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PRÆSENTATION AF SKOLEN 

 
 

Strandskolen er en kommunal folkeskole i Karlslunde tæt ved S-tog og bus. Vi er en tresporet skole 
med 600 elever og 72 ansatte. 
Skolen er kendetegnet ved at være en skole med et højt fagligt niveau samt ansatte og forældre, 
der engagerer sig i skolens virke. Alle børn og ansatte på skolen har en iPad, hvorfor digitalisering 
og gode It-kompetencer er en vigtig del af skolens og kommunens strategi. 
I skoleåret 2017-2018 har skolen ansat undervisningsassistenter, som sammen med skolens øvrige 
personale er med til at understøtte et inkluderende læringsmiljø med stærk klasserumsledelse. 
Skolens bygninger danner sammen med gode udemiljøer grundlaget for undervisningen, idet vi 
har skov, strand og mose lige om hjørnet. 
Lærerne har mulighed for at forberede sig på skolen ved eget skrivebord, men har også mulighed 
for, på grund af en fleksibel arbejdstidsaftale, at forberede sig hjemme. 
  
Overordnet set er folkeskolereformens tre overordnede målsætninger retningsgivende for de 
seks pejlemærker, skolebestyrelsen sætter for sit arbejde.  
 

• Alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige, de kan. 

• Skolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 

• Tilliden til og trivslen i skolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden 
og praksis 

 
  
Strandskolen arbejder som nævnt ud fra seks pejlemærker, som sammen er med til at sætte 
retning for skolens undervisning og indskolingselevernes fritidstilbud: 
 
Elevernes faglige trivsel 
 

• eleverne skal i deres skolehverdag opleve at blive udfordret på et niveau, hvor de oplever en 
faglig progression gennem hele skoleforløbet i alle fag 

• alle skolens parter skal fortløbende arbejde for elevernes motivation for det faglige arbejde = 
elevernes lærelyst er afgørende for deres faglige progression 

 
 Elevernes digitale kompetencer 
 

• eleverne oplever  et læringsmiljø, hvor de bedst muligt klædes på til at kunne agere i et 
samfund, hvor digitale kompetencer bliver afgørende - her er lærernes fortløbende 
kompetenceudvikling en afgørende faktor 

• skolens resurser både teknisk og hvad angår iPads, Pc-ere m.v. skal leve op til skolens vision 
for IT og digitale kompetencer 

 
 
 Skolens fysiske rammer 



 

• eleverne undervises i et fysisk læringsmiljø, hvor de trives og hvor det er muligt for lærere og 
pædagoger at undervise i fysiske rammer, der kan leve op til folkeskolereformens intentioner 
vedr. faglighed, variation i undervisningen, digitalisering, motion og bevægelse, 
innovation/entreprenørskab, inklusion og . 

•  de fysiske rammer skal bidrage til at gøre Strandskolen til en attraktiv arbejdsplads for både 
ansatte og elever 

 
Inkluderende læringsmiljøer 
 

• et undervisningsmiljø, hvor relationen mellem børn og voksne bidrager til et godt 
undervisningsmiljø for alle børn uanset de udfordringer, børn måtte have 

• fysiske rammer, der inviterer til, at børn har forskellige behov i løbet af en skoledag 
 
 Samarbejde mellem skole og hjem 
 

• Et samarbejde, der baserer sig på gensidig respekt 

• Et samarbejde, der som det fornemste mål har at sikre børnene læring og trivsel – både det 
enkelte barn og klassen. 

• Et samarbejde, der baserer sig på respekt for hinandens roller som henholdsvis forældre og 
lærere/pædagoger 

 
  
Den gode sfo 
  
  
  
 
 
  



 

SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 

 
 

Sammenfattende kan man sige, at Strandskolens elever klarer sig tilfredsstillende ved folkeskolens 
afgangsprøver. Der er dog plads til at sætte ambitionsniveauet højere, da vi kan se, at 
progressionen i dansk og matematik på mellemtrinnet ikke er tilfredsstillende inden for alle 
områder. 
 I de kommende år vil der være fokus på at sikre en god trivselsmæssig og faglig brobygning fra 
indskoling til mellemtrin. Det er et mål at sikre, at den faglighed og trivsel, som der arbejdes med 
0.-3.klasse ikke går tabt, fordi ydre omstændigheder som nye lokaler, ny lærerbesætning m.v. 
forstyrrer eleverne fagligt og trivselsmæssigt. 
Strandskolens elever forlader folkeskolen med faglige, sociale og personlig kompetencer, som 
betyder, at kun meget få elever ikke er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter, de 
har afsluttet 9.klasse. 
 
