Skolebestyrelsesmøde
Dato

15.01.2020

Tid

19.00 – 21.30

Deltagere

Morten Østergaard, Formand
Dagmar Grummesgaard, Forældrerepræsentant
Ditte Drejer Christensen, Forældrerepræsentant
Susanne Østergaard, Forældrerepræsentant
Asta, Elevrepræsentant
Kirsten Faddy, Medarbejderrepræsentant
Ditte Schultz, Medarbejderrepræsentant
Klaus Schubert. skoleleder
Anette Weldingh, Ledelsesrepræsentant

Afbud

Hans Christian Gammelgård Bugge, Forældrerepræsentant
Pernille Sten Holmboe, Forældrerepræsentant
Faouzi Ben Ferjani Tscherning, Forældrerepræsentant

Referent

DAGSORDEN / referat

NR. 1

Kl. 19.00

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Overskrift

Velkomst og præsentation

Indhold

Godkendelse af dagsorden

Ansvarlig: Formand

Punkter til evt.
Referat

NR. 2

Kl. 19.05

Overskrift

Information om skolens drift

Indhold

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Ansvarlig: Formand

1. Administration og ledelse
Orientering om svar fra MBU om udbygnings behov.
2. Medarbejderne
3. Eleverne
4. Forældrene

Referat

Ad. 1:
Der er kommet svar fra B&U om, at skolens behov for udvidelse ikke er
presserende. Vi kan have en formodning om, at skolen bliver kontaktet om et år.

Skolebestyrelsesmøde
Park og Vej har planlagt at udvide parkeringspladsen med 8 pladser for at
imødekomme behovet.
Arbejdsmiljø: Der arbejdes med ventilation i skolekøkkenet, og problemer med
indeklima i 1.c. På mødet tales der desuden om problemer med skimmelsvamp i
Lille sal samt puderummet.
Der er kommet invitation til Skovrejsning og markvandring. Det er d. 17/1 kl. 14.3015.30
Der er møde ang. opstart af Natteravne i Beder-Malling. Det er d. 22/1 kl. 20-22 på
Cafe Klubånd.
Ad. 2:
Aula skaber nogle udfordringer for medarbejderne. Det gør arbejdet mere
besværligt, når man eksempelvis ikke kan få overblik over fravær. Det kunne være
en idé at sende en forældrevejledning ud. Det skal drøftes næste gang.
Gitte går på orlov i morgen. Rasmus er ansat i hendes stilling. Der er desuden to
pædagoger på barsel samt en på vej samtidig med at der har været en del
sygdom som influenza og lungebetændelse. Det trækker veksler på de
pædagoger, der er tilbage.
Ad. 3:
Eleverne er glade for, at udskolingslærerne har haft et møde om bedre
seksualundervisning på foranledning af elevrådet.
Det grønne udvalg har skrevet til Thomas Meedom ang. affaldssortering.
Christine fra BMI holder en Grøn dag for Beder-Malling. Det bliver d. 15. april.
Der er stor forespørgsel på, hvad der sker med det kvarters pause. Eleverne beder
om, at man måske i stedet kan bruge det til noget.
Ad. 4:
Forældrene har også en oplevelse af, at de kæmper med Aula.

NR. 3

Kl. 19.15

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Overskrift

Simons madvision – arbejdsgruppe

Indhold

I forlængelse af vores møde i december: Hvem har lyst til at indgå i en
arbejdsgruppe sammen med Simon for at undersøge muligheden nærmere for en
madsal på Malling Skole?

Referat

Der er en oplevelse af, at skolebestyrelsen har besluttet at fokusere på de fire
punkter, der allerede er skrevet ud om. Det kunne også vente til skolen skal indgå i
et rul. Det er en mulighed at invitere andre forældre til at nedsætte et udvalg.
Morten overvejer at indgå i det videre arbejde.

NR. 4

Kl. 19.25

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Ansvarlig: Morten

Ansvarlig: Morten

Skolebestyrelsesmøde
Overskrift

Status på oplæg om digital dannelse/didaktik

Indhold

I forlængelse af vores møde i december: Hvilket oplæg skal vi gå videre med?
Hvem planlægger detaljerne?

https://folkekirkensfamiliestotte.dk/familiens-skaermforbrug/
https://bornsvilkar.dk/oplaeg/boerns-digitale-liv/

Børns digitale liv Børns vilkår
Varighed: 120 minutter (Kan
tilpasses skolens behov).
Målgruppe: 3-10 klasses
forældre Form: Oplæg
Oplægget er baseret på cases
fra BørneTelefonen og den
nyeste forskning inden for
digitale medier. Gennem
inddragelse af forældrenes
egne erfaringer og
overvejelser, får de mulighed
for at reflektere over og
udveksle holdninger og
konkrete handlemuligheder til
at støtte deres børn i at ...
bornsvilkar.dk

https://cfdp.dk/foredrag/foraeldre/digitale-boern-og-deres-foraeldre/

Digitale børn og
deres forældre Center for Digital
Pædagogik
Det sociale liv foregår i dag i
langt højere grad online.
Smartphones, Snapchat og
Youtube er helt naturlige
udvidelser af børns viden og
kommunikation, og derfor er
det vigtigt, at man som

Skolebestyrelsesmøde
forælder også er klar over,
hvordan man skal håndtere
det. Det er svært at forberede
sine børn på en digital
ungdom, som man […]
cfdp.dk

Referat

Det diskuteres, hvilket foredrag er det bedste. Det overvejes også om der skal
være et foredrag for de unge. OBS på at det tidligere har været forsøgt på 8.
årgang.
Der er enighed om, at Børns vilkårs oplæg lyder bedst.
Pernille kontakter ledelsen for at aftale dato for oplæg om Børns digitale liv. Der
kan arbejdes videre med et oplæg for børnene/de unge.

NR. 5

Kl. 19.35

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Ansvarlig: Morten

Overskrift

Diskussion af oplægget: Mere trivsel, mindre skærm

Indhold

Hvad betyder skærme for trivsel på Malling Skole, og hvor skal bestyrelsen sætte
ind? Skal vi revidere Princippet for mobiltelefoner? Skal vi have et princip for brug
af Chromebooks?
Læs oplæg

Referat

Det efterspørges, om der kommer et oplæg fra B&U i forhold til brugen af de
kommende Chromebooks.
Der er forskel på, hvordan lærerne håndterer reglen om, at eleverne ikke må have
mobiler i skoletiden. Nogle tager mobilerne andre lader eleverne have dem i
taskerne.
Fra eleverne bliver der givet udtryk for, at det er rart, når mobilen bliver taget, fordi
det skaber mere nærvær mellem eleverne.
Måske er der brug for at stramme op på reglerne i forhold til mobiler.
Man kunne inddrage brug af digitale devices i klassernes regler.
Det er vigtigt, at der ligger retningslinjer på forhånd inden eleverne får
Chromebooks. For eksempel hvornår må man bruge computere?

NR. 6

Kl. 20.15

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Overskrift

Værdiregelsæt og anti-mobbepolitik

Ansvarlig: kls

Skolebestyrelsesmøde
Indhold

Malling Skole skal have et værdiregelsæt, som også skal indeholde en
antimobbepolitik.
Skolen har ikke et værdiregelsæt p.t., men en vision der indeholder en stor del af
det der kunne forventes i et værdiregelsæt.
Der er behov for at vi laver en plan for revidering.
Læs mere om kravene til værdiregelsæt: https://www.uvm.dk/folkeskolen/laeringog-laeringsmiljoe/trivsel-og-undervisningsmiljoe/om-trivsel-og-undervisningsmiljoe
Link til skolens eksisterende anti-mobbepolitik og vision:
https://mallingskole.aarhus.dk/media/25240/handleplan-ved-mobning.pdf

Vision for Malling
Skole.pdf

Referat

Vi mangler et værdiregelsæt.
Der skal nedsættes et udvalg af skolens ledelse og repræsentanter fra
skolebestyrelsen, som kan arbejde med anti-mobbepolitik og værdiregelsæt. Man
kunne invitere Inge Temple til dette arbejde.
Det er vigtigt, at den også kommer til at indeholde tiltag i forhold til forebyggelse.
Tilføjelse: Vi mangler stadig at få lavet retningslinjer for kommunikation mellem
skole og hjem.
Deltagere i udvalg: Morten, Ditte (forældrerepræsentant), Inge Temple,
lærerrepræsentanter og ledelse. Asta deltager som elevrådsrepræsentant. Klaus
er tovholder på at få nedsat udvalget. Andre interesserede i skolebestyrelsen er
velkommen til at melde sig ind i udvalget.
Begge elevråd skal høres i processen.

NR. 7

Kl. 20.50

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Overskrift

Social kapital måling

Indhold

Orientering og drøftelse af den seneste måling.

Ansvarlig: kls

mall-samlet-2019.p
df

Skolens MED-udvalg har udvalgt punkter som der arbejdes videre med.
-

gruppers antagelser
fælles mål på tværs af organisationen
ansattes involvering i beslutninger

Skolebestyrelsesmøde
Referat

Social kapital gennemgås.

NR. 8

Kl. 21.05

Overskrift

SLF (stærkere læringsfællesskaber)

Indhold

Præsentation af stærkere læringsfællesskaber på Malling skole.

Referat

Gennemgang af skolens arbejde med SLF.

NR. 9

Kl. 21.20

Overskrift

Høringssvar.

Indhold

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Ansvarlig:

Ansvarlig: Formand

Forklaringen står i høringsbrevet, indsat herunder.
Det forventes, at Byrådet behandler kvalitetsrapporten den 25. marts 2020.
Fristen for at indsende udtalelser er fredag den 31. januar 2020 kl. 12.00.
Udtalelsen sendes til puf@mbu.aarhus.dk

Høringsbrev.pdf

Bilag Obligatoriske oplysninger i kvalitetsrapporten.pdf

Udkast til
kvalitetsrapport på 6-18-årsområdet.pdf

V.pptx

Referat

Vi beder Hans Christian om at lave et udkast til et høringssvar. Er der nogle fra
bestyrelsen, der har holdninger til dette, skal de sende dem til Hans Christian. OBS
på at der er deadline d. 31/1-2020

NR. 10

Kl. 21.25

Overskrift

Evt.

Indhold

Placering af skolebestyrelsesmøderne.

Referat

Det aftales at have rullende møder fra næste skoleår.

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Næste skolebestyrelsesmøde flyttes til d. 24/3

Ansvarlig:

Mere trivsel, mindre skærm
Er det ikke på tide, at Malling Skole tager en tydeligere holdning til de mange skærme i elevernes hverdag?
Med trivsel som et fokuspunkt for bestyrelsen i 2020, mener jeg, at mobiltelefoner, sociale medier og
gaming er oplagt at tage fat i – og nu endnu mere relevant med Aarhus Kommunes udrulning af
Chromebooks til alle elever fra 2. klasse og opefter.
Snpachat, Tiktok og Fortnite har godt fat i vores børn. Lidt for godt. Det går ud over barnets personlige
trivsel (og læring) og fællesskabet på skolen. Det digitale fællesskab bliver desværre vigtigere end det
fysiske fællesskab, og stadig flere børn vil hellere hjem på værelset end i SFO eller klub.
Problemet er et godt eksempel på vigtigheden af skole/hjem samarbejde. Fordi én ting er, hvad reglerne er
på skolen, men skolen kan og skal ikke diktere reglerne derhjemme.
Derfor foreslår jeg følgende tiltag:
1. Nul tolerance
Nul‐tolerance‐politik for mobiler på skolens matrikel. P.t. er der forskellige regler afhængig af klasser og
lærere, men det er ikke den enkelte lærer der skal stå med beslutningen og ansvaret. Smartphones er
ødelæggende for trivsel og læring og hører ikke hjemme på en skole.
2. Debat med forældrene
Vi starter en debat med forældrene (bl.a. med det planlagte oplæg om Digital dannelse i foråret) om
konsekvenserne af skærmene for børnenes trivsel. Vi gør forældrene bevidste om, hvor vanedannende og
forstyrrende sociale medier er, og opfordrer dem til at blande sig mere i børnenes adfærd og lære dem
gode vaner.
Forældrene skal også forstå, at de har et ansvar over for resten af klassen, hvis de allerede i indskolingen
giver adgang til smartphones, Fortnite og sociale medier. Det er meget vanskeligt at forklare sit barn, at
aldersgrænsen til Snapchat er 13 år, hvis alle de andre børn i 3. klasse bruger det.
Jeg har selv været en af de forældre der hovedløst gav en telefon til vores mellemste barn, så hun ikke
skulle føle sig snydt i forhold til storesøster – med dertil hørende adgang til Snapchat og Tiktok (fordi det
havde alle de andre). Det fortryder jeg nu, men det svært at rulle tilbage – selvom jeg prøver.
Lærerne bør også inddrage det i undervisningen og forklare børnene konsekvensen af at nedprioritere
fællesskabet i klassen til fordel for Tiktok‐videoer og Fortnite‐spil. Vi skal også have børnene til at forstå,
hvad der sker i en gruppesammenhæng, hvis en person bare sidder og kigger på sin telefon.
3. Debat med lærerne og ledelsen om Chromebooks
Endelig vil jeg gerne spørge lærerne om, hvilken rolle de ser Chromebooks spille i fremtiden. Er det alle fag,
der skal bruge computeren, og skal den virkelig bruges helt ned i 2. klasse? Forventes det at eleverne
fragter den frem og tilbage hver dag?
Skal den være fremme fra timens start eller når lærerne siger til? Og må man spille Fortnite på den i
frikvartererne? Hvis ikke vi har klare spilleregler, så bliver disse Chromebooks ikke en hjælp for læring og
trivsel på Malling Skole – tværtimod.
Vedlagte bilag:
‐
‐

”Minister vil have færre skærme og flere bøger i skolen”
”Lærer (…) laver sin egen alarmerende undersøgelse af pigernes mobilforbrug”
Oplæg fra Morten Østergaard

� LÆS ARTIKLEN SENERE

►

AUTOMATISK OPLÆSNING BETA

0

Når hele ldassesæt med bøger køres på forbrændingen, og elever går i skole
uden en eneste bog i tasken, er den digitale begejstring i skolen gået for vidt.
Det mener børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkranz-Theil (S),
som nu vil tage intiativer til, at eleverne møder flere bøger og færre skærme i
skolen.
»Der er brug for almindelig sund fornuft, når det gælder digitalisering. Der er
vi måske blevet lige lovlig begejstrede ved tanken om, hvor smart
digitaliseringen er. Det er den måske ikke alligevel«, siger Pernille Rosenkranz
Theil.
»En iPad er il<l<e et universalmiddel mod al ondskab i verden. Den kan bestemt
noget, men der er meget andet, den ikke kan«.
Undervisningsministeren henviser til undersøgelser, der viser, at de digitale
læremidler gavner mest i undervisningen, når de kombineres med bøger og
tekster på papir. Hun mener, at ud vildingen er gået for vidt, når nogle skoler
har såkaldt portalundervisning med eksempelvis e-bøger og digitale
læringsredskaber i 85 procent af skoletiden.

Annonce

»Det går altså ikke, at skoler smider bøgerne ud, fordi de udelukkende vil
bruge digitale læremidler og e-bøger i undervisningen. For det ikke er den
rigtige vej at gå«, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.
Derfor indkalder hun nu repræsentanter fra Kommunernes Landsforening,
lærere og it-udbydere for i fællesskab at sikre en bedre balance mellem
computere og bøger.
Hos Danmarks Lærerforening er formanden for undervisningsudvalget,
Jeanette Sjøberg, positiv over for ministerens initiativ.
»Det er svaret på en bøn, lærere har haft længe. Vi kan se, at den danske
folkeskole i de senere år er blevet digitaliseret. Der skal også være plads til
variation og til bøger, og det er helt afgørende for elevernes motivation«, siger
Jeanette Sjøberg.
Får helt ondt i maven

Ifølge Pernille Rosenkrantz-Theil udspringer en del af problemet i, at indkøb
af de digitale læremidler i nogle kommuner er blevet centraliseret hos
forvaltningen. Det har betydet, at skolerne og lærerne har fået begrænset
deres frihed til selv at vælge læremidler.
»Det hænger sammen med de it-portaler, der bliver brugt på skolerne. Det,
lærerne kalder portalundervisning. Alene ordet portalundervisning kan give
mig helt ondt i maven. Jeg har hørt flere lærere sige, at det giver meget
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Lærer, der tænkte, »det tror jeg simpelthen ikke på«, laver sin egen alarmerende undersøgelse af pigernes mobilforbrug - politiken.dk
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MENU

UNDERVISNINGSPRISEN

HP PROBOOK X360 11 EE
Tag undervisningen til næste niveau
Kan købes på SKI 50.40

Foto: Jens Dresling

En lille undersøgelse fra Herlev Gymnasium & HF med 104 piger fra 1. og 2. g viser, at 85 procent af pigerne i snit bruger mindst 4 timer dagligt
på deres mobiltelefon. Hver anden bruger 37 timer om ugen, svarende til en arbejdsuge.

