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1 FORORD
 
Denne rapport er udarbejdet af ledelsen på Strandskolen i december 2015. 
På dette tidspunkt bestod ledelsen af en SFO-leder og en skoleleder. Når rapporten bliver udgivet, vil der være en ny
viceskoleleder og en ny indskolingsleder. 
Igennem det sidste halve år, har der være stor udskiftning i ledelsen på skolen, hvilket har haft grundlæggende
betydning for implementeringen af skolereformen, arbejdsmiljøet og givetvis også elevernes trivsel og resultater. 
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2 PRÆSENTATION AF SKOLEN
 
Målet for Strandskolens 650 elever er, at alle elever bliver så dygtige som de kan. Vi tilstræber at udvikle, udfordre
samt skabe fleksible og mangfoldige rammer i læringslæringsmiljøet, så eleverne kan udvikle sig personligt, fagligt
og socialt i en sammenhængende hverdag. Vi ser eleverne som hele mennesker der i en sammenhængende dag på
Strandskolen, understøttes af fagligt dygtigt personale, som i hverdagen arbejder engageret med gode resultater om
et højt fagligt niveau. 
  
I arbejdet med at skabe helhed og sammenhænge fordrer morgenåbningen på Strandskolen, at indskolingseleverne
får en god og rolig start på dagen med tæt kontakt til det pædagogiske personale, som afsluttes med Stjernestund
hvor alle elever læser, ligeledes er der om morgen indlagt læsebånd på mellemtrin og udskoling dagligt. 
 Alle klasser i indskolingen har en primær pædagog og en lærer tilknyttet, som overleverer dagens aktiviteter og
elevernes trivsel i klassen. Planlægningsmøder fordrer, at pædagoger og lærere koordinerer mål og indhold i
elevernes hverdag. 
  
  
Et særligt fokus på Strandskolen om forældresamarbejde og klasseledelse understøtter dels den enkelte elev og dets
fællesskabet som helhed. Målet er, at alle elever mødes med det samme værdigrundlag samt pædagogiske tilgang,
uanset om læringen udspiller sig i undervisning eller SFO. Dette fordrer en kontinuerlig og tæt kontakt i hverdagen
og forældrene er en aktiv del af deres børns hverdag på Strandskolen. 
  
  
Med afsæt i Greve kommunes skolepolitik og reformens temaer fokuserer vi på, at blive en skole der arbejder
sammenhængende ved at støtte elevernes læring gennem samarbejdet i personalet eksempelvis: lærer-lærer, lærer-
pædagog. Derudover arbejdes der i læringscenteret med at kvalificere målstyret læring i alle fag. det betyder, at alle
læringsvejledere er med til at opkvalificere undervisningen, således at der tænkes i diffentiering, støtte og
talentudvikling. 
Dette er med til, at understøtte dels et fagligt fokus på den enkelte elev og fællesskabets evne til at agere i
nuancerede og mangfoldige fællesskaber. Med implementering af reformens fokusområder er der i undervisningen
indlagt krop og bevægelse, som i en udstrækning tænkes ind i de aktiviteter der knytter sig til det enkelte fag. Den
understøttende undervisning tager udgangspunkt i målene for klassen og underbygges af det ugentlige
teamsamarbejde på årgangen. 
  
  
På Strandskolen fordrer lejrskoler og skolerejser fælles oplevelser og de sociale samspil i
klasserne. Eleverne arbejder eks. på tværs af fagene, dansk, historie, matematik, og elevernes i-pad er inddraget i
processerne og bruges til dokumentation, fremlæggelser, projektskrivning, film, og præsentation af det, der er
arbejdet med. Der har i indeværende skoleår været tilbudt kreative og idrætslige valgfag i udskolingen. 
  
  
På inklusionsområdet arbejdes der ud fra et helhedsperspektiv af barnet og klassen. Vi arbejder med organisering og
strukturering af arbejdet i undervisningsmiljøet, ved at styrke personalets kompetencer på områder som:
klasseledelse, reltioner til eleverne og didaktik. Hertil kommer en opkvalificering af personalets kompetencer til at
håndtere de mange forskellige behov der er i inklusionsopgaverne. Dette sker ved at personalet og de fire
inklusionsvejledere samarbejder om de mangeartede opgaver. Vi udvikler og fastholder kompetent personale,
således at vi som skole er klar til at inkludere eleverne med specifikke behov. 
Vi arbejder henimod en afdelingsopdelt skole, hvor hver afdeling også har et særligt fokusområde: 
Indskolingen:  Lærer-pædagogsamarbejdet, samt tryghed og trivsel 
Mellemtrinnet: Tværfaglig og faglig styrkelse gennem differentiering, holddeling og talentudvikling. 
Udskolingen: Udvikling af et studieforberedende undervisningsmiljø 
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3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING
 
