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1. Indledning
Alle landets skoleafdelinger skal udarbejde en kvalitetsrapport for kommunens skoleområde hvert 
2. år. Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en 
systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunens folkeskoler.

Rapporten indeholder, jf. bekendtgørelsen om kvalitetsrapporter i Folkeskolen (nr. 698 af 23. juni 
2014), en beskrivelse af de resultater og mål, der skal ligge til grund for kommunalbestyrelsens 
vurdering af niveauet i kommunens skolevæsen. Kvalitetsrapporten behandler således primært de 
lovpligtige data, som bekendtgørelsen påbyder.

Formålet med rapporten er derfor ikke at foretage en samlet afrapportering af kvaliteten i skolerne, 
men derimod at skabe det nødvendige grundlag for nogle gode drøftelser i skolebestyrelserne, 
blandt fagfolk og forældre, samt i byrådet og blandt alle andre skole interesserede om kvaliteten i 
folkeskolerne og deres videre udvikling. 

1.2 Hvordan er kvalitetsrapporten blevet til ?
Denne kvalitetsrapport er baseret på skoleåret 2016/2017.

Kerteminde Kommunes udarbejdelse af kvalitetsvurderingen foregår ud fra et koncept, som bygger 
på 3 overordnede elementer:

 Nationale data
 Kvalitetssamtaler 
 Evt. tema udvalgt af Børn- og Skoleudvalget

De nationale data trækkes fra et nationalt ledelsesinformationssystem (LIS) og kan eksempelvis 
være eksamensresultater, trivselsmålinger, resultater af de nationale test, måltal for inklusion – både 
på kommuneniveau og skoleniveau. Disse tal vurderes eksempelvis i forhold til de nationalt 
fastsatte mål (se afsnit 3.1) og niveauet på landsplan.

Kvalitetssamtalerne er selvstændige samtaler som afholdes årligt på hver enkelt skole – som et 
internt arbejdsværktøj - hvor skolechefen, en konsulent fra Skoleafdelingen samt skolens samlede 
ledelse deltager. Disse samtaler giver mulighed for at drøfte alle væsentlige aspekter i forhold til 
den enkelte skole, såsom skolens resultater, særlige udfordringer, fysiske forhold, børnetal, visioner 
og initiativer og meget andet. Kvalitetssamtalerne blev gennemført første gang i 2014, og både 
skolernes ledelser og skoleafdelingen finder kvalitetssamtalerne udbytterige. 

Det daværende Børn- og Skoleudvalg har også haft mulighed for at udpege et særligt område, som 
de ønsker belyst i kvalitetsrapporten: Økonomi som følge af ændret tildeling og skolernes oplevelse 
af andre følgevirkninger af en ændret elevtildeling.

Kvalitetsrapporten giver politikere, skoleledelse, skoleafdeling og skolebestyrelser et indblik i 
kvaliteten af undervisningen og den pædagogiske praksis på skolerne. Samtidig giver det et godt 
grundlag for didaktiske drøftelser og fortsat kvalitetsudvikling på skolerne.  
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2. Sammenfattende helhedsvurdering
Skolerne i Kerteminde Kommune er  velfungerende og leverer alle gode resultater på forskellige 
vigtige områder. Der er kompetente ledere og medarbejdere, som sammen præsterer et flot stykke 
arbejde i forhold til at give hver enkelt elev de bedst mulige betingelser for at lære mest muligt. De 
seneste år har været præget af mange store forandringer og nye tiltag – dels de direkte konsekvenser 
af reformen, og dels de mange nye initiativer, der skal medvirke til at skabe bedre læring og trivsel 
fremover. Endelig en ny budgettildelingsmodel hvor tildelingen til skolerne blev ændret fra 
klassetildeling til elevtildeling samtidig med implementering af store besparelser. 

Faglighed
Karakterniveauet for det samlede skolevæsen ligger under landsgennemsnittet.  I forhold til det 
faglige niveau er der stadig for stor spredning på skolernes resultater, og der præsteres generelt ikke 
tilfredsstillende i de nationale test, idet der er for mange elever i de dårligste kategorier, og for få 
elever, der præsterer i de bedste kategorier.  

Ugebrevet Mandag Morgen har offentliggjort nøgletal, hvor undervisningseffekten i Kerteminde 
Kommunes folkeskoler ligger højest i landet og dermed nr. 1 af 98 kommune. Sammenholdt med 
skolernes udfordringer de seneste år er dette usædvanligt godt og bekræfter skolernes store fokus på 
elevernes læring, og det kan forventes at skolernes resultater fremadrettet forbedres.

Trivsel
Trivslen er næsten uændret i sammenligning med foregående skoleår, niveauet svarer til 
landsgennemsnittet, hvor samme tendens gør sig gældende. Der er ikke den store forskel skolerne 
imellem. De sidste års renovering af skolernes toiletter har haft positiv indvirkning på elevernes 
trivsel. Byrådet har vedtaget en plan for renovering af skolernes faglokaler i de kommende år, 
hvilket også kan have positiv indflydelse på trivslen, og den faglige udvikling i disse fag.  

Ungdomsuddannelse
Over de seneste år er andelen af unge der er i gang med en ungdomsuddannelse steget. Andelen af 
unge der forventes at fuldføre en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter 9. klasse er også steget og 
udgør 74,4 % i 2016.
Både i Kerteminde Kommune og på landsplan er tendensen at flere unge starter på en gymnasial 
uddannelse end på en erhvervsuddannelse. Andelen af unge der vælger erhvervsuddannelse ligger 
dog noget højere i Kerteminde Kommune end på landsplan.

Undervisningsministeriet tal for ansøgningsåret 2018 over 10. klasses elever viser en endnu større 
andel af elever, som søger som søger optagelse på en erhvervsuddannelse – også højere end 
landsgennemsnittet.

Kompetencedækning
Den gennemsnitlige kompetencedækning på kommunens skoler udgør 83 %, hvilket er tæt på 
Regeringen og KL’s målsætning om 85 % i 2016/2017. I foregående skoleår udgjorde den 
gennemsnitlige kompetencedækning på kommunens skoler 85 %. I skoleåret 2016/2017måtte 
skolerne nedlægge en række stillinger pga. besparelser, hvilket antageligt forklarer faldet til 83 % i 
2016/2017. 
I løbet af 2018 udarbejder Skoleafdelingen en samlet plan for kompetenceløft frem til 1. august 
2021 hvor målsætningen er 95 %.
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Inklusion 
Inklusionsarbejdet er en stor opgave for skolerne, men det er godt at kunne konstatere, at 
Kerteminde Kommune har høj inklusion og på niveau med landsplanniveauet. På 
specialundervisningsområdet er visitationen til eksterne specialklasser faldet, således at flere elever 
nu kan rummes i almenområdet, og skolernes egne specialklasser. Skolerne bemærker, at der er 
flere yngre elever med angst. Afhjælpning af angst hos skolebørn vil være et fremtidigt 
fokusområde.