 
  



 

RESULTATER  

 
 

Læsning 

Skolen har en høj andel af sikre og motiverede læsere i indskolingen, men vi ser et fald i andelen af 
sikre læsere på 3. årgang.  Vores opmærksomhed er derfor rettet mod at fastholde de gode 
læseresultater fra indskolingen og videreføre dem til vores mellemtrin og udskoling. Dette gøres 
blandt andet ved at sikre, at eleverne dagligt får læsetræning på rette niveau samt, at 
der fremover sikres et generelt fokus på faglig læsning i alle fag (tekst- og sprogbaseret 
undervisning). På forældremøder har læsevejledere holdt oplæg om vigtigheden af at vedligeholde 
gode læsevaner samt undervist forældrene i, hvordan hjemmet bedst støtte op om barnets 
læsning.  
Derudover er overgangen mellem indskoling og mellemtrin i fokus hvad angår alle fag, da vi kan 
se, at der kan gå vigtig undervisning og dermed læring tabt, hvis selve overgangen giver anledning 
til for meget uro. 
  
På 7. årgang har vi en lille andel af meget ringe læsere. Dette skyldes, at der på netop denne 
årgang er en forholdsvis stor andel af elever med dyslektiske vanskeligheder. Læsevejlederne har i 
år lagt ekstra fokus på de udskolingselever, hvor læsning stadig er vanskeligt. Der har således 
været afholdt ekstra kurser for eleverne, hvor der har været arbejdet med brugen af 
kompenserende hjælpemidler. Alle lærere på skolen er blevet sat ind i, hvordan de bedst 
understøtter de dyslektiske børns læring, ved f.eks. at indscanne materialer eller gøre dem 
tilgængelige på andre måder, således at ingen afholdes fra at kunne deltag i undervisningen.  Der 
har ligeledes været afholdt et forældremøde, hvor forældrene også fik mulighed for en indføring i 
hjælpemidlerne. På sigt er det vores ønske, at nogle af eleverne fra 7. årgang skal gøres til 
superbrugere af hjælpemidlerne, så de kan undervise andre elever i det.   
  
For at sikre en tilfredsstillende udvikling for alle vores klasser, deltager  læsevejlederne i 
undervisningsforløb på udvalgte årgange – primært på mellemtrinnet og i udskolingen, hvor de 
understøtter forløb i brugen af læsestrategier og flydende læsning. Læsevejlederne står desuden 
til rådighed for kollegavejledning i, hvordan eleverne sikres et tilfredsstillende afkodningsniveau 
på alle årgange samt opnår flydende læsning med god forståelse, når eleverne har knækket koden.  
  
Matematik: 
De nationale test viser, at der er en manglende progression i elevernes faglige udvikling i 
matematik på mellemtrinnet. Indtil nu har skolens faglige vejledere haft fokus på at løfte de 
svageste elever. Vejlederne har udtaget hold, som er blevet støttet i især matematik uden 
hjælpemidler. Desuden har der været fokus på IT i matematik for at styrke både elevernes og 
lærernes kompetencer i forbindelse med matematik med hjælpemidler og "kommunikation" i det 
forberedende arbejde til FP9. 
De tilgængelige data viser, at der skal ske en indsats, som er mere rettet mod den samlede 
elevgruppe. En del af handleplanen er, at de to lærere, som i øjeblikket er under uddannelse som 
matematikvejledere skal indgå i forløb med matematiklærerne. 



På sigt ser vi, at fælles forberedelse med videndeling skal spille en større rolle for at udfordre 
elever på alle niveauer. Matematikvejledere og faglig leder vil facilitere denne udvikling. 
Særlige indsatser gennemføres i år på nuværende 7.årgang, der i de nationale test scorede under 
niveau, da de gik i 6.klasse. Her laves holddeling på tværs af klasserne, særligt tilrettelagt 
undervisning for udtagne hold, samt 2.lærere på nogle af matematik lektionerne. Ledelsen tager 
ansvar for udvikling og styrkelse, af matematikfagudvalget og fælles forberedelse. 
 