Strandskolens elever ligger generelt godt i de nationale tests, dog er der plads til forbedring. Skolens demografiske
placering fordrer et højere resultat. 
Det er med stor tilfredshed, at vi kan konstatere, at elever på udvalgte årgange har rykket i de nationale tests. Det
viser, at fokusområderne i 14/15 har haft en afgørende betydning for elevernes resultater. 
Trivselsmålingen på landsplan for 4. - 9. årgang viste, at Strandskolens elever klassificerer deres trivsel som helt i
top. Den faglige trivsel lå også flot i den øverste tiendedel af landets resultater. 
Vi er i følge skolereformen forpligtet på, at eleverne bliver fagligt bedre og trives bedre år for år. Vi vil derfor i
læringscenteret lave en plan for hvilke områder, der er mest oplagte at arbejde med i de kommende skoleår. 
Vi vil fastholde den gode udvikling på matematik, den gode trivsel og udvikle didaktiske metoder, som fremmer
almen læring, differentiering og talent. 
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4 RESULTATER
 
Trivselsresultaterne på alle klassetrin er bestemt så gode, at vi kan være stolte af dem. Dette fritager selvfølgelig
ikke skolen, for at eleverne skal trives bedre år for som anført i skolereformen. 
  
De faglige resultater viser, at der er stor forskel på fag og årgange i alle fag i de nationale tests. Der skal forbedes
resultater for hvert år, som også er anført i skolereformen, men der er særlige årgange, som skal have fokus. Det
gælder både i dansk og matematik. 
Generelt skal alle prøve- og testresultater forbedres. Distriktets demografiske sammensætning fordrer, at eleverne
bør ligge højere ved afgangsprøverne. 
  
  
 
 

4.1 Bliver alle så dygtige, som de kan?
 
Tallene viser, at der er gode resultater på 2. og 8. årgang i dansk samt 3. og 6. årgang i matematik. 
Det betyder, fokus skal lægges på følgende punkter: 
Hvilkke indsatser har været med til at styrke indskolingen og hvordan kan indsatsenn udvikles på mellemtrinnet og
fastholdes i udskolingen? 
  
 
 
 

4.1.1 Andel af elever med 'gode' resultater i de nationale test
 
4.1.1.1 Oversigt over om andelen af elever, som er ’gode’ til læsning/matematik er mindst 80%

Andelen af elever som har 80% rigtige eller derover ved testen er fin på 2. og 8. årgang i dansk og 3. og 6. årgang i
matematik. 
Dette fordrer et øget fokus på danskundervisningen på mellemtrinnet. 
 
 
 

Dansk, læsning Matematik

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

Skolen, 2014/15 Ja Nej Nej Ja Ja Ja

Skolen, 2013/14 Ja Ja Ja Ja Nej Ja

Skolen, 2012/13 Nej Ja Nej Ja Nej Nej

Kommunen, 2014/15 Nej Nej Nej Ja 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.
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS).
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Udvikling, skolen Udvikling, kommunen

8. klasse 2014/15

6. klasse 2012/13

10,5

8,8

0,0

0,0

 

Udvikling, skolen Udvikling, kommunen

6. klasse 2014/15

4. klasse 2012/13

-2,8

0,7

0,0

0,0

4.1.1.2 Udviklingen fra 2012/13 til 2014/15 i andelen af elever med ’gode’ resultater i dansk læsning
ved de nationale test
 

 

 

Dansk læsning, 8. klasse 2014/15

Dansk læsning, 6. klasse 2014/15
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Udvikling, skolen Udvikling, kommunen

4. klasse 2014/15

2. klasse 2012/13

9,1

3,4

0,0

0,0

 

Udvikling, skolen Udvikling, kommunen

6. klasse 2014/15

3. klasse 2011/12

18,8

15,6

0,0

0,0

 

Andelen af gode elever er steget markant på 4. og 8. årgang i dansk, men er faldet en anelse på 6. årgang. dette
taler også for en øget indsats på mellemtrinnet. 
 
 
 
4.1.1.3 Udviklingen fra 2011/12 til 2014/15 i andelen af elever med ’gode’ resultater i matematik ved de
nationale test
 

 

Andelen af elever med gode resultater er steget markant fra 3. til 6. årgang i matematik. Det viser, at
matematiklærerne har udviklet undervisningen på baggrund af de kurser, der har været igangsat. 
 