Lærer, der tænkte, »det tror
jeg simpelthen ikke på«,
laver sin egen alarmerende
undersøgelse af pigernes
mobilforbrug
Gymnasielærer fra Herlev Gymnasium & HF har kortlagt elevers
mobilforbrug. Nogle
af dem har
brug for professionel
DANMARK
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Lærer, der tænkte, »det tror jeg simpelthen ikke på«, laver sin egen alarmerende undersøgelse af pigernes mobilforbrug - politiken.dk

siger han.

MEST LÆSTE

UDDANNELSE 9. DEC. 2019 KL. 21.28

Sygeplejerske gennem 18 år:
Sundhedsvæsnet er sygt. Vi står
forfærdelig tæt på afgrunden, og
vi har vores politikere at takke
for det

PERNILLE MAINZ
Journalist
LÆS ARTIKLEN SENERE

DEBATINDLÆG

Anden halvleg: Pandaen skuffer
fælt

AUTOMATISK OPLÆSNING BETA

DANMARK

Matematiklærer Julian Bybeck Tosev, Herlev Gymnasium & HF, var bekymret
over elevernes mobilforbrug.
Han besluttede sig derfor for at tage billeder af 104 15-17-årige pigers
mobiltelefoner og bruge tallene for deres skærmtid i
matematikundervisningen.
»Jeg ser jo, hvor meget mobilen er en
del af deres liv. Deres hjemmearbejde
er ikke så godt, som jeg kunne ønske.
Eleverne bruger ikke længere så
meget tid på det, og besvarelserne
minder meget om hinanden.
Tidligere fik jeg flere unikke
besvarelser«, fortæller læreren.

Vi skal hjælpe de
unge med at frigøre
sig fra at tjekke
Instagram hvert
fjerde minut
Magnus Heunicke,
sundhedsminister

Jacob har valgt at leve uden
penge: »Om vinteren glæder jeg
mig over, hvis jeg har tørre
fødder«
KULTUR

104 GYMNASIEPIGERS
MOBILFORBRUG

Det viser
miniundersøgelsen
Matematiklærer på Herlev Gymnasium
& HF Julian Bybeck Tosev har taget
billeder af 104 mobiltelefoner, der
tilhører piger, som er elever på Herlev
Gymnasium & HF.
Informationerne er indsamlet anonymt,
og data er blevet brugt i
matematikundervisningen i statistik.
Ministudiet viser følgende:
10 procent bruger mere end 8 timer om
dagen på mobiltelefonen.
85 procent bruger mere end 4 timer om
dagen på mobiltelefonen.
I snit bruger pigerne 5 timer og 50
minutter om dagen på mobiltelefonen.
56 procent af pigerne bruger mere end
37 timer om ugen på mobiltelefonen,
hvilket svarer til et fuldtidsjob.
4 procent af pigerne bruger mere end 3

døgn om ugen på mobiltelefonen.
Miniundersøgelsen viser, at pigerne i
snit bruger 5,5 timer dagligt på
mobilen. 85 procent bruger mindst 4
timer og 10 procent mere end 8 timer. Pigerne bruger oftest tid på sociale
medier og spil.

Annonce

»Det er et alarmerende højt niveau. De, der bruger mere end tre døgn om ugen
på mobiltelefonen, har behov for professionel hjælp. Deres afhængighed
virker uskyldig, men kan have samme konsekvenser som alkohol- eller
spilafhængighed. Der bør være fokus på det her, og forældrene skal forstå, at
det har nogle konsekvenser«, siger Julian Bybeck Tosev.

Sår tvivl om landsundersøgelse
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I foråret viste ’Skolebørnsundersøgelse 2018’, at 27 procent af de 15-årige piger
bruger mindst 4 timer dagligt på sociale medier eller andre
kommunikationstyper. Altså markant færre end 85 procent.
»Jeg tænkte: Det tror jeg simpelthen ikke på og lavede min egen undersøgelse.
Den er ikke repræsentativ, men jeg tror ikke, at eleverne her er fundamentalt
forskellige fra resten af landet«.
Læreren problematiserer, at tallene i skolebørnsundersøgelsen, som Statens
Institut for Folkesundhed (SIF) står bag, bygger på en
spørgeskemaundersøgelse, hvor de unge selv opgiver deres skærmforbrug.

Minister: Lærer har fat i noget
Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) kalder lærerens ministudie »vildt
interessant«.
»Det er meget fint, at han har lavet den undersøgelse. Jeg tror, at han har fat i
noget, og at han er tæt på det reelle billede frem for det billede, de unges
selvoplevede situation giver«, siger han og tilføjer, at han vil bede SIF tage
Julian Bybeck Tosevs »forfriskende og lavpraktiske tilgang« med i deres
overvejelser.
Morten Grønbæk, der er direktør i SIF, understreger, at
skolebørnsundersøgelsen er repræsentativ i modsætning til stikprøven fra
Herlev Gymnasium. Men han erkender, at der er mere objektive målemetoder,
som er mere præcise, og at Julian Bybeck Tosev »helt sikkert har en pointe« i, at
der er fejlkilder i undersøgelsen.
»Det er der i alle undersøgelser. Vi har dog en god formodning om, at de fleste
af de spørgsmål, vi stiller i denne, bliver besvaret ærligt og uden grund til at
over- eller underdrive, blandt andet fordi det er en anonym besvarelse«, siger
han og påpeger, at de unges skærmforbrug vil blive undersøgt igen.
»Hvis der er et fejlskud, hvad angår niveauet, bliver undersøgelsen gentaget
hvert fjerde år«, siger han.

Det er et alarmerende højt niveau. De, der
bruger mere end tre døgn om ugen på
mobiltelefonen, har behov for professionel
hjælp
Julian Bybeck Tosev, gymnasielærer
Sundhedsministeren har for nylig bedt Sundhedsstyrelsen om at udarbejde
anbefalinger til, hvordan børn, forældre, pædagoger og lærere bør forholde
sig til skærmforbruget.
»Jeg tror ikke, at vi endnu har set konsekvenserne af det. Især piger har meget
store mentale problemer, og der må vi ikke være blinde for, at der kan være en
sammenhæng. Vi skal hjælpe de unge med at frigøre sig fra at tjekke
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Instagram hvert fjerde minut. Det er ikke godt. Vi ved også, at mange ligger
vågne om natten«, siger Heunicke.
Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

7 ways to tackle omnichannel
Tailor your omnichannel experience to the needs of your customers with these 7 tips.

Open

Think with Google NE

Annonce

Forsker: Fjern mobilen
Dorte Ågård, der forsker i gymnasiepædagogik ved Aalborg Universitet, har i
sin ph.d.-afhandling vist, at mobiltelefoner i undervisningen virker negativt
på elevernes koncentration, motivation for at lære samt på relationen til
lærerne.
»Hvis man lige kigger 15 sekunder på telefonen, skubber man
matematikopgaven ud af hjernen. Læring kræver uafbrudt opmærksomhed i
tilstrækkelig lang tid«, siger hun og uddyber om motivationsdelen:
KØB

»Hvis man aldrig når længere ned i stoffet end en halv centimeter, før man
bliver afbrudt, åbner stoffet sig ikke for én, og så bliver det ved med at være
kedeligt. Men lærerne kan gøre noget. Første skridt er at få telefonerne ud af
undervisningen«.
Ifølge Dorte Ågård er en del gymnasier begyndt på det:
»Eleverne kan ikke selv styre det, selv om de gerne vil, glem det. Det er lærerne
og skolen, der skal optræde som en autoritet. Der er sådan en ukritisk
teknologibegejstring, men jeg er bekymret for alle vores unge, hvis ikke vi gør
noget«.

NINTENDO SWITCH KONSOL GRÅ

2299
Annonce

GIV ARTIKLEN I GAVE
Som Politiken-abonnent kan du ubegrænset dele artikler med
dine venner og familie.
REDAKTIONEN ANBEFALER

Fem gode råd: Sådan sætter du
grænser for dit mobilforbrug
FORBRUG OG LIV

LÆS MERE:
Forbyd mobiltelefoner i danske skoler - ellers ødelægger vi
børnene
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Gymnasium bruger vækkeure til
at skrue ned for brug af mobilen
1.g-eleverne på Roskilde
Katedralskole har fået
analoge vækkeure. Det
skal være med til at give
digital dannelse.
Skærmtid
MARIE NØRGAARD
SKADHAUGE

I

lokale 46 på Roskilde Katedralskole
overdøver popmusik elevernes snakken. Nogle er på telefonen, andre er
stadig i gang med frokosten. En tung duft
af kødsovs hviler over lokalet. Da lærer
Mads Bering Svendsen træder ind, slukkes der for musikken. Madpakker forsvinder, og de 30 elever fra 1.f sætter sig ved
det U-formede bordarrangement. Efter
en gennemgang af lektierne får de unge
lidt tid til at læse deres egne noter om novellen ’My Son the Fanatic’ på skærmen,
inden de skal lukke computeren igen.
»Nej«, protesteres der. Men det er Mads
Bering Svendsen, der sætter reglerne for,
hvornår skærmen bruges. Det ﬁnder en
elev ud af, da han i en skærmfri øvelse alligevel drister sig til at åbne computeren.
»Close the laptop«, siger Mads Bering
Svendsen venligt, men bestemt.
Brugen af skærme har lærerne ikke altid taget stilling til, som Mads Bering
Svendsen gør i dagens lektion. Engang
var elevernes computere ifølge vicerektor
Thomas Ulrik Stilling åbne »i alle timer
hele tiden«.
Nu hænger der ’spilleregler’ i klasserne,
der for eksempel lyder, at mobilen skal
være i tasken. Skolens ledelse har i ﬂere år
arbejdet med, hvordan de giver eleverne
gode digitale vaner. Det er en del af dannelsesopgaven, mener de.

Påvirkning af eleverne
Hella musikdyr
Hæklet i 100% øko bomuld.
18 x 10 x 10 cm.
Pluspris 255 kr.
Pris uden abonnement 299 kr.

Carla kanin
100% øko bomuldsplys.
Højde: 32 cm.
Pluspris 212 kr.
Pris u. abonnement 249 kr.

Sengetøj til baby
100% satinvævet hør.
70 x 100 cm.
Pluspris 424 kr.
Pris u. abonnement 499 kr.
Forbehold for trykfejl og udsolgt.

Fri fragt
ved køb for
min. 899 kr.

Læs mere og køb på
politiken.dk/plus eller
i Plusbutikken,
Vestergade 22, Kbh K.

Siden er redigeret/layoutet af:
Allan Graubæk/Marcus Bøgh Grønbech

P

»I vores optik er dannelsesbegrebet i dag
ikke det samme som tidligere. Digital
dannelse er en integreret del af dannelsesbegrebet. Derfor er vi ikke bange for at
gå ind at blande os ved at forsøge at påvirke elevernes brug af elektronik«, siger
Thomas Ulrik Stilling.
Skolen blander sig også i skærmforbruget uden for skoletiden. Da 1.g-eleverne
havde temadag om digital dannelse, ﬁk
de udleveret et vækkeur. Det skal hjælpe
dem med at mindske skærmbruget sent
om aftenen. Om de unge bruger urene, er
tvivlsomt, indrømmer vicerektoren. Alligevel ser han dagen som en succes.
»Vi tror ikke, vi ændrer verden ved at give dem et analogt vækkeur. Men det åbner for en samtale om gode digitale vaner«.
I engelsktimen er eleverne kommet op
af stolene. De har skrevet spørgsmål om

VEJLEDNING. Elever på Roskilde
Katedralskole har fået hjælp til at
nedbringe deres skærmtid. Her er det
Mie Kjær Hansen, Maja Schejbel
Andersen og Johan Stubkjær Djursner.
Foto: Martin Lehmann

dagens novelle på små lapper papir. I par
snakker de om hinandens spørgsmål.
Tre af de engelsktalende teenagere er
Johan Stubkjær Djursner, Maja Schejbel
Andersen og Mie Kjær Hansen. De var
med til temadagen i december og har
hver fået et vækkeur. Ingen af dem bruger
det. Men det betyder ikke, at de ikke har
ændret noget. Johan Stubkjær Djursner
brugte skolens ur i en uge. Nu bruger han
sit eget vækkeur, der også er analogt.
»Jeg sover ikke mere, men jeg sover bedre«, siger 1.g-eleven.
Også Mie Kjær Hansen bruger et analogt vækkeur. Det gjorde hun allerede inden temadagen. For Maja Schejbel Andersen er det derimod telefonen, der ringer
om morgenen. Hun ærgrer sig over, at
skærmen ofte er kilde til tidsspild.
»Jeg bliver træt af mig selv, når jeg bruger den for meget. Der sker jo ikke noget
hele tiden«, siger Maja Schejbel Andersen.

Dorte Ågård er ph.d. i gymnasiepædagogik. Det er efter hendes råd, at Roskilde
Katedralskole har indført spilleregler.
»Man kan bruge skærmene til en masse
fornuftigt i gymnasiet. Men hvis ikke læreren tager styringen, får man nogle skadelige sideeffekter. Eleverne har ikke før
lært at bruge skærmene som læringsredskaber. Derfor trækker de deres fritidsvaner med i skolen. Så snart de keder sig,
trykker de videre«, siger Dorte Ågård.
Det er ikke Dorte Ågård, der har fået
skolen til at uddele vækkeure, men tiltaget glæder hende.
»Jeg synes, det er godt, en uddannelsesinstitution forholder sig til, at søvn er altafgørende for læringen«. Hun tilføjer:
»Det betyder noget før og efter læring,
hvis man sover for lidt. Man er ikke bare
mindre oplagt, man er dummere, end
man egentlig er. Hvis man sover dårligt
natten efter skoledagen, betyder det også
noget. Der lagrer hjernen læringen. Det er
ikke kun i skolen, at man lærer matematik. Det gør man også om natten.«

Skolen med i soveværelset
Ikke alle synes, at vækkeurene er en god
idé. Formand for Liberal Alliance Ungdom Signe Bøgevald Hansen kalder tiltaget »lidt usmageligt«.

SERIE

Skærmtid
Efter år med teknologibegejstring
over smartphonens mange muligheder
er det også blevet moderne at gå på
digital slankekur og begrænse
sin tid med skærmen.
Forskerne er ikke enige om
konsekvenserne af skærmtid, og
også medierne bliver kritiseret for
at skabe frygt for teknologien.
Så det er op til os hver især at beslutte,
hvad det gode liv med telefonen er.
I denne serie taler vi med mennesker om
deres forhold til skærmen.

»Det er rigtigt, at søvnen påvirker præstationen i skolen. Men så er der alle mulige aspekter, man kunne gå ind at kontrollere i elevernes liv. Det bør ikke være noget, en uddannelsesinstitution blander
sig i, når det foregår uden for skoletiden«
siger Signe Bøgevald Hansen.
Hun havde selv valgt et andet gymnasium, hvis hun stod i en lignende situation.
Men mere skal der ikke gøres, mener
hun.
»Det er ikke noget, man skal gå ind at
sanktionere det enkelte gymnasium på.
Der skal være frihed til at indrette sig forskelligt«, siger formanden.
Vicerektor Thomas Ulrik Stilling mener
ikke, at det udfordrer privatlivets fred,
når skolen blander sig i elevernes fritid.
»Soveværelset er et privat rum. Der kan
vi selvfølgelig ikke bestemme. Det har vi
ikke nogen intention om. Vi har ikke nogen formel adfærdsregulerende magt
uden for matriklen her. Men vi vil gerne
forsøge at vejlede og påvirke«, siger Thomas Ulrik Stilling.
Også de tre elever fra 1.f er okay med, at
skolen involverer sig i deres fritid.
»Det er et fedt, at de tager noget ansvar,
så det ikke kun ligger på os«, siger Mie
Kjær Hansen.
marie.skadhauge@pol.dk

Bundlinjen: Novo Nordisk slår børsrekord
ERHVERVSKOMMENTAR
LEIF BECK FALLESEN
ERHVERVSKOMMENTATOR

Firmaet har en børsværdi
på over 1.000 milliarder
kroner. Det skyldes bl.a.
nyudviklet medicin.