Naturfagene: 
I de naturfaglige fag er der etableret godt samarbejde mellem lærerne og 
naturfagsvejlederen, med det primære formål, at støtte lærernes samarbejde generelt, men også i 
forbindelse med den fællesfaglige FP9.  
Strandskolen skal have udfærdiget og implementeret en handleplan for naturfagene.  Dette 
arbejde vil blive udført i samarbejde mellem lærere, ledelse og naturfagsvejleder. 
Fremover vil der være fokus på, at lærerne i fagudvalg kan støtte hinanden i at videreudvikle hele 
det naturfaglige aspekt i elevernes undervisning. 
  
 
 

Bliver alle så dygtige, som de kan? 

 
 

Andel af elever med 'gode' resultater i de nationale test  
 
 

Oversigt over om andelen af elever, som er 'gode' til dansk læsning og matematik er mindst 80% 
for den samme årgang 
 
 

 Dansk, læsning  Matematik 

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

 16/17 16/17 16/17 16/17 16/17 16/17 

 16/17 14/15 12/13 16/17 14/15 12/13 16/17 14/15 16/17 16/17 13/14 16/17 

Skolen Ja Nej Ja Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej Nej Ja 

Kommunen Ja Nej Nej Nej Nej 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. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 
 
  



 

Udviklingen, i andelen af de "gode" elever i dansk læsning for den samme årgang over 2 år, 
angivet i procentpoint 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Note: Ovenstående figur viser udviklingen for den samme årgang over tid. Er tallet for "4. kl. ift. 2. kl." fx 5,5, betyder 
det at andelen af elever på årgangen, der er ’gode’ til at læse, er steget med 5,5 procentpoint sammenlignet med for 
to år siden. Figuren 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 tallene. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 
 
  



 

Udviklingen, i andelen af de "gode" elever i matematik for den samme årgang over 3 år, angivet 
i procentpoint 

 
 

 
 
 
Note: Ovenstående figur viser udviklingen for den samme årgang over tid. Er tallet for "6. kl. ift. 3. kl." fx 5,5, betyder 
det at andelen af elever på årgangen, der er ’gode’ til at regne, er steget med 5,5 procentpoint sammenlignet med for 
to år siden. Figuren kan ikke anvendes til at sammenligne andelen der er ’gode’ til at regne 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 tallene. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 
 
  



 

Andel af de 'allerdygtigste' elever i de nationale test  
 
 

Oversigt over om andelen af de ’allerdygtigste’ elever for den samme årgang er steget 
 
 

 Dansk, læsning  Matematik 

 4. kl. 16/17 ift. 6. kl. 16/17 ift. 8. kl. 16/17 ift. 6. kl. 16/17 ift. 

  2kl. 14/15  4kl. 14/15  6kl. 14/15  3kl. 13/14 

Skolen Ja Nej Ja Ja 

Kommunen Ja Nej Ja Ja 

 
 
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). 
 
  



 

Udviklingen, i andelen af de "allerdygtigste" elever i dansk læsning for den samme årgang over 2 
år, angivet i procentpoint 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Note: Ovenstående figur viser udviklingen for den samme årgang over tid. Er tallet for "4. kl. ift. 2. kl." 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 sammenlignet med for to år siden. Figuren 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 i kommunen. Specialskoler er ikke 
indeholdt i tallene. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 
 
  



 

Udviklingen, i andelen af de ’allerdygtigste’ elever til matematik for den samme årgang over 3 
år, angivet i procentpoint 

 
 

 
 
 
Note: Ovenstående figur viser udviklingen for den samme årgang over tid. Er tallet for "6. kl. ift. 3. kl." 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 sammenlignet med for to år siden. Figuren kan ikke anvendes til at sammenligne andelen af de 
'allerdygtigste' til at regne 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 i kommunen. Specialskoler er ikke 
indeholdt i tallene. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 
 
  



 

Andel af elever med 'dårlige' resultater i de nationale test  
 
 

Oversigt over om andelen af elever med ’dårlige’ resultater for den samme årgang er faldet 
 
 

 Dansk, læsning  Matematik 

 4. kl. 16/17 ift. 6. kl. 16/17 ift. 8. kl. 16/17 ift. 6. kl. 16/17 ift. 

  2kl. 14/15  4kl. 14/15  6kl. 14/15  3kl. 13/14 

Skolen Nej Nej Ja Nej 

Kommunen Nej 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). 
 