 
 

Dansk læsning, 4. klasse 2014/15

Note: Ovenstående figurer viser udviklingen for den samme årgang over tid. Andelen af elever, der var ’gode’ til at læse ved de
nationale test i 2012/13 er, både på skolen og i kommunen som helhed, opgjort til 0, og illustrerer årgangens udgangspunkt. De
øvrige tal i den enkelte figur skal ses i relation til dette. Er tallet for skolen i 2014/15 fx 5,5, betyder det at andelen af elever på
årgangen, der er ’gode’ til at læse, er steget med 5,5 procentpoint sammenliget med 2012/13. Figurerne kan ikke anvendes til at
sammenligne andelen af ’gode’ læsere på henholdsvis skolen og i kommunen som helhed, men anvendes til at sammenholde
udviklingen for de enkelte årgange på skolen med udviklingen for samme årgange på kommuneniveau. Specialskoler er ikke indeholdt
i kommuneopgørelsen.
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS).

Matematik, 6. Klasse 2014/15

Note: Ovenstående figurer viser udviklingen for den samme årgang over tid. Andelen af elever, der var ’gode’ til at regne ved de
nationale test i 2011/12 er, både på skolen og i kommunen som helhed, opgjort til 0, og illustrerer årgangens udgangspunkt. De
øvrige tal i den enkelte figur skal ses i relation til dette. Er tallet for skolen i 2014/15 fx 5,5, betyder det at andelen af elever på
årgangen, der er ’gode’ til at regne, er steget med 5,5 procentpoint sammenliget med 2011/12. Figurerne kan ikke anvendes til at
sammenligne andelen af ’gode’ læsere på henholdsvis skolen og i kommunen som helhed, men anvendes til at sammenholde
udviklingen for de enkelte årgange på skolen med udviklingen for samme årgange på kommuneniveau. Specialskoler er ikke indeholdt
i kommuneopgørelsen.
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS).
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Udvikling, skolen Udvikling, kommunen

8. klasse 2014/15

6. klasse 2012/13

7,5

8,0

0,0

0,0

 

Udvikling, skolen Udvikling, kommunen

6. klasse 2014/15

4. klasse 2012/13

11,6

1,1

0,0

0,0

4.1.2 Andel af de ’allerdygtigste’ elever i de nationale test
 
4.1.2.1 Oversigt over, om andelen af de ’allerdygtigste’ elever er steget

Andelen af de dygtigste elever på 6. og 8. årgang i dansk er steget, men det er ikke lykkedes at højne tallet for 2. og
4. årgang. 
I matematik er tallet steget på 3. årgang, men faldet på 6.årgang. 
Der skal gennem en samlet vejlederindsats arbejdes med fagene og en øget differenting og talentudvikling. 
 
 
 
4.1.2.2 Udviklingen fra 2012/13 til 2014/15 i andelen af de ’allerdygtigste’ elever til at læse ved de
nationale test
 

 

 

Dansk, læsning Matematik

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

Skolen, 2014/15 ift. 2013/14 Nej Nej Ja Ja Ja Nej

Skolen, 2013/14 ift. 2012/13 Ja Ja Ja Ja Nej Ja

Kommunen, 2014/15 ift. 2013/14 Nej Ja Ja 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.
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS).

Dansk læsning, 8. klasse 2014/15

Dansk læsning, 6. klasse 2014/15

Strandskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2014/15

9



 

Udvikling, skolen Udvikling, kommunen

4. klasse 2014/15

2. klasse 2012/13

0,0

3,8

0,0

0,0

 

Udvikling, skolen Udvikling, kommunen

6. klasse 2014/15

3. klasse 2011/12

2,3

0,9

0,0

0,0

 

Progressionen i de to øverste grafer viser, at skolen er godt på vej til at flytte elevernes faglige standpunkt, så de
bliver så dygtige som de kan. 
Dansk i 4. klasse står stille, hvilket er en problematik, som er kendt over hele landet. Det formodes, at elevernes
større fokus på digitale medier fremfor bøger har en stor andel af det lidt dårlige resultat. 
 
 
 
4.1.2.3 Udviklingen fra 2011/12 til 2014/15 i andelen af de ’allerdygtigste’ elever til matematik ved de
nationale test
 

 

Vi kan sagtens været godt tilfredse med ovennævnte resultat, da fremgangen er markant. 
Det ville være interessant at få at vide, hvad der har skabt en så stor fremgang. 
 