Indsatser/ initiativer /fagudvikling
Skoleafdelingen har, bl.a. via kvalitetssamtalerne, drøftet med hver enkelt skoles ledelse, hvordan 
skolens resultater og øvrige forhold ser ud, samt hvilke initiativer og fokusområder der er relevante 
for den enkelte skole. Skolerne afprøver, udvikler og tilpasser hele tiden de forskellige elementer i 
skoledagen for at kunne skabe bedre læring og trivsel for eleverne, og dette arbejde vil fortsætte de 
næste år i forhold til, at forberede den enkelte elevs udviklingspotentiale og dermed skolernes 
samlede resultater.

I ledergruppen er databaseret ledelse kommet i fokus og på flere skoler er SWOT-analyser og 
handleplaner synlige. 

Skolelederne udarbejder årligt SWOT-analyser, som danner baggrund for det fælles skolevæsens 
udvikling. LOT (Læring og trivsel) projektets metoder og effekt heraf er på dagsorden ved 
skoleledernes møder med skolechefen 2 gange årligt. Den enkelte skole arbejder ud fra 
handleplaner på den enkelte skole, som godkendes i skolebestyrelserne. Opfølgning på LOT er på 
skoleledernes årshjul og derfor en del af det månedlige skoleledermødes dagsorden.
Skoleafdelingens seminar om planlægning af skoleåret 2018/2019 vil omhandle et særligt fokus på 
de faglige resultater i det fælles skolevæsen.

3. Mål og resultatmål

3.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål
Med aftalen af 7. juni 2013 (Folkeskolereformen) om et fagligt løft af folkeskolen er der fastsat en 
række nationale mål og resultatmål for folkeskolen (behandles i afsnit 4-6 i rapporten). Disse mål 
og resultatmål er et centralt udgangspunkt for den opfølgning, der skal ske på alle niveauer i forhold 
til udviklingen i elevernes faglige niveau, og er derfor også retningsgivende for Byrådets arbejde for 
at højne kvaliteten i folkeskolen. 

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 02 i dansk og 
matematik – samt at folkeskolen i højere grad understøtter opfyldelsen af målsætningen om, at 95 % 
af en ungdomsårgang gennemfører mindst en ungdomsuddannelse (behandles i afsnit 7-9 i 
rapporten). 

De nationale mål og resultatmål i aftalen om et fagligt løft af folkeskolen er følgende:
1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

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

3.2. Kommunalt fastsatte mål og resultatmål
Skolernes fundament bygger på børne-/ungesynet i Børn- og Ungepolitikken i Kerteminde 
Kommune: 

”Alle børn og unge skal ses, mødes med respekt og har medbestemmelse på egne forhold. Alle 
børn og unge har ret til udvikling, beskyttelse og medbestemmelse.”

I 2017 blev kommunens nye læringsstrategi for 0-16 års området færdig og processerne med lokal 
implementering igangsat. Hensigten er at understøtte kommunens børn og unge i at blive 
livsduelige mennesker, der har de rette egenskaber og kompetencer til at kunne klare sig godt i en 
digital og global fremtid. Ledestjernen for arbejdet er visionen:

”Glade, livsduelige børn og unge har hele verden som legeplads”. Livsduelighed skabes af 
samspillet mellem et menneskes personlige, sociale og faglige kompetencer og egenskaber. 

Skolen skal først og fremmest have en værdsættende, en anerkendende og en inkluderende kultur. 
Det øger trivslen, selvværdet og selvtilliden hos eleverne – der er helt afgørende forudsætninger for 
børn og unges læring og dannelse.

Den grundlæggende tilgang bygger på den systemiske tænkning, som også er fundamentet i de 
igangværende kompetenceprojekter LOT og Relationelkoordinering (Se evt. pkt. 12.2). Den 
systemiske tænkning tænker i helheder, relationer og sammenhænge. I stedet for at søge efter 
løsninger fokuseres på forståelser og perspektiver, tænkningen vendes fra at være individbaseret til 
at kigge efter og søge forståelsen i relationer og kontekst. Tasha Elung henviser, i LOT-projektet, til 
Carsten Hornstrup m.fl. 2011, som anfører, at vi ikke kan forstå noget ud fra enkelte dele, men kun i 
sammenhænge med helheden.  

4. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, 
de kan
Dette afsnit har fokus på de faglige kompetencer, som eleverne udvikler i deres skoleforløb. 

Resultaterne fra test og prøver giver ikke et fyldestgørende billede af, hvad eleverne lærer eller de 
kompetencer, som de tilegner sig igennem deres skoleforløb, men det giver en indikator på, hvordan 
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det er lykkes skolerne at nå målet om, at alle elever skal blive så dygtige som muligt, og om 
skolerne samlet set bevæger sig i den rigtige retning.
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4.1. Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de 
nationale test

Hvorvidt 80 % af eleverne i Kerteminde Kommune er gode til at læse og regne i de nationale test, 
vurderes ud fra de gennemsnitlige resultater i de nationale test på landsniveau, kommuneniveau 
samt skoleniveau. 

Det er vigtigt at påpege, at det ikke er muligt at gengive tal og grafer vedr. de nationale test på 
skole- og kommuneniveau, da disse resultater er underlagt fortrolighed og derfor ikke må 
offentliggøres. 

Denne rapport vil derfor vise grafer af testresultater på landsgennemsnit. For hver vist tabel 
redegøres  for, hvordan skolerne i Kerteminde Kommune klarer sig i forhold til landsgennemsnittet.

Datakilde: Alle grafer er hentet fra undervisningsministeriets ledelsesinformationssystem (LIS).

Tabel 1. Andel elever med gode resultater i dansk, læsning, hele landet

Tabel 1 viser landsgennemsnittet for elever, der har gode resultater i dansk, og niveauet ligger 
stabilt med små udsving i forhold til tidligere år, og dermed stadig under måltallet på 80 %. 

Resultaterne i Kerteminde Kommune ligger generelt lige på eller tæt på landsgennemsnittet. Her er 
der sket et mindre fald på 2. og 6 klassetrin, mens der er sket en mindre stigning på 4. og 8. 
klassetrin. 
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Tabel 2. Andel elever med gode resultater i matematik, hele landet

Tabel 2. På landsplan er sket en markant forbedring i andelen af elever med gode resultater i 
matematik, på 3. klassetrin, men 6. klassetrin er næsten uændret. Landsgennemsnittet ligger 
stadig under 80 %. 

I Kerteminde Kommune er gennemsnittet steget med 0,7 procentpoint i forhold til foregående 
år på 3. klassetrin, og ligger således lige over landsgennemsnittet. På 6. klassetrin er der sket et 
mindre fald, kommunegennemsnittet ligger lige under landsgennemsnittet.