  



 

Udviklingen, i andelen af elever med ’dårlige’ resultater i dansk læsning for den samme årgang 
over 2 år, angivet i procentpoint 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Note: Ovenstående figur viser udviklingen for den samme årgang over tid. Er tallet for "4. kl. ift. 2. kl." fx 5,5, betyder 
det at andelen af elever på årgangen, der er karakteriseret som ’dårlige’ til at læse, er steget med 5,5 procentpoint 
sammenlignet med for to år siden. Figuren kan ikke anvendes til at sammenligne andelen af ’dårlige’ til at læse 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 i kommunen. Specialskoler er ikke indeholdt i tallene. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 
 
  



 

Udviklingen, i andelen af elever med ’dårlige’ resultater i matematik for den samme årgang over 
3 år, angivet i procentpoint 

 
 

 
 
 
Note: Ovenstående figur viser udviklingen for den samme årgang over tid. Er tallet for "6. kl. ift. 3. kl." fx 5,5, betyder 
det at andelen af elever på årgangen, der er karakteriseret som ’dårlige’ til at regne, er steget med 5,5 procentpoint 
sammenlignet med for to år siden. Figuren kan ikke anvendes til at sammenligne andelen af ’dårlige’ til at regne 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 i kommunen. Specialskoler er ikke indeholdt i tallene. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 
 
  



 

Elevernes faglige niveau når de forlader skolen 

 
 
  
Folkeskolens afgangsprøve: 
Det er tilfredsstillende, at Strandskolens karaktergennemsnit ved afgangsprøverne er steget år for 
år. Det er en tendens, som vi ønsker fortsætter, da vi i forhold til den socioøkonomiske reference 
ligger på middel  (dog i 2017 på 0,3 over det forventede) -og har ambitioner om at ligge bedre. 
Pigerne har gennem de sidste tre år opnået et højere karaktergennemsnit i dansk end drengene. 
Dette giver anledning til en nærmere analyse af, hvorfor dette gør sig gældende med henblik på at 
foretage indsatser, som kan styrke drengenes mulighed for at score på niveau med pigerne. Da 
drengene ikke ligger lavere end pigerne i de øvrige fag, kan noget tyde på, at dansklærerne i 
samarbejde med ledelse og danskvejledere skal se på, hvordan danskfaget tilgodeser drengenes 
motivation og faglighed. 
I 2013 opnåede 100% af eleverne på Strandskolen karakteren 02 eller højere i fagene 
dansk/matematik. De to efterfølgende år ligger tallet på ca. 95%, hvilket stadig er over 
kommuneniveauet. Dog giver det anledning til en analyse af, hvorfor denne udvikling sker. En 
medvirkende årsag kan være er, at der er poppet flere elever op, som grundet angst eller andre 
vanskeligheder i længere perioder ikke kommer i skole og dermed måske ikke kommer til 
afgangsprøve. Vi skal fremadrettet indgå i tværfagligt samarbejde med PPR, Familierådgivningen, 
forældrene og andre relevante parter for at forebygge, at børn mister tilknytningen til skolen med 
fare for, at de ikke kan gå videre i en ungdomsuddannelse, fordi de ikke har opnået det forventede 
karaktergennemsnit. 
 
 

Karaktergennemsnit ved afslutningen af 9. klasse  
 
 

Karaktergennemsnit ved Folkeskolens Afgangsprøve i dansk, matematik og bundne prøvefag 
 
 

 Dansk Matematik Bundne prøvefag (i alt) 

Skolen, 16/17 7,7 7,8 7,8 

Skolen, 15/16 6,8 7,4 7,2 

Skolen, 14/15 7,6 7,8 7,6 

Kommunen, 16/17 6,7 6,3 6,7 

 
 
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. 
 
  



 

Karaktergennemsnit ved Folkeskolens Afgangsprøve i dansk, matematik og bundne prøvefag, 
opdelt på køn 

 
 

 Dansk Matematik Bundne prøvefag (i alt) 

 Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger 

Skolen, 16/17 6,6 8,7 7,4 8,2 7,0 8,5 

Skolen, 15/16 6,4 7,2 8,0 6,9 7,2 7,2 

Skolen, 14/15 7,3 8,1 7,8 7,7 7,4 7,8 

Kommunen, 16/17 6,1 7,2 6,8 5,8 6,5 6,9 

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

Socioøkonomiske referencer for 9. klasse  

 
 

Socioøkonomiske referencer for 9. klasse, bundne prøver i alt ved Folkeskolens Afgangsprøve 
 
 
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. En stjernemarkering angiver, at skolens karaktergennemsnit er statistisk signifikant 
forskelligt fra dens socioøkonomiske reference. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 
 
  



 

Andel af elever i 9. klasse med 02 eller derover i både dansk og 
matematik  
 
 

Andel elever i 9. klasse med 02 eller derover i både dansk og matematik 
 
 

 
 
 
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. 
 

