
Kegleturnering 
Besøg fra WHO med forløb om verdensmål 
Cafearrangementer ift. præsentation af elevernes produkter 
Skole-OL 
Besøg på kraft/varmeværk Nyborg Kommune 
Naturvejleder 
Davinde grusgrav – Over sø og land 
Samarbejde med dansk skoleidræt, hvor vi deltager i diverse idrætsaktiviteter 
”Skoleskydning”  
DGI-badminton 
 

7. årgang 
Udsyn i udskolingen 
Cykelbanen 
Foredrag: naturvidenskabsugen 
Præsentation af Ungdomsskolen 
Masse eksperiment  
Nyborg gymnasium løb  
 
8. årgang 
Introkursus og erhvervspraktik  
Foredrag: naturvidenskabsugen 
8.c: Skriveworkshop med forfatter 
Præsentation af Ungdomsskolen 
FN undervisning i verdensmål 
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FLL 
Læringslokomotivet 
Skolehåndbold stævne 
Check point one (forsvaret) 
Bryd tavsheden, foredrag 
City of educatia, UUO 
Nyborg gymnasium løb  
 
 
9. årgang 
Lejrskole i Berling 
9. brobygning  og erhvervspraktik 
9.d: Skriveworkshop med forfatter 
Foredrag: naturvidenskabsugen 
Præsentation af Ungdomsskolen 
Foredrag: Sikker trafik 
Valgfagsuge med underviser fra Ungdomsskolen 
Check point one (forsvaret) 
Byrådsdag samt besøg af borgmesteren 
Økonomiklub, samarbejde med HHX Nyborg gymnasium 
Bryd tavsheden, foredrag 
Foredrag om misbrug og konsekvenser  
Samarbejde med Nyborg gymnasium om emne dage  

 

7 Skolens handlingsplan vedr. faglige resultater 
Som det fremgår af kvalitetsrapporten, så skal vi præstere bedre i de skriftlige prøver ved 9. klasses 

eksamen.  

Vi har på baggrund af de dårlige resultater analyseret på resultater generelt på Vibeskolen. Disse analyser 

ligger til grund for elementerne i handleplanen. Handleplanen indeholder tiltag på kort sigt og tiltag som 

har et mere langsigtet perspektiv. 

Handlinger på kort sigt. 

Vi kan se af testresultater fra nationale test samt resultater fra lokale test, at vi generelt ligger på et fagligt 

niveau på Vibeskolen, som matcher niveau på landsplan. Vi kan også se af de standpunktskarakterer, der 

gives af lærerne, at eleverne vurderes til at præstere bedre i dagligdagen end de gør til eksamen. Der er 

ingen test at forholde sig til på 9. årgang, men vi kan se af testresultater på 8. årgang, at de ligger på niveau 

med landsplan i dansk og matematik. Det tyder på, at vores elever har faglige kompetencer, som de viser i 

dagligdagen. Vi kan også se af vores mundtlige resultater, at vores elever kan præstere fagligt på et ganske 

godt niveau. Det kan tyde på, at der er ting omkring selve eksamenssituationen, som vi skal være 

opmærksomme på. Det kan se ud til, at vores elever har svært ved at håndtere den situation, hvor de 

sidder alene med en opgave, og selv skal have en strategi for at tilgå opgaven. Derfor vil handlingerne på 

kort sigt fokusere på en optimering af, hvordan vi hjælper vores elever med, hvilke strategier der kan 

hjælpe dem i en eksamenssituation.  Handlingerne vil også fokusere på, at eksamen ikke er nogen let 

opgave, og at eleverne skal tage situationen dybt alvorlig.  
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I det flg. er tiltag på kort sigt oplistet: 

 Vi har siden reformens indførelse arbejdet med den lektiefri skole. Det har vi ændret fra 1. august 

2019. Der er brug for, at eleverne bliver sat i situationer, hvor de selv sidder og skal løse opgaver. 

Det betyder ikke et stort ”ryk-ind” af lektier derhjemme, men en mulighed for, at lærerne kan give 

eleverne opgaver for, som de skal løse på egen hånd. 