11

4.2. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år 
for år
Tabel 3. Andel af de allerdygtigste elever til dansk, læsning, hele landet

Tabel 3:  Bort set fra 6. klassetrin, så ligger 2., 4. og 8. klassetrin i Kerteminde Kommune stadig 
under landsgennemsnittet. Det skal dog bemærkes, at de kommunale resultater viser en stigning i 
forhold til foregåede år. Der er for få elever, som ligger i den bedste kategori i de nationale test i 
dansk.

Tabel 4. Andel af de allerdygtigste elever til matematik, hele landet

Tabel 4: I Kerteminde Kommune ses samme positive udvikling som på landsplan. 6. klassetrin 
ligger lige over landsgennemsnittet i foregående og indeværende år. 
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5. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i 
forhold til faglige resultater
Et af resultatmålene i den nye folkeskolereform er, at andelen af elever med dårlige læseresultater i 
de nationale test for læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år.

Tabel 5.  Andel elever med dårlige resultater i dansk, læsning, hele landet

Tabel 5. I Kerteminde Kommune er andelen af elever med dårlige resultater i dansk højere en 
landsgennemsnittet – der er for mange elever i den dårligste kategori i de nationale test i dansk.

Tabel 6. Andel elever med dårlige resultater i matematik, hele landet

.........................
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Tabel 6. På landsplan er andelen af elever med dårlige resultater i matematik næsten uændret i 
sammenligning med foregående år. I Kerteminde Kommune er der på 3. klassetrin sket et markant 
fald i forhold til sidste år, så det nu ligger på niveau med 2014/2015. For 6. klassetrin er niveauet 
næsten uændret i forhold til sidste år.

5.1 Samlet vurdering af skolernes niveau i nationale test

Er målene opfyldt: 

Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test
Disciplin Klassetrin 2015/2016 2016/2017 Klarer 80 % sig godt
Læsning

2. klasse ↑ ↓ Nej
4. klasse ↑ ↑ Nej
6. klasse ↓ ↓ Nej
8. klasse ↓ ↑ Nej

Matematik 3. klasse ↓ ↑! Nej
6. klasse ↑ ↓ Nej

Læsning: De gennemsnitlige afgangsprøver i læsning 2016/2017 ligger lidt under 
landsgennemsnittet, men der ses en stigning for 4. og 8. klassetrin i sammenligning med foregående 
år.
Matematik: Kommunegennemsnittet for afgangsprøven i mundtlig matematik og prøven med 
hjælpemidler ligger over landsgennemsnittet i 2016/2017. På 3. klassetrin er der sket en markant 
stigning ift. foregående år.

Andelen af de aller dygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år
Disciplin Klassetrin Er andelen af dygtige elever steget fra 

2015/2016 til 2016/2017 ?
Læsning

2. klasse Ja
4. klasse Ja
6. klasse Nej
8. klasse Ja

Matematik 3. klasse Ja
6. klasse Ja

Dansk: Andelen af de aller dygtigste elever ligger over landsgennemsnittet i 6. klasse
Matematik: Andelen af de aller dygtigste elever ligger lidt over landsgennemsnittet i 6. klasse.

Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik uanset 
social baggrund skal reduceres år for år.
Disciplin Klassetrin Er andelen af dårligst elever faldet fra 2015/2016 

til 2016/2017 ?
Læsning

2. klasse Uændret
4. klasse Ja
6. klasse Nej
8. klasse Ja

Matematik 3. klasse Ja !



14

6. klasse Nej
Der er store forskelle på, hvordan skolerne præsterer – også større end ”naturlige” udsving fra 
årgang til årgang kan forklare. Dette bliver der bl.a. fuldt op på med skolerne i kvalitetssamtalerne.

Skoleafdelingen ser resultaterne i de nationale test som ”spor”, der kan angive områder med 
forbedringspotentiale. Så derfor arbejdes der på de enkelte skoler med strategier for, hvordan 
kommunen kan komme til at leve op til de nationale mål i Folkeskolereformen. Dette beskrives 
nærmere i afsnit 12.2.

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

6.1. Elevernes trivsel skal øges
Elevernes trivsel skal øges. Det er et af de tre overordnede mål i folkeskolereformen. I dette arbejde 
indgår en årlig trivselsmåling, der er obligatorisk at gennemføre blandt eleverne på 0. – 9. på alle 
folkeskoler, herunder også specialskoler.

Den første trivselsmåling er gennemført i foråret 2015 i form af en digital spørgeskemaundersøgelse  
udarbejdet af ministeriet, og herefter videreført som en årlig undersøgelse.

Det er obligatorisk, at målingens indikatorer på kommune- og skoleniveau  for trivsel på 4. – 9. 
klassetrin er omfattet af kvalitetsrapporten. 

Trivslen måles på følgende 4 indikatorer:
 Faglig trivsel
 Ro og orden
 Social trivsel
 Støtte og inspiration

Tabel 7. Trivsel, differentierede indikatorer, gennemsnit pr indikator, Kerteminde, 
2016/2017

Tabel 7 viser, at trivslen på Kerteminde Kommunes skoler generelt ligger på niveau med 
landsgennemsnittet på de enkelte indikatorer. 
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Faglig trivsel

Tabel 8. Faglig trivsel, differentierede indikatorer, gennemsnit pr år, Kerteminde, 
2016/2017

Tabel 8 viser, at det samlede resultat for skolerne på 3,7% ligger stabilt tæt på 
landsgennemsnittet. 

Tabel 9. Faglig trivsel, differentierede indikatorer, gennemsnit pr institution, 
Kerteminde, 2016/2017 

Tabel 9. På den faglige trivsel er der kun små individuelle forskelle mellem skolerne. Skolerne 
ligger på eller tæt på landsgennemsnittet.
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Ro og orden

Tabel 10. Ro og orden, differentierede indikatorer, gennemsnit pr år, Kerteminde, 
2016/2017

Tabel 10. Det samlede resultat for skolerne er generelt sammenfaldende med landsgennemsnittet på 
3,8 %. 

Tabel 11. Ro og orden, differentierede indikatorer, gennemsnit pr institution, 
Kerteminde, 2016/2017

Tabel 11 viser små individuelle forskelle mellem skolerne på ro og orden. Både lands- og 
kommunegennemsnittet er 3,8 %.  2 af skolerne ligger lige under kommune- og landsgennemsnittet, 
2 ligger på kommune- og landsgennemsnittet og 2 ligger over. 
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Social trivsel

Tabel 12. Social trivsel, differentierede indikatorer, gennemsnit pr år, Kerteminde, 
2016/2017

Tabel 12. Det samlede resultat for skolerne på 4,1 5 i 2016/2017 er generelt sammenfaldende med 
landsgennemsnittet.  Niveauet ligger stabilt over en 3-årig periode.

