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2 Forord
Opfølgning på folkeskolens resultater i kvalitetsrapporten

Til inspiration for kommunerne til ud-
arbejdelsen af den nye kvalitetsrapport 
udgav KL i efteråret 2014 et materiale, 
hvor rammerne for kvalitetsrapporten er 
beskrevet, og som indeholder eksempler 
fra kommuners tidligere kvalitetsrap-
porter samt fra kommunernes opfølg-
ningsprocesser. Klik her for at komme til 
materialet.

Kommunerne har i år (senest d. 31. marts 
2015) udarbejdet deres første kvalitets-
rapport efter det nye koncept. 

Nærværende materiale er en opfølgning 
på det tidligere udgivne inspirations-
materiale. På de følgende sider videre-

formidles generelle betragtninger og 
eksempler fra kvalitetsrapporterne på 
baggrund af en gennemlæsning af alle 
kommuners seneste kvalitetsrapporter. 
Ligeledes indeholder materialet resulta-
ter fra en spørgeskemaundersøgelse, som 
KL har foretaget blandt de kommunale 
skoleforvaltninger, hvor der bl.a. spørges 
ind til kommunens arbejde med og brug 
af kvalitetsrapporterne. Endelig er ba-
gerst i materialet et forslag til refleksions-
spørgsmål i kommunerne.

Materialet indeholder derimod ikke en 
beskrivelse af rammerne for kvalitetsrap-
porten, ligesom det ikke kommer hele 
vejen rundt om alle obligatoriske dele af 

kvalitetsrapporten. Materialet kan med 
fordel læses i sammenhæng med den 
tidligere udgivelse, som der er linket til 
ovenfor. 

Ambitionen er, på samme måde som det 
første materiale, at give inspiration til 
den kommende kvalitetsrapport for især 
de kommunale forvaltninger. Målet er at 
blive endnu bedre til at anvende elever-
nes resultater til at styre efter politisk og 
administrativt og til at kvalitetsudvikle 
skolerne. 

KL august 2015

FORORD 

2

Kvalitetsrapport 2.0 er forenklet i forhold til tidligere kvali-
tetsrapporter og mere fokuseret på de centrale resultater for 
elevernes læring og trivsel. Dette materiale videreformidler 
eksempler og betragtninger i forbindelse med kommunernes 
første kvalitetsrapport efter det nye koncept.
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01 / 
RESULTATOPFØLG-
NING I KVALITETS-
RAPPORTERNE

Kommunernes kvalitetsrapporter er 
med kvalitetsrapport 2.0 generelt blevet 
mere fokuserede og handlingsorientere-
de sammenlignet med kvalitetsrapporter 
fra tidligere år. Rapporterne indeholder 
med de nye bestemmelser færre nøgletal. 
Samtidig indeholder rapporterne detal-
jerede beskrivelser af mål, handlingspla-
ner og resultatopfølgning, hvilket peger 
på, at kvalitetsrapporten er blevet et vig-
tigt styringsdokument for kommunerne 
på folkeskoleområdet.

Der er samtidig stor variation rapporter-
ne imellem. Mange rapporter er tilpasset 
den lokale kontekst og de lokale fokus-
områder, fx ved at supplere de nationale 
mål med lokale mål og indsatsområder, 

En gennemlæsning af kvalitetsrapporterne giver det overord-
nede indtryk, at rapporterne generelt er blevet et centralt sty-
ringsredskab i kommunerne. Kvalitetsrapporterne er med til 
at øge fokus på mål og resultater i kommunerne. Indlednings-
vist er det derfor relevant at spørge, hvorfor man egentlig bør 
interessere sig for at sætte mål og følge op på resultater: Hvad 
siger forskningen om effekten af dette? 

som adresserer de specifikke udfordrin-
ger, der er i kommunen. Rapporterne 
forholder sig i varierende omfang til, 
hvilke handlinger og opfølgende initiati-
ver der skal igangsættes på baggrund af 
resultaterne i rapporten. 

Der er forskellig inspiration at hente fra 
de forskellige kvalitetsrapporter. I dette 
inspirationsmateriale vises gode eksem-
pler på, hvordan nogle kommuner har 
håndteret kravene til kvalitetsrapporter-
nes indhold i kvalitetsrapport 2.0. 

Hvorfor og hvordan  
resultatopfølgning? 
Forskning og litteratur peger på, at mål-
styring og resultatopfølgning har en 

positiv effekt på organisationers kvalitet 
og effektivitet. Formulering af og op-
følgning på mål forventes at skabe øget 
fokus på resultater og større gennemsig-
tighed i organisationen, hvilket bidrager 
til, at ledere og ansatte – i dette tilfælde 
skoleledere, lærere og pædagoger – arbej-
der hen imod de politiske mål. 

For at målstyring og resultatopfølgning 
har positive effekter på organisationers 
præstationer, skal en række forudsætnin-
ger imidlertid være opfyldt. I det følgen-
de præsenteres kort tre af de forudsæt-
ninger, som oftest fremhæves i litteratu-
ren. Se også det tidligere KL materiale om 
kvalitetsrapporten.
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1. Entydige, fokuserede og målbare mål 
Det forudsættes først og fremmest, at 
målene er fokuserede og entydigt formu-
lerede. Det er afgørende, at der kan føl-
ges meningsfuldt op på de fastsatte mål, 
og derfor at de er formuleret således, at 
det kan vurderes, hvorvidt de er opfyldte 
eller ej. Målene skal med andre ord være 
’målbare’, hvilket vil sige, at de indehol-
der konkrete og testbare kriterier. 

2. Dialog med og inddragelse af skolerne 
i målformulering og resultatopfølgning
Undersøgelser peger på, at det er vigtigt, 
at der er dialog mellem de aktører, som 
indgår i målstyringsprocessen, både i for-
hold til målenes indhold, handlingspla-
ner og opfølgning. Uden dialog og ind-
dragelse bliver vigtige aktører som skole-
ledere, lærere og pædagoger ikke en del 
af målstyringsprocessen, og de får ikke 
det nødvendige kendskab til målene. 

3. Opfattelse af mål- og resultat- 
styring som understøttende frem  
for kontrollerende
Hvis skoleledere og lærere føler, at mål- 
og resultatstyring er udtryk for kontrol 
og overvågning, risikeres det, at deres 
motivation for arbejdet fortrænges. 
Føler de i stedet, at styringsredskaberne 
er med til at understøtte deres daglige ar-
bejde, kan det omvendt have en positiv 
effekt på arbejdsindsatsen. Opfattelsen af 
mål- og resultatstyring er dermed afgø-
rende for, om styringsredskaberne har 
de forventede, positive effekter.