 Vi sikrer, at lærerne er helt opdaterede på de bekendtgørelser, der ligger fra UVM, således at de 

kan give eleverne præcise anvisninger for, hvilke krav der er til de forskellige prøver. Lærerne i 7.-9. 

klasse deltager alle i den fælles opdatering i kommunen i februar måned.  

 Vi indkalder forældre til forældremøde i april måned umiddelbart inden de skriftlige prøver går i 

gang. Her orienterer vi forældre om bestemmelser og retningslinjer for 9. klasses prøven. Vi 

pointerer også vigtigheden af, at de bakker deres børn op og understøtter dem i den opgave det er, 

at gå til 9. klasses prøven.  Forældre får til mødet udleveret og gennemgået  folderen ”Når du skal 

til prøve”.  

 Folderen ”Når du skal til prøve” gennemgås for elever inden de skriftlige prøver. 

 I foråret 2020 har vi et særligt fokus på de ordblinde elever. Vi laver et særligt undervisningsforløb 

over 7-10 timer med læsevejleder for disse elever, således at vi sikrer, at de har helt styr på, 

hvordan de bruger hjælpemidler til prøverne.  

 Der arbejdes specifikt med faglig træning i fagene 1 time om ugen i 9. klasse, hvor der er 2 lærere 

på en klasse. Dette er sat i værk fra skoleårets start.  

 I forbindelse med de mundtlige prøver, udarbejder vi en plan for eleverne, hvor de på prøvefrie 

dage skal komme på skolen op til de enkelte prøver for at arbejde med forberedelse af det fag de 

skal prøves i. Der bliver mødepligt for alle elever i 9. årgang til disse dage.  

 

Handlinger på lang sigt. 

Vi har 2 hovedpunkter, som vi skal have fokus på i et langsigtet perspektiv. 

1. Fokus på god undervisning 

2. Styrkelse af feed-back kultur, således at eleverne får systematisk feed-back på deres læring. 

 

Ad 1: 

I forbindelse med undersøgelsen af den professionelle kapital på skolerne er det værd at hæfte sig ved, at 

en stor del af lærerne  oplever, at de ikke er tilfredse med den kvalitet, de leverer i undervisningen. I den 

sammenhæng skal det nævnes, at følelsen af ikke at udføre kerneydelsen godt nok ofte er til stede i 

jobfunktioner, hvor man har med mennesker at gøre.  

Der er ingen tvivl om, at der hver dag bliver leveret rigtig meget god undervisning på Vibeskolen. Vi har 

drøftet resultat fra undersøgelsen i TRIO-gruppen, og vi har besluttet, at vi skal have fokus på vores 

kerneydelse, så vi får synliggjort og italesat den gode undervisning.  Derfor skal vi have igangsat et forløb,  

hvor vi har fokus på ”God Undervisning”.  
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På baggrund af en tilbagemelding om resultaterne af undersøgelsen af professionel kapital igangsætter vi 

et forløb, hvor lærerne sammen med nærmeste leder på baggrund af formulerede spørgsmål, skal 

reflektere over ”Hvad er god undervisning”. Refleksionen kommer til at foregå i årgangsteam. Vi har 

efterfølgende drøftelse i pædagogisk råd, hvor vi videndeler på baggrund af refleksionerne i årgangsteam. 

På baggrund af tilbagemeldinger i pædagogisk råd i marts 2020, udarbejder vi plan for det videre arbejde 

med fokus på ”God undervisning”. 

Målet er, at vi særligt i årgangsteam, men også i andre mødefora, får dagsordenssat ”God Undervisning”, så 

vores kerneydelse i højere grad bliver omdrejningspunkt for vores teamsamarbejde. 

Ad 2: 

Der er evidens for, at feed-back til elever betyder en øget læring. Der sker rigtig  meget feed-back til elever i 

forbindelse med den almindelige undervisning. Der er dog brug for, at vi arbejder mere systematisk med 

feed-back til eleverne. Vi har endnu ikke lagt os fast på, hvordan vi skal arbejde med det. Det drøfter vi 

forud for kommende skoleår 20/21, hvor vi skal have rammesat arbejdet med feed-back til eleven enten 

som et fokus i fagudvalg eller som et vejlederfokus, hvor vi sammen med vejlederne definerer rammer for, 

hvordan de i samarbejdet med faglærerne, faciliterer processer for at understøtte en systematisk feed-back 

kultur på skolen. 