Tabel 13. Social trivsel, differentierede indikatorer, gennemsnit pr institution, 
Kerteminde, 2016/2017 

Tabel 13 viser, at der er små individuelle forskelle mellem skolerne på den sociale trivsel. Set i 
forhold til landsgennemsnittet kan det konstateres, at 3 ud af 6 skoler ligger lidt under 
landsgennemsnittet.  
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Støtte og inspiration i undervisningen

Tabel 14. Støtte og inspiration i undervisningen, differentierede indikatorer, 
gennemsnit pr år, Kerteminde, 2016/2017

Tabel 14. Det samlede resultat for skolerne er generelt sammenfaldende med landsgennemsnittet på 
3,3 %. 

Tabel 15. Støtte og inspiration i undervisningen, differentierede indikatorer, 
gennemsnit pr institution, Kerteminde, 2016/2017

Tabel 15 med gennemsnit fordelt på skoler, hvor 1 skole ligger over landsgennemsnittet, 3 skoler 
ligger på landsgennemsnittet på 3,3 % og 2 skoler ligger under landsgennemsnittet. 

Samlet vurdering af målet om højere trivsel

Er elevernes trivsel øget ? 
Samlet trivsel Er elevernes trivsel steget fra 2015/2016 til 2016/2017 ?

Nej – den er næsten uændret (faldet 0,1 procentpoint) 

Trivselsindikatorer Er elevernes trivsel steget fra 2015/2016 til 2016/2017 ?
Faglig trivsel Nej – den er næsten uændret (faldet 0,1 procentpoint)
Ro og orden Nej – den er næsten uændret (faldet 0,1 procentpoint)
Social trivsel Nej – den er næsten uændret (faldet 0,1 procentpoint)
Støtte og inspiration i Nej – den er næsten uændret (faldet 0,1 procentpoint)
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undervisningen

Elevernes trivsel er ikke øget hverken lokalt eller på landsplan, og er således næsten uændret i 
forhold til de 2 foregående år. Generelt ligger trivslen i skolerne i Kerteminde Kommune på samme 
niveau som landsgennemsnittet, og der er ikke den store forskel mellem skolerne. Skolerne 
forholder sig til trivselsmålingerne sammen med de øvrige målinger, der foretages af elevernes 
trivsel, sundhed osv.
Flere skoler har indført toiletpolitik med henblik på, at toiletterne skal fremstå rene og hygiejniske. 
En del toiletter er renoveret over de seneste par år, og der har været ekstra fokus på rengøring. 
F.eks. har Munkebo Skole prioriteret midler til øget rengøring af elevtoiletterne.

7. Eleverne skal opnå et højere fagligt niveau, når de forlader 
folkeskolen
To af målene i folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan, samt at 
folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 
Opfyldelsen af målene sigter mod, at eleverne i den danske folkeskole opnår et højere fagligt 
niveau, når de forlader folkeskolen.

Dette afsnit handler derfor om elevernes karakterer til 9. klasses afgangseksamen både på 
kommunalt niveau og på den enkelte skole. 

Det skal bemærkes, at Hindsholmskolens tal også indeholder eleverne fra Mesingeskolen 
(specialskole), samt at det for alle skoler gælder, at kun de elever, der har været til eksamen i mindst 
4 ud af 8 fag, er medregnet.

Det skal også bemærkes, at når der i tabellerne står Kerteminde Kommunale Ungdomsskole, så 
dækker det over en specialklasse for elever, der har brug for et særligt skoletilbud, og det omfatter 
kun få elever.

I Kerteminde Kommune er det holdningen, at alle elever - uanset niveau - skal have lov til at gå til 
eksamen, hvis det på nogen måde kan lade sig gøre. Det er alene hensynet til den enkelte elev, der 
tæller. Skolernes karaktergennemsnit må derfor ikke ”kunstigt hæves” ved at fritage de svageste 
elever fra eksamen.   

Tabel 16. Karaktergennemsnit i bundne prøvefag, 9. klasse, Kerteminde
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Tabel 16. Karaktergennemsnittet i Kerteminde Kommune ligger på niveau med landsgennemsnittet.  
Sammenholdt med tidligere måling er der sket et mindre fald i karaktergennemsnittet i Kerteminde 
Kommune, men det ligger væsentlig over 2014/2015.
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Tabel 17. Karaktergennemsnit i Bundne prøvefag pr. skole, 9. klasse, Kerteminde

Tabel 17. Der er stor spredning på karaktergennemsnittet på skolerne i bundne prøvefag. Nogle 
skoler ligger over landsgennemsnittet på 7, mens andre skoler ligger under landsgennemsnittet. 
Udviklingen viser dog en tydelig faglig fremgang i 2016/2017, idet skoler som lå væsentligt under 
landsgennemsnittet nu har forbedret deres resultat betydeligt.

Tabel 18. Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag i alt og socioøkonomiske 
referencer, 9. klasse, Kerteminde

Skoleår 2016/2017 2015/2016 2014/2015

Skole Karakter-
gns.

Socioøk. 
reference

Forskel Karakter-
gns. 

Socioøk. 
reference

Forskel Karakter-
gns. 

Socioøk. 
reference

Forskel

Hindsholms børn & unge 7,5 7,4 0,1 7,4 7,1 0,3 7,7 7,5 0,2

Kerteminde Byskole 7,0 7,3 -0,3 7,4 7,1 0,3 6,5 6,8 -0,3

Langeskov Skole 7,3 6,8 0,5 7,6 7,1 0,5 7,1 6,7 0,4

Munkebo Skole - mellem 
nor og fjord

6,7 6,7 0,0 7,0 6,7 0,3 5,7 6,2 -0,5

Nymarken Skole og 
Børnehus

7,5 7,1 0,4 7,2 6,7 0,5 7,5 7,2 0,3

Tabel 18 viser, hvordan eleverne klarer sig i forhold til den socioøkonomiske reference – dvs. i 
forhold til hvad man kan forvente i forhold til forældres økonomi, uddannelsesniveau m.m. Nogle 
skoler har præsteret lidt bedre end forventet og nogle lidt dårligere, men ikke signifikant. I øvrigt er 
det værd at bemærke, hvor meget den socioøkonomiske reference kan variere fra år til år på hver 
enkelt skole.

NB. Pga. forskellige opgørelsesmetoder, er der små variationer i karaktergennemsnittet  mellem  
tabel 17 og 18. 
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8. Alle elever skal forlade folkeskolen med mindst karakteren 2 i 
dansk og matematik

Tabel 20. Andel elever med mindst 02 i både dansk og matematik, 9. klasse, 
Kerteminde

Tabel 20 viser, at andelen af elever i Kerteminde Kommune, som får mindst 02 i dansk og 
matematik er faldet ift. foregående år, men kommunen ligger over landsgennemsnittet - 
ligesom i 2015/2016. På landsplan er der også sket et lille fald fra 2015/2016 til 2016/2017.