 › FOR EN UDDYBNING AF FORSKNINGEN, SE FX:

 › Boyne, George A .; Farrell, Catherine; Law, Jennifer; Powell, Martin & Walker, Richard (2003) . 
Evaluating Public Management Reforms, Buckingham: Open University Press

 › Joyce, Philip G . (1993) . ”Using performance measures for federal budgeting: Proposals and 
prospects”, Public Budgeting & Finance, årg . 13, nr . 4, pp . 3-17 .

 › Halachmi, Arie (2002) . “Performance measurement, accountability, and improved perfor-
mance”, Public Performance & Management Review, årg . 25, nr . 4, pp . 370–74

 › Ejler, Nicolaj; Nielsen, Steffen Bohni & Bojsen, Daniel Schwarts (2008) . ”Meningsfuld doku-
mentation”, i Ejler Nicolaj m .fl . (red .), Når måling giver mening – resultatbaseret styring og 
dansk velfærdspolitik i forvandling, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, pp . 
17-29

 › Kristiansen, Mads (2011) . Mål- og resultatstyring i praksis: En komparativ analyse af mål- og 
resultatstyring i Danmark, Sverige og Norge, København: Københavns Universitet, Institut 
for Statskundskab

 › Axelsen, Michael & Ulholm, Peter (2003) . Målstyring – selvmål eller mål – erfaringer med 
målstyring, København: KLEO

 › Frey, Bruno S . & Jegen, Reto (2001) . ”Motivation crowding theory: A survey of empirical 
evidence”, Journal of Economic Surveys, årg . 15, nr . 5, pp . 589-612
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02 / 
OPFØLGNING PÅ  
DE NATIONALE MÅL  
OM FAGLIGHED
I kvalitetsrapporten følges op på de nationale, faglige mål vha. de nationale  
testresultater. Der er i dette afsnit eksempler på, hvordan kommuner har hånd- 
teret fortrolighedsbestemmelserne og afrapporteret testresultaterne. På trods 
af fortrolighedsbestemmelserne, og i modsætning til hvad mange kommuner 
har gjort, må visse oplysninger om testresultaterne nemlig gerne afrapporte-
res i den offentlige udgave af kvalitetsrapporten. 

Kvalitetsrapporten skal for det første 
give en opfølgning på de nationale mål 
om, at eleverne skal blive så dygtige, de 
kan, uanset social baggrund. 

Udfordringen er, at testresultaterne er 
underlagt nogle fortrolighedsbestem-
melser, som kort fortalt betyder, at ni-
veauet for elevernes resultater ikke må 
offentliggøres. 

Derfor har mange kommuner i den of-
fentlige udgave af kvalitetsrapporten af-
holdt sig fra at afrapportere på testresul-
tater. Det må imidlertid gerne offentlig-

gøres, hvorvidt kommunen eller skolen 
har nået målet eller ej. Ligeledes må kom-
munens eller skolens udvikling i forhold 
til sidste år offentliggøres. Klik her for at 
komme til Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitets vejledningsmateriale. 

På de følgende sider er eksempler på, 
hvordan to kommuner har præsenteret 
testresultaterne i kvalitetsrapporten. 

Eksempel fra Frederikssund Kommune
Frederikssund Kommune viser med 
farvekoder (rød  og grøn ), hvorvidt 
målet om, at 80 pct. skal være gode til at 

læse og regne, er nået eller ej. Ligeledes 
vises den procentvise udvikling siden 
sidste år. Det vises for hvert klassetrin 
på hver af kommunens skoler, samt for 
kommunen samlet set (se næste side).
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 › EKSEMPEL: FREDERIKSSUND KOMMUNE, NATIONALE TESTS

Forklaring til tabel
Hvis cellen er markeret med rød, ligger skolen/klassetrinnet under 80 pct . mens grøn an-
giver, at skolen/klassetrinnet ligger over 80 pct . Tallet i cellen angiver, hvor mange procent 
skolen/klassetrinnet stiger eller falder i forhold til 2012/2013 . 

Mål: Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test

Dansk, læsning Matematik

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

Byvangskolen -8 5 -6 12 -11

Falkenborgskolen -6 -8 3 11 6

Ferslev Skole 9 30 * 8 *

Græse Bakkebyskolen 9 -13 -5 5 -21

Jægerspris Skole -5 -3 9 -7 13 17

Kinkoskole 6

Lindegårdsskolen -2 -12 3 0 0

Marbækskolen 25 -6 -18 -11 -26 8

Marienlystskolen 4

Skuldelev Skole -9 13 40 5 32

Solbakkeskolen 30 6 -1 24 21 9

Ådalens Skole ** ** ** ** ** **

Frederikssund Kommune 1 0 3 1 4 6

* Ingen data fra 2012/2013 

**  Ikke muligt at sammenligne da resultaterne for 2012/2013 er opdelt på afd . Syd og Nord

Som det fremgår, har størstedelen af skolerne ikke opnået målet om, at 80 pct . af eleverne 
skal være gode til at læse eller regne . Det er dog værd at bemærke, at der generelt på 2 . 
klassetrin er flere skoler, der har opnået målet . Hertil er det positivt, at flere skoler har op-
nået en stor fremgang i forhold til 2012/2013 .

Kilde: Frederikssund Kommunes Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014



8 02 / Opfølgning på de nationale mål om faglighed
Opfølgning på folkeskolens resultater i kvalitetsrapporten

 › EKSEMPEL: FAVRSKOV KOMMUNE, NATIONALE TESTS

Oversigt over andelen af elever, som er “gode” til læsning/ 
matematik er mindst 80 pct, 2013/14, Favrskov Kommune

Dansk, læsning Matematik

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

Bavnehøjskolen Nej Ja Nej – Ja Ja

Hadbjerg Skole Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Hadsted Skole Ja Nej Ja Ja Nej Ja

Haldum-Hinnerup Skolen Ja Nej Nej Ja Nej Nej

Korsholm Skole Ja Nej Ja – Nej Ja

Lilleåskolen Ja Nej Nej – Nej Nej

Præstemarkskolen Ja Ja Ja Nej Ja Ja

Rønbækskolen Ja Ja Ja Ja Nej Ja

Skovvangskolen Ja Nej Nej Ja Ja Nej

Søndervangskolen Nej Nej Nej Ja Nej Ja

Tungelundskolen Nej Ja Ja Ja Ja Nej

Ulstrup Skole Ja Ja Nej Ja Ja Nej

Østervangskolen Nej Nej Ja Nej Ja Ja

Kommunen, 2013/2014 Ja Nej Ja Ja Nej Nej

Kommunen, 2012/2013 Ja Nej Nej Ja Nej Nej

Kommunen, 2011/2012 Ja Nej Nej Nej Nej Nej

Landstal, 2013/2014 Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Note: ”Andel elever med gode resultater i dansk, læsning/matematik” beskriver, hvor stor en andel af 

eleverner 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 pct ., ”Nej” angiver, at andelen er under 80 pct ., ”–”  angiver, at der ikke er data for skolen . Test-

resultaterne er inklusiv skolernes specialklasseelever . I alt er 1 pct . af alle elever blevet fritaget fra testen .