I

USA er det et gennembrud af en magisk grænse, når en børsnoteret virksomhed vurderes til mere end 1.000
milliarder dollars. Det skete i denne uge
for kun tredje gang i børshistorien, da
præstationen lykkedes Googles moderselskab, Alphabet. I Danmark regner vi i
mere ydmyge kroner, men medicinalgiganten Novo Nordisk passerede i denne
uge en børsværdi på 1.000 milliarder kroner. Det er en lige så stor ﬁnansiel nyhed
på disse breddegrader.

Det bedste ved nyheden er i virkeligheden ikke den ﬁnansielle del, selv om den
naturligvis glæder investorerne. Tværtimod. Det er nemlig især nye forskningsresultater fra Novo Nordisk, som driver
aktiekursen i vejret. De viser, at der er begrundede forhåbninger om, at diabetesmedicinen Victoza kan udsætte demens
og gøre en forskel for livskvaliteten for
rigtig mange mennesker.
Foreløbige resultater blev refereret af
Novo Nordisks forskningsdirektør, Mads
Krogsgaard Thomsen, i USA for få dage siden. De viser positive virkninger af stoffet
GLP1, som virksomheden i forvejen anser
for et lovende lægemiddel i behandlingen af fedme, hjerte-kar-sygdomme, fedtlever og måske andre livsstilssygdomme.
Der er også andre gode nyheder. De
amerikanske
sundhedsmyndigheder,
FDA, som er den meget kritiske globale
vagthund på lægemiddelområdet, godkendte i denne uge, at Novo Nordisk må
skrive på indlægssedlen i lægemidlet
Ozempic, at det har en positiv effekt på
hjerte-kar-sygdomme og at den nye diabetespille Rybelsus kun er sikker at bruge
i forhold til hjerte-kar-sygdomme. Begge
har semaglutid, et GLP-1 stof, som det aktivt virkende ingrediens. Formuleringerne lyder forbeholdne, og det er de også,

for Novo Nordisk har endnu ikke løftet
mere af bevisbyrden. Optimisme er imidlertid en forudsætning for kostbar forskning.
Professor, overlæge Gunhild Waldemar,
lederen af Nationalt Videncenter for Demens, siger, at det er præmaturt at vurdere virkningen, og hun efterlyser ﬂere data. Forskningsdirektør Mads Krogsgaard
Thomsen har oplyst, at der kommer resultater fra et større eksternt studie om få
måneder, og hvis de bekræfter Novo Nordisks egne resultater, så vil der blive
iværksat en større undersøgelse, som kan
bringe nye lægemidler på markedet.

Lang og dyr vej
Vejen til patienterne kan blive lang, kostbar og besværlig. Der kan let gå ti år fra de
første forskningsresultater, til et lægemiddel kommer på markedet. Kun meget
få forskningsprojekter slipper gennem
myndighedernes skærsild, og nogle må
lukkes ned, meget kort tid før de er klar til
salg. Det stiller ekstremt store krav til
forskning, til risikovilje, til høj indtjening
og ikke mindst til tålmodig kapital. Og til
en ledelse, der kan håndtere skuffelser,
politisk modgang og alligevel bevare eller genvinde optimismen. Novo Nordisk
har erfaring med det hele.

Optimismen har
været stor og en enkelt gang lovlig
stor. I 2012 komVejen til
patienterne kan menterede daværende karismatiblive lang,
ske og succesrige
kostbar og
koncernchef, Lars
besværlig
Rebien Sørensen,
endnu et ﬂot Novo
Nordisk-regnskab med ordene »you ain’t
seen nothing yet«. Timingen var ikke den
bedste. Han ﬁk ganske vist samtidig forlænget sin kontrakt til 2019, men så længe
skulle han ikke beholde chefstolen. Novo
Nordisk løb ind i en turbulent periode
med pres på udviklingen af nye produkter, prispres på det afgørende amerikanske marked og intern uro om ledelsen.
Selv om Lars Rebien Sørensen i 2015
blev kåret som verdens bedste topchef af
det elitære Harvard Business Review, så
valgte han i 2016 at trække sig i kølvandet
på en strid mellem ham og hans nære
medarbejder og utålmodige kronprins,
Kåre Schultz, som i dag er topchef i israelske Teva. Lars Fruergaard ﬁk derefter topstillingen. Han kom indefra.
Det var utænkeligt, at Novo Nordisk ville hente en topchef udefra. Til stor ærgrelse for headhunterne så har Novo Nordisk

opført sig, som det tidligere var normen i
danske familieejede virksomheder.
Lars Rebien Sørensen er som formand
for Novo Nordisk Fonden den magtfulde
ejerrepræsentant. Næsten tre fjerdedele
af aktierne er i udenlandsk eje, men kontrollen er med ejerskabet af de afgørende
A-aktier solidt forankret i fonden.
Novo Nordisk kan ikke sælges til udlandet og arbejdspladserne forsvinde på
samme måde, som det er sket i Astra Zeneca på den anden side af Øresund.
Den nuværende topchef, Lars Fruergaard, var undertippet uden for Novo
Nordisk, da han ﬁk jobbet. Han blev sammenlignet med Lars Rebien Sørensen. Da
Lars Rebien Sørensen forlod direktørposten, var børsværdien 800 milliarder kroner, og i denne uge passerede den 1.000
milliarder kroner. Ingen tvivl om, at Lars
Fruergaard har præsteret sit svendestykke og dokumenteret sine evner.
Bundlinjen er, at Novo Nordisk står
stærkt, men de store forventninger til de
nye lægemidler kan slå fejl, næste gang de
er til eksamen. Prispresset i USA vil bestå,
uanset hvem der vinder præsidentvalget i
år. Men i mellemtiden bør de 1.000 milliarder kroner fejres som en anerkendelse
af god, samfundsnyttig forskning.
leif.b.fallesen@pol.dk
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Vision for Malling Skole
Et billede på en virkelighed, der venter på at blive virkeliggjort. Skabt med afsæt i det bedste, der
allerede eksisterer.
Malling skoles vision bygger på Folkeskoleloven og skolepolitikken for Århus Kommunale
Skolevæsen.

Malling Skole forbereder i et forpligtende fællesskab
til ansvarlighed og selvstændighed.

Vi ønsker at forberede børnene til at fungere og leve i en virkelighed med mange valgmuligheder og
tilbud.
Vi ser det som skolens opgave og funktion, i samarbejde med forældrene, at danne et grundlag for
børnene, således at de kan leve et liv, hvor de er rustede til, på et kvalificeret, indsigtsfuldt og etisk
grundlag, at kunne tage medansvar for og vare på deres eget og andres liv.
Vi ønsker at skabe de bedst mulige forudsætninger for, at børnene kan udvikle sig til aktiv
selvforvaltning og dermed få det bedst mulige fundament til at træffe begrundede valg og forudse
konsekvenser heraf.
I skole og fritidslivet vil børnene være en del af en række forpligtende fællesskaber. Fællesskaber
med engagerede, dygtige og troværdige voksne, som er optaget af at være tydelige rollemodeller.

Værdier for Malling Skole
Visionen afspejler en række værdier. Disse vil ligge til grund for skolens samlede virke:
Læring:

faglighed, dannelse, socialisering

Samarbejde:

dialog, tillid, tydelighed

Glæde:

engagement, fantasi, kreativitet

Respekt:

ansvarlighed, tydelighed, medansvar

Forskellighed:

rummelighed, åbenhed, anerkendelse

Eksempler på hvordan vi arbejder med afsæt i
værdierne:
Læring, faglighed, dannelse, socialisering
I de faglige fællesskaber ønsker vi at fremme det enkelte barns tilegnelse af kundskaber og
færdigheder.

Vi vil opdrage og udvikle børn til selvindsigt. Til at vælge, prioritere, begrunde, tage medansvar og
forudse konsekvenser.
I undervisningstiden og i fritiden er der tid og rum til udforskning, oplevelse og fordybelse.
Vi ønsker at skabe kontinuitet og overskuelighed så skoledagen opleves meningsfuld.
For at give indsigt i samfundets behov og forventninger inddrages lokalområdets muligheder i
udviklings- og læringsprocesser.
Medarbejderne understøtter og videreudvikler alle børn og unges sociale, faglige, kreative,
praktiske og motoriske evner.
I en løbende proces styrkes barnets socialisering og dannelse. I det forpligtende fællesskab foregår
det i samspil med andre børn og voksne.
Medarbejderne reflekterer over og udvikler aktivt sin egen praksis, og tager medansvar for skolens
samlede udvikling.
Ledelsen understøtter medarbejderne og de selvstyrende team i deres udviklingsprocesser.

Samarbejde, dialog, tillid, tydelighed
Vi vil fremme alle børn og unges evne til at indgå i samspil og gensidigt forpligtende relationer med
hinanden og med skolens voksne.
Vi vil understøtte børnene i deres udvikling som sociale mennesker, der kan udfolde sig i
forpligtende fællesskaber. Hvor de bekræftes i eget værd og møder udfordringer, der kvalificerer
dem til livsduelighed.
Som voksne vil vi synliggøre en praksis, hvor vi indgår i forpligtende fællesskaber. Vi lærer af
hinanden og udvikler os i samspil med hinanden.
Børnene skal lære at være gode konfliktløsere. Skolen skal være et sted, hvor børn trives.
Samarbejdet mellem skole og hjem bygger på en åben, tydelig og tillidsfuld dialog. Et samarbejde
der foregår i en ånd af gensidig respekt, med afklarede forventninger og i en værdsættelse af
mangfoldighed.
Forældrene er velinformerede om og engagerede i skolens virksomhed. De er medansvarlige for, at
skolens opgaver lykkes.

Glæde, engagement, fantasi, kreativitet.
Ved at være en del af fællesskabet og ved at bidrage til det, oplever børnene glæde.
Børnene skal opleve glæden og lysten ved at lære. I venskaber, i legen og i det faglige arbejde
understøttes glæden - fantasi og kreativitet udvikles.
Vi er opmærksomme på succesen, værdsætter når det lykkes.

De voksnes engagement, adfærd, sprog og udstråling er betydningsfuldt for børnenes læring og
dannelse.

Respekt, medansvar, tydelighed, ansvarlighed
Grundlæggende respekt for andre mennesker er den bærende værdi i kommunikation og dialog på
alle planer i skolehverdagen.
Børnene skal lære at respektere og udnytte forskelligheder positivt.
Børnene skal udvikle medansvar for, hvordan andre i det forpligtende fællesskab har det.
Vi ønsker at børnene udvikler empati, opmærksomhed og forståelse for andre. De skal respektere
andres normer og værdier samt føle ansvarlighed over for hinanden.
Respektfuldt behandler vi skolens ting, materialer og bygninger. Glade og smukke omgivelser giver
bedre trivsel.

Forskellighed, rummelighed, åbenhed, anerkendelse
Det enkelte barn har værdi i sig selv. Derfor er det værdifuldt at bygge på de positive muligheder og
ressourcer, der ligger i barnet, dets baggrund, opvækstvilkår og muligheder.
Forældrenes viden om barnet inddrages som en vigtig ressource i skolelivet.
Vi ønsker at styrke barnets selvværd, derfor tager undervisningen og aktiviteterne for det enkelte
barn afsæt i barnets formåen.
Vi er i vores samarbejdskultur fælles om at rumme de forskellige børn.
Vi har en anerkendende tilgang til hinanden – børn som voksne.
Vi udviser omsorg for hinanden, giver hinanden mulighed for at komme til orde.
Vi ønsker at være en rummelig folkeskole, der kan tilbyde alle børn i distriktet et kvalificeret skole
og fritidstilbud.
Det daglige arbejde blandt de ansatte på Malling Skole er præget af ligeværdighed mellem
personalegrupperne. Der er gensidig respekt for og anerkendelse af hinandens forskellige
funktioner, arbejdsområder og kompetencer.

2019
Social kapital
Børn og Unge

Malling Skole (niveau)
Medarbejderrapport
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Social Kapital 2019

Forord

Kære medarbejder i Børn og Unge
Hermed får du resultatet af social kapital-målingen blandt medarbejderne i Børn og Unge.
Rapporten er udarbejdet på baggrund af dine og dine kollegers besvarelser på spørgeskemaundersøgelsen,
som blev gennemført i efteråret.
Som medarbejder i Børn og Unge yder du dagligt en stor indsats for at give børn og unge i Aarhus Kommune
det bedste afsæt for tilværelsen. En god faglig indsats begynder med medarbejdere, der er glade for deres
arbejde og trives på deres arbejdsplads.
Social kapital-målingen giver indblik i de styrker og udviklingspunkter, der er i vores samarbejde om kerneopgaven, og er et vigtigt redskab til den lokale og tværgående dialog og udvikling af samarbejdskulturen. Ikke
som et karakterblad, men som et redskab til at pege på væsentlige områder for den videre udvikling af attraktive arbejdspladser og vores fælles samarbejdskultur, som vi også arbejder fokuseret med gennem udvikling af Stærkere Læringsfællesskaber.
Vi håber, at denne rapport bliver et nyttigt redskab i det videre arbejde.
Afslutningsvist vil vi gerne benytte lejligheden til at takke for din deltagelse i undersøgelsen.
På vegne af HMU
Martin Østergaard Christensen
Formand for HMU
Direktør, Børn og Unge

Marianne Gilbert
Næstformand for HMU

Formand for BUPL, Århus
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Læsevejledning
Denne rapport er arbejdspladsens resultat af Børn og Unges social kapital-måling i 2019. Undersøgelsen kortlægger den sociale kapital på arbejdspladsen ud fra et spørgeskema, og rapporten er lavet på baggrund af de
besvarelser, som medarbejderne på arbejdspladsen har givet på spørgeskemaet.
SVARPROCENT
Svarprocenten fortæller, hvor mange af medarbejderne på arbejdspladsen, der har besvaret spørgeskemaet. Hvis
svarprocenten er høj, giver resultaterne et mere repræsentativt billede af trivslen på arbejdspladsen. En lav svarprocent betyder ikke, at resultaterne er forkerte, men at man kun kender til en del af medarbejdernes svar og
derfor må tilpasse det videre arbejde herefter. På små arbejdspladser skal selv resultater med en høj svarprocent
tolkes med forsigtighed, da enkelte besvarelser kan give store udsving i gennemsnittet. Svarprocenten i hele Børn
og Unge er på 88%.
Arbejdsplads

Malling Skole

Antal respondenter

61

Antal svar

49

Svarprocent

80%

RESULTATER OG SAMMENLIGNINGER
Af oversigten på den næste side fremgår arbejdspladsens resultater som et gennemsnitligt antal point for hver
dimension. Ligeledes sammenlignes arbejdspladsens resultater for 2019 med:
• egne resultater ved den seneste måling af den sociale kapital i 2018
• gennemsnittet for ’samme arbejdspladstype’ i 2019
• gennemsnittet for hele Børn og Unge i 2019
Nogle arbejdspladser har ikke egne resultater fra 2018, f.eks. fordi de er blevet fusioneret eller er nyetablerede.
De vil derfor kun have de sidste to sammenligningsmuligheder.
Farverne grøn, gul og rød viser, om arbejdspladsens resultater i 2019 ligger henholdsvis over, omkring eller under arbejdspladsens resultater i 2018. Farverne siger ikke noget om, hvordan arbejdspladsen ligger sammenlignet med ’samme arbejdspladstype’ eller hele Børn og Unge. Her må pointene i stedet sammenlignes. En forskel
på 5 point eller mere siges at være en mærkbar forskel.
RAPPORTENS ØVRIGE INDHOLD
På siderne efter oversigten uddybes resultaterne for de forskellige dimensioner i oversigten. Hver dimension
består af en række beslægtede spørgsmål, hvor den konkrete svarfordeling er angivet. Hver dimension er kort
beskrevet.
Til sidst er en oversigt over resultaterne i hele Aarhus Kommune og de enkelte magistratsafdelinger.
Bagerst i rapporten er en beskrivelse af den anvendte metode, herunder hvordan point mv. er beregnet.
DET VIDERE ARBEJDE
Med rapporten om social kapital er der udarbejdet en kortlægning af samarbejdet hos jer. Resultaterne fra social
kapital 2019 skal ses som et dialogværktøj, der kan anvendes aktivt ind i det fortsatte arbejde med social kapital
på netop jeres arbejdsplads. Dermed kan rapporten bruges som et datainformeret afsæt i det fortsatte arbejde
med trivslen og samarbejdet.
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Overblik
Børn og
Unge

Samme
arbejdspladstype

Egne
resultater
2018

Egne
resultater
2019

Forskel ift.
benchmark*

Relationer til kolleger

74

70

67

68

1

I vores gruppe hjælper vi kolleger, der har for meget at lave

70

64

60

65

5

I vores gruppe er vi enige om, hvad der er det vigtigste i vores
arbejdsopgaver

70

66

59

63

4

Jeg har tillid til gruppens evne til at gøre arbejdet godt

81

78

75

73

-2

Der er en følelse af sammenhold og samhørighed i min gruppe

75

73

74

69

-5

Relationer til andre grupper

65

61

61

59

-2

Vores gruppe og andre grupper anerkender hinandens bidrag til
at løse arbejdsopgaverne

68

66

69

70

1

Vi er enige om de vigtigste mål med arbejdet på tværs af
afdelingerne i organisationen

65

60

60

54

-6

Andre grupper giver os den information, som vi har brug for, for
at vi kan klare vores arbejdsopgaver godt

61

56

54

55

1

Andre grupper har stor forståelse for det arbejde, vi udfører i
vores gruppe

65

62

61

56

-5

Relationer til nærmeste leder

73

68

66

65

-1

Vores nærmeste leder tager hensyn til vores behov og
synspunkter, når han/hun træffer beslutninger

70

65

63

60

-3

Den nærmeste leder bidrager til at løse konkrete problemer i
hverdagen

71

66

65

62

-3

Vores nærmeste leder har stor forståelse for det arbejde, vi
udfører

77

73

70

71

1

Gruppens forhold til vores nærmeste leder er præget af
gensidig respekt og anerkendelse

75

70

67

68

1

Relationer til arbejdspladsen

67

61

61

58

-3

De ansatte bliver involveret i beslutninger om forandringer på
arbejdspladsen

59

51

51

44

-7

Fælles forståelse mellem ledelsen og medarbejderne om,
hvordan opgaverne skal udføres

64

58

58

55

-3

I vores gruppe føler vi en stærk tilknytning til vores
arbejdsplads

73

70

70

68

-2

De ansatte kan stole på de udmeldinger, der kommer fra
ledelsen

70

65

64

66

2

Arbejdspladsens pointtal er
positivt sammenlignet med
benchmarket.