Tabel 21. Andel elever med mindst 02 i både dansk og matematik pr. skole, 9. klasse, 
Kerteminde 
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Tabel 21 viser spredningen i andelen af elever med karakteren mindst 02 i dansk og 
matematik på de enkelte skoler.   
Skolerne er opmærksomme på problematikken vedrørende de resterende elever, som ikke får 
mindst 02 i dansk og matematik i forhold til adgangskrav til ungdomsuddannelser, og de 
følger derfor dette års elever, som kan være  i ”farezonen”, tæt.

Alle elever skal forlade folkeskolen med karakteren mindst 02 i dansk og matematik
Disciplin Andel Er andelen af elever med karakteren min. 02 

steget på kommuneniveau fra 2015/2016 til 
2016/2017 ?

Dansk og 
matematik

91,4 % Nej

9. Folkeskolen skal understøtte opfyldelsen af 95% 
målsætningen

Tabel 22. Ungdomsuddannelsesstatus 9 mdr. efter de unge forlader grundskolen, 
Kerteminde



Af tabel 22 fremgår antal elever, der 9 mdr. efter afgangseksamen er i gang med en 
ungdomsuddannelse. I sammenligning af 2014/2015 med det foregående år, så er der lidt flere 
unge, som påbegynder en ungdomsuddannelse. Antallet af unge, som afbryder uddannelsen er 
faldet en del, og frafaldsprocenten ligger under landsgennemsnittet. 

Desværre afspejler tabellen også, at mere end en femtedel af kommunens unge endnu ikke er 
påbegyndt en ungdomsuddannelse 9 måneder efter afslutning af grundskolen. Set i et 
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samfundsøkonomisk perspektiv er det bekymrende, men set i forhold til de unges muligheder 
for at indgå i fremtidens arbejdsmarked er det meget alvorligt.  

Ungeafdelingen blev etableret foråret 2015 med et fokus på alle unge 15 – 30 årige. 
Ungeafdelingens mål er at sikre, at flere unge kommer i uddannelse og færre på offentlig 
forsørgelse. Ungeafdelingens vision er, at uddannelse er en af de største beskyttelsesfaktorer 
mod social immobilitet og udsathed. 
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Tabel 23. Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 
9. klasse, hele landet samt Kerteminde Kommune

Hele landet

Kerteminde Kommune

Tabel 23 viser, hvor mange elever der er i gang med en ungdomsuddannelse 3 mdr. efter, de har 
afsluttet 9. klasse fordelt på gymnasiale og erhvervsfaglige uddannelser. Den øverste del af tabellen 
viser udviklingen på landsplan, mens den nederste del viser udviklingen i Kerteminde Kommune.

Kerteminde Kommune har ligget under landsgennemsnittet i de seneste år, men i 2016 er det 
samlede antal af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse, steget. Andelen af elever på 
gymnasiale uddannelser er dog faldet lidt ift. foregåede år, til gengæld er andelen af elever på 
erhvervsfaglige uddannelser steget og ligger over landsgennemsnittet. Fremtidens arbejdsmarked 
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efterspørger flere unge med erhvervsfaglig uddannelse, så den stigende tilgang fra Kerteminde 
Kommunes elever er positiv.

Flere unge i Kerteminde Kommune vælger at fortsætte i 10. klasse eller på efterskole efter 9. klasse, 
hvilket kan have indflydelse på, at kommunens andel af unge på ungdomsuddannelse ligger under 
landsgennemsnittet. 

Tabel 24. Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 
9. klasse, pr. skole, Kerteminde (Obs. Hindsholmskolen mangler)

Tabel 24 viser samme opgørelse som ovenfor men fordelt på Kerteminde Kommunes skoler. Alle 
skoler ligger under landsgennemsnittet (45 %), og der er stor variation skolerne i mellem. Ud over 
at der er behov for at synliggøre den andel af elever, som fortsætter i 10. klasse og efterskoler på de 
enkelte skoler, så bør der arbejdes intensivt med overgange fra folkeskolen til ungdomsuddannelser 
på alle skoler.

Skoleområdet har igangsat tiltag til at bedre overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelser 
f.eks. med at forbedre lærernes kendskab til de forskellige ungdomsuddannelsestilbud, så de kender 
mulighederne og ved, hvad eleverne skal klædes på til.  
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Tabel 25. Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 
9. klasse, hele landet og Kerteminde. 

Hele landet

Kerteminde

Tabel 25 viser, hvor mange elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 mdr. efter 
afslutning af 9. klasse. På landsplan har den procentvise andel af unge i uddannelse næsten 
været stationær over en 3-årig periode, men er dog steget betydeligt i 2015. Kerteminde 
Kommune har ligget lidt under landsgennemsnittet, men er steget lidt i 2015, så niveauet 
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nærmer sig landsgennemsnittet i 15. Såvel på landsplan som lokalt i Kerteminde Kommune 
ses en tendens til, at flere starter på gymnasiale uddannelser og færre starter på 
erhvervsuddannelser. Det bemærkes dog, at Kerteminde Kommune ligger noget højere i 
forhold til erhvervsuddannelserne end landsgennemsnittet.

Tabel 26. Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 
9. klasse, pr. skole, Kerteminde

Tabel 26 viser – sammenlignet med tabel 24 – at langt flere unge er i gang med en 
ungdomsuddannelse efter 15 måneder end efter 3 måneder. Det fremgår også, at Kerteminde 
Kommunes skoler generelt sikrer, at de unge kommer videre i uddannelse efter folkeskolen. 

Alle skoler med undtagelse af Kerteminde Byskole ligger over eller på landsgennemsnittet.  I 
sammenligning med foregående år er Nymarken Skole og Hindsholmskolen antal øget meget. 
Kerteminde Byskole har også vist en fremgang i antal af unge, som er i gang med uddannelse 15 
mdr. efter endt afgangseksamen. Munkebo Skole – trods lavere score i nationale tests – formår at få 
mange unge videre i ungdomsuddannelse. 
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Tabel 27. Andel af 9. klasse årgang, der forventes at fuldføre mindst en 
ungdomsuddannelse inden for 6 år efter 9. klasse, Kerteminde

Tabel 27 viser Undervisningsministeriets prognose for, hvor mange unge, der forventes at 
gennemføre en ungdomsuddannelse 6 år efter 9. klasse. Da det er en prognosemodel, er den 
forbundet med en vis usikkerhed. 
Når der ses på de fleste skolers andel af elever, som er i uddannelse 15 måneder efter 9. klasse, så 
forventes skolerne at have mulighed for at nå målet om, at 95% af eleverne i en årgang gennemfører 
en ungdomsuddannelse.

Andel i
2016

Er andelen af elever der er i gang med en 
ungdomsuddannelse steget på kommune 
niveau fra 2014 til 2015 ?