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS)

Læsning: Den procentvise udvikling i andelen af elever, der er “gode”  
til at læse ved de nationale test, kommuneniveau, Favrskov Kommune

Note: Grafen viser udviklingen for et skoleår set i forhold til resultatet for det foregående skoleår . Tallene 

er beregnet på baggrund af de totale andele for de enkelte skoleår . Specialskoler er ikke indeholdt i grafen .

Kilde: Styrelsen for It og læring (LIS)

Kilde: Favrskov Kommunes kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014

Eksempel fra Favrskov Kommune:
I Favrskov Kommune afrapporteres test-
resultaterne ved hjælp af en tabel og en 
graf, som tilsammen viser næsten den 
samme information som hos Frederiks-
sund Kommune, men illustreret på en 
anden måde. Tabellen angiver for de en-
kelte skoler, hvorvidt målet er nået eller 
ej. Grafen angiver udviklingen over de 
sidste tre skoleår.
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03 / 
BRUG AF TEST- 
RESULTATER TIL  
PROGRESSIONS- 
MÅLINGER
Testresultaterne kan bruges til mere end at følge op på de nationale mål. Fordi 
de samme elever testes flere gange i løbet af deres skoleforløb, er det muligt at 
beregne progression fra test til test. Hvis kommunen ønsker en hyppigere op-
følgning på elevernes progression, hvor man også kan se udviklingen for for-
skellige elevgrupper, kræver det analyse af individbaserede data. 

Kvalitetsrapportens opfølgning på de 
nationale mål om elevernes faglige resul-
tater kan suppleres med opgørelser over 
elevernes progression på baggrund af na-
tionale testresultater. 

Netop fordi de samme elever testes flere 
gange i løbet af skoleforløbet, er det mu-
ligt at følge elevernes udvikling fra test 
til test. På den måde kan der følges op på, 
hvordan eleverne udvikler sig i forhold 
til andre elever, og hvordan udviklingen 
er for elever med forskellige udgangs-
punkter.

Progressionsmålinger er således et godt 
supplement til punktmål, fordi fokus 
rettes mod elevernes udvikling, hvilket 
ikke i samme omfang som punktmål er 
påvirket af elevernes sociale baggrund. 
Målet er, at alle elever skal flytte sig, uan-
set deres udgangspunkt. 

Hvad er progressionsmålinger? 
Når man taler om mål for udvikling eller 
progression, er det nyttigt at skelne mel-
lem forskellige måder at opgøre det på. 

Klassetrinnets progression: I alle kva-
litetsrapporter sammenlignes dette års 
resultater med resultaterne sidste år og 
forrige år. Dvs. 9. kl. afgangskarakterer i 
2014 sammenlignes med 9. kl. afgangska-
rakterer i 2013 og 2012. På samme måde 
kan 4. kl. testresultater i år sammenlignes 
med tilsvarende sidste år og forrige år. 

Det kan give vigtig viden at følge klas-
setrinnets udvikling over en periode, 
og det kan indikere en tendens, som der 
skal handles på eller undersøges nær-
mere, hvis udviklingen flere år i træk går 
fx op eller ned. Klassetrinnets udvikling 
er dog også meget påvirket af, at det er 
nogle andre elever, der går i 4. kl. i år, end 

dem der gik i 4. kl. sidste år. Elevfakto-
ren vil ofte have så stor effekt, at det kan 
være vanskeligt i hvert fald på den korte 
bane at aflæse effekten af særlige indsat-
ser i klassetrinnets udvikling. 

Testsystemet giver mulighed for at lave 
denne slags progressionsvisninger. Det 
er fx muligt at få en opgørelse over, hvor 
stor en andel af eleverne i eksempelvis 4. 
kl., der i dansktesten havde fremragende 
resultater i 12/13, 13/14 og 14/15 samt 
tilsvarende, hvor stor en andel, de havde 
fx mangelfulde eller ikke tilstrækkelige 
resultater. 

Det er også klassetrinnets progression, 
der er vist i eksemplerne fra Frederiks-
sund og Favrskov på de forrige sider. 
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 › Figur 1. Progression

Elevernes progression: Den enkelte elevs 
progression kan også følges mellem to 
test. Her sammenligner vi altså ikke dem, 
der går i 4. kl. i år med dem, der gik i 4. 
kl. sidste år. Derimod sammenligner vi 
dem, der går i 4. kl. i år med sig selv, da de 
gik i 2. kl. Dette giver et mere reelt billede 
af progressionen, fordi det er de enkelte 
elevers progression, der aggregeres op til 
et samlet resultat. 

I testsystemet er det muligt at få vist en 
opgørelse af, hvor stor en andel af elever-
ne i fx 6. kl., der i denne test har fået hhv. 

bedre resultater end seneste test, samme 
resultat som ved seneste test og dårligere 
resultat end seneste test. Det fremgår 
dog ikke, hvorvidt det er dem, der i ud-
gangspunktet havde gode, mellem eller 
dårlige resultater, som især har flyttet sig 
i den ene og den anden retning. Det viser 
heller ikke, hvorvidt elever med positiv 
udvikling har flyttet sig ét, to eller måske 
flere trin på sekstrins-skalaen. Sådanne 
analyser kræver, at kommunen selv ar-
bejder videre med individbaseret data fra 
testsystemet (se eksempler på næste side 
fra to kommuner, der har gjort dette). 
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Tættere opfølgning på progression
Hvis kommunen gerne vil følge elever-
nes progression fra år til år, kræver det, at 
der gennemføres frivillige nationale test 
på andre klassetrin end dem, testene er 
målrettet. Eksempelvis gennemføres 2. 
eller 4. klasses dansktest også i 3. klasse. 

Der er 16 ud af landets 98 kommuner, 
som har gjort det obligatorisk for skoler-
ne at gennemføre test på andre klassetrin 
end dem, de er udviklet til. 53 kommu-
ner angiver, at det er op til skolerne selv. 