* Benchmark er arbejdspladsens resultat 2018.

Arbejdspladsens pointtal ligger
tæt på samme niveau som
benchmarket.

Arbejdspladsens pointtal er
negativt sammenlignet med
benchmarket.
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Den sociale kapital
Eget resultat
2018

Eget resultat
2019

Forskel ift.
benchmark

67

68

1

Relationer til kolleger

Samarbejdsrelationer mellem kolleger handler om, hvorvidt man som medarbejder oplever, at der er
tillidsfulde relationer, sammenhold og samhørighed kollegerne imellem. De gode relationer er afgørende
for, om medarbejdergruppen er i stand til at løse sine opgaver.

Antal
svar

I meget
høj grad

I høj grad

Delvist

I lav grad

I meget
lav grad

Pointtal

I vores gruppe hjælper vi kolleger, der har for meget
at lave

49

10%

45%

41%

4%

0%

65

I vores gruppe er vi enige om, hvad der er det
vigtigste i vores arbejdsopgaver

49

10%

39%

45%

4%

2%

63

Jeg har tillid til gruppens evne til at gøre arbejdet
godt

49

18%

61%

16%

2%

2%

73

Der er en følelse af sammenhold og samhørighed i
min gruppe

49

18%

53%

20%

4%

4%

69

Eget resultat
2018

Eget resultat
2019

Forskel ift.
benchmark

61

59

-2

Relationer til andre grupper

Samarbejdsrelationer med andre grupper handler dels om en fælles forståelse af kerneopgaven, dels om en
forståelse af de andre gruppers bidrag til at løse den fælles opgave, og dels om at dele relevant og nyttig
viden med de andre grupper.

Antal
svar

I meget
høj grad

I høj grad

Delvist

I lav grad

I meget
lav grad

Pointtal

Vores gruppe og andre grupper anerkender
hinandens bidrag til at løse arbejdsopgaverne

49

8%

67%

22%

2%

0%

70

Vi er enige om de vigtigste mål med arbejdet på
tværs af afdelingerne i organisationen

48

2%

29%

56%

8%

4%

54

Andre grupper giver os den information, som vi har
brug for, for at vi kan klare vores arbejdsopgaver

48

2%

33%

50%

10%

4%

55

Andre grupper har stor forståelse for det arbejde, vi
udfører i vores gruppe

48

4%

38%

40%

15%

4%

56

Malling Skole
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Den sociale kapital
Eget resultat
2018

Eget resultat
2019

Forskel ift.
benchmark

66

65

-1

Relationer til nærmeste leder

Samarbejdsrelationer til nærmeste leder handler dels om gensidig respekt, anerkendelse og oplevelse af
ligeværdighed, dels om hvordan nærmeste leder modtager ideer, løser problemer og tager hensyn til
medarbejderens behov og synspunkter.

Antal
svar

I meget
høj grad

I høj grad

Delvist

I lav grad

I meget
lav grad

Pointtal

Vores nærmeste leder tager hensyn til vores behov
og synspunkter, når han/hun træffer beslutninger

49

10%

37%

39%

10%

4%

60

Den nærmeste leder bidrager til at løse konkrete
problemer i hverdagen

49

14%

33%

45%

2%

6%

62

Vores nærmeste leder har stor forståelse for det
arbejde, vi udfører

49

16%

57%

22%

2%

2%

71

Gruppens forhold til vores nærmeste leder er præget
af gensidig respekt og anerkendelse

48

15%

50%

31%

2%

2%

68

Eget resultat
2018

Eget resultat
2019

Forskel ift.
benchmark

61

58

-3

Relationer til arbejdspladsen

Relationer til arbejdspladsen handler om fælles forståelse af kerneopgaven, involveringen af medarbejdere i
beslutninger om forandringer samt oplevelsen af tilknytning til arbejdspladsen.

Antal
svar

I meget
høj grad

I høj grad

Delvist

I lav grad

I meget
lav grad

Pointtal

De ansatte bliver involveret i beslutninger om
forandringer på arbejdspladsen

49

0%

12%

59%

20%

8%

44

Fælles forståelse mellem ledelsen og
medarbejderne om, hvordan opgaverne skal udføres

47

2%

38%

45%

9%

6%

55

I vores gruppe føler vi en stærk tilknytning til vores
arbejdsplads

48

13%

50%

33%

4%

0%

68

De ansatte kan stole på de udmeldinger, der
kommer fra ledelsen

48

2%

63%

33%

2%

0%

66

Malling Skole
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Overblik, Aarhus Kommune

Teknik og Miljø

Sundhed og
omsorg

Sociale Forhold og
Beskæftigelse

Kultur og
Borgerservice

Børn og Unge

Borgmesterens
Afdeling

Aarhus Kommune

I tabellen herunder vises resultaterne for både ledere og medarbejdere, for Aarhus Kommune samlet set, og
for de seks magistratsafdelinger.

'18

'19

'18

'19

'18

'19

'18

'19

'18

'19

'18

'19

'18

'19

Relationer til kolleger

70

72

68

70

72

74

70

74

68

71

70

71

67

66

Relationer til andre grupper

62

63

60

60

65

65

64

66

59

61

60

62

57

57

Relationer til nærmeste leder

69

73

73

76

71

73

71

78

67

72

66

71

69

70

Relationer til arbejdspladsen

63

65

65

67

66

67

68

72

61

63

59

62

57

56

Den sociale kapital

Arbejdspladsens pointtal er
positivt sammenlignet med
benchmarket.

Arbejdspladsens pointtal ligger
tæt på samme niveau som
benchmarket.

Arbejdspladsens pointtal er
negativt sammenlignet med
benchmarket.

Malling Skole
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Social Kapital 2019

Metode
Børn og Unges social kapital undersøgelse blev gennemført i efteråret 2019.
Der blev indledningsvist gennemført en validering, hvor de enkelte ledere og arbejdsmiljøgrupper på arbejdspladserne i Børn og Unge godkendte oplysninger om de ansatte.
Social Kapital i Børn og Unge blev kortlagt ved hjælp af et spørgeskema; Aarhus Kommunes Virksomhedsskema,
som er udarbejdet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Personlige log-in breve med link til spørgeskemaet blev sendt via @aarhus.dk-mailadresse og/eller privat e-Boks til samtlige månedslønnede ansatte,
som var ansat i Børn og Unge den 1. september 2019. Denne trivselsrapport er baseret på besvarelserne af
spørgeskemaet.
Dataindsamlingen foregik i perioden 21. oktober – 10. november. Rambøll Management Consulting har foretaget dataindsamling, databearbejdning og rapportering for Børn og Unge.
Der er som udgangspunkt lavet en medarbejderrapport pr. leder samt summerede rapporter opad i ledelseshierarkiet. I disse rapporter indgår kun svar fra medarbejdere. Derudover er der lavet lederrapporter svarende til
ledelseshierarkiet, tværgående rapporter og en hovedrapport for hele Børn og Unge.
BEREGNING AF POINT
Spørgsmålene giver henholdsvis 0, 25, 50, 75 eller 100 point for de fem svarkategorier. Svarmuligheden ”Ved
ikke” medregnes ikke.
En dimensions resultat er et gennemsnit af resultatet for de spørgsmål, der indgår i dimensionen. Pointtallet
for en dimension fås således ved at tage gennemsnittet af pointtallene for spørgsmålene i dimensionen. Hvis
f.eks. en dimension indeholder tre spørgsmål, der har pointtal 52, 64 og 70, så er pointtallet for dimensionen
gennemsnittet af de tre tal, nemlig 62.
Grundet afrundinger kan summen af de samlede procenter under dimensionsvisningerne afvige fra 100%.
ANONYMITET
Resultaterne rapporteres i en selvstændig rapport, hvis minimum fem medarbejdere / tre ledere har besvaret
spørgeskemaet. Dette gøres for at sikre den enkelte respondents anonymitet.
SAMME ARBEJDSPLADSTYPE
I overblikslisten fremgår resultatet for ’Samme arbejdspladstype’, det vil sige enheder som ligner arbejdspladsen. Der anvendes følgende arbejdspladstyper:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dagpleje
Dagtilbud
Forvaltning
Fritid og Ungdomsskole
Distrikter
Skoler
Skoler - Undervisning
Skoler - SFO
Sundhedsplejen
Særlige tilbud (skoler og klub)
Tandplejen
Selvejende dagtilbud

Til skole- og FU-bestyrelsen

Udtalelse vedr. udkast til kvalitetsrapport på 6-18 årsområdet

Som skole- og FU-bestyrelser har I et væsentligt perspektiv og en betydningsfuld indsigt i Børn og Unges tilbud. På den baggrund ønsker vi fra Børn
og Unges side at give jer mulighed for at udtale jer om dette udkast til kvalitetsrapporten på 6-18 årsområdet. Samtidig er det en mulighed for at udtale
sig, som bestyrelserne har i henhold til folkeskoleloven. Det er vigtigt at pointere, at der ikke er tale om den endelige kvalitetsrapport, men et udkast.
Byrådet besluttede i august 2019 at opdele kvalitetsrapporten til Byrådet i to
forskudte rapporter. Det betyder, at der fremover udarbejdes en kvalitetsrapport på 6-18-årsområdet til politisk behandling i lige år og en kvalitetsrapport
på 0-6-årsområdet til politisk behandling i ulige år.
Formålet med denne opdeling er at forenkle og smidiggøre kvalitetsopfølgning til Byrådet, og samtidig knytte de politiske drøftelser tættere sammen
med den pædagogiske praksis. Dette med henblik på, at de politiske prioriteringer understøtter det lokale arbejde med kvalitet.
Efter inddragelse af lokale ledere og dialog med foreningerne og organisationerne har rådmanden og Børn og Unge-udvalget peget på tre temaer, henholdsvis læringsmiljøer, fravær og faglig udvikling. Temaerne udfoldes i kvalitetsrapporten 2020 med henblik på drøftelse i Byrådet.
Samtidig med beslutningen om opdeling af kvalitetsrapporten til Byrådet,
vedtog Byrådet, at der skal udarbejdes en ny model for det løbende og systematiske lokale arbejde med kvalitetsopfølgning og tilsyn i Børn og Unges
tilbud 0-18 år. Den nye model for lokal kvalitetsopfølgning og tilsyn vil blive
udarbejdet i første halvår af 2020 med henblik på godkendelse i Byrådet i
august 2020.
Dette er også årsagen til, at I i år ikke modtager en lokal kvalitetsrapport,
som det tidligere har været tilfældet. Derfor vil bestyrelsens udtalelse i år
alene gå på den politiske rapport til Byrådet, og ikke på en lokal kvalitetsrapport som det tidligere har været praksis.
Det forventes, at Byrådet behandler kvalitetsrapporten den 25. marts 2020.
Fristen for at indsende udtalelser er fredag den 31. januar 2020 kl. 12.00.
Udtalelsen sendes til puf@mbu.aarhus.dk .

Med venlig hilsen
Thomas Medom
Rådmand, Børn og Unge

7. januar 2020
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Sammenfatning af rapporten
Læringsmiljøer på 6-18-årsområdet
Læringsmiljøet er det samlede resultat af lokale værdier, relationerne mellem børnene og de unge,
pædagogisk/ didaktisk faglighed, ledelse, samt fysiske rammer. Læringsmiljøet er dermed også afgørende for
børnenes og de unges læring og udvikling og læringsmiljøet er ligeledes afgørende ift. de to andre temaer
om fravær og faglig udvikling, der belyses i denne kvalitetsopfølgning.
Kapitlet om læringsmiljøer belyser læringsmiljøet på 6-18-årsområdet på baggrund af tilgængelige data fra
Aarhus Kommune og med inddragelse af relevant forskning. Det overordnede billede, der vises i
kvalitetsopfølgningen er, at langt de fleste elever på skolerne (ca. 80 %) er glade for deres skole, samt de
sociale fællesskaber med de øvrige elever og relationerne til lærerne. Dette er faktorer, der ifølge forskningen
er særdeles vigtige i relation til et godt læringsmiljø for børn og unge. I kapitlet præsentes også lokale
eksempler på hvordan man arbejder med at skabe gode læringsmiljøet på skolerne og fritids- og
ungdomsskoleområdet.
Fritids-og ungdomsskoleområdet inviterer børnene og de unge ind i nogle andre typer af læringsmiljøer, end
skolen kan tilbyde. Der er her fokus på alternative læringsmiljøer, samt mere praksisorienterede aktiviteter.
En vigtig præmis for læringsmiljøet på fritids-og ungdomsskoleområdet, er at det er frivilligt for børnene og
de unge at deltage. Overordnet set, er der en meget høj grad af tilfredshed blandt børnene og de unge med
fritidstilbuddene i Aarhus. Cirka 2/3 af en årgang benytter klubberne i den yngre del af målgruppen.
Klubtilbuddet har dog en udfordring ift. at tiltrække den ældre del af målgruppen. Her bliver Ungdomsskolens
tilbud og aktiviteter tilsyneladende vigtigere for de unge. Et tilbud, hvor der årligt er ca. 7000 deltagere på
230 forskellige hold.
Der adresseres også i kapitlet en række udfordringer i relation til at skabe gode- og inkluderende
læringsmiljøer for alle børn og unge. Det er således en udfordring for læringsmiljøet på skolerne, at det
overordnet set kun er henholdsvis 38 % af pigerne og 36 % af drengene, der svarer, at undervisningen giver
dem lyst til at lære mere. En anden udfordring, der fremhæves i relation til læringsmiljøet på skolerne, er
elevernes manglende oplevelse af medbestemmelse i undervisningen. 42 % af eleverne i 4. klasse er enige i,
at lærerne sørger for at deres ideer, bliver brugt i undervisningen. Der er samtidig en entydig tendens til, at
eleveres oplevelse af medbestemmelse falder i løbet af udskolingen.
En selvstændig og vigtig vinkel i kapitlet er, at læringsmiljøet har stor betydning for børn i udsatte positioner,
herunder børn og unge i gråzonen mellem almen- og specialområdet. Her har Børn og Unge ikke knækket
kurven, idet stadigt flere børn og unge henvises til specialtilbud på skoleområdet. En udfordring, der også
genkendes i de øvrige store kommuner i Danmark. Et tilbud som NEST viser dog, at vi i Aarhus også har gode
erfaringer i relation til at inkludere elever med autismespektrum forstyrrelse i folkeskolens fællesskaber.
Fritids- og ungdomsskoleområdet har sammen med skolerne er vigtig funktion i at inkludere sårbare børn og
unge i fællesskabet. Det er ikke på det foreliggende datagrundlag til denne rapport, muligt at vurdere
kvaliteten af den forebyggende indsats på fritids- og ungdomsskoleområdet. Et gensidigt forpligtende
samarbejde mellem skolerne og FU-områder er her afgørende, og på baggrund af de kvalitative input fra
lokale ledere er vurderingen, at partnerskabsaftalerne er en god ramme, som med fordel kan videreudvikles.
Det er de voksnes ansvar at skabe et godt og motiverende læringsmiljø. Dermed får det også betydning for
læringsmiljøet, hvordan at Børn og Unge har fokus på at udvikle stærke læringsfællesskaber mellem de
professionelle på dagtilbud, skoler og indenfor fritids- og ungdomsskolen (SLF).
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Afslutningsvist, ses der i kapitlet på de fysiske rammers betydning ift. læringsmiljøet på 6-18-årsområdet. Der
præsenteres resultatet af en større afdækning af det fysiske læringsmiljø på folkeskolerne i Aarhus, der viser,
at der er behov for en større investering, hvis de fysiske rammer skal op på tidssvarende niveau.
Undersøgelsen viser også, at mere systematik om den pædagogiske tilpasning og indretning af de fysiske
rammer til børn og unge (fx ift. indretning og oprydning) har en mærkbar betydning for læringsmiljøet.