Andel elever i 9. klasse med 02 eller derover i både dansk og matematik, opdelt på køn 
 
 

 
 
 
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. 
 
  



 

OVERGANG TIL UNGDOMSUDDANNELSE 

 
 

Andelen af elever, som er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter, de har fuldført 
9.klasse, ligger højt på Strandskolen. I følge Tal på Vejen fra UUV tegner der sig et billede af, at ca. 
halvdelen af eleverne vælger en gymnasial uddannelse umiddelbart efter 9. klasse, mens den 
overvejende del af de øvrige elever vælger 10.klasse på efterskole eller i det kommunale 
10.klassetilbud. 
Set ud fra at en  høj andel af eleverne er i gang med en ungdomsuddannelse  15 måneder efter 
afsluttet 9.klasse, kan tallene tolkes derhen, at eleverne enten er uddannelsesafklarede efter 
9.klasse eller vælger at tage 10.klasse for at blive endeligt afklarede - alternativt bruger 10.klasse 
som et modningsår. 
I følge Tal på Vejen er det kun en marginal del af eleverne fra Strandskolen, der vælger en 
erhvervsuddannelse, hvilket kan give anledning til overvejelser om, hvorvidt undervisningen i 
tilstrækkelig grad lægger op til at betragte en erhvervsuddannelse som et attraktivt 
uddannelsesvalg. Åben skole-samarbejder, faget håndværk/design samt praktiskorienterede 
linjefag i udskolingen kan evt. bidrage til at udvide viften af muligheder. Dette er et 
udviklingsarbejde, skolen planlægger at iværksætte fra skoleåret 2018/2019. 
  
  
 
 

Uddannelsesstatus  

 
 

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. 
 
  



 

TRIVSEL 

 
 
 
 

Trivsel  

 
 

Generelt viser resultaterne for indskolingens 0.-3. klasse, at eleverne er glade for at gå i skole, de 
trives bedre end for 3 år siden og trivslen ligger højere end kommunens gennemsnit. 
Resultaterne peger på et godt forhold til klasselærerne, som formår at yde den støtte og hjælp, 
eleverne vurderer, de har brug for. Meget få elever føler sig alene og drillet i skolen, hvilket kan 
tyde på, at eleverne har en høj social kapacitet, danner gode relationer til deres klassekammerater 
og profiterer af klassefællesskabet. Dette illustreres samtidig ved, at 98% af eleverne giver udtryk 
for, at de er glade for deres klasse. 
Undersøgelsens resultater give også udtryk for, at eleverne oplever en mindre grad af 
medbestemmelse i timerne,hvilket kan være udtryk for, at eleverne  trives med, at lærerne 
bestemmer indholdet af undervisningen, men det kan også være udtryk for, at der ikke fokuseres 
nok på dette fra lærernes side. 
Fremadrettet kan et øget fokus på elevernes medbestemmelse, være med til at lære eleverne 
demokratiske processer, variere undervinsningen og øge trivslen yderligere. Aspekter som vil ruste 
og gavne eleverne videre op gennem mellemtrinet og udskolingen.  
Lærere og pædagoger skal derfor indrage elevernes ideer og synspunkter i højere grad og 
italesætte elevernes med bestemmelse. Hvilket kan skabe et mere alsidig læringsmiljø og 
klassificere lærer og pædagogers muligheder for, at differenciere i forhold til elevernes læring og 
udvikling.  
På mellemtrinnet- 4.-6. klasse er der stor fokus på den gode relation - elev/elev og lærer/elev. Der 
lægges vægt på, at alle elever har en stemme, der har ret til at blive hørt.  
Eleverne er generelt glade for deres lærere og klasse og giver udtryk for, at lærerne er gode til at 
hjælpe og støtte dem.  
Resultatet peger på vigtigheden af fortsat at arbejde på at få styrket klassefællesskabet, så hver 
enkelt elev føler sig set og anerkendt.  
Der er et godt samarbejde med kommunens KFI, der er med i konkrete trivselsforløb i klasserne. 
Der lægges generelt vægt på samarbejde og tillid for at styrke klassens samlede trivsel.  Her 
arbejdes blandt andet med at få styrket eleverne venskaber og undgå mobning- også på nettet.  
 Undersøgelsen peger på, at der bør være en højere grad af elevmedbestemmelse i 
undervisningen. Lærerne vil derfor fremover i højere grad italesætte over for eleverne, når de har 
reel medbestemmelse i undervisningen.   På lærernes teammøder vil dette emne jævnligt blive 
bragt på dagsordenen.  
I udskolingen er resultaterne udryk for generel god klasserumsledelse og en masse god 
undervisning. Eleverne er udfordret dagligt pga. et højt fagligt niveau. Dog kan en del af 
mistrivslen skyldes det øgede pres, der følger med de flere test i fagene. Elevernes oplevelse af 
mestring er noget vi fremadrettet vil være opmærksomme på. Resultaterne viser, at eleverne i 