3. mdr. efter 9. klasse 30 % * Ja
9. mdr. efter 9. klasse 
(el. 10 klasse)

96,1 % Ja

15. mdr. efter 9. klasse 86,6 % Ja
6 år efter 9. klasse 74,4 % Ja

*) Nogle elever er fortsat i 10 klasse.

Andel i
2016

Er andelen af elever der forventes at 
fuldføre mindst en ungdomsuddannelse 
steget på kommune niveau fra 2014 til 2015 
?

Inden for 6 år efter 9. 
klasse

74,4 % Ja
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10. Oplysninger om klager til Klagenævnet for 
Specialundervisning
I skoleåret 2016/2017 er der indgivet 1 klage til Klagenævnet for Specialundervisning. 

11. Eventuelle fokuspunkter og indikatorer fastsat af 
undervisningsministeren

11.1. Kompetencedækning
Ifølge aftalen om et fagligt løft af folkeskolen er det en målsætning, at eleverne i folkeskolen skal 
undervises af lærere, som har undervisningskompetence eller tilsvarende faglig kompetence i de 
fag, som de underviser i. Ved fuld kompetencedækning forstås, at 95% af undervisningen i fagene 
varetages af lærere, som enten har undervisningskompetence fra læreruddannelsen i de fag, de 
underviser i, eller har opnået en tilsvarende faglig kompetence via deres efteruddannelse mv. Fuld 
kompetencedækning gælder på kommuneniveau og omfatter alle fag i grundskolens fagrække på 
alle klassetrin samt 10. klasse.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne – opgjort på kommuneplan - skal løfte 
kompetencedækningen til mindst 90% i 2018. Regeringen og KL drøfter i 2018 det resterende løft 
til 95% kompetencedækning.

Tabel 28. Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning, Kerteminde

Tabel 28. Som det fremgår af tabellen var kompetencedækningen i Kerteminde Kommune nede på 
75% i 2014/2015. I 2015/2016 var den oppe på 85%, men i 2016/2017 er den faldet til 83%. På 
landsplan har der været uenighed om, hvordan ”undervisningskompetence” skal fortolkes. Der er nu 
enighed om fortolkningen i Kerteminde Kommune, og skolerne har udarbejdet handleplan for 
opnåelse af sufficient kompetencedækning på skolerne frem til 1. august 2021.
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I skoleåret 2016/2017 måtte skolerne nedlægge ca. 16 lærerstillinger og 3 lederstillinger pga. 
besparelser. Dette har bl.a. udfordret skolernes kompetencedækning, hvilket er medvirkende årsag 
til den faldende kompetencedækning sammenlignet med foregående år. 

Tabel 29. Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning, pr. skole, 
Kerteminde

Af tabel 29 fremgår, at 4 skoler ligger over eller på landsgennemsnittet ift. kompetencedækning. 
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Tabel 30. Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning pr. fag, 
Kerteminde

Tabel 30 viser, at der med enkelte undtagelser er samme tendens som landsgennemsnittet i forhold 
til de enkelte fag. 

Er målet med kompetencedækning på 85 % i 2016/2017 opnået ?
Målet er ikke nået, men med en kommune gennemsnitlige kompetencedækning på 83% er det tæt 
på.  
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11.2. Inklusion
Afdelingerne på børn- og ungeområderne arbejder på tværs af fagområder og i fællesskab med 
forældre om inklusion for børn og unge i alderen 0-30 år. I de seneste år er der arbejdet ud fra en 
vision og en helhedsplan for inklusion med det formål at medvirke til at opfylde den nationale 
målsætning om, at andelen af elever i den almindelige folkeskole skal udgør 96% af eleverne.  I 
2016/2017 blev det nationale inklusionsmål afskaffet, så der ikke længere skal være et fast måltal 
for, hvor mange børn der skal inkluderes i almindelige folkeskoleklasser, og målet er nu i højere 
grad fokus på det enkelte barns ret til faglig og trivselsmæssig udvikling

Folkeskolen skal grundlæggende tilgodese alle børns læring og trivsel. Børn med særlige behov 
skal så vidt muligt ikke udskilles til særlige undervisningstilbud, men undervises sammen med 
deres kammerater i den almene undervisning. Det skal ske med den nødvendige støtte og 
hjælpemidler.

Tabel 31. Andel elever, der modtager undervisning i den almene undervisning

Hele landet

Kerteminde (Bopælskommune)
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Tabel 31. Inklusionsandelen på landsplan ligger stabilt omkring 95 %. 
Andelen af kommunens elever, som også går i skole i Kerteminde Kommune i den almene 
undervisning, ligger også på et højt niveau – dog med et lille fald ift. 2015/2016.

Udviklingen på det specialpædagogiske område indikerer dog et øget pres i retning af de 
specialpædagogiske tilbud, hvilket betyder, at det kræver en vedvarende og effektiv indsats på tværs 
af faggrupper, hvis det stadig skal være muligt at inkludere elever i samme omfang som i dag.

Kerteminde Kommunes mål er, at elever med behov for segregerede tilbud, så vidt muligt skal 
rummes i det almene tilbud med individuelle støttehensyn – de mindst indgribende tilbud skal være 
overvejet. Målet er at så få børn som muligt visiteres til specialklassetilbud. 

Skoleafdelingen har igangsat en analyse af specialundervisningsområdet, og vil i forlængelse heraf 
bl.a. revurdere visitationskriterier samt udarbejde kompetenceprofiler for medarbejdere på området.

12. Redegørelse for arbejdet med kommunalt fastsatte mål og 
indsatser samt konkrete initiativer til faglig udvikling i henhold 
til emnerne i kvalitetsrapporten

12.1 Fokuspunkter fastsat af Børn og Skoleudvalget

Budgettildeling – ændret model
Efter beslutning fra det daværende Børn- og Skoleudvalg blev der, fra skoleåret 2016/2017, indført 
en ny budgettildelingsmodel til skolerne, idet budgettildelingen blev ændret fra klassetildeling til 
elevtildeling. Samtidig gennemførtes store besparelser. Disse ændringer har fordret store 
udfordringer og ændringer i skolernes skemaplanlægning, så skolerne har måtte afskedige personale 
samt omlægge undervisningen betydeligt.. 

12.2 Opsamling på udvikling og indsatser 
Skoleåret 2016/2017 er det 3. år efter, at folkeskolereformen trådte i kraft. Der er igangsat mange 
nye initiativer til at udvikle og understøtte reformens intentioner. Der er skabt et godt fundament for 
den videre udvikling, som bl.a. kan illustreres på følgende måde: 

LOT-projektet 
LOT-projektet (Læring og Trivsel i Udvikling) startede i skoleåret 2014/2015. 
Projektet omfatter kompetenceudvikling af alle medarbejdere på skolerne – herunder uddannelse til 
kompetencecentre på hver skole. Projektet støttes af  A.P. Møller Fonden. 
Projektet har kørt planmæssigt og skulle være afsluttet ultimo 2017. I foråret 2017 blev 
”pædagogiske lørdage” omlagt til ”aktionslæring”, og for at sikre tilstrækkelig implementering er 
projektet forlænget til afslutning medio 2018.