 

8 Skolebestyrelsens udtalelse 
I forhold til afsnit 3, som omhandler en sammenfattende helhedsvurdering ønsker skolebestyrelsen, at 

brobygning mellem de to afdelinger træder tydeligere frem. Der er systematisk brobygning på alle årgange. 

Men et særligt fokus på den brobygning, som pågår på 6. årgang med henblik på at fastholde elever i 6. A 

Aunslev på Vibeskolen i 7. klasse. Ud over at indgå i de praktisk musiske fag i afdeling Ullerslev en dag om 

ugen, så er der også en fælles skolerejse til Bornholm på 6. årgang.  

Som skolebestyrelse bakker vi meget op om målsætningen om, at alle elever skal til FP9. Det er vigtigt, at vi 

giver alle elever de bedste muligheder for at gennemføre prøven efter 9. klasse og dermed muligheden for 

at komme videre på en ungdomsuddannelse.   

Skolebestyrelsen vil gerne kvittere for, at man allerede inden sommerferien 2019 blev orienteret om 

resultater fra de skriftlige prøver 2019. Der har været en stor åbenhed omkring de dårlige resultater ved de 

skriftlige prøver ved Folkeskolens 9. klasses prøve. Ligeledes blev alle forældre på Vibeskolen orienteret om 

det i Nyhedsbrev i begyndelsen af september måned. Der har været en stor åbenhed omkring det.  

Skolebestyrelsen bemærker den store forskel i eksamenskarakterer i de skriftlige prøver i dansk mellem 

drenge og piger.  Der er en markant forskel i dansk. Der er en forventning om, at tiltagene omkring 

kommende prøver  i særlig grad vil tilgodese drengenes forberedelse af eksamen og dermed være med til 

at højne karaktererne for drengene. 

I forhold til forskellen standpunktskaraktererne og eksamenskarakteren ser skolebestyrelsen også, at det  

er vigtigt, at eleverne forberedes godt til prøvesituationen. Skolebestyrelsen bakker i den sammenhæng 

meget op om, at Vibeskolen er gået væk fra at være en lektiefri skole. 
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Der er en ny uddannelsesparathedsvurdering, hvor eleverne skal vurderes i forhold til alle 

ungdomsuddannelser. Skolebestyrelsen ser frem til at se et benchmark med andre skoler. Det er svært på 

baggrund af nuværende data at vurdere, om Vibeskolen ligger fornuftigt i forhold til antallet af elever, der 

vurderes uddannelsesparate. Det bliver spændende at se et benchmark på de tal frem over.  

Det er et fokuspunkt på Vibeskolen, at vi gerne vil have 100% af vores elever, der er i ungdomsuddannelser 

15 måneder efter afslutning på 9. klasse. Det er ambitiøst at arbejde med 100 % målsætninger, men det er 

en god og vigtig målsætning. 

Vi får forholdsvis mange elever ind i 0. klasse med manglende før-skriftlige færdigheder. Spørgsmålet er om 

det følger vores elever gennem hele skoletiden? Det er et vigtigt opmærksomhedspunkt. 

Skolebestyrelsen bemærker, at der  er en generel stigning i vores trivsel blandt elever gennem de sidste 3 

år.  

Skolebestyrelsen vil gerne appellere til alle vores forældre om, at de besvarer 

forældretilfredshedsundersøgelsen hvert 2. år. Det er for dårligt at kun 58 %  af vores forældre besvarer 

undersøgelsen.  

Skolebestyrelsen bakker op om skolens handlingsplan i forhold til at løfte karaktererne ved Folkeskolens 9. 

klasses prøve (FP9) 

Skolebestyrelsen har p.t. et særligt fokus på udvikling af et endnu bedre skole-hjem samarbejde.  Dette 

fokus fremgår ikke af kvalitetsrapporten og skal derfor med her i skolebestyrelsens bemærkninger til 

rapporten. 

 

 

 

 