udskolingen ikke i tilstrækkelig grad oplever medbestemmelse. Skolen skal være bedre til at tale 
med eleverne om medbestemmelse, for at tydeliggøre den indflydelse de kan have, eller allerede 
har. 
Eleverne er generelt glade for deres lærere og klasse og giver udtryk for, at lærerne er gode til at 
hjælpe og støtte dem. I foråret 2018 har vores lærerteams fokus på den gode lærer-elev relation, 
inspireret af Louise Klinges forskning. 
Resultaterne bærer præg af det område Strandskolen ligger i, hvor vi oplever en generel god 
støtte hjemmefra. 
  
  
  
 
 

Svarfordeling på udvalgte spørgsmål  
 
 

Er du glad for din klasse? 
 
 

 
 
 
Note: Den nationale trivselsmåling består af 20 spørgsmål for elever i indskolingen. Ovenstående spørgsmål er udvalgt 
som pejlemærke for trivslen efter anbefaling fra Dansk Center for Undervisningsmiljø. 
Kilde: Den årlige nationale trivselsmåling. Styrelsen for It og Læring (LIS). 
 
  



 

Føler du dig alene i skolen? 
 
 

 
 
 

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

 
 

 
 
 

Er du glad for dine lærere? 
 
 

 
 
 
Note: Den nationale trivselsmåling består af 20 spørgsmål for elever i indskolingen. Ovenstående spørgsmål er udvalgt 
som pejlemærke for trivslen efter anbefaling fra Dansk Center for Undervisningsmiljø. 
Kilde: Den årlige nationale trivselsmåling. Styrelsen for It og Læring (LIS). 
 
  



 

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 spørgsmål er udvalgt 
som pejlemærke for trivslen efter anbefaling fra Dansk Center for Undervisningsmiljø. 
Kilde: Den årlige nationale trivselsmåling. Styrelsen for It og Læring (LIS). 
 
  



 

Trivsel i 4.-9. klasse  

 
 

Samlet resultat på tværs af temaer  

 
 

Indikatorer for trivsel opdelt på temaer i 16/17 
 
 

 
 
 
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. 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.  
Kilde: Den årlige nationale trivselsmåling. Styrelsen for It og Læring (LIS). 
 
  



 

Svarfordeling for gennemsnittet på forskellige temaer  

 
 

Social trivsel 
 
 

 
 
 

Faglig trivsel 
 
 

 
 
 
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. Ovenstående figur 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). 
 
  



 

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. Ovenstående figur 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). 
 
  



 

KVALITETSOPLYSNINGER  

 
 
  
På Strandskolen er der i øjeblikket stort fokus på uddannelse af vejledere i de forskellige fag, 
hvilket kan bidrage til vejledning af lærere, som ikke har undervisningskompetence i de 
pågældende fag. Det fremgår dog, at der er rimelig stor undervisningskompetence i de fag, hvor vi 
er i gang med at uddanne faglige vejledere. 
Der er også fag, fx idræt, billedkunst, samfundsfag og engelsk, hvor der ikke er stor 
kompetencedækning og hvor der ikke er tilknyttet faglige vejledere. Ledelsen skal de kommende 
år have opmærksomhed på, dels gennem ansættelser dels gennem kompetenceudvikling, at sikre 
den nødvendige kompetencedækning i disse fag også. 
 