 
 

Dansk læsning, 4. klasse 2014/15

Note: Ovenstående figurer viser udviklingen for den samme årgang over tid. Andelen af elever, der var karakteriseret som de
’allerdygtigste’ til at læse ved de nationale test i 2012/13 er, både på skolen og i kommunen som helhed, opgjort til 0, og illustrerer
årgangens udgangspunkt. De øvrige tal i den enkelte figur skal ses i relation til dette. Er tallet for skolen i 2014/15 fx 5,5, betyder det
at andelen af elever på årgangen, der er karakteriseret som de ’allerdygtigste’ til at læse, er steget med 5,5 procentpoint
sammenliget med 2012/13. Figurerne kan ikke anvendes til at sammenligne andelen af de ’allerdygtigste’ læsere på henholdsvis
skolen og i kommunen som helhed, men anvendes til at sammenholde udviklingen for de enkelte årgange på skolen med udviklingen
for samme årgange på kommuneniveau. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen.
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS).

Matematik, 6. Klasse 2014/15

Note: Ovenstående figurer viser udviklingen for den samme årgang over tid. Andelen af elever, der blev karakteriseret som de
‘allerdygtigste’ til at regne ved de nationale test i 2011/12 er, både på skolen og i kommunen som helhed, opgjort til 0, og illustrerer
årgangens udgangspunkt. De øvrige tal i den enkelte figur skal ses i relation til dette. Er tallet for skolen i 2014/15 fx 5,5, betyder det
at andelen af elever på årgangen, der er karakteriseret som de ‘allerdygtigste’ til at regne, er steget med 5,5 procentpoint
sammenliget med 2011/12. Figurerne kan ikke anvendes til at sammenligne andelen af de ‘allerdygtigste’ læsere på henholdsvis
skolen og i kommunen som helhed, men anvendes til at sammenholde udviklingen for de enkelte årgange på skolen med udviklingen
for samme årgange på kommuneniveau. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen.
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS).
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Udvikling, skolen Udvikling, kommunen

8. klasse 2014/15

6. klasse 2012/13

-2,5

-3,3

0,0

0,0

 

Udvikling, skolen Udvikling, kommunen

6. klasse 2014/15

4. klasse 2012/13

-0,9

-2,4

0,0

0,0

4.1.3 Andel af elever med ’dårlige’ resultater i de nationale test
 
4.1.3.1 Oversigt over, om andelen af elever med ’dårlige’ resultater er faldet

Arbejdet med at reducere antallet af dårlige resultater er kun lykkedes 2. og 8. årgang i dansk. 
Der foreligger altså et stort arbejde med at minimere antallet af dårlige resultater på mellemtrinnet. 
 
 
 
4.1.3.2 Udviklingen fra 2012/13 til 2014/15 i andelen af elever med ’dårlige’ resultater i dansk læsning
ved de nationale test
 

 

 

Dansk, læsning Matematik

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

Skolen, 2014/15 ift. 2013/14 Ja Nej Nej Ja Nej Nej

Skolen, 2013/14 ift. 2012/13 Ja Ja Nej Ja Ja Ja

Kommunen, 2014/15 ift. 2013/14 Ja Ja Ja Nej Ja Ja

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).

Dansk læsning, 8. klasse 2014/15

Dansk læsning, 6. klasse 2014/15
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Udvikling, skolen Udvikling, kommunen

4. klasse 2014/15

2. klasse 2012/13

-8,0

-2,7

0,0

0,0

 

Udvikling, skolen Udvikling, kommunen

6. klasse 2014/15

3. klasse 2011/12

-7,3

-4,6

0,0

0,0

 

De aktuelle klasser i graferne har et godt og tilfredsstillende resultat. 
Hen over tid er andelen på de pågældende klassetrin fasldet, så der nu er færre elever i klasserne med dårlige
resultater i dansk. 
 
 
 
4.1.3.3 Udviklingen fra 2011/12 til 2014/15 i andelen af elever med ’dårlige’ resultater i matematik ved
de nationale test
 

 

Igen viser billedet, at der er bedre resultat i matematik på 6. årgang. Andelen af årgangen med dårlige resultater er
faldet. 
 
 
 

Dansk læsning, 4. klasse 2014/15

Note: Ovenstående figurer viser udviklingen for den samme årgang over tid. Andelen af elever, der var karakteriseret som de
’dårligste’ til at læse ved de nationale test i 2012/13 er, både på skolen og i kommunen som helhed, opgjort til 0, og illustrerer
årgangens udgangspunkt. De øvrige tal i den enkelte figur skal ses i relation til dette. Er tallet for skolen i 2014/15 fx 5,5, betyder det
at andelen af elever på årgangen, der er karakteriseret som de ’dårligste’ til at læse, er steget med 5,5 procentpoint sammenliget
med 2012/13. Figurerne kan ikke anvendes til at sammenligne andelen af de ’dårligste’ læsere på henholdsvis skolen og i kommunen
som helhed, men anvendes til at sammenholde udviklingen for de enkelte årgange på skolen med udviklingen for samme årgange på
kommuneniveau. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen.
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS).