Fravær
Forskningen peger entydigt på, at fravær har en selvstændig betydning for elevernes faglige niveau. I Aarhus
ligger fraværet en anelse lavere end det gennemsnitlige fravær på landsplan. Det til trods har den
gennemsnitlige elev i Aarhus over et halvt års akkumuleret fravær set over et helt skoleliv. En målrettet,
systematisk indsats med inddragelse af flere parter, herunder særligt forældre, vurderes at have en positiv
effekt på den enkelte elevs fravær.
Det er dog afgørende at forstå, at fravær oftest er et symptom på en bagvedliggende udfordring hos det
enkelte barn. De bagvedliggende årsager til fravær kan deles op i tre overordnede kategorier. Elevfravær
skyldes således enten individuelle-, familiemæssige-, eller skolemæssige faktorer. Det er afgørende at være
bevidst om, at forskellige bagvedliggende årsager kalder på forskellige tiltag og indsatser.
Fravær relateret til individuelle årsager kan med fordel håndteres med inddragelse af PPR. Hvis fraværet i
højere grad skyldes de familiemæssige faktorer, vil det rette tilbud til eleven og familien snarere findes i
samarbejdsfladerne mellem Børn og Unge og Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse.
Hvis fraværsproblematikker er relateret til de skolemæssige faktorer, peger indsatsen og løsningen i høj grad
på skolerne og deres arbejde med at udvikle motiverende læringsmiljøer. Differentieret og inkluderende
undervisning kan som led i udviklingen af motiverende læringsmiljøer forebygge de faktorer, vi
forskningsmæssigt ved fører til, at fravær opstår og udvikler sig. Som det vil fremgå af kapitlet, ses desuden
en entydig sammenhæng mellem børnene og de unges sociale trivsel på skolen og deres fravær.
Overordnet peger kapitlet om fravær således på, at hvis vi lykkes med at bringe vores børn og unge i trivsel,
så øges deres fremmøde, og de opnår dermed bedre faglige resultater samt bedre forudsætninger for at
opnå deres fulde potentiale. Og netop dét er Børn og Unges kerneopgave jf. Børne- og ungepolitikken.

Faglig udvikling
Kapitlet om faglig udvikling belyser dels den faglige udvikling i løbet af skoleforløbet, dels det faglige niveau
ved afslutning af skoleforløbet. I forhold til den faglige udvikling i løbet af skoleforløbet kan det konstateres,
at mindst 80 % af eleverne opnår gode resultater i de nationale test i dansk læsning og matematik i 8. klasse,
mens de øvrige klassetrin ligger en smule lavere. Der er en lille tilbagegang fra 2018 til 2019 i andelen af
elever, der opnår gode resultater i de nationale test i dansk læsning og matematik på tværs af klassetrinene.
Andelen af elever i Aarhus, der er gode til at læse og regne i de nationale test, ligger dog på eller lidt over
landsgennemsnittet på de forskellige klassetrin.
I forhold til det faglige niveau ved afslutning af skoleforløbet ligger Aarhuseleverne generelt lidt over
landsgennemsnittet, men det generelle gennemsnit dækker over betydelige variationer på tværs af
kommunen. Det samlede karaktergennemsnit for alle elever er 7,3, og tallet har været forholdsvist stabilt
over de senere år. Ser man alene på almenklasseeleverne, er karaktergennemsnittet steget inden for de
seneste tre år, mens karaktergennemsnittet for elever på specialskoler og i specialklasser er 4,6 og har ligget
relativt stabilt igennem de senere år.
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Ni ud af ti almenklasseelever (93 %) består dansk og matematik i 9. klasse, mens det for specialeleverne er
13 %. Andelen har for begge klassetyper ligget nogenlunde stabilt over de seneste fem år. Ved den
afsluttende uddannelsesparathedsvurdering i 2019 blev hhv. 25,8 % af alle elever i 8. klasse og 21,0 % af alle
elever i 9. klasse vurderet ikke uddannelsesparat, og der er således fortsat en udfordring i forhold til en
understøttende indsats for disse elever.
På langt de fleste skoler ligger karakterniveauet efter 9. klasse på det, der kan forventes i forhold til elevernes
baggrundsforhold, med afsæt i Undervisningsministeriets socioøkonomiske beregning. Tre aarhusianske
folkeskoler har dog en signifikant positiv ‘løfteevne’, mens tre skoler har en signifikant negativ ‘løfteevne’.
Endelig peger kapitlet på, at udfordringerne i forhold til at mindske betydningen af den negative sociale arv
og de ulige chancer stadig er aktuel. Mens den brede gruppe af børn og unge klarer sig godt fagligt, er der
nogle grupper af børn og unge, der klarer sig markant dårligere – fx elever med kortuddannede forældre,
elever med en social foranstaltning, elever med dansk som andetsprog samt elever i specialtilbud.

Rapportens værdimæssige grundlag
Med afsæt i børne- og ungepolitikken har byrådet vedtaget tre mål, som tilsammen udtrykker, hvad vi i
Aarhus Kommune forstår ved kvalitet og ønsket værdi for byens børn og unge.
Ordlyden af de tre mål er:
•

•

•

Læring og udvikling: Alle børn og unge udvikler og udfolder deres potentialer optimalt. De er aktive i
egen læring, er motiverede, ihærdige og vedholdende, og har de faglige, personlige, sociale og
kulturelle kompetencer, der skal til, for at ruste dem til deres videre uddannelses-/dannelsesforløb.
Sundhed og trivsel: Alle børn og unge har en god og sund opvækst. De trives, er glade og robuste, og
de har selvværd og mod på tilværelsen. De er aktive i forhold til egen livskvalitet og er i stand til at
træffe reflekterede og kloge valg.
Fællesskaber: Alle børn og unge er en aktiv og værdsat del af et forpligtende fællesskab. De
respekterer deres medmennesker og begår sig i forskellighed og mangfoldighed. De deltager aktivt i
samfundet som demokratiske medborgere og er bevidste om deres medansvar for det samfund, de
lever i.

De tre overordnede mål er det fælles pejlemærke for alle medarbejdere i Børn og Unge, når vi arbejder med
udviklingen af kvaliteten af vores tilbud.

Kvalitetsopfølgningen 2020
Byrådet besluttede den 14. august 2019 en ny model for den politiske rapport til byrådet om
kvalitetsopfølgning og tilsyn ud fra et ønske om en kortere og mere fokuseret rapport, der i højere grad
lægger op til politiske drøftelse og prioriteringer på området. Således skal der fremover udarbejdes en
rapport om kvalitetsopfølgningen på 6-18-årsområdet i ulige år, og en på 0-6-årsområdet i lige år.
Byrådet har derudover besluttet følgende pejlemærker, der skal kendetegne den fremtidige politiske
kvalitetsopfølgning
•

Sammenhæng. Kvalitetsopfølgningen skal inddrage lokale perspektiver, og herved skabe
sammenhæng mellem de lokale udfordringer og de politiske drøftelser.
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•
•

Det brede databegreb. Grundlaget for kvalitetsopfølgningen er datainformeret og bygger på såvel
kvantitative som kvalitative data, herunder eksempler fra praksis.
0-18 sammenhæng. Opfølgningen på 0-6-årsområdet og 6-18-årsområdet skal understøtte 0-18årsperspektivet.

Med henblik på at udarbejde en rapport, som imødekommer de politisk vedtagne pejlemærker, har de lokale
ledere været tæt inddraget i udvælgelse og kvalificering af indholdet i den kommende kvalitetsopfølgning på
6-18-årsområdet. Der har ligeledes været dialog med forældreforeningerne, lederforeningerne og de faglige
organisationer.

Datagrundlag og proces
Rapportens datagrundlag er på den ene side de datakilder, som findes i Børn og Unges
ledelsesinformationssystem samt i Undervisningsministeriets datavarehus (www.uddannelsesstatistik.dk).
De væsentligste datakilder er:
• Resultater fra de nationale test i folkeskolen
• Karakterer fra vedr. folkeskolens test og prøver
• Uddannelsesparathedsvurderingen (UPV)
• Påbegyndelse og fastholdelse i ungdomsuddannelse
• Den nationale trivselsundersøgelse i folkeskolen
• Den kommunale sundhedsmåling på skolerne
• Klubtrivselsmålingen blandt alle klubmedlemmer
• Social kapital-målingen blandt ledere og medarbejdere
Afhængig af mulighederne i data og emnets karakter er der inden for de udvalgte temaer udarbejdet analyser
med afsæt i disse datakilder til at underbygge og nuancere behandlingen af det pågældende tema. Derudover
indgår som bilag til rapporten de obligatoriske indikatorer jf. folkeskoleloven.
På den anden side er kvalitative data som lokale erfaringer og praksiseksempler fra lederne afgørende både
i forhold til at anbefale temaer til rapporten, og til efterfølgende at nuancere de pågældende temaer.
Referaterne fra drøftelser i de faglige netværk og på distriktsledermøder indgår som en væsentlig datakilde
i udfoldelsen af de temaer, der er blevet valgt til rapporten.
Valg af temaer til kvalitetsopfølgningen
Inddragelsen af de lokale ledere 0-18 har været afgørende for udviklingen af kvalitetsopfølgningen 2020.
Således har de lokale ledere både spillet en central rolle i forhold til valget af temaer til rapporten, samt
kvalificering af de valgte temaer. Først i deres faglige netværk, dernæst i deres distrikter.
De fem faglige ledernetværk i Børn og Unge er i første omgang dykket ned i en datapakke med udvalgte data
fra centrale datakilder og relateret og perspektiveret til erfaringer og viden fra egen praksis. På den baggrund
har netværkene anbefalet et antal temaer, som de gerne vil i dialog med byrådet om. Alle faglige netværk
har spillet en rolle i anbefalingen af temaer for at bevare 0-18års perspektivet.
På baggrund af de faglige netværks anbefalinger til temaer for den politiske kvalitetsopfølgning, har
rådmanden for Børn og Unge i dialog med Børn og Unge-udvalget valgt tre temaer, som behandles i dybden
i denne kvalitetsopfølgning til byrådet. I kvalitetsopfølgningen for 2020 er temaerne læringsmiljøer, faglig
udvikling og fravær.
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Efter rådmanden og udvalgets indsnævring af temaer til rapporten, er de tre udvalgte temaer blevet drøftet
i de fem distrikter i Børn og Unge med repræsentation på tværs af sektorer 0-18 år. Her har lederne belyst
udfordringerne inden for temaerne og givet gode eksempler på, hvordan de arbejder systematisk med dem.
Således er bydækkende data, analyser og eksempler fra de lokale enheder grundlaget for såvel valget af
temaer som udfoldelsen af disse i den endelige kvalitetsopfølgning til Byrådet.
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Læringsmiljøer på 6-18-årsområdet
Der anlægges i dette kapitel en bred forståelse af læringsmiljøet på 6-18-årsområdet, hvor der både ses på
læringsmiljøerne på skoleområdet og inden for Fritids- og ungdomsskoleområdet. Der redegøres for,
hvordan Børn og Unge har fokus på at skabe gode læringsmiljøer, som understøtter børnenes og de unges
læring, trivsel og udvikling, og der ses på kvaliteten af læringsmiljøerne.
Læringsmiljø er et begreb, som kan rumme både fysiske, didaktiske, relationelle, pædagogiske og sociale
aspekter (Danmarks Evalueringsinstitut - EVA). Der anvendes en forståelsesramme, hvor der ses nærmere på
fire betydende faktorer for et godt læringsmiljø. Denne forståelsesramme, er opstillet på baggrund af
forskningsprojektet ”Læring for Alle” på dagtilbudsområdet, og kriterier for læringsmiljø på skole- og
fritidsområdet opstillet af EVA.
•

•

•

•

Børn og unges fællesskaber: Børns og unges relationer til hinanden har stor betydning for et godt
læringsmiljø. Når man spørger børn og unge, er det de andre børn, der betyder mest. Børn lærer og
udvikler sig sammen med andre. Derfor ses nærmere på børnenes og de unges fællesskaber på 6-18årsområdet.
De pædagogiske rammer for børnenes og de unges læring og udvikling: Meget forskning peger på, at
en af de vigtigste faktorer for et godt læringsmiljø er, at de professionelle er nærværende og indgår i
relationer med børnene, samt at børn og unge har medbestemmelse. Derfor ses nærmere på begreber
som professionel dømmekraft, læringssyn samt undervisningens og aktiviteters tilrettelæggelse.
De professionelles læringsfællesskaber og samarbejde: De professionelle har mulighed for selv at
observere og reflektere over læringsmiljøet. Dette skal understøttes fagligt af ledelsen og være en
integreret del af den pædagogiske praksis. Derfor ses nærmere på evalueringskulturen og Børn og Unges
arbejde med Stærkere Læringsfællesskaber.
De fysiske rammer: De fysiske rammer bidrager til gode læringsmiljøer for børn og unge. En dimension
vedrører de fysiske rammer, men de professionelles viden om at udnytte og tilpasse de fysiske rammers
er ligeledes central. Derfor ses nærmere på de fysiske rammer på 6-18-årsområdet.

Denne opdeling og struktur for temaet om læringsmiljøet
er valgt, selvom et godt læringsmiljø for børn og unge bør
ses som det samlede resultatet af lokale værdier,
pædagogisk eller didaktisk faglighed, ledelse samt de
fysiske rammer. Læringsmiljøet bliver dermed også helt
afgørende i relation til, at tilbuddene i Børn og Unge indfrier
Aarhus Kommunes vision for børnene og de unge i Aarhus
som, er
•
•
•

”Man skal vide hvad man står på som skole

som læringssted for at sætte fokus på hvad
der skal til for at skabe gode læringsmiljøer.
Børnesyn, syn på læring og værdigrundlag
er af betydning. Derudover er de fysiske
rammer også af betydning (fysisk og
økonomisk)”.
(Skoleleder, Aarhus Kommune)

at vores børn og unge skal udvikle robusthed,
livsduelighed og kreativitet
at de faglige, personlige og sociale kompetencer skal styrkes, sideløbende med
lysten til at lære og evnen til at samarbejde og indgå i fællesskaber

Læringsmiljøet er ligeledes afgørende ift. de to andre temaer, som belyses i denne kvalitetsopfølgning om
fravær og faglig udvikling.
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Lovgrundlaget for læringsmiljøet på 6-18 årsområdet
Børnenes og de unges retskrav i relation til læringsmiljøet på 6-18 årsområdet er defineret af
Undervisningsmiljøloven. I henhold til lov om studerendes og elevers undervisningsmiljø har elever i
folkeskolen ret til et godt undervisningsmiljø, sådan ”at undervisningen kan foregå sikkerheds- og
sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt”. Det fremgår også, at undervisningsmiljøet skal fremme elevernes
muligheder for udvikling og læring og omfatter derfor også uddannelsesstedets psykiske og æstetiske miljø.
I henhold til Undervisningsmiljøloven skal skolens leder sørge for at udarbejde en skriftlig
undervisningsmiljøvurdering, som skal omfatte en kortlægning af uddannelsesstedets fysiske, psykiske og
æstetiske undervisningsmiljø. Skolens ledelse har ligeledes pligt til at fastsætte en antimobbestrategi (og
herunder en strategi mod digital mobning) sammen med bestyrelsen. Hvis ledelsen konstaterer problemer
med det psykiske undervisningsmiljø i form af mobning eller lignende, er ledelsen forpligtiget til at udarbejde
en handlingsplan, hvoraf det fremgår, med hvilke foranstaltninger problemerne effektivt bringes til ophør.
Den enkelte skolebestyrelse skal desuden drøfte og fastsætte skolens ordensregler og værdiregelsæt,
forstået som retningslinjer for god adfærd og pejlemærker for, hvordan der opnås trivsel for elever og
ansatte. Skolebestyrelsen skal herunder fastsætte principper for skolens arbejde med elevernes udvikling i
skolens faglige og sociale fællesskaber.
Der er ligeledes i folkeskoleloven defineret nogle rammer for kvaliteten af undervisningen i folkeskolen. Dette
gøres med kravet om kompetencedækning jf. folkeskolelovens §28. Ved kravet om fuld kompetencedækning
forstås, at 95% af undervisningen i fagene varetages af lærerne, som enten har undervisningskompetence
(tidl. linjefag) fra læreruddannelsen i de fag som de underviser, eller har opnået tilsvarende faglig
kompetence gennem efteruddannelse mv. Lovgivningen forholder sig ikke direkte til læringsmiljøet på
fritids- og ungdomsskoleområdet.
For personalet gælder arbejdsmiljøloven. Da børnene og de unge færdes i de samme lokaler som personalet,
er de også beskyttet af arbejdsmiljøloven. Det er kommunernes ansvar, at alle regler og centrale
retningslinjer i forhold til lovgivningen overholdes, herunder kravene til bygningsindretning.