Der er opbygget kompetencecentre på de enkelte skoler, som coacher og samarbejder med 
personalet om elever i/med udfordringer. Herunder gives supervision og redskaber, så personalet 
kan agere i praksis. 
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I 2018 implementeres modulerne:
 Teamudvikling 2
 Observationer af lærere i praksis
 Forældreinddragelse

Relationel Koordinering
Relationel koordinering er et fælles tværgående kompetenceudviklingsprojekt på Børn- og 
Ungeområdet, som startede i foråret 2017. Formålet er at skabe mere sammenhæng i den 
tværgående opgaveløsning og samarbejdsevne. Herunder udbygge samskabelse i praksis, og 
sikre kvaliteten og effektiviteten i opgaveløsningen, og dermed bedre service for udsatte børn 
og unge. Det tværfaglige samarbejde skal understøtte hverdagens praksis. 
Projektet har taget udgangspunkt i en analyse af ledere og udvalgte medarbejderes tilfredshed 
med tværfagligt samarbejde. De steder, hvor tilfredsheden med det tværfaglige/tværgående 
samarbejde viste sig mindre god, mødes de involverede enheder og aftaler procedure for det 
fremtidige samarbejde.

Netværksdiagrammet viser ledernes oplevelser af relationer og samarbejdet på tværs af 
afdelingerne. Pilene, der peger på enhederne, viser, hvordan andre enheder bedømmer enhedernes 
bidrag til koordineringen på tværs. Cirklerne viser, hvordan de enkelte enheder bedømmer den 
interne koordinering i enhederne.

Projektet er startet på afdelingernes ledelsesniveauer. Næste trin bliver implementering på 
medarbejderniveau.  

Skolefagskonsulenterne
Matematikkonsulenten
Matematikkonsulentens arbejde i skoleåret 2016/2017 faldt hovedsageligt  indenfor følgende 
områder:

 Sprog og begrebsudvikling i matematik.
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Mængden og brugen af begreber i matematik og sprogbrugen i faget kalder på fokus herpå. 
Det giver mening med tidlig indsats, hvorfor der i 16/17 etableredes samarbejde med 
pædagogisk praksis-konsulent fra Børne- og Ungerådgivningen om udvikling af 
Læselegstilbuddet i dagtilbud til også at omfatte ’matematikleg’. Dette tiltag fortsættes og 
videreudvikles i skoleåret 2017/2018 med besøg i vuggestuer, børnehaver og i samtlige 
kommunens legestuegrupper, samt med oplæg for børnehavernes sprogpædagoger. 
Området kunne evt. udvikles til et egentligt fokusområde med systematisk indsats fra 
dagpleje/vuggestue til overgang til ungdomsuddannelse.

 Elever i matematikvanskeligheder.
Lærere på skolerne rettede henvendelse i forhold til både grupper af elever i 
matematikvanskeligheder og i forhold til enkeltelever. I forhold til elevgrupper drøftedes 
problematikker med hele fagudvalg, mens der i forhold til enkeltelever samarbejdedes og 
sparredes med læsekonsulenten, som afdækker og sagsbehandler. Matematikkonsulenten 
deltager ved opfølgende møder med lærere og forældre.
Flere henvendelser vedrører mistanke om dyskalkuli. National dyskalkulitest kommer i 
oktober 2018 og forventes at kaste arbejde af sig. Det bør afklares på skolerne, hvem med 
matematikpædagogisk baggrund, der skal gennemføre testen.

 Data, test, prøver og evaluering.
Feltet for test, prøver og evaluering er stort. Ministerium, forvaltning og skoler efterspørger 
data på eleverne, men megen af den data, som er mulig at frembringe i matematikfaget giver 
for lidt information om elevernes formåen og om den videre vej for den enkelte elev. I 
matematikvejledernetværket drøftedes bl.a. brug af MinUddannelse som logbog/portefølje.
Til punktet om prøver og evaluering hører også vejledning i forhold til afgangsprøverne i 
matematik. 

 Matematikvejledernetværket.
I skoleåret 2016/2017 afholdtes fire møder i netværket, hvor skolernes matematikvejledere 
opdateredes på og drøftede relevante områder, herunder de ovennævnte - med henblik på at 
bringe viden ud på skolerne.

 It, herunder brug af MinUddannelse i matematikfaget og afprøvelse af digitale læremidler.

IT-konsulenten
Følgende områder har været i fokus:

 iPads til alle elever fra 1.-6. klasse
 Kompetenceudvikling i forhold til brugen af iPads fx Kickoff-dag og tværkommunale 

faglige fora på O365
 Matematik og iPads – kursus specifikt med fokus på udskoling og prøver
 Fælleskommunal videndelingsdag.
 Synliggøre online kurser i SkoleTube, Apple Teacher og Microsoft Innovative Teacher
 Synliggøre it-området på hjemmesiden http://kertemindeskoler.wordpress.com 
 Udarbejde informationsmaterialer
 Administration af iPads i Lightspeed
 Styring af iPads gennem Rocket-server

http://kertemindeskoler.wordpress.com/
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 Læse- og skriveteknologier samt redskaber fra IntoWords – fx tastatur iPad samt browser-
applikation

 Ordbogen.com inkl. arabisk
 Vurdering af digitale læremidler samt udvælge fælleskommunale løsninger
 MinUddannelse – forløbsafvikleren
 Fortsat implementering af O365
 Implementering af SkoleTube
 Nye Access points 
 Beskrive strategi for implementering af iPads lokalt på skoler – 8 elementer til succes.
 Indledende drøftelser om data
 Deltage i nationale netværk om it og især Aula.

Kommende opgaver:
 Aula – projektstyring, uddannelse og implementering samt diverse indholdsområder som 

widgets til læringsplatform mm. 
 Tydeliggøre forskellige værktøjers funktion i den store sammenhæng
 Baseline – informationssikkerhed 
 ESDH – Nova - sagsbehandling
 Styrke brugen af læringsplatformen MinUddannelse
 Styrke didaktikken og brugen af it med afsæt i praksisnær kompetenceudvikling
 Indkøb af computer til pædagogiske personale - MacBook 
 Styring af iPads gennem Rocket-server
 Administration af MacBooks og PC i Lightspeed
 Udarbejde ny it-strategi samlet fra 0-18 år. I samspil med andre strategier.
 Udvikle forståelsen af data og brugen af data
 Lave kompetenceudviklingsforløb med fokus på teknologiforståelse og det nye fag i skolen.
 Udvikle C.R.A.F.T-konceptet i Kerteminde i samspil med teknologiforståelse
 Aktionslæring og co-teaching – fokus for flere niveauer i organisationen – ”udvikling af 

praksis i praksis” – model/bog udarbejdes.
 Samle skoleområdet på hjemmesiden http://kertemindeskoler.wordpress.com

Læsekonsulenten 
Fokus på læsesagen med mange vinkler - hvad er læsesagen? Udtrykket ’læsesagen’ er det faglige 
kernepunkt, der knytter sig til den kommunale læsekonsulents faglige arbejde for at sikre, at alle 
børn bliver så dygtige som muligt omkring sprog og skriftsprog (læsning, skrivning og stavning).