Matematik, 6. Klasse 2014/15

Note: Ovenstående figurer viser udviklingen for den samme årgang over tid. Andelen af elever, der blev karakteriseret som de
‘dårligste’ til at regne ved de nationale test i 2011/12 er, både på skolen og i kommunen som helhed, opgjort til 0, og illustrerer
årgangens udgangspunkt. De øvrige tal i den enkelte figur skal ses i relation til dette. Er tallet for skolen i 2014/15 fx 5,5, betyder det
at andelen af elever på årgangen, der er karakteriseret som de ‘dårligste’ til at regne, er steget med 5,5 procentpoint sammenliget
med 2011/12. Figurerne kan ikke anvendes til at sammenligne andelen af de ‘dårligste’ læsere på henholdsvis skolen og i kommunen
som helhed, men anvendes til at sammenholde udviklingen for de enkelte årgange på skolen med udviklingen for samme årgange på
kommuneniveau. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen.
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS).
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4.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen
 
4.2.1 Karaktergennemsnit ved afslutningen af 9. klasse
 
4.2.1.1 Karaktergennemsnit ved Folkeskolens Afgangsprøve i dansk, matematik og bundne prøvefag

4.2.1.2 Karaktergennemsnit ved Folkeskolens Afgangsprøve i dansk, matematik og bundne prøvefag,
fordelt på fag og køn

Dansk Matematik Bundne prøvefag (i alt)

Skolen, 2014/15 7,6 7,8 7,6

Skolen, 2013/14 7,5 6,7 7,2

Skolen, 2012/13 6,9 7,3 7,0

Kommunen, 2014/15 6,9 6,6 6,8

Note: Specialklasser er ikke indeholdt i grafen. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen. Gennemsnittet er beregnet for
de elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver.
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning.

Dansk Matematik Bundne prøvefag (i alt)

Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger

Skolen, 2014/15 7,3 8,1 7,8 7,7 7,4 7,8

Skolen, 2013/14 6,8 8,0 7,0 6,4 7,0 7,3

Skolen, 2012/13 6,5 7,6 7,4 7,1 6,7 7,3

Kommunen, 2014/15 6,3 7,5 6,7 6,5 6,5 7,1

Note: Specialklasser er ikke indeholdt i grafen. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen. Gennemsnittet er beregnet for
de elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver.
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning.
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4.2.2 Socioøkonomiske referencer for 9. klasse
 
4.2.2.1 Socioøkonomiske referencer for 9. klasse, bundne prøver i alt ved Folkeskolens Afgangsprøve

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

Karaktergennemsnit Socioøk. reference

Skolen, 2014/15 7,6 7,6

Skolen, 2013/14 7,2 7,1

Skolen, 2012/13 7,0 7,1

Note: Den socioøkonomiske reference er et statistisk beregnet udtryk, som viser, hvordan elever på landsplan med samme bag-
grundsforhold som skolens elever har klaret afgangsprøverne. Specialklasser er ikke indeholdt i tabellen. ’Dansk Orden’ er ikke
medregnet. En stjernemarkering angiver, at skolens karaktergennemsnit er statistisk signifikant forskelligt fra dens socioøkonomiske
reference.
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS).

Note: Specialklasser er ikke indeholdt i grafen. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen. Kun elever, der har aflagt alle
prøver i både dansk og matematik, indgår i beregningen.
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning.
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4.3 Overgang til ungdomsuddannelse (95 %-målsætningen)
 
4.3.1 Uddannelsesstatus
 
4.3.1.1 Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse, hhv. 3 måneder og 15 måneder efter
afsluttet 9. klasse
 

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på tal fra Danmarks Statistik.

Strandskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2014/15

15



 

Nej Ja, lidt Ja, meget

Skolen, 2015

Kommunen, 2015

0% 25% 50% 75% 100%

27% 72%

26% 71%

 

Ja, tit Ja, nogle gange Nej
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Ja, tit Ja, nogle gange Nej

Skolen, 2015

Kommunen, 2015

0% 25% 50% 75% 100%

7% 44% 48%

10% 43% 46%

5 TRIVSEL
 
Undersøgelsen viser, at Strandskolens elever er glade for at gå i skole. 
I indskolingen trives de med kammeraterne, bliver meget sjældent eller aldrig drillet, kun 4%  føler sig alene. Det er
dog altid for mange, hvis bare en enkelt elev føler sig alene, så det arbejdes der selvfølgelig med i legeaftaler,
spisegrupper osv. 
I mellemtrinnet og udskolingen giver eleverne også en meget positiv karakter på deres skolegang. 
Den sociale trivsel er helt i top. Der kan dog arbejdes med en højere grad af variation i undervisningen og et mere
velfungerende undervisningsmiljø. 
 