Børn og unges fællesskaber som faktor for et godt læringsmiljø
Det er ved at føle sig værdsat og som en del af et fællesskab, at børn og unge motiveres til læring og udvikling.
Betydningen af fællesskaber for børn og unge er derfor en central del af Aarhus Kommunes Børne- og
ungepolitik. Alle børn og unge har brug for at høre til i både nære relationer, såvel som i større fællesskaber
med andre. I fællesskaberne lærer børnene og de unge at indgå i sociale sammenhænge med andre – at
deltage i og bidrage til relationer og fællesskaber. Fællesskaber mellem børn og unge er derfor også vigtige
lærings- og dannelsesmiljøer, der har stor betydning for udviklingen af deres faglige, personlige og sociale
kompetencer. De voksne omkring børnene og de unge har en vigtig opgave i at hjælpe børnene og de unge
med at etablere både faglige læringsfællesskaber og sociale fællesskaber.
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Børnenes og de unges fællesskaber i folkeskolen
I henhold til folkeskoleloven skal folkeskolen bidrage til,
at børn og unge støttes i at udvikle sig alsidigt, forstået
som bl.a. samarbejdsevne, ansvarlighed, foretagsomhed,
kreativitet, initiativ, engagement, særlige talenter og
respekt for forskellighed. Der er dermed i folkeskoleloven
fremhævet betydningen af fællesskaber i relation til børn
og unges læring og udvikling.
En undersøgelse fra EVA om ”børn og unges oplevelse af
skoledagen og undervisningen” underbygger, at
relationerne imellem eleverne spiller en stor rolle for
undervisningen, frikvartererne og elevernes generelle lyst
til at gå i skole. Når man spørger eleverne, fremhæver de,
at klassen er et vigtigt fællesskab. Men de fortæller også,
at klassefællesskabet ikke altid er velfungerende. Nogle
elever oplever at befinde sig på kanten af fællesskabet 1.
Dette har negativ betydning for deres læring og udvikling.
Aarhus Kommunes undersøgelse af elevernes trivsel i
folkeskolen viser, at langt størstedelen af eleverne i 4.9.klasse trives og er glade for deres skole. Andelen af
børn og unge, der er glade for deres klasse, ligger stabilt i
de seneste tre skoleår, idet ca. 80% af alle børn og unge i
Aarhus kommune er glade for deres klasse. Ligeledes
svarer 80% af eleverne, at de er ’enige’ eller ’meget enige’
i, at de fleste af eleverne i deres klasse er venlige og
hjælpsomme. På tværs af en række indikatorer på social
trivsel ses dog også en mindre tilbagegang på flere
parametre, når skoleåret 2018/19 sammenlignes med
tidligere skoleår, hvilket fremgår af nedenstående tabel.

1

Case: Inklusion på Vorrevangskolen
Efter at have deltaget i ”Nest-element”
forsøget i 2017/18 med fokus på
kompetenceudvikling af personale på
mellemtrinnet, besluttede skolen, at arbejdet
med
inklusion
og
mangfoldige
læringsfællesskaber skulle være et centralt
indsatsområde
for
samtlige
årgange.
Indsatserne på skolen er udviklet i tæt
samarbejde med PPR med afsæt i at
inkorporere og styrke skoleprocedurer og praksisser, som allerede fungerer godt. Der
arbejdes Nest inspireret i forhold til
pædagogiske metoder. Der arbejdes også Nest
inspireret med de organisatoriske rammer, så
der sikres en sammenhængskraft mellem
viden, ledelse, medarbejdere og praksis,
hvilket understøtter, at ny praksis kan udvikles
og vedligeholdes. Den samlede indsats går
under navnet ”Vores Læringsfællesskaber”.

Case: Kommunal 10. klasse og trivsel
Dårlig trivsel i en elevgruppe, kan udgøre en
stor udfordring på skolerne. Det kan være
svært at gennemføre undervisningen når der
er lav trivsel eller konflikter i elevgruppen. Et
eksempel i dette skoleår, har her været nogle
af de kommunale 10. klasser, hvor der er
oplevet trivselsudfordringer i elevgruppen,
som har kaldt på en systematisk og tværfaglig
indsats i skoleåret 2019/2020 for at følge op
med
trivselsfremmende
initiativer
i
samarbejde med skolerne. Det har også været
nødvendigt at prioritere ekstra ressourcer til
den kommunale 10. klasse, da økonomien i
dag ikke er tilpasset den nuværende
elevgruppe. Byrådet skal i 2020/21 drøfte
strukturen af det fremtidige 10. klassestilbud i
Aarhus.

Danmarks Evalueringsinstitut (2018) – Elevernes oplevelse af skoledagen og undervisningen
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Indikatorer på social trivsel
Jeg føler jeg hører til på min skole
Hvor ofte føler du dig tryg i skolen?
Andre elever accepterer mig, som jeg
er
Er du bange for at blive til grin i
skolen?

2016/17
75%
81%
78%

2018/19
73%
79%
76%

Udvikling
-2
-2
-2

15%

17%

+2

Betydningen af fællesskabet imellem eleverne i relation til et
godt læringsmiljø, er også noget der tillægges stor vægt hos
de lokale ledere, som har drøftet temaet. Fællesskabet i en
klasse og på en skole kræver kontinuerlig vedligeholdelse for
at være velfungerende. Fællesskaberne mellem eleverne er
derfor også noget der arbejdes systematisk med på mange
skoler med konkrete trivselsunderstøttende initiativer.
Skolerne har også fokus på, at forældrene er vigtige i at
understøttelse klassefællesskabet i klassen. Fx. med
afholdelse af ”knækbrødsgrupper” (hvor eleverne mødes
efter skole).

”Hvert år uddanner vi trivselsledere, elever i 4-9
klasse skal stå for frikvarteraktiviteter, de skal
sørge for legeaktiviteter, det er godt for sociale
relationer og fællesskabsfølelsen. Bliver
udnævnt som trivselsledere. Det var ikke så cool
i starten, men det er det blevet. (skoleleder,
Aarhus Kommune)”.
”Man skal bemærke at man hører til. Lærerne
skal hele tiden stimulere dette og vi skal tale
ordentligt til hinanden. Helt konkret siger alle
godmorgen når de kommer, det har vi insisteret
på, og det er blevet en del af dagligdagen”.
(skoleleder, Aarhus Kommune).

I relation til betydningen af fællesskabet i folkeskolen er det
relevant også at nævne, at der er forskningsmæssigt belæg
for, at relationerne til klassekammeraterne påvirker
elevernes faglige niveau. Tænketanken Kraka og Deloitte har i 2018 set nærmere på betydningen af
klassekammeraternes familiebaggrund for den enkelte elevs afgangskarakterer. Man kommer her frem til, at
klassekammeratseffekterne i den danske grundskole er statistisk signifikante og har reel betydning.
Klassekammeratseffekten betyder, at man som elev klarer sig bedre fagligt, når man går i klasse med elever
med en stærk familiemæssig baggrund i grundskolen. Klassekammerateffekter opstår fordi
klassekammeraterne påvirker den enkelte elevs præstation i skolen. Effekterne kan fx opstå ved, at
klassekammeraterne fungerer som gode eller dårlige rollemodeller eller ved, at de forstyrrer undervisningen.
Fakta: Sådan følger man i Børn og Unge trivslen på 6-18 årsområdet
Eksternt og internt i Børn og Unge følges børnenes og de unges trivsel systematisk på kommune-, skole- og
klasseniveau. Hertil bruges en række redskaber:
Den nationale trivselsmåling: Obligatorisk for alle folkeskoler. Gennemført årligt siden 2015
Den kommunale sundhedsmåling: Obligatorisk for alle skoler i Aarhus Kommune. Gennemført årligt siden
2009, og tilpasset den nationale trivselsmåling i 2016/17
Klubtrivselsmålingen: Alle fritids- og ungdomsklubber deltager. Gennemført siden 2015
Klassetrivsel.dk: Nogle skoler og klasser tilkøber dette supplerende og uddybende redskab

BørnUngeLiv: Er en tilpasset spørgeramme, der bruges ved sundhedsplejens individuelle sundhedssamtaler.
Anvendt siden 2016.
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Børnenes og de unges svar vedr. mobning og ensomhed i folkeskolen
I relation til spørgsmålet om mobning i trivselsundersøgelsen, ses en mindre stigning i andelen af børn, som
oplever mobning og ensomhed for skoleåret 2018/19 peger på samme tendens. Trivselsmålingen for
2018/19 viser, at 4% af eleverne (484 elever på 4.-9.klassetrin, der oplever at blive mobbet ’tit’ eller ’meget
tit’). Dette er en stigning i forhold til de to tidligere skoleår, hvor 3% oplever at blive mobbet ’tit’ eller
’meget tit’. Det er dog langt størstedelen af eleverne, der aldrig oplever mobning - ¾ af eleverne svarer, at
de aldrig bliver mobbet (78%). På tværs af klassetrin ses en tendens til, at færre børn og unge oplever, at
blive mobbet jo ældre de bliver.
Oplevelsen af ensomhed er også en vigtig indikator for elevernes trivsel. I 2018/19 føler 6% af børn og unge
sig ’tit’ eller ’meget tit’ ensomme, svarende til 755 elever i 4.-9-klasse. Tallet er steget fra 5% for
skoleårene 2016/17 og 2017/18. 41% af eleverne svarer, at de aldrig føler sig ensomme.
For det enkelte barn eller den enkelte unge er ensomhed eller det at blive mobbet, alvorligt i sig selv. Men
det er særligt alvorligt, hvis det står på over længere tid og flere skoleår. Det er derfor undersøgt, hvor
mange elever, der hhv. har oplevet ensomhed eller været udsat for mobning i et eller flere af skoleårene
2016, 2017 og 2018. Analysen viser, at langt de fleste elever ikke har oplevet ensomhed (89,6 %) eller
mobning (94,3 %) i nogen af de tre skoleår. En andel på henholdsvis 1,6 % og 0,8 % har dog oplevet
ensomhed eller mobning i to af de tre skoleår. En andel på henholdsvis 0,4 % og 0,2 % af eleverne oplyser,
at de har følt sig ensomme eller oplevet at blive mobbet i alle tre skoleår. Selvom analysen viser, at
ensomhed eller mobning, når den rammer, oftest er begrænset til et enkelt skoleår, viser analysen også, at
der er en lille gruppe elever i folkeskolen, der i længere
”Vi mangler miljøer til de såkaldte
perioder i deres skoletid oplyser at være i dårlig trivsel.
mellemformer – læringsmiljøer, hvor vi kan
skabe trygge rammer for de elever, der er
for god til et specialiseret tilbud, men som
Inklusion af sårbare børn og unge i folkeskolens
har brug for noget ekstra”. (skoleleder,
fællesskaber
Aarhus Kommune).

Inkluderende læringsmiljøer kan netop defineres som, at de
professionelle, samt de øvrige børn og unge, byder sårbare
børn og unge velkommen som fuldgyldige og aktive deltagere i
fællesskabet (Telter, Langager;2011). Det faglige afsæt for
arbejdet med inkluderende læringsmiljøer i Aarhus Kommune
indeholder således fire aspekter: ”Tilstedeværelse, accept,
aktiv deltagelse og præstation”. Inklusion og et inkluderende
læringsmiljø er dermed ikke alene gjort med barnets/den
unges tilstedeværelse i almenmiljøet.
I drøftelserne om læringsmiljøer har flere skoleledere givet
udtryk for, at ”reel inklusion” opleves som en udfordring på
folkeskolerne. Skolelederne oplever, at man ofte ikke har
tilstrækkelig med kompetencer eller ressourcer til at inkludere
sårbare børn og unge i det almene fællesskab.
Dette afspejler sig også i tallene for antal børn, der henvises til
specialklasse eller specialskoler. Tendensen er her, at stadig
flere børn og unge udfordres psykisk og socialt i deres hverdag.

”Det hele hænger sammen. Vildt
bekymrende så mange børn keder sig. Det
handler ikke bare om at underholde – men
der er noget i, at det ikke skal være alt for
kedeligt. Vi ønskede at gå fra et ”mindset”,
hvor vi prøvede at lave en undervisning til
den brede midtergruppe, til nu at lave et
læringsmiljø der gør, at vi kan lave
undervisning mere målrettet den enkelte
elev og det sted han/hun er. Noget kræver
ressourcer, men det helt afgørende er
”mindset”. Over til det mere personlige og
differentierede, der parentes bemærket
også kan inkludere og rumme flere børn og
unge”. (skoleleder, Aarhus Kommune)
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Flere af disse børn og unge stilles diagnoser som ADHD og autisme, og flere har brug for særlig støtte og
pædagogiske tiltag i undervisningen. Antallet af elever i specialklasse og specialskoler er således steget støt
de seneste år og er fortsat stigende. Denne udvikling viser sig bl.a. ved, at Aarhus Kommunes
segregeringsgrad er steget fra 3,28 % i 2015 til 4,23 % i 2019 (KL’s opgørelse, 0.-9. klasse inkl.
privatskoleelever). Denne stigning bevirker både, at flere elever ikke er en del af folkeskolernes almene
fællesskaber, lige så vel som det presser skolernes økonomi – på både almen- og specialområdet.
I Børn og Unge har PPR til opgave at understøtte etablering og videreudvikling af inkluderende læringsmiljøer
på 0-18 årsområdet. PPR har i denne sammenhæng også fokus på at udvikle ”mellemformer”, hvor man
skærper det professionelle fokus inden for almenområdet, øger personalenormeringen og dermed udvikler
et inkluderende læringsmiljø til gavn for hele fællesskabet. NEST er et eksempel herpå. Byrådet har i
budgetforliget for 2020 bevilget ressourcer til at Børn og Unge kan udvikle de inkluderende læringsmiljøer i
skolen.
Case: Nest klasser – som eksempel på inkluderende læringsmiljøer
Der er i skoleåret 2019 – 2020 oprettet otte Nest klasser på Katrinebjergskolen 0.-3. klassetrin. Nest på
Katrinebjergskolen er permanentgjort, og der etableres to nye Nest klasser på 0. klassetrin kommende
skoleår. Målet med Nest pædagogik er at skabe udvikling fagligt, socialt, personligt og adfærdsmæssigt
for alle børnene i Nest klasserne. Klasserumsmetoderne bygger på undervisningspraksisser, der er
fordelagtige for børn med ASF, men som også antages at gavne alle børn. Nest læringsmiljøet er præget
af ro, respekt og tryghed. Evalueringen af Nest i Aarhus viser følgende (kvantitative) resultater: Børnene
med autismespektrum forstyrrelse (ASF) udviser signifikant mindre autismeadfærd. Fagligt klarer både
elever med og uden autisme sig forventeligt eller bedre end referencerammen. I forhold til trivsel og
fravær ligger både børn med og uden autisme på niveau med deres jævnaldrende i sammenligningsklasserne. Forældre og lærere vurderer, at halvdelen af eleverne med autisme, samlet set ikke udviser
problematiske symptomer associeret med ASF. Evalueringen af Nest viser også, at alle børn er optagede
af at indgå i fællesskaber både små, større og store. Forældrene til børn med og uden autisme er generelt
tilfredse med deres børns skolegang i en Nest klasse. Det pædagogiske personale er positive og oplever,
at Nest-rammen frisætter dem til at fokusere på deres undervisningsopgave. De professionelle omkring
Nest vurderer, at Nest lykkes med at skabe inkluderende læringsmiljøer. Økonomi: Beregningerne i Børn
og Unge viser, at der kan etableres et Nest tilbud for en forventet årlig merudgift på 750.000 kr., hvilket
svarer til en merudgift på 6.700 kr. pr. elev med ASF. Dette skal ses i lyset af, at den gennemsnitlige udgift
til en elev med ASF i målgruppen for Nest medfører en årlig udgift på ca. 191.000 kr.