Hvad holdes resultaterne op imod? 
Udfordringen er, at hvis de ekstra test 
skal kunne bruges til at beregne en pro-
gression for eleven fra år til år, skal der 
være en ’forventet’ progression. Hvis 
elevens resultat eksempelvis i 2. kl. er 
’jævnt’ og så i tilsvarende test i 3. kl. er 
’godt’ eller ’rigtig godt’, er det så udtryk 
for en progression, der er som forventet, 
eller under eller over? Eller skulle resul-
tatet være ’fremragende’, for at der var 
tale om et resultat, der ligger over det 
forventede? 

Én mulighed er at udregne et kommu-
negennemsnit for, hvor meget eleverne 
flytter sig mellem to test, og så holde den 
enkelte klasses udvikling op imod dette. 

 › Figur 2. Gennemføres der på kommunens skoler nationale test på andre klassetrin 
end dem, de er målrettet til (fx 3. klasses test i matematik gennemføres på 2 og/eller 
4. klassetrin for at kunne se udviklingen)?

Kilde: KL’s spørgeskemaundersøgelse, 2015

 › EKSEMPLER PÅ YDERLIGERE ANALYSER AF TESTRESULTATER:

Københavns Kommune
Københavns Kommune har udviklet et værktøj (’Beregneren’), der gør det muligt at følge 
elevernes progression i de nationale test (foreløbig i læsning, en udgave til matematik er 
under udvikling) . Metoden justerer for det manglende sammenligningsgrundlag mellem te-
stene på de forskellige klassetrin . Dette er gjort ved at lade en række elever i hhv . 3 ., 5 . og 7 . 
kl . tage de nationale test i læsning på hhv . klassetrinnet over og under elevernes respektive 
klassetrin . Derved bliver man i stand til at sammenholde elevernes resultat i fx 2 . kl . med 
elevernes resultat i 4 . kl . og at holde den enkelte elevs progression op mod en forventet 
progression . Københavns Kommune stiller værktøjet frit til rådighed for andre kommuner, 
der ønsker at benytte det . Se http://mitbuf .kk .dk/artikel/beregneren 
Kontaktperson i Københavns Kommune: Thomas Etlar Frederiksen, thomet@buf.kk.dk

Horsens Kommune
Horsens Kommune er i gang med et udviklingsprojekt, der skal øge anvendelsesmulig-
hederne for data fra de nationale test . Det skal ske ved at skabe et datasystem, som kan 
generere målrettede rapporter til hver skole med analyser af testresultaterne . Rapporterne 
vil indeholde information om elevernes læringsprogression og resultater på tværs af enkel-
telever, elevgrupper og tid . 

Produktet adskiller sig fra de muligheder, der på nuværende tidspunkt ligger i de nationale 
testresultater, ved at forvaltningen samler og bearbejder data på forhånd, så lærere og 
skoleledere ikke skal bruge tid og ressourcer på at identificere mønstre og kortlægge udvik-
lingen i elevernes læringskurver . I stedet kan lærerne fokusere på at anvende de nationale 
testresultater som et pædagogisk læringsværktøj og dermed få et bedre grundlag for at vur-
dere hvilke enkeltelever/elevgrupper, der kræver særlig opmærksomhed, og hvilke områder 
der skal fokuseres på .
Kontaktperson i Horsens Kommune: Amanda Madsen, amm@horsens.dk
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04 / 
OPFØLGNING PÅ  
DET NATIONALE  
TRIVSELSMÅL
Fra og med den kommende kvalitetsrapport skal også afrap-
porteres på det nationale mål om, at eleverne skal trives. Til 
at følge op på trivselsmålet beregnes nogle nationale indika-
torer. Herudover må kommuner og skoler overveje, hvordan 
man i øvrigt vil arbejde med trivselsdata. 

Kvalitetsrapporten skal fra den kom-
mende rapport give en opfølgning på det 
nationale mål om, at eleverne skal trives. 
For at kunne følge op på målet er indført 
en årlig national trivselsmåling blandt 
alle folkeskoleelever i 0.-9. klasse. 

Trivselsmålingen er blevet gennemført 
første gang i perioden 26. januar til 20. 
marts 2015. Eleverne i 4.-9. klasse stilles 
40 spørgsmål, mens eleverne i 0.-3. klasse 
stilles 20 spørgsmål. Spørgsmålene i triv-
selsmålingen er udviklet af en ekspert-

gruppe om elevtrivsel, som Ministeriet 
for Børn, Undervisning og Ligestilling 
(herefter MBUL) nedsatte i forbindelse 
med folkeskolereformen. 

Fra den kommende måling stiller MBUL 
et it-værktøj til rådighed til at indsamle 
trivselsmålingerne. Det er frivilligt for 
kommunerne, om man vil benytte dette 
it-værktøj eller selv indsamle trivselsmå-
lingerne og efterfølgende indberette det 
til MBUL. Spørgerammen er dog obliga-
torisk uanset valg af værktøj. 

Der vil fra MBULs side blive beregnet 
nogle indikatorer. Hver indikator op-
summerer en række spørgsmål fra må-
lingen, som tilsammen dækker et særligt 
område af trivsel, fx faglig trivsel eller 
social trivsel. Det er disse beregnede in-
dikatorer, som kommer til at indgå i de 
kommende kvalitetsrapporter. 
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Ekspertgruppen har ikke sat en grænse 
for hvor stor en andel, der skal trives og 
mistrives, for at man kan tale om hhv. 
god og dårlig trivsel. Der er altså ikke 
noget mål eller et kriterium at vurdere 
resultaterne op imod. Fra næste må-
ling vil udviklingen i trivslen til gengæld 
kunne følges. Dermed vil det kunne op-
gøres, om der er flere eller færre, der tri-
ves og mistives i forhold til sidste måling. 

Kommuner og skoler må overveje, hvor-
dan man i øvrigt vil bruge målingen i 
trivselsarbejdet. Der kan findes vejled-
ning til gennemførelse og efterfølgende 
behandling af trivselsmålingerne på 
EMU – Danmarks Læringsportal. 
En opdateret og udbygget version af vej-
ledningsmaterialet bliver tilgængeligt i 
efteråret 2015. 
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05 / 
KOMMUNAL- 
POLITISKE MÅL  
I KVALITETS- 
RAPPORTERNE
Mange kommuner foretager en lokal tilpasning af kvalitetsrapporten for at adressere de lokale 
fokusområder og udfordringer. Tilpasningen sker fx ved at integrere lokalpolitiske mål i kvali-
tetsrapporten for at få et samlet overblik over, hvad skolevæsenet skal arbejde efter. I dette af-
snit vises eksempler på lokalpolitikske mål, der omsætter og supplerer de nationale mål. 