 
 

5.1 Elevernes trivsel
 
5.1.1 Trivsel i 0.-3. klasse
 
5.1.1.1 Svarfordeling på udvalgte spørgsmål, 2015, skoleniveau

 

 

 

 

Er du glad for din klasse?

Føler du dig alene i skolen?

Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det?

Er du glad for dine lærere?
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Nej Ja, lidt Ja, meget

Skolen, 2015

Kommunen, 2015
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Nej Ja, nogle gange Ja, tit

Skolen, 2015

Kommunen, 2015

0% 25% 50% 75% 100%

48% 49%

52% 41% 7%

 

 

 

Eleverne i indskolingen trives rigtig godt. 
De føler sig sjældent alene, bliver næsten aldrig drillet og er meget glade for deres lærere, der er gode til at støtte
og hjælpe dem. 
Medbestemmelsen er ikke så stor, men må selvfølgelig afpasses efter deres alder og formåen. 
 
 
 

Er lærerne gode til at hjælpe dig?

Lærer du noget spændende i skolen?

Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne?

Note: Den nationale trivselsmåling består af 20 spørgsmål for elever i indskolingen. Ovenstående syv spørgsmål er udvalgt som
pejlemærker for trivslen efter anbefaling fra Dansk Center for Undervisningsmiljø.
Kilde: Den årlige nationale trivselsmåling. Styrelsen for It og Læring (LIS)
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5.1.2 Trivsel i 4.-9. klasse
 
5.1.2.1 Samlet indikator for trivsel og indikatorer opdelt på temaer, 2015, skoleniveau
 

Note:  Den nationale trivselsmåling for elever på mellemtrinnet 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 for elever på
mellemtrinnet og i udskolingen. 29 af de 40 spørgsmål indgår i beregningen af de fire viste temaer. Den samlede indikator beregnes
som et gennemsnit af de 29 spørgsmål, som indgår i de fire temaer.
Kilde: Den årlige nationale trivselsmåling. Styrelsen for It og Læring (LIS)
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1 til 2 2,1 til 3 3,1 til 4 4,1 til 5
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1 til 2 2,1 til 3 3,1 til 4 4,1 til 5

Skolen, 2015

Kommunen, 2015
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14% 58% 27%

18% 58% 24%

5.1.2.2 Fordeling af elevernes gennemsnit opdelt på temaer, 2015, skoleniveau

 

 

 

 

På mellemtrinnet og i udskolingen trives eleverne også godt. 
De har det fint med deres kammerater og er glade for skolen. 
Der kan dog med held arbejdes med en højere grad af variation i undervisningen og yderligere forbedringer af
undervisningsmiljøet i klasserne. 
 
 
 

Social trivsel

Faglig trivsel

Støtte og inspiration

Ro og orden

Note: Den nationale trivselsmåling for elever på mellemtrinnet og i udskolingen 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: Den årlige nationale trivselsmåling. Styrelsen for It og Læring (LIS)
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Ulovligt fravær Sygdom Lovligt fravær
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5.2 Fravær
 
5.2.1 Det gennemsnitlige elevfravær i procent opdelt på fraværtype
 

Fraværet har ikke udviklet sig siden skoleåret 2013/14 
 
 
 

Note: Specialskoler, 10. klassecentre og kommunale ungdomsskoler indgår ikke i kommuneopgørelsen.
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning.
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6 INKLUSION
 
I skoleåret 14/15 varetog skolen inklusionsindsatserne ved hjælp af hovedsaligt uuddannet arbejdskraft. Der skal
fremover arbejdes mere indgående med inklusionsindsatsen på skolen og der er derfor blevet ansat tre
inklusionsvejledere, således at skolen nu har fire inklusionsvejledere, som dækker skoletiden og SFO-tiden. 
Ledelsen vil fremover sætte stort fokus på denne medarbejdergruppes indsats på skolen til gavn for den sociale
trivsel, det faglige niveau og hensyntagen til elever i særlige udfordringer. 
 