 Der arbejdes på følgende niveauer:
-Kommunalt niveau
-Skoleniveau
-Klasseniveau
-Elevniveau

 Arbejdsområdet overordnet:  I Børn-og Ungerådgivningen og i team af skolekonsulenter;  
sammenhæng mellem det specialpædagogiske og det almenpædagogiske område.

 Holde sig ajour med ny viden om børns sprog- og skriftsprogsudvikling og sætte viden i spil 
i alle tænkelige sammenhænge.

http://kertemindeskoler.wordpress.com/
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 Se på indsatser, der skal udvikle børns forudsætninger for læsning- herunder fokus på 
skolernes effektive begynderlæseundervisning; og videreudvikling af elevernes sproglige og 
skriftsproglige kompetencer gennem hele skoleforløbet.

 Rådgive og vejlede politikere, forvaltning, skoleledere, læsevejledere, pædagogisk 
personale, samt børn og forældre 

 Facilitere og give sparring i  netværk for skolernes læsevejledere; samt for skolens ledelse 
og øvrige professionelle i forhold til læsning i alle fag.

 Bidrage til tværfagligt samarbejde med tidlig Literacy (sprog, læsning og skrivning) i 
dagtilbud, så børnene får de bedste betingelser for at udvikle deres sprog og forudsætninger 
for læsning, inden de kommer i skole. 

 Arbejde med elever i læsevanskeligheder. Der arbejdes strategisk for at sikre læseudfordrede 
elever de bedste betingelser.

 Bistå skolerne med at afdække ordblindhed og vejlede om særlige tiltag for ordblinde elever 
– herunder it-støtte og NOTA

 Bistå skolerne med tidlig indsats – afdække ved mistanke om  tidlige skriftsproglige 
vanskeligheder – og derved  sikre en indsats, der kan kompensere og mindske virkningen af  
vanskeligheder.

 Indsamle  læse/staveprøver på udvalgte klassetrin på hver skole. Disse prøver bruges bl.a. til 
evaluering af læseindsats og differentiering for det enkelte barn, i forhold-samt til af  det 
samlede resultatet for læseindsats og standpunkt i Kerteminde Kommune.

 Tilbyde læsekonferencer til den enkelte skole 1-2 gange årligt med fokus på læseudvikling, 
læseresultater, faglig sparring, elever i vanskeligheder

 Arbejde med elever til læseefterskole – visitere og udarbejde relevant testning, 
dokumentation.

 
DSA (Dansk som andet sprog) konsulenten
Skoleåret 2016-17 blev et år som ledte frem til store forandringer i forhold til Kerteminde 
Kommunes praksis omkring modtagelsen af nyankomne udenlandske børn på vores skoler.

Allerede tidligt i skoleåret var der truffet politisk beslutning om at nedlægge kommunens 
modtagelsesklasser og integrere nyankomne tosprogede elever direkte i de almene klasser. 

Derfor arbejdede DSA-netværket hele året med at beskrive den nye praksis, udsluse elever mere og 
mere for i skoleårets afslutning at have alle eleverne tilknyttet deres kommende klasser.

I løbet af året mødtes vi i netværket, drøftede og beskrev den nye praksis, som vi i dette skoleår 
arbejder efter på alle skoler med nyankomne tosprogede elever. Disse er

 Retningslinjer for en god og varm velkomst for nyankomne tosprogede elever
 DSA resursepersonernes arbejdsopgaver og rolle er blevet beskrevet
 Basisdansk er blevet rammesat til (et antal timer)
 Guide til den almindelige lærer er blevet udarbejdet
 Alle årgangsteams tilbydes vejledning to gange årligt
 Vi er så småt begyndt at udbrede praksis gennem co-teaching forløb.
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Og overgangen til at have eleverne i klasserne er i hele skolevæsenet foregået roligt, fordi opgaven 
har været velbeskrevet og fordi ressourcepersonerne (de tidligere modtagelsesklasselærere)har taget 
den nye opgave på sig. I skoleåret 2017-18 er succeskriteriet i første omgang at eleverne bliver en 
del af deres nye klasser. 
I skoleåret 2018-19 vil vores fokus være på at støtte de ældste tosprogede elever ved at udarbejde 
materiale og vejlede deres lærere didaktisk. Der vil også være fokus på overgangen fra børnehave til 
skole.  
Danskkonsulenten
Der har ikke været danskkonsulent i skoleåret 2016/2017.

Oversigt over Skoleafdelingens hovedindsatser i skoleåret 2016/2017

1. Implementering af 
Budget 

2. Kompetenceudvikling 3. Faglig udvikling

 Udmøntning af Budget 
2017   √

 Strategi og handle-plan 
for den enkelte skole – 
herunder digitale 
licenser, IPads m.m.     
√ 

 Eksterne og interne 
specialklasser (vis. og 
drøftelse igangsat)         
√

 Fokus på 
tildelingsmodel  1. 
drifts år

 LOT-projekt
 Vidensdeling / møder 

med afdelingsledere  x 4 
årligt 
 Relationel 

koordinering
 Seminar skoleårets 

planlægning √
 Et fælles samarbejdende 

skolevæsen: 
Skolelederens rolle i det 
tværfaglige samarbejde 
 Relationel 

koordinering (I gang)
 Kompetenceløft af 

pædagoger (I gang)
 Linjefagskompetence 

2020 (I gang)
 IT / iPads (I gang)

 Inklusion, herunder
specialklasseelevers 
uddannelsesplaner

 Fokus på 
specialklasseelever

 Fokus på effekt af 
kompetencecentre

 Fokus på fravær 
2017/2018 (I gang)

 Afvikling og omlægning 
af modtageklasser √

 Kvalitetsrapport 
/Handleplaner √

 Skolefeer  √
 Indsatser for ikke 

uddannelsesparate

13. Kvalitetsrapporten i høring i skolebestyrelserne
Kvalitetsrapporten har været i høring i skolebestyrelserne i perioden 6. april – 4. maj 2018. 
Der er indkommet et høringssvar fra Hindsholmskolen. Høringssvaret er vedlagt 
kvalitetsrapporten som bilag
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14. Bilag
Hindsholmskolens høringssvar, kvalitetsrapport skoleåret 2016/2017
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