De nationale mål suppleres i mange kva-
litetsrapporter af lokale mål og indsats-
områder, som adresserer de specifikke 
udfordringer og fokusområder, der er 
i kommuner – i nogle tilfælde for hele 
0-18 års området. 

En spørgeskemaundersøgelse, som KL 
har foretaget blandt kommunernes 
skolechefer, og som alle 98 kommuner 
har besvaret, viser, at i næsten alle kom-
muner giver kvalitetsrapporten i en eller 
anden grad anledning til fornyet politisk 
drøftelse af mål, resultater og indsats-
områder i kommunen. I undersøgelsen 
skriver en skolechef fx, at ”i forlængelse 
af K-rapport 2.0 besluttede byrådet, at 
der skulle udarbejdes nye skolepolitiske 
målsætninger, som forener de mål, der er 
i reformen, med de øvrige målsætninger 
lokalt”. 

De lokale mål tager typisk udgangspunkt 
i de nationale mål, lokalpolitiske visio-
ner eller resultaterne i kvalitetsrappor-

ten. På de næste sider vises to eksempler 
på lokalpolitiske mål i kvalitetsrappor-
ten.

 › Figur 3. I hvor høj grad har de nationale mål for folkeskolereformen og den nye kvali-
tetsrapport 2.0 givet anledning til fornyet politisk drøftelse af mål, resultater og ind-
satsområder i kommunen?

Kilde: KL’s spørgeskemaundersøgelse, 2015
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Eksempel fra Frederikssund Kommune
I Frederikssund Kommune tages ud-
gangspunkt i, hvad resultaterne i kvali-
tetsrapporterne viser, og på baggrund 

 › EKSEMPEL: FREDERIKSSUND KOMMUNE, KOMMUNALT INDSATSOMRÅDE

Indsatsområde 2: 
Opstart efter afsluttet 9 . og 10 . klasse 

Formål og baggrund: 
I kvalitetsrapportens afsnit om elevernes overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse 
fremgår det, at 18,9 % af de elever, der har afsluttet 9 . eller 10 . klasse ikke er startet op på 
en ungdomsuddannelse 9 måneder efter afslutningen på folkeskolen . For at opnå målsæt-
ningen om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, er det 
– sammen med almene sociale hensyn – nødvendigt, at de pågældende elever kommer i 
gang med en ungdomsuddannelse . Samtidig fremgår det af kvalitetsrapporten, at andelen 
af elever, der vælger en gymnasial uddannelse, er stigende på bekostning af erhvervsuddan-
nelserne . 

Mål: 
 › Flere elever starter op på en ungdomsuddannelse senest 9 måneder efter afsluttet 9 .  
eller 10 . klasse 

 › Flere elever vælger en erhvervsuddannelse 
 › Fastholdelsesprocenten på ungdomsuddannelserne stiger 
 › Flere elever forventes – ifølge profilmodellen – at gennemføre en ungdomsuddannelse 

Tovholdere: 
Skoleafdeling 
Center 10/Ungdomsskolen 

Tidsplan og evaluering: 
EUD10 og 20/20-forløbene udbydes fra skoleåret 2015/2016 . 
Evalueres første gang i december 2015 . 
Evalueres efterfølgende ved udgangen af hvert kalenderår . 
Evalueringsmetode: Desk ressearch af registerdata .

Kilde: Frederikssund Kommunes kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014

heraf opsættes mål og udarbejdes hand-
leplaner. Dermed sikres et fokus på kon-
krete, lokale udfordringer. 
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 › EKSEMPEL: SØNDERBORG KOMMUNE, VISION OG KONKRETE MÅL

I Sønderborg Kommune er den skolepolitiske vision, at Sønderborg Kommune ønsker at 
være kendt for, at alle børn og unge modtager undervisning, således at 95 procent af en 
ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse . Derfor ønskes den negative sociale arv brudt, 
og der arbejdes hen imod en nultolerance overfor ulovligt fravær . Det har ført til et konkret 
projekt ”NeedU” på elevfraværsområdet med specifikke, kvantitative mål for projektperio-
den 2014-2016, blandt andet: 

 › Antallet af børn og unge med op til 30 dages fravær er faldet med 20 procent . 
 › Antallet af børn og unge med massivt fravær er faldet med 20 procent . 
 › Antallet af fraværsunderretninger er faldet med 35 procent . 

Målene evalueres halvårligt på baggrund af internt registrerede data og forelægges ledelsen 
i Børn og Uddannelse . Der følges derudover op årligt med en tilfredshedsundersøgelse . 
Endelig følges der halvårligt op på, om antallet af underretninger på grund af fravær er fal-
dende .

Kilde: Sønderborg Kommunes kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014

Eksempel fra Sønderborg Kommune
I Sønderborg Kommunes kvalitetsrap-
port udledes mål og initiativer på bag-
grund af en overordnet, politisk vision. 
På den måde omsættes visionen til 
konkrete, målbare mål, hvilket gør det 
muligt at omsætte visionen i praksis og 
følge op på, om visionen er nået:
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06 / 
SUPPLERENDE  
RESULTAT- 
INDIKATORER  
I KVALITETS- 
RAPPORTERNE
For at få et mere dækkende og nuanceret billede af skolevæsenets resultater supplerer mange 
kommuner afrapporteringen i kvalitetsrapporten med resultatdata, som ligger ud over de  
obligatoriske indikatorer. Datakilderne kan være egne kommunale test, egne surveys, egne 
brugertilfredshedsundersøgelser, FLIS, MBULs ledelsesinformationssystem mv. 

Kvalitetsrapporterne suppleres i mange 
kommuner med yderligere resultatdata, 
der ikke er obligatorisk i rapporterne, 
men som kan give et bredere og mere nu-
anceret billede af skolernes resultater1. 

Det er eksempelvis resultater fra egne 
kommunale test. Resultaterne fra egne 
test kan i modsætning til de nationale 
test indgå i den offentlige udgave af kvali-
tetsrapporten og dermed indgå i en åben 
(politisk) drøftelse af skolens resultater. 

Figuren nedenfor viser, at det er meget 
udbredt i kommunerne at gennemføre 
egne kommunale test. 

 › Figur 4. Suppleres de obligatoriske nationale test med egne kommunale test på kom-
munens skoler, som er obligatoriske for alle skoler i kommunen (for at få andre resul-
tatdata end nationale test)?