 
 
6.1 Antal elever der modtager specialundervisning

FIGUREN MANGLER DA DER HELT ELLER DELVIST MANGLER DATA FOR SKOLEN
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Kompetencedækning
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7 KVALITETSOPLYSNINGER
 
7.1 Kompetencedækning
 
7.1.1 Samlet kompetencedækning
 

Skolens kompetencedækning er steget 3%, men er stadig under hvad der er acceptabelt på nuværende tidspunkt.
der skal arbejdes med at liniefagsuddannede lærere i højere grad har lektionerne. Det er dog altid en afvejning i hvor
høj grad, det er tilrådeligt, at især de mindre klasser har mange forskellige lærere. 
 
 
 

Note: Specialskoler, 10. klassecentre og kommunale ungdomsskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen.
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning.
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25%

50%

73%

78%
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7.1.2 Kompetencedækning opdelt på fag, 2014/15
 

I denne tabel springer fagene natur og teknik, kristendom, billedkunst og historie voldsomt i øjnene. 
Der skal afsættes resourcer til efteruddannelse af de allerede ansatte lærere og ved vakante stillinger, skal der
annonceres efter lærere med liniefagene. 
Andelen af lærere med engelsk som liniefag skal også forbedres. I fagfordelingen skal der fokuseres på en mere
hensigtsmæssig teamsammensætning, såleds at lærerne på en årgang supplerer hinandens liniefag. 
 
 
 

Note: Specialskoler, 10. klassecentre og kommunale ungdomsskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen.
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning.
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7.1.3 Kompetencedækning opdelt på klassetrin, 2014/15
 

Ud fra skolens ressourcer og underhensyntagen til - som tidligere nævnt - at de lavere klassetrins undervisningsmiljø
forværres af for mange forskellige voksne, ser fordelingen meget fornuftig ud. 
Der skal dog fra 1. - 7. årgang arbejdes med en bedre liniefagsdækning. 
  
  
 
 
 

Kilde: Styrelsen  for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning.
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7.2 Forældretilfredshed
 
7.2.1 Forældrenes samlede tilfredshed, skoleniveau
 

I betragtning af de relativt gode faglige resultater og den virkelig gode trivsel, som eleverne giver udtryk for, er det
foruroligende, at forældretilfredsheden ikke er højere. 
Der kan arbejde på forskellige faktorer, såsom hyppigere og højere informationsniveau, således at det bliver åbenlyst
for forældrene, hvad der går godt på skolen. 
Der har i skoleåret 2014/15 været mange udskiftninger i ledelsen, hvilket kan være en del af forklaringen på det
dårlige resultat. 
Ved en større stabilitet i ledelsen, formodes det, at der vil være en effekt på forældretilfredsheden. 
 
 
 
7.2.2 Forældrenes tilfredshed opdelt på temaer, skoleniveau
 

Af ovenstående graf ses det meget tydeligt, at de fysiske rammer i den grad trækker ned i forældreundersøgelsen. 
 
 
 

Note: Figuren viser forældrenes gennemsnitlige tilfredshed på baggrund af spørgsmålet ’Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns
skole?’
Kilde: Kommunens forældretilfredshedsundersøgelse 2015

Note: Figuren viser forældrenes gennemsnitlige tilfredshed på baggrund spørgsmålene under hvert tema.
Kilde: Kommunens forældretilfredshedsundersøgelse 2015
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7.3 Øvrige kvalitetsoplysninger
 
7.3.1 Elevtal
 
7.3.1.1 Elevtal

Elevtal

Skolen, 2014/15 648

Skolen, 2013/14 648

Skolen, 2012/13 661

Kommunen, 2014/15 5.790

Note: Tallene er opgjort pr. 5. september.
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på tal fra Danmarks Statistik.
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8 KOMMUNALE MÅL OG INDSATSOMRÅDER
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8.1 Samlet status på skoleniveau
 
De kommunale mål og indsatsområder har desværre ikke haft tilstrækkeligt fokus på skolen i skoleåret 14/15, da
arbejdet på skolen har været meget præget af skiftende ledelser. 
 
 
 
8.1.1 Samlet status på kommunale mål- og indsatsområder, skoleniveau
 

Skolen har valgt at vente til skoleåret 15/16 med at implimentere håndværk og design. 
Da uddannelsen som talentvejleder ikke var afsluttet sidste skoleår, har der ikke været arbejdet særlig meget med
området på skolen. 
Der er nu uddannet to talentvejledere én i skoledelen og én SFO-delen, så det forventes, at området bliver udviklet
væsetligt henover. 

Kilde: Skolens besvarelse af spørgeskema.
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Der har heller ikke været så meget fokus på læringsmålsstyret undervisning, men dette er fortsat et fokusområde i
skoleåret 15/16. 
Skolen måtte i skoleåret 14/15 afgive sin IT-vejleder til forvaltningen, så der pågår nu i dette skoleår en
videreuddanelse af to nye IT-vejledere. 
 