Det svarerog
til en
årlig udgift
ca. 198.000
kr. for en Nest set over et skoleliv
Børnenes
degennemsnitlig
unges fællesskaber
påpåfritidsog ungdomsskoleområdet

Fritids- og ungdomsskolen har det som et af sine formål at fremme børns og unges evne til at indgå i
forpligtende relationer og fællesskaber. I fritids- og ungdomsskoleområdets miljøer er børn og unge sammen
med andre børn og unge i både strukturerede og ustrukturerede fællesskaber. Her udvikler børnene og de
unge deres sociale kompetencer, og de øver sig i at tage ansvar og give plads til andre. De alternative
læringsmiljøer inden for fritids- og ungdomsskoleområdet har desuden en vigtig funktion i relation til at give
børnene og de unge muligheder for mere interessebårne fællesskaber.
Fællesskaberne for børnene og de unge indenfor Fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus er kendetegnet
ved, at børnene og de unge ”stemmer med fødderne”. Det er frivilligt at være med, og børnene og de unge
kommer, fordi de gerne vil deltage. Nogle af de meget væsentlige begrundelser for, at børnene og de unge
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benytter sig af fritids- og
ungdomsskoleområdets tilbud, er interessen for
aktiviteterne, muligheden for selv at være
medskabende og øve handlekraft,
kammeratskaberne og/eller relationerne til de
voksne
Børnene
og
de
unges
svar
på
klubtrivselsmålingen viser, at 86,5 % af børnene
og de unge kommer i klubben for fællesskabets
skyld og for at være sammen med deres venner.
Særligt på de mellemste klassetrin svarer
børnene, at fællesskabet og vennerne betyder
meget for, om man kommer i klubben.
Samtidig peger klubtrivselsmålingen på, at 97,8% af
de børn og unge, der kommer i klub, har en eller
flere gode venner i klubben. Undersøgelsen viser
også at 72,7% af dem, der går i klub, har fået nye
venner i løbet af den tid de har tilbragt i klubben.
Tidligere analyser i Børn og Unges kvalitetsrapport,
har også underbygget, at børn og unge, der oplever
mobning i skolen, oplever at få nye venner i
klubben.

Andel børn/unge indskrevet i klub fordelt på klassetrin
68,0%

62,7%
48,5%
38,9%
26,8%
19,7%
10,2%

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse

I relation til at skabe attraktive og sunde
fællesskaber i klubben, har det betydning, at klubberne tiltrækker et bredt udsnit af børnene og de unge i
lokalområdet. Tabellen nedenfor viser andelen af børn og de unge, der er medlem af en fritids- eller
ungdomsklub. Andelen af børn og unge i fritidsklub har været nogenlunde konstant i perioden. Der er dog
sket en stigning i medlemsandelen fra 2017/18 i forbindelse med, at fritidsklubbernes målgruppe er blevet
udvidet med 4. klasse.
Der har været en svag stigning i andelen af unge i ungdomsklub fra 22,8 pct. til 25,7 pct. Indskrivningstallene,
viser dog samtidig, at der i inden for fritids-og ungdomsskoleområdet er en udfordring forbundet med at
tiltrække den ældste del af målgruppen (unge fra 7. klasse – 18 år). Indskrivningsandelen falder således
markant med stigende klassetrin (se figur ovenfor).
Andel af børn og unge, indskrevet i klub. 2

2

Indskrivningstal opgjort pr. 1. oktober. Populationen omfatter alle elever med bopæl i Aarhus Kommune uanset
skole- og klassetype. Fra skoleåret 2017/18 er SFO ikke længere et tilbud til elever i 4. klasse.
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I relation til ovenstående figur, er det vigtigt at være opmærksom på, at ’klubben’ som enhed kun er en del
af det samlede tilbud som fritids- og ungdomsskoleområdet (UngiAarhus) tilbyder og udvikler, for at være et
relevant og vedkommende for de unge. Her indgår således også åbne og matrikelløse aktiviteter for de unge.
Fritidsundervisningen i Ungdomsskolen er herudover en meget vigtig del af det samlede fritidstilbud for unge
i Aarhus. Ungdomsskolen laver fx valgfag på gymnasier og ”masterclasses”, dronehold, Musikstarter camps
på tværs af byen, håndholdte indsatser for dem, der har brug for noget individuelt. Fælles for aktiviteterne
er, at der er fokus på at tilbyde alternative læringsmiljøer, hvilket fx kan være i samarbejde med eksterne
partner som ungdomsuddannelserne, frivillige og byens kulturinstitutioner. Fritids- og ungdomsskolen har
en bred og nuanceret vifte af tilbud og muligheder til de unge.

Inkluderende fællesskaber på fritidsområdet
Inklusion af sårbare eller udsatte børn og unge i de almene fællesskaber udgør en kerneopgave for fritids- og
ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune. Dette arbejde har ’forebyggelsesstrategien’ som sit grundlag.
Det fritidspædagogiske arbejde tager afsæt i at styrke de beskyttende faktorer omkring barnet/den unge - så
som venskaber, uddannelse, familie, og medborgerskab. Samtidig skal risikofaktorerne som faglige
vanskeligheder eller negative sociale forhold mindskes. Fravær i skolen kan eks. være en indikator for at
barnet eller den unge mistrives.
Her er det fritids- og ungdomsskole-områdets opgave at se bagom fraværet og arbejde med årsagerne hertil.
Det kan være at barnet/den unge er fagligt udfordret, måske har det svært ved at indgå i fællesskaber. Eller
måske er barnet/den unge udfordret på sin kapacitet til at reflektere og have omtanke for konsekvensen af
sine handlinger, eller har svært ved at mærke efter og give udtryk for, hvad han eller hun savner (eller har
brug for).
På fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus løser man desuden specialpædagogiske opgaver ift. brugere
med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvor målet er at kunne give alle medlemmer og brugere,
præcist det tilbud som de har brug for, og samtidigt at skabe, fastholde og udvikle det fritidspædagogiske
faglige afsæt. Det er vanskeligt på baggrund af kvantitative data at vurdere, hvor god fritids-og
ungdomsskolen er til at inkludere sårbare børn og unge i fællesskabet. Partnerskabsaftalerne mellem
skolerne og fritids-og ungdomsskoleområdet udgør dog en formaliseret ramme for det gensidigt forpligtende
samarbejde mellem skolerne og fritids- og ungdomsskolen. Der er således i høj grad er tale om en
samarbejdsopgave for, at fritids- og ungdomsskolen kan lykkes med det forebyggende arbejde.

De pædagogiske rammer for et godt læringsmiljø
En god og stimulerende undervisning i skolen er kendetegnet ved, at børnene og de unge får passende
udfordringer både fagligt, socialt og personligt.
Det gør elever i skolen bedst, når de møder en varieret undervisning og varierede pædagogiske aktiviteter,
hvor de får muligheder for at indtage en aktiv rolle og de oplever, at deres egne initiativer og idéer
værdsættes. Det er samtidig vigtigt, at deres læreproces understøttes gennem tydelige rammer og mål for
undervisningen og de pædagogiske aktiviteter. I skolen tales om ”læringssynet”, forstået som de
professionelles forestillinger om, hvilket læringsmiljø eleverne skal møde.
Det, at de unge ”stemmer med fødderne” inden for fritids-og ungdomsskolen, har betydning for relationen
mellem børnene, de unge og personalet. Det er således afgørende, at ansatte, aktiviteter, fysiske rum etc.
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kan gøre sig gældende og er relevante for børnene og de unge. Det er med dette afsæt, at personalets
kompetencer til at arbejde med relationerne med børnene og de unge bliver afgørende. For hvis man ikke
som voksen er relevant for barnet eller den unge, kan man ikke komme til at udføre sit pædagogiske
arbejde.

De pædagogiske rammer for læringsmiljøet i folkeskolen
Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), har i 2018 lavet en større afdækning af, hvad der ifølge eleverne
kendetegner motiverende undervisning. Når eleverne i folkeskolen skal beskrive undervisning, som de
oplever er motiverende og lærerig, peger eleverne på de samme elementer, som man fra forskningen ved,
er god undervisning og god klasseledelse (EVA 2018).
Overordnet giver eleverne udtryk for, at det har stor betydning for deres skoledag og tilgang til
undervisningen, om de oplever at være en del af et godt og trygt læringsmiljø. Udover relationerne mellem
eleverne (som er behandlet ovenfor), fremhæver eleverne relationerne til lærerne, samt muligheden for at
koncentrere sig i undervisningen.
Motiverende undervisning i folkeskolen
Når folkeskoleeleverne i EVA undersøgelsen
beskriver undervisning, at de oplever som
motiverende, peger eleverne selv på, det er
motiverende, når de får mulighed for at være
aktive og involverede i undervisningen.
Eleverne peger også på, at det motiverer dem,
når de udfordres på et passende fagligt niveau.
Der er således også erfaringer fra fx London, der
viser at høje forventninger, motiverer eleverne
til læring og hæver elevernes faglige niveau.
Eleverne
svarer
i
den
nationale
trivselsundersøgelse på deres oplevelse af
læringsmiljøet i skolen. De svarer bl.a. på om de
er enige i, at undervisningen giver lyst til at lære
mere. Elevernes svar i trivselsundersøgelsen
viser, at der over en 5-årig periode ses et fald i
andelen af elever, som er enige eller helt enige
i at undervisningen giver dem lyst til at lære
mere. Data for skoleåret 2018/19 viser, at det
lidt oftere er piger (38%) end drenge (36%), der
er enige i, at undervisningen giver lyst til at lære
mere.

Elever om motiverende undervisning…
”Når vi laver noget forskelligt”, fordi det er bare træls, hvis man
konstant kigger ned i en bog”.
”Man får overskud (af at være ude). Hvis vi kan være mere ude (i
undervisningen) og have flere aktiviteter, hvor man bevæger sig.
Så får man også mere overskud til næste time. At man er mere
frisk” (Elever i udskolingen).
”På dagtilbudsområdet er bevægelsen nu, at vi er gået væk fra et
fokus på aktiviteter under det enkelte læreplanstema til et fokus
på læringsmiljøer, der understøtter alle seks læreplanstemaer –
dette kunne man måske lade sig inspirere af på skoleområdet”.
(Dagtilbudsleder).

Trivselsundersøgelsen viser også, at en større
andel af eleverne på de små klassetrin end i
udskolingen er enige i, at undervisningen giver
lyst til at lære mere. 44 % af eleverne på 4.klassetrin og modsat 33 % for 9.klassetrin. Denne tendens til
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faldende motivation i udskolingen er også
noget, der er vist i tidligere kvalitetsrapporter
fra Børn og Unge, og en tendens der findes
nationalt. I forlængelse heraf er Børn og Unge
i gang med et udviklingsarbejde i forhold til
motiverende læringsmiljøer i folkeskolen (se
case nedenfor).
Elevernes besvarelser viser desuden en ret
stor forskel mellem skolerne, i relation til om
eleverne svarer, at undervisningen giver dem
lyst til at lære mere. På den skole, som har
den højeste andel, svarer 52% af eleverne, at
undervisningen giver dem lyst til at lære
mere. Modsat er der skoler, hvor ca. 25% af
eleverne er enige i at undervisningen giver
lyst til at lære mere.

Case: Motiverende praksisfaglig undervisning på Lisbjergskolen
Lisbjergskolen ønsker at styrke elevernes mulighed for at lære og
øve sig på mange måder. Undervisningen skal tilrettelægges, så
alle elever kan være aktivt deltagende og problemløsende og få
mulighed for at producere viden, færdigheder og holdninger sammen med praksisfaglige kompetencer, der forstås både
håndværksmæssigt og bogligt. Skolen arbejder med at skabe en
’produktionsdidaktik’, hvor al undervisning på sigt gennemføres
med lærerformidling (20%), elevproduktion via undersøgelse,
skabelse af et produkt, afprøvning og mulighed for at justere (60%)
samt fremlæggelse med fælles refleksion, videndeling, og
evaluering (20%). Skolen prioriterer tid til at gøre didaktikken til et
fælles grundlag og til lærernes ’produktudvikling’. Fx har de enkelte
lærere - med sparring og feedback fra skolens læringsvejledere udarbejdet og gennemført ’eksemplariske forløb’.

60%

Andel der er enige eller meget enige i undervisningen giver
lyst til at lære mere fordelt på skoler

52%

Analyser viser en sammenhæng mellem 50%
elevernes trivsel og deres svar på, om
38%
40%
undervisningen motiverende. Jo bedre man
trives i sin klasse, jo mere enig er man også i, at 30% 24%
undervisningen giver lyst til at lære mere. 20%
Blandt elever, der meget tit er glade for deres
klasse, er 81,5 % samtidig enige i, at 10%
undervisningen giver lyst til at lære mere. Er 0%
Skoler
man derimod aldrig glad for sin klasse synes
kun 20,9 %, at undervisningen giver lyst til at lære mere. Det samme er tilfældet i relation til mobning, hvor
sandsynligheden for, at man svarer, at undervisningen ikke giver lyst til at lære mere, stiger betydeligt, hvis
man oplever mobning.
Alt i alt peger elevernes svar i trivselsundersøgelsen på, at der er en sammenhæng mellem generel social
trivsel i klassen, oplevelsen af læringsmiljøer og faglig udvikling. At være en positiv del af fællesskabet er med
andre ord meget vigtigt for læring og udvikling.
Case: Motiverende undervisning i folkeskolen i Aarhus
Som en del af arbejdet med den fælles Ungehandlingsplan mellem MBU og MSB, er der fra 2019 nedsat en
”arbejdsgruppe”, med det formål at komme med anbefalinger til hvordan skolerne kan arbejde med motiverende
undervisning i Aarhus. Interviews på aarhusianske folkeskoler i forbindelse med det aktuelle udviklingsarbejde
viser, at når eleverne oplever mening med undervisningen, så beskriver de den som sjov, varieret, med skift og
gerne med vekslen mellem selvstændigt arbejde og gruppearbejde. De fortæller, at meningsfuld undervisning gør
dem nysgerrige, motiverede og engagerede. Interviewene viser også, at eleverne føler sig godt tilpas i klassen og i
deres relation til lærerne, når de bliver mødt i øjenhøjde, bliver anerkendt som dem de er, og hvis læreren prøver
at forstå motiverne bag elevernes handlinger. Elevernes udsagn understøtter, at inddragelse af elevernes
perspektiv er vigtig. Både i beslutninger om valg af undervisningsformer, og i evaluering af hvordan de
læringsprocesser, som læreren tilrettelægger for eleverne, fungerer i praksis. En sådan systematisk inddragelse kan
inspirere og styrke læringsmiljøer, relationer og medbestemmelse. Arbejdet skal lede til nogle anbefalinger på
hvordan skolerne kan arbejde med motiverende udskoling.
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Elevernes oplevelse af medbestemmelse
I EVA´s undersøgelse peger eleverne på, at det er
vigtigt, at de føler sig set, hørt, involveret og taget
alvorligt. Eleverne giver samtidig udtryk for, at det
ikke altid er tilfældet. Børn og unges oplevelse af
medbestemmelse er derfor også relevant ift.
vurderingen
af
læringsmiljøet.
I
en
undervisningssammenhæng er medbestemmelse
med til at skabe ejerskab og motivation for egen
læring.
Trivselsundersøgelsen på skoleområdet viser, at 13%
af børn og unge i udskolingen synes, at de tit eller
meget tit er med til at bestemme, hvad klassen skal
arbejde med. Det er en lille stigning i forhold til
tidligere år (11% i hhv. 2016/17 og 2017/18). Fra
4.klassetrin til 8.klassetrin falder andelen af børn og
unge, som tit eller meget tit oplever at de og deres
kammerater har medbestemmelse på klassen fra 16
% i 4. klasse til 9 % i 8.klasse. På de sidste klassetrin i
udskolingen stiger andelen af elever, som synes de
’tit’ eller ’meget tit’ er med til at bestemme, hvad der
skal arbejdes med i klassen.