Kilde: KL’s spørgeskemaundersøgelse, 2015

1 KL’s bestyrelse har besluttet at udsende et nøgletalskoncept på skoleområdet til alle kommu-
nalbestyrelser. Disse nøgletal kommer bredt rundt om skoleområdet og inddrager både resul-
tater, kompetencedækning, inklusion, arbejdsgiverforhold og ressourcer. Nøgletalsoversigten 
kan supplere drøftelserne ifm. kvalitetsrapporten.
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› EKSEMPEL: KOMMUNALT FASTSATTE MÅL OG INDSATSER

De kommunale kvalitetsmål i læsning 2014
Som et led i bedømmelse af det faglige niveau gennemføres årligt læseprøver fra 1 . til 4 . 
klasse . Læseprøverne er dels ordlæseprøver og dels sætningslæseprøver begge med for-
skellig sværhedsgrad . Ordlæseprøven OS64 består af lette almindelige ord, mens OS120 
omfatter ord, der  er mindre almindelige, og som ved middelbar læsning klart kræver kend-
skab til analyse-syntese-teknik . Ordlæseprøverne er beregnet til anvendelse over for elever 
i 1 .-2 . klasse .

Sætningslæseprøverne SL40 og SL60 er beregnet på elever i 2 .-5 . klasse . De prøver selv-
stændig læsning med opgaveløsning til kontrol af læseforståelsen . SL60 tages i Stevns 
Kommune på 3 . klassetrin, mens SL40 tages på 4 . klassetrin . Der er ikke opstillet sammen-
lignelige tal for landsgennemsnittet, idet der ikke foreligger opdaterede resultater for så-
danne test .

Resultatkrav
1 . klasse: Mindst 90% af eleverne ligger i kategori A1 og B1 (hurtige og sikre læsere)
2 . klasse: Mindst 90% af eleverne ligger i kategori A1 og B1 (hurtige og sikre læsere)
3 . klasse: Mindst 90% af eleverne ligger i kategori A og B (hurtige og sikre læsere)
4 . klasse: Mindst 85% af eleverne ligger i kategori A og B (hurtige og sikre læsere)

HOT STH STR Kommunen

1 . klasse: OS64 – Kategori A1 og B1 97% 77% 90% 81%

2 . klasse: OS120 – Kategori A1 og B1 83% 76% 95% 77%

3 . klasse: SL40 – Kategori A og B 91% 78% 89% 82%

4 . klasse: SL60 – Kategori A og B 71% 84% 88% 83%

Resultaterne viser
Det samlede billede viser, at målopfyldelsen stadig svinger en del fra skole til skole og fra 
årgang til årgang . Overordnet set er udfordringen, at sikre at læseniveauet hæves, og ikke 
mindst at de flere steders gode resultater i indskolingen fastholdes op gennem mellemtrin 
og udskoling .

Kilde: Stevns Kommunes kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014

gelse blandt kommunens skoleledere. 
Den indebærer skoleledernes vurdering 
af status på de kommunale mål- og ind-
satsområder. Ud over den samlede sta-
tus for alle indsatsområder, som er vist 
i eksemplet, præsenteres skoleledernes 
vurdering af de enkelte indsatsområder, 
og det beskrives, hvad det fremadret-
tede fokus vil være på baggrund af deres 
svar2. 

Eksempel fra Stevns Kommune
I Stevns Kommunes kvalitetsrapport 
afrapporteres de kommunale test for 
henholdsvis læsning, matematik og kon-
dition. Resultaterne holdes op imod de 
kommunalt fastsatte mål, som er formu-
leret kvantitativt. I eksemplet til højre ses 
resultaterne for læsning fordelt på de en-
kelte skoler og samlet set for kommunen. 

Resultater fra egne test er ét eksempel på 
en resultatindikator, der kan supplere de 
obligatoriske indikatorer i kvalitetsrappor-
ten. Andre eksempler på supplerende re-
sultatindikatorer i kvalitetsrapporterne er: 

Elevfravær: Elevfravær kan ses som en 
indikator på trivsel, som kan supplere 
trivselsmålingerne. En del kommuner 
sætter fokus på elevfravær i kvalitetsrap-
porterne, og mange steder er det et sær-
ligt mål eller indsatsområde at nedbringe 
elevfraværet. 

Forældretilfredshed: Det tredje mål i 
folkeskolereformen omhandler såvel ele-
vernes trivsel som tilliden til folkeskolen. 
Der er dog kun en resultatindikatorer 
for den del af målet, der fokuserer på 
trivsel. Der findes ikke en national resul-
tatindikator for tilliden til folkeskolen. 
Nogle kommuner har valgt at supplere 
de øvrige resultatoplysninger med en 
forældretilfredshedsundersøgelse. Se det 
nationale koncept for forældretilfreds-
hedsmålinger her: www.kl.dk/btu

Andel privatskoleelever: Denne indika-
tor kan ligesom forældretilfredshed ses 
som et udtryk for tilliden til folkeskolen. 
Der er dog mange andre forhold, som 
spiller ind på andelen af privatskoleele-
ver, fx privatskolernes placering og om-
dømme samt tilpasning af den offentlige 
skolestruktur. 

Sprogvurderinger og andel alderssva-
rende skolestart: Disse to nøgletal indgår 
i nogle kvalitetsrapporter som indikato-

2 For uddybning se Rødovres kvalitetsrapport: https://www.rk.dk/fileadmin/user_upload/02-
Uddannelse-arbejde/Dokumenter/Kvalitetsrapport-skole-2013-2014.pdf  

rer for kvaliteten i overgangen fra dagtil-
bud til skole. 

Surveys
Endelig er der kommuner, som følger op 
på mål og indsatsområder ved hjælp af 
en survey. Eksemplet på næste side er fra 
Rødovre Kommune, som i forbindelse 
med udarbejdelse af kvalitetsrapporten 
har foretaget en spørgeskemaundersø-
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EKSEMPEL: RØDOVRE KOMMUNE, SURVEY BLANDT SKOLELEDERE

 › Kommunale mål og indsatsområder, samlet status

Kilde: Skoleledernes besvarelse af spørgeskema, november 2014

Som optakt til årets arbejde med kvalitetsrapporten fik skoleledelserne en række spørgsmål under de 

fire overskrifter Inklusion, IT/digitalisering, Læring og Sundhed/trivsel . Skemaerne havde til formål at 

afdække skolernes placering og arbejde under de fire temaer . Den enkelte skoleleder har selv foretaget 

vurderingen, der derfor må antages at være subjektiv og med afsæt i ledelsens/skolens forståelse .

Der arbejdes med alle fire områder bl .a . via handleplaner og kompetenceudvikling . At sundhed/trivsel 

scorer lavest kan ses i lyset af, at der ikke findes fælleskommunale handleplaner for området samt det 

manglende redskab til trivselsmåling i skoleåret 2013/2014 . Fremadrettet ændres dette, og trivselsmå-

linger vil være obligatoriske for skolerne . 