 

Kompetencedækning   

 
 

Samlet kompetencedækning 

 
 

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



 

Kompetencedækning opdelt på fag i 16/17 
 
 

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



 

Kompetencedækning opdelt på klassetrin i 16/17 
 
 

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



 

Samlet status på kommunale mål  

 
 

Den samlede konklusion i forhold til de kommunale mål er, at der er en vis variation i, hvor langt vi 
oplever at være nået med de forskellige indsatsområder på Strandskolen. Resultatet afspejler helt 
naturligt, at der fra politisk og forvaltningsmæssigt niveau har været et stærkt fokus på 
digitalisering, hvorfor det også er her, vi ser, at indsatsområdet træder igennem på skolen. 
Ser man derimod på innovation og kreativitet, så er det et område, hvor skolen i højere grad selv 
skal sætte mål, lave indsatser og finde resurser samt sikre kompetenceudvikling. Nedenfor vil det 
derfor også fremgå, at det er et område, vi fremover vi give større opmærksomhed. 
 
 

 
 
 
Figuren viser resultater for alle  klasser i skoleåret 2016-17. 
 
 
  



 

Resultater for 'Inklusion'  
 
 

 
 
 
  
Fra skoleåret 2017/2018 har vi iværksat en proces, hvor der skal udvikles en fælles holdning til den 
pædagogiske og didaktiske tilgang til at arbejde med begrebet "inkluderende læringsmiljøer". I 
regi af skolebestyrelsen, skolens resursecenter, PLC og i ledelsesteamet pågår et arbejde med at 
finde den videre vej. Det skal påpeges, at Strandskolen har været gennem nogle usikre år hvad 
angår ledelse, hvorfor lærerne har manglet  et fundament at arbejde ud fra. Det kommunale 
indsatsområde  i skoleåret 2018-2019  om inklusion og relationer undersøtter denne udvikling. 
Strandskolens primære udfordring i inklusionsarbejdet er, at vi har mange børn, som får en 
diagnose, hvorfor kompetenceudvikling i "diagnoseforståelse og -pædagogik" også er påkrævet. 
  
 
 
  



 

Resultater for 'IT/Digitalisering'  

 
 

  
Resultaterne er udtryk for at man i Greve Kommune har valgt at satse kraftigt på it i 
undervisningen ved at have en skolepolitik, der blandt andet indebærer 1:1-skolen; ét devise til én 
elev. Når der er så mange devices i spil, er det klart, at det stiller store krav til de understøttende 
rammer, som både kan være teknisk/praktiske og pædagogisk/didaktiske. 
Angående de teknisk/praktiske har skolen allerede nu afsat tid til troubleshooting af praktiske 
udfordringer, der måtte opstå løbende. Disse udfordringer kan gælde elevernes devices såvel som 
skolens materiel. 
Når det kommer til de pædagogisk/didaktiske udfordringer forbundet med 1:1-skolen, så har 
Strandskolen allokeret timer til it-didaktiske vejledere, der både beskæftiger sig med 
opkvalificering af lærere i det daglige pædagogiske arbejde, samt med at udarbejde en it-strategi, 
der skal være den røde tråd når lærere skal indtænke it i undervisningen.  
Med it-strategien er tanken, at de tydelige rammer og udtrykte forventninger skal hjælpe lærerne 
til en bredere forståelse af, hvordan it kan understøtte de enkelte fag. Udover at udtrykke 
forventninger til lærernes fortsatte professionelle udvikling på it-området, rammesætter it-
strategien også samarbejdet om børnenes læring og brug af digitale hjælpemidler med hjemmet. 
Strandskolen benytter sig løbende af udefrakommende konsulenter, der underviser i Meebook, 
flipped learning, GeoGebra, Numbers og lignende. 
For også at styrke elevernes mulighed for talentudvikling har Strandskolen i øvrigt valgfaget 
“Digitale Medier”, der henvender sig til skolens ældste klasser, og både beskæftiger sig med digital 
dannelse og programmering., 
 
 

 
 
 
Figuren viser resultater for alle  klasser i skoleåret 2016-17. 
 
 
  



 

Resultater for 'Læring'  
 
 
  
Resultaterne er udtryk for, at Strandskolen har været gennem en turbulent periode med usikker 
ledelse kombineret med implementering af folkeskolereformen og ny arbejdstid for lærerne. 
Heldigvis er det sådan, at Strandskolens elever klarer sig godt trods denne turbulens.  Det tyder 
på, at der er en personalegruppe, som er fagligt velfunderet og i stand til at bedrive god 
undervisning med god læring til følge, selv om "der er uro på bagsmækken" 
 
 

 
 
 
Figuren viser resultater for alle  klasser i skoleåret 2016-17. 
 