 
 

8.2 Innovation/Kreativitet
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8.2.1 Status på 'Innovation/kreativitet' opdelt på delmål, skoleniveau
 

I indskolingen har der igennem de sidste fire år været arbejdet med anderledes læringsmiljøer for at styrke
innovation og kreativitet. 
Der har været fokus på flexibiliteten i det fysiske miljø, således at de forskellige aktiviteter i undervisning og frtid er
understøttet. 
På mellemtrinnet er der fremadrettet brug for fokus, dog har der været et projekt med musikskolen i skoleåret
14/15, samt et forløb med idrætsforeninger. 
I udskolingen er der økonomisk investeret i en mere indbydende fysisk indretning for at forberede til et
ungdomsmiljø og 7. årgang har kørt læringsakademiet - True North i fire uger som pilotprojekt i kommunen mhp en
uddannelse af True North ambassadører på alle skoler. 
  
 
 
 

Kilde: Skolens besvarelse af spørgeskema.
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8.3 Talentstrategi
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8.3.1 Status på 'Talentstrategi' opdelt på delmål, skoleniveau
 

Vores to nyuddannede talentvejledere er i øjeblikket i gang med at udforme skolens og SFO'ens strategi i
samarbejde med eksterne samarbejdspartnere og skolens ledelse. 
 
 
 

Kilde: Skolens besvarelse af spørgeskema.
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8.4 Inklusion
 
8.4.1 Status på 'Inklusion' opdelt på delmål, skoleniveau
 

Vores fire inklusionsvejledere, heraf de tre nyansatte, skal have fokus på et mere forpligtende samarbejde imellem
skole og hjem med henblik på at styrke forpligtende fællesskaber blandt børnene i skole og frtid. 
Fremadrettet skal der arbejdes i retning af, at inklusion skal foregå ved at understøtte læringsmiljøet i de psykiske
og  fysiske fællesskabe. Dette skal ske ved en højere grad af diffentiering, holddannelse, supplerende undervisning
eller anden faglig støtte. 
 
 
 

Kilde: Skolens besvarelse af spørgeskema.
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8.5 IT/digitalisering
 
8.5.1 Status på 'IT/digitalisering' opdelt på delmål, skoleniveau
 

Organiseringen af personalerne vil fremadrettet uderstøtte vidensdelingen på skolen ved at læringscentret i
samarbejde med ledelsen udstikker mål for udviklingen. 
Der er lavet princip for brug digitale medier, som skal kvalificeres i praksis i et samarbejde med forældrene. 
  
 
 
 

Kilde: Skolens besvarelse af spørgeskema.
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8.6 Læring
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Skolen, 2015 Skolen, 2014 Kommunen, 2015

Læring, samlet

Tydelig ledelse der understøtter 
elevernes læring

Høj professionel kapacitet og et godt 
samarbejde

Faglige mål og synlig læring

Undervisningsmiljøet understøtter 
elevernes læring
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8.6.1 Status på 'Læring' opdelt på delmål, skoleniveau
 

Læringscentret har udstukket mål for arbejdet med læringsmålsstyret synlig undervisning og teamkoordinatorerne er
ansvarlige for gennemførelsen på klasser og årgang. 
Fremadrettet skal der arbejdes med et fælles afsæt i skole og SFO for elevernes faglighed og dannelse i centrum for
læringen. 
  
 

Kilde: Skolens besvarelse af spørgeskema.
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8.7 Sundhed/Trivsel
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Skolen, 2015 Skolen, 2014 Kommunen, 2015

Sundhed/trivsel, samlet

Eleverne udvikler stærke personlige 
og sociale kompetencer

Undervisningsmiljøet understøtter 
eleverne trivsel og sundhed

Tydeligt fokus på sundhed og trivsel

Velfungerende samarbejde med 
forældre og andre aktører
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8.7.1 Status på 'Sundhed/trivsel' opdelt på delmål, skoleniveau
 

Skolen bliver formodentlig en del af projektet "nye tider - nye haller", som vil være med til at opkvalificere de fysiske
rammer, som lader meget tilbage at ønske. 
Trivselsmålingen på skolen viser, at eleverne ligger højt på landsplan i trivsel og sundhed. Dette flotte resultat skal
selvfølgelig forbedres. 
Her skal der arbejdes med undervisningsmiljøet : Undervisningen skal gøres mere varieret og spændende, samt der
skal skabes mere ro i undervisningen. 

Kilde: Skolens besvarelse af spørgeskema.
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8.8 Øvrige kommunale fokusområder
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