Samlet status på kommunale mål opdelt på skoler

Inklusion IT/digitalisering Læring Sundhed/trivsel

Hendriksholm Skole 2,5 3,6 3,1 3,0

Islev Skole 3,7 3,3 3,2 3,1

Nyager Skole 4,0 3,9 3,9 4,0

Rødovre Skole 3,7 3,5 3,5 2,9

Skovmoseskolen 4,0 4,5 3,9 3,5

Tinderhøj Skole 2,9 3,7 3,4 2,8

Ungecenter2610 3,7 3,1 4,0 4,1

Valhøj Skole 3,7 3,0 3,6 4,0

Kommunen, 2014 3,5 3,6 3,6 3,4

Note: Skoler, der ikke fremgår af tabellen, har ikke svaret på spørgeskemaet

Kilde: Skoleledernes besvarelse af spørgeskema, november 2014

De lokale forskelle vil blive et objekt for drøftelse mellem forvaltningen og skolerne .

Kilde: Rødovre Kommunes kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014



20 06 / Supplerende resultatindikatorer i kvalitetsrapporterne
Opfølgning på folkeskolens resultater i kvalitetsrapporten

EKSEMPEL: TÅRNBY KOMMUNE, SURVEY BLANDT SKOLELEDERE

Læsning
Skolerne er blevet bedt om at beskrive mål for og evaluering af læseindsatsen, herunder 
særlige læseinitiativer, samt vurdere nedenstående udsagns gyldighed for deres skole .

Samlet resultat for undersøgelsen af skolernes arbejde med læsehandleplaner

I meget  

høj grad

I høj  

grad

I nogen  

grad

I ringe  

grad

Slet  

ikke

I hvor høj grad sikrer skolen overgangen for 

børn i skriftsproglige vanskeligheder ved at 

ændre pædagogisk praksis

4 4 1

I hvor høj grad følges der op på effekten  

af særlig beskrevne tiltag i skolernes  

læsehandleplan

3 3 2 1

I hvor høj grad er der fokus på læsning i 

alle fag
1 8

Besvarelserne i dette skema viser den tendens, at skolerne i deres arbejde med læsehandleplanen 

prioriterer indsatsen højt, idet hovedparten af besvarelserne centrerer sig om de to første kolonner . 

Spørgsmålene og svarene har givet anledning til lokale drøftelser i forbindelse med karakterrunden, 

hvilket giver en yderligere uddybning og begrundelse for de afgivne svar . Disse drøftelser har været 

både lærerige og frugtbare for det fremadrettede arbejde .

Kilde: Tårnby Kommunes kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014

Eksempel fra Tårnby Kommune
I Tårnby følges der ligeledes op ved hjælp 
af en spørgeskemaundersøgelse på sko-
lerne. Som eksemplet til højre viser, er 
skolernes svar afrapporteret i kvalitets-
rapporten, og det beskrives kort, hvilke 
initiativer resultaterne af spørgeskema-
undersøgelsen har givet anledning til. 

Skoledata i FLIS
Som supplement til data fra MBUL kan 
kommuner, som har adgang til FLIS-data, 
hente nøgletal for segregeringsgrad, af-
gangseksamen m.fl. i FLIS. Fx giver FLIS 
mulighed for at få et detaljeret billede af, 
hvordan det går med inklusion i kommu-
nen. Her kan kommunen se nærmere på 
følgende: 

Segregeringsgraden for hele kommunen 
samt for de enkelte skoler og skoledi-
strikter – samlet eller fordelt på klasse-
trin og på månedlig basis. 

Tilgang til og afgang fra segregerede til-
bud, ligeledes samlet og for de enkelte 
skoler samt mulighed for at se udviklin-
gen i til- og afgang fordelt på klassetrin. 

Sammenligning med andre kommuner 
og landsgennemsnittet ift. nøgletal for 
segregeringsgraden og til- og afgang. Det 
er muligt selv at vælge, hvilke og hvor 
mange kommuner, man vil sammenligne 
sig med, eller at sammenligne med de 
mest sammenlignelige kommuner på 
landsplan eller inden for regionen. 
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07 / 
OPFØLGNINGS- 
PROCESSER OG  
KVALITETS- 
UDVIKLING
De tidligere afsnit har vist eksempler på, hvordan mål og re-
sultater kan rapporteres og behandles i kvalitetsrapporterne. 
Mindst ligeså vigtigt er de processer, som kvalitetsrapporten 
indgår i i kommunen: Hvilke handlinger og initiativer kan 
rapporten give anledning til? Og hvordan bliver resultaterne 
brugt i den politiske og administrative styring?

Resultatopfølgningerne i kvalitetsrap-
porterne giver anledning til en række 
initiativer til kvalitetsudvikling på skole-
området i de enkelte kommuner. 

KL’s spørgeskemaundersøgelse viser, at 
langt de fleste kommuner generelt følger 
op på resultaterne ved at drøfte resulta-
terne fra kvalitetsrapporten med den en-
kelte skole. Derudover faciliteres læring 
på tværs af skolerne i 75 af kommunerne, 
mens forvaltningen i 65 af kommunerne 
aflægger skolerne besøg. Det tyder på, at 
skoleforvaltningerne i høj grad er i dia-
log med den enkelte skole om at følge op 
på de politisk fastsatte mål.

 › Figur 5. Hvordan følges der i kommunen generelt op på resultaterne i  
kvalitetsrapporten?

Kilde: KL’s spørgeskemaundersøgelse, 2015
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 › Figur 6. Hvis resultaterne i kvalitetsrapporten for nogle skoler ikke er som forventet, 
hvilke opfølgende initiativer (fx i handlingsplanen) kan det så give anledning til?

Kilde: KL’s spørgeskemaundersøgelse, 2015

Ud over en generel dialog med skolerne 
om deres resultater, er der i kommu-
nerne også en særlig opfølgning med de 
skoler, hvor målene ikke er opfyldt. Som 
figuren til højre viser, giver kvalitetsrap-
porten anledning til mange forskellige 
tiltag, hvor ’øget dialog mellem forvalt-
ning og skoler’, ’fastsættelse af mål og 
udviklingspunkter på skoleniveau’ samt 
’hyppigere opfølgning’ er de mest an-
vendte. 

I nedenstående eksempel beskrives op-
følgningsprocessen i Rudersdal Kom-
mune. Se også eksempler på opfølgnings-
processer i det tidligere KL materiale om 
kvalitetsrapporten.