 
  



 

Resultater for 'Sundhed/Trivsel'  

 
 
Se under trivsel. 
Vi har ikke haft særskilt fokus på sundhed. 
 
 

 
 
 
Figuren viser resultater for alle  klasser i skoleåret 2016-17. 
 
 
  



 

Resultater for 'Innovation/Kreativitet'  

 
 

  
En af målsætningerne i folkeskolereformen er, at der gennem hele skoleforløbet skal arbejdes 
med "Innovation og entreprenørskab." 
Vi har endnu ikke systematisk arbejdet med en fælles forståelse af dette nye element i 
folkeskolereformen, hvorfor der kun sporadisk arbejdes med det. I forbindelse med en temauge i 
april 2018 vil "Innovation og entreprenørskab" være en del af det fælles grundlag for arbejdet i 
ugen. Derved bliver den samlede personalegruppe introduceret til, hvad det didaktisk betyder at 
arbejde med elevernes forståelse af ovenstående. 
På sigt skal den generelle undervisning på skolen bære præg af, at eleverne udfordres og udvikler 
kompetencer på området. Til en start vil sfo og den understøttende undervisning i 
indskolingen gennem diverse projekter kunne arbejde med dette, på mellemtrinnet 
i håndværk/design og madkundskab og i udskolingen i valgfag/linjefag. 
  
 
 

  
 
 

 
 
 
Figuren viser resultater for alle  klasser i skoleåret 2016-17. 
 
 
  



 

SKOLEBESTYRELSENS UDTALELSE  

 

Skolebestyrelsen har haft lejlighed til at drøfte kvalitetsrapporten indgående.  

 

Disse drøftelser vil sammen med kvalitetsrapporten og skolebestyrelsens pejlemærker indgå i 

skolebestyrelsens videre arbejde.  

 

Skolebestyrelsen anser det generelt for meget tilfredsstillende,  

 

- At Strandskolens elever klarer sig så godt, som tilfældet er, ved en sammenligning på både 

kommunalt og nationalt niveau,  

 

- At der ikke desto mindre er taget højde for muligheden for at sætte ambitionsniveauet 

højere, samt  

 

- At der er fokus på at sikre en god trivselsmæssig og faglig brobygning mellem forskellige 

dele af skolegangen, herunder særlig i forbindelse med overgangen fra indskolingen til 

mellemtrinnet.  

 

Ved læsning af kvalitetsrapporten, konstaterer skolebestyrelsen især med glæde at: 

 

1. Strandskolen ligger for så vidt angår karaktergennemsnit ved afgangsprøverne som nummer 

ét i kommunen og er den eneste skole i kommunen, der scorer over det forventelige 

gennemsnit på baggrund af de socioøkonomiske referencer. 

 

2. Strandskolens elever præsterer flot i de nationale tests fra 2. til 8. klasse. 

 

3. Stort set alle Strandskolens elever er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter, at 

de har forladt skolen. 

 

4. Der er en meget høj andel af sikre og motiverede læsere i indskolingen. 

 

5. Strandskolens ansatte arbejder professionelt didaktisk og pædagogisk med it. 

 

Der er også dele af konklusionerne i kvalitetsrapporten, som kalder på konkrete indsatser, som 

skolens ledelse allerede har opmærksomheden rettet mod. Det er et arbejde, som skolebestyrelsen 

bakker varmt op om, og som vi håber, den kommende, nye skolebestyrelse vil tage op.  

 

Det drejer sig blandt andet om:  

 

1. Der er mærkbar forskel mellem drenge og pigers præstation ved afgangseksaminerne i faget 

dansk.  

 

2. Der er i langt højere grad brug for at fastholde elevernes trivsel og faglige progression, når 

de går fra indskoling til mellemtrin. 

 



3. Der er plads til forbedring, når vi kigger på elevernes resultater i de naturvidenskabelige fag 

i udskolingen. 

 

4. For få elever på Strandskolen oplever at have medbestemmelse i undervisningen, og der kan 

med fordel arbejdes mere med kreativitet og innovation på Strandskolen. 

 

5. Der er i endnu højere grad brug for at sikre et sammenhængende arbejde på skolen med 

inklusion og højt videns- og kompetenceniveau hos de ansatte om børn med særlige 

behov og særlige forudsætninger. 

 

 
 