Eksempel fra Rudersdal Kommune
Årshjul for kvalitetsarbejde: Arbejdet 
med kvalitetsrapporten har generelt 
bidraget til en mere systematisk proces 
omkring målfastsættelse og opfølgning 
i Rudersdal Kommune. Der udover dan-
ner kvalitetsrapporten udgangspunkt 
for samarbejdet med de enkelte skoler i 
løbet af året:

 • Først sendes resultaterne for de en-
kelte skoler ud til skoleledelserne, 
som skal forholde sig til deres egen 
skoles resultater og melde skriftligt 
tilbage til forvaltningen. 

 • Herefter afholdes samtaler, hvor sko-
lechefen og medarbejdere fra forvalt-
ningen besøger skolerne. 

 • Der udarbejdes en handleplan for 
den enkelte skole, som indeholder to 
til tre mål for de kommende år. 

 • I efteråret afholdes endnu en sam-
tale, hvor der følges op på handlepla-
nerne. 

I december starter årshjulet forfra (se 
figur på næste side). 

 “ De kvantitative opgørelser 
i kvalitetsrapporten er på en 
måde mere forpligtende end 
tidligere mere kvalitative vur-
deringer af, hvordan det går 
fagligt i kommunen. Hvor det 
før har handlet om en subjektiv 
vurdering af, om eleverne bli-
ver bedre, er det nu blevet meget 
mere tydeligt, om eleverne rent 
faktisk bliver dygtigere”. 

 
Gertrud Kerrn-Jespersen, Udviklings- 
konsulent Rudersdal Kommune).

Synlighed: Med kvalitetsrapporten er 
de faglige resultater generelt blevet mere 
synlige. Der har altid været fokus på fx 
afgangskarakterer, men kvalitetsrap-
porten skaber mere synlighed både for 
forvaltningen og skolelederne i en travl 
hverdag. 

Kvalitetsrapporten fungerer som et ak-
tivt resultatopfølgningsværktøj, hvor der 
både ses på resultaterne over tid og på 
forskelle skolerne imellem. Der er ligele-
des fokus på tværkommunale udfordrin-
ger, som forudsætter generelle indsatser 
på skoleområdet. 

Fremadrettet vil Rudersdal Kommune 
i højere grad fokusere kvalitetsrappor-
ten på de kommunale forhold, mål og 
indsatser. Derfor er forventningen, at de 
kommende kvalitetsrapporter vil have et 
mere lokalt præg.

Fokus på de gode eksempler: ”I Ruders-
dal Kommune siger vi, at alle skoler kan 
blive bedre. Derfor er det også alle skoler, 
som skal udarbejde en handleplan med 
mål. Men det er klart, at hvis nogle skoler 
på nogle punkter præsterer under det 
forventede, tages det op. Samtidig er det 



2307 / Opfølgningsprocesser og kvalitetsudvikling
Opfølgning på folkeskolens resultater i kvalitetsrapporten

EKSEMPEL: UDDRAG FRA RUDERSDALS KVALITETSRAPPORT

Forvaltningen vil som opfølgning på kvalitetsrapporten gå i dialog med de skoler, der ligger 
under landsgennemsnittet for så vidt angår andelen af de allerdygtigste elever i læsning, 
om hvordan deres læseindsats kan styrkes, så alle elever bliver udfordret og lærer mest 
muligt . Samtidig vil kommunen nøje følge udviklingen i læsning på 6 . årgang, da læseresul-
taterne både i forhold til gode læsere og de allerdygtigste læsere de seneste år har været 
svagt faldende, ligesom årgangen ligger en anelse lavere sammenlignet med de øvrige år-
gange i kommunen .

Kilde: Rudersdal Kommunes kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014

 › Årshjul for kvalitetsarbejdet i Rudersdal Kommune

Kilde: Rudersdal Kommune
Kontaktperson: Gertrud Kerrn-Jespersen, geke@rudersdal .dk

også vigtigt at have fokus på succeshisto-
rier. Alle skoler i Rudersdal Kommune 
har succeshistorier, og det er mindst li-
geså interessant at få historier om gode 
resultater frem. På den måde skabes et 

afsæt for at udbrede god praksis. Det 
kan vi blive endnu bedre og endnu mere 
systematiske i forhold til.” Gertrud Kerrn-
Jespersen, Udviklingskonsulent i Rudersdal 
Kommune. 
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08 / 
FORSLAG TIL  
REFLEKSIONS- 
SPØRGSMÅL
Kvalitetsrapporten vil give anledning til politiske og admini-
strative processer i de enkelte kommuner samt på skolerne, 
hvor man forholder sig til resultaterne og til, hvad der skal 
igangsættes for at forbedre resultaterne fx for bestemte mål-
grupper. Nedenfor er nogle forslag til, hvilke spørgsmål der 
kan drøftes i kommunen i forbindelse med udarbejdelse og 
opfølgning på kvalitetsrapporten. 

Næste kvalitetsrapport skal udarbejdes 
for skoleåret 2014/2015 med deadline 
31. marts 2016. Som input til denne pro-
ces er her forslag til drøftelse i kommu-
nerne (politisk og/eller administrativt):

 • Hvad er ifølge kvalitetsrapporten 
kommunens største udfordringer 
mht. elevernes faglige resultater og 
trivselsmålinger? Er det bestemte 
skoler, fag, klassetrin, grupper af ele-
ver (fx de svageste eller stærkeste, 
drenge eller piger) eller lign., der er 
særligt udfordrede? Hvor ligger kom-
munens og skolernes største styrker? 

 • Hvilke handlinger og initiativer kan 
resultaterne i kvalitetsrapporten give 
anledning til fra politisk side? Og fra 

forvaltningens side? Hvordan skal 
der følges op på effekten af igangsatte 
tiltag? 

 • Hvordan skal dialogen med skolerne 
om deres faglige resultater og triv-
selsmålinger tilrettelægges og tænkes 
sammen med øvrige processer i kom-
munen? Hvad skal dialogen føre til? 
Skal der på baggrund af dialogen fx 
aftales særlige udviklingspunkter for 
hver af skolerne?

 • Får man i kommunen på politisk og 
administrativt niveau et dækkende 
nok billede af elevernes resultater 
ved de obligatoriske resultatindika-
torer i kvalitetsrapporten? Eller er 
der brug for på tværs af skoler at sup-

plere med resultater fra egne test, fri-
villige nationale test eller andre indi-
katorer, der siger noget om elevernes 
faglighed og progression? 

 • Er der lokale indsatsområder eller 
mål, der skal fokuseres på i kvali-
tetsrapporten? Og hvordan kan det 
kombineres med, at man samtidig 
fastholder kvalitetsrapporten som et 
enkelt og overskueligt dokument til 
den politiske styring? 
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