Elevers udsagn om medbestemmelse…
”Når det er en lærer, som ikke kun selv vil snakke men
som også tit spørger ind til ting. Hvor man også får
børnene ind i det og så gælder det også meget om
deres stemme…”
”Når hun spørger, ”Hvad syntes I var sjovt?” Kunne I
tænke jer at prøve det igen?”… Så tager hun det ind
næste gang. (elever i udskolingen)
(Børn og Unge)
Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt
i undervisningen (andel enige og meget enige)
50%
40%

43,2%
32,5%

30%

27,1%

23,5% 24,4% 25,8%

29,4%

20%
10%
0%
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse

Samme tendens ses i forhold til om eleverne oplever, at deres ideer bliver brugt i undervisningen. 42 % af
eleverne i 4.klasse er enige eller meget enige i, at læreren sørger for deres ideer, bliver brugt i undervisningen
– denne andel af enige eller meget enige falder for hvert klassetrin til 27 % i 7. klasse. På udskolingens sidste
klassetrin er der igen en lille stigning i andelen af elever, der oplever at læreren bruger deres ideer i
undervisningen. Når man spørger eleverne, er der således en udfordring i graden af medbestemmelse. Dette
er også noget Foreningen af Danske Skoleelever har påpeget overfor kommunerne.

Relationen mellem lærer og elever
Relationerne til lærerne er meget centrale for
elevernes oplevelse af læringsmiljøet og for deres
engagement og lyst til at byde ind i undervisningen.
Relationen mellem lærer og elev afhænger fx af om
den er præget af irettesættelser og dårlig
stemning, eller om eleverne oplever at kunne
komme til orde, blive mødt med anerkendelse og
få hjælp af lærerne. Eleverne peger på, at når
relationen er god, føler de sig set, hørt, involveret
og taget alvorligt, men giver samtidig udtryk for, at
det ikke altid er tilfældet (EVA).

Elevers udsagn om gode relationer.…
”… at læreren ligesom er god til at give viden videre til
eleverne.
”At læreren hjælper én, hvis man har svært ved noget.”
”At man kan have det sjovt med dem personligt.
”Den positive stemning er ret vigtig. Hvis læreren er træt,
så bliver man også selv træt. Det smitter meget af.
(elever i udskolingen)

18

Elevernes svar i trivselsundersøgelsen viser, at 67 % af eleverne enige eller meget enige i, at lærerne er
gode til at støtte og hjælpe dem, når de har behov for det. Undersøgelsen peger dog også på, at jo ældre
eleverne er, jo færre oplever, at lærerne er gode til at støtte og hjælpe dem. I 4.klasse er 74% enige i at
lærerne er gode til at hjælpe og støtte, mens andelen der mener det samme i 9.klasse er 64%.
Case: Arbejdet med relationskompetencer på Gammelgaardsskolen
Lærernes relationskompetence er kompetencen til at indgå i positive relationer, med den enkelte elev
og klassen som helhed, der fremmer elevernes alsidige udvikling dvs. både deres faglige, sociale og
personlige udvikling. Samtidig er lærerens relationskompetence med til at muliggøre, at klassen kan
etableres som et stærkt læringsmiljø og fællesskab – hvor alle voksne som børn agerer
”relationskompetent”.
Gammelgaardsskolen har gennem en årrække arbejdet med relationskompetence og mindfulness i
konkrete klasser. På baggrund af de tidligere års arbejde udbreder skolen arbejdet bl.a. via en fælles
indsats omkring ”alsidige udvikling”. En konkret handling i arbejdet med den alsidig udvikling er
udarbejdelsen af sociale årsplaner for årgangen og den enkelte klasse. De sociale årsplaner sætter
pejlemærker for de enkelte klasser, der tager afsæt i, at det er i samværet med andre, man selv
dannes og udvikles. I elevtrivselsmålingen ligger gammelgårdsskolen i den bedste tredjedel af skolerne
i relation til elevernes vurdering af om undervisningen giver dem lyst til at lære mere.

Klasseledelse og ”ro i klassen”
At kunne koncentrere sig i et roligt miljø i
undervisningen er ligeledes vigtigt ifølge eleverne.
Men de giver udtryk for, at uro præger læringsmiljøet
og er et stort problem i deres undervisning. Det går
markant igen, at eleverne oplever uro i
undervisningen, og at det kan være forstyrrende og
ubehageligt at være i. Eleverne beskriver, at de finder
det ubehageligt at deltage i undervisning præget af
uro, og nogle oplever gener som hovedpine, træthed
og manglende koncentration som følge af uroen.

”Helt konkret siger alle godmorgen når de kommer,
det har SL insisteret på, nu er det blevet en del af
dagligdagen. Man skal bemærke at man høre til.
Lærerne skal hele tiden stimulere de tog vise den
glæde. Vi skal tale ordentligt til hinanden”
(skoleleder)

”Klasserumsledelse, der hvor vi har en klar og
forudsigelig klasserumsledelse er det lettere at
være barn og være tryg, fordi det giver sig selv
hvad man skal – det skaber mere ro og plads til
fordybelse” (skoleleder)

Elevernes svar i trivselsundersøgelsen viser, at 48%
af eleverne oplever, at det tit eller meget tit lykkes
lærerne hurtigt at få skabt ro i klassen. Færre elever i
6. og 7. klasse oplever, at lærerne hurtigt kan få skabt ro i klassen i sammenligning med de øvrige klassetrin
i udskolingen. Der er således et potentiale ift. at styrke kompetencerne ift. klasseledelse. En relevant pointe
fra ledernes drøftelser er dog også betydningen af at få forældrene på banen i denne sammenhæng.
Udsatte børn og unge har ofte brug for udvidet struktur, overblik og forudsigelighed i læringsmiljøet, tilgange
som børn i almenområdet måske ikke alle har samme behov for men som ingen tager skade af. Strukturen
og forudsigeligheden i læringsmiljøet er en forudsætning for, at børn med særlige behov kan opleve sig som
hørende til og bidragende ind i fællesskabet og afsættet for, at der kan tales om inkluderende læringsmiljøer
og pædagogiske rammer for alle børns læring og udvikling.
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Struktur og rammerne for undervisning i klassen har stor betydning for sårbare børn og unge. PPR’s
udredninger og kompetenceudviklingstiltag har her til opgave at understøtte de professionelle i at
tilrettelægge inkluderende læringsmiljøer, der er tilpasset elevernes særlige behov, hvad enten det er i
mindre fællesskaber som en specialklasse eller en specialskole eller i større læringsmiljøer i almenområdet.

De pædagogiske rammer for læringsmiljøet i fritids- og ungdomsskolen
Byrådet har i FU-Planen besluttet, at det fælles
pædagogiske grundlag for fritids- og
ungdomsskoleområdet i Aarhus har afsæt i Jan
Tønnesvangs vitaliseringspsykologiske
perspektiv: Vitaliseringsmodellen (Vital) og
Modellen for kvalificeret selvbestemmelse
(KvaS).
De fysiske og pædagogiske miljøer indenfor
fritids- og ungdomsskoleområdet fungerer som
”vitaliseringsmiljøer” for børnene og de unge,
hvor den enkelte bliver mødt på sine behov for,
som fx at blive set som den, man er, høre til og
have passende udfordringer. Med Vital har fritidsog ungdomsskoleområdet fokus på de relationer
og miljøer, der vitaliserer børnenes og de unges
psykologiske behov.
Med KvaS (kvalificeret selvbestemmelse) har man
således fokus på børnenes og de unges
kompetenceudvikling og de betingelser, der har
indvirkning på deres dannelsesudvikling.

Case: Ungdomsskolens tilbud om Karrieretoget
Karrieretoget et tilbud målrettet unge under 18 år,
der har afbrudt en gymnasial uddannelse, og som
gerne vil tilbage på sporet. Der undervises i dansk,
matematik, engelsk og samfundsfag. Der er ikke
karakterer og eksamener i Karrieretoget. I dag er alle
11 elever på det seneste hold i gang med en
gymnasial uddannelse.
Pernille Nguyen, der har været elev på Karrieretoget,
udtaler: ”Karrieretoget er ikke bare en mellemstation.
Det blev en proces i sig selv at gå der, hvor jeg blev
bygget op igen, og hvor jeg kom til at tro mere på mig
selv” hun fortsætter ”Det gik op for mig, at det sociale
i en klasse er meget vigtigt for at have en god
skolegang – du lærer meget mere, når du også har det
godt mede dine klassekammerater”.
Karrieretogt er dermed et eksempel på
ungdomsskolens tilbud til unge, der har afsluttet
grundskolen, med en helhedsorienteret tilgang til de
unges læring og udvikling.

Med dette pædagogiske grundlag har man
indenfor fritids- og ungdomsskoleområdet fokus på at etablere børne- og ungemiljøer, der giver børn og unge
medbestemmelse og mulighed for at arbejde kompetencebaseret med deres udvikling. Både med fokus på
deres faglige, sociale og personlige kompetencer.
I Klubtrivselsmålingen svarer 50,8% at de ’tit’ eller ’meget tit’ er med til at bestemme hvad de og deres
kammerater skal lave. 35% svarer engang imellem og 13,9% synes de ’sjældent’ eller ’aldrig’ er med til at
bestemme aktiviteter. Klubtrivselsmålingen peger også på, at 66% af børnene og de unge oplever, at der er
en voksen i klubben som de kan tale med om svære ting og problemer. 7,2% mener modsat, at der ikke er en
voksen i klubben de kan diskutere eventuelle problemer med. Lidt flere drenge (69,5%) end piger (62,2%)
oplever, der er en voksen i klubben de kan tale om svære ting med. 71,7% har i klubben en voksen som de
kan tale med om deres planer for fremtiden.
Fritidsundervisningen er herudover ungdomsskolernes kerneopgave. Her er undervisningen og læring
kendetegnet ved at være lyststyret og ikke pensumstyret. Det betyder i praksis, at de unge har stor
indflydelse på undervisningens indhold, form og mål. Dette gør fritidsundervisningen til også at være en
demokratisk øvebane for deltagerne. Ungdomsskolen i Aarhus løser således en vigtig opgave i at, udbyder og
gennemfører fleksible læringsforløb i både de unges fritid og i samarbejde med skoler og
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UU. Undervisningen kan også tilrettes meget fleksibelt, hvilket både viser sig i forhold til læringsforløbenes
indhold, men også i forhold til de rammer læringen foregår i. Som tidligere nævnt, var der i skoleåret 2018/19
i alt 7.584 deltagere af ungdomsskolens tilbud fordelt på fordelt på 288 hold.

Stærkere læringsfællesskaber i Børn og Unge
I dette afsnit ser vi nærmere på, hvordan der i Børn og Unge arbejdes med at udvikle vores samarbejdskultur.
I Børn og Unge er det besluttet, at vi arbejder i stærke læringsfællesskaber, fordi det er den måde, vi sammen
vil udvikle vores organisation og vores professionelle praksis, til gavn for alle de børn og unge. Stærkere
læringsfællesskaber er ikke et mål i sig selv. Målet er, at løfte børnene og de unges trivsel, læring og udvikling
samtidig med, at der udvikles en samarbejdskultur, der styrker de professionelles dømmekraft.

Stærkere læringsfællesskaber udvikler sig gennem åbne og reflekterende dialoger, hvor vi inddrager data,
viden og erfaringer, så alle får mulighed for at lære sammen, af hinanden og med hinanden på tværs af
professioner, medarbejder- og ledelsesniveauer. En stærk samarbejdskultur mindsker samtidig følelsen af at
stå alene med ansvaret for det enkelte barn, gruppe eller opgave
Ved at styrke den professionelle dømmekraft og udvikle den faglige identitet giver læringsfællesskabet nye
perspektiver på vores handlinger og hjælper os til at træffe mere nuancerede beslutninger i vores praksis.
Dette har en positiv betydning for læringsmiljøet for vores børn og unge.
Et stærkt læringsfællesskab:
•
•
•

sætter børnene og de unges læring og udvikling i fokus
gør læringsmiljøet og den pædagogiske praksis til et fælles anliggende, og
fokuserer på viden frem for antagelser

Kernen i Stærkere Læringsfællesskaber er at udvikle en lærende samarbejdskultur, hvilket gør ledelsens rolle
som kulturbærere afgørende. Det er forventningen, at ledelsen går forrest, og som rollemodel sætter sig selv
i spil som læringsledere og sparringspartnere i forskellige sammenhænge. Ledelsen skal være et spejl for
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medarbejdernes udviklingsprocesser og har en væsentlig opgave i vedholdende at fokusere på udviklingen
af Stærkere Læringsfællesskaber.

Refleksion over data
Ud fra tankesættet/”mindsettet” i Stærkere Læringsfællesskaber handler en datainformeret praksis om at
sætte sin viden i spil ved at anlægge en undersøgende og læringsorienteret tilgang til egen og kollegers
praksis. Gennem systematisk opsamling af data herunder egne observationer styrkes beslutningskraften for
den enkelte medarbejder og leder og for læringsfællesskabet.
Stærkere Læringsfællesskaber har derfor fokus på at styrke den faglige refleksion hos medarbejderne i hele
organisationen, med afsæt i både kvantitative og kvalitative data. Det kan være børnene og de unges egne
produktioner, meninger, udtryk for trivsel, hvad de er optagede af og forældrenes informationer, holdninger
og tilfredshed. Data er også det pædagogiske personales erfaringer, viden fra observation af børnenes leg og
fortællinger fra praksis. Sidst men ikke mindst er data også viden baseret på forskning, resultater af
evidensbaserede undersøgelser, socioøkonomi, vurderingsredskaber til fx sprog og robusthed mv.
Læringscirkel er den fælles model, som bruges i Børn og Unge, som ramme for datainformeret praksis.
Vi kan blive skarpere på den fælles forståelse –
særligt i forhold til motorikken. Vi ville gerne
kigge på det motoriske aspekt og da vi ville
indsamle data herpå fandt vi ud af, at vi slet ikke
var enige (dagtilbudsleder).
Det er en stor udfordring, at der ikke er en fælles
forståelse af, hvad et godt læringsmiljø er. Det
kan være forskelligt fra den ene lærer/pædagog
til den anden. Som det er lige nu, er
læringsmiljøer meget lokalt praktiserende, men
vi er godt på vej mod noget fælles (skoleleder)
Læringscirklen med inspiration fra Kolbs læringscirkel

Social kapital i Børn og Unge
Den sociale kapital mellem medarbejderne og mellem medarbejderne og ledelsen er vigtig i arbejdet med
stærkere læringsfællesskaber – og en styrkelse af den sociale kapital har positiv betydning for læringsmiljøet
for børnene og de unge. Den sociale kapital blandt medarbejdere og ledere har således stor betydning for
kerneopgaven, hvor forskning og både danske og internationale undersøgelser viser, at arbejdspladser med
høj social kapital har højere trivsel, bedre kvalitet, lavere sygefravær, højere produktivitet og er bedre til at
være innovative sammen.
Ser vi på den seneste social kapital-måling fra 2019, er den sociale kapital blandt medarbejderne på skolerne
lavere sammenlignet med andre arbejdspladstyper i Børn og Unge. Der har dog været fremgang i den sociale
kapital fra 2018 til 2019 for både undervisnings- og SFO-personalet på skolerne.
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Den sociale kapital blandt medarbejderne på FU-området ligger omkring gennemsnittet for alle
medarbejdere i Børn og Unge, og der har ligeledes været en fremgang i den sociale kapital fra 2018 til 2019
for medarbejderne på FU-området.

De fysiske rammers betydning for læringsmiljøet
I dette afsnit ses nærmere på de fysiske rammers betydning i forhold til at understøtte gode læringsmiljøer
for børn og unge på 6-18 årsområdet. De fysiske rammer har fx stor betydning for de professionelles
mulighed for at lave differentierede læringsmiljøer for børnene og de unge. De fysiske rammer kan således
fungere som den ”3. pædagog” når de understøtter børnenes og de unge læreprocesser.
De professionelles viden om de fysiske rammers betydning har dermed også betydning. Denne del vedrører
om de professionelle har fokus på indretningen og udnyttelsen af de eksisterende fysiske rammer, samt at
man lokalt udnytter de eksisterende ressourcer bedst muligt.

De fysiske rammers betydning for det gode læringsmiljø
Den såkaldte RULL-blomst nedenfor viser, hvilke faktorer der har betydning for det gode læringsmiljø. De
fysiske rammer udgør sammen med den pædagogiske praksis og organisering udgangspunktet for det gode
læringsmiljø. Hvis der ændres på den pædagogiske praksis og organisering, vil det stille nye krav til de fysiske
rammer. Hvis de fysiske rammer ikke er tilpasset, og understøtter den pædagogiske praksis, kan det fysiske
læringsmiljø have negativ betydning for den pædagogiske praksis.

“RULL-Blomsten”

Der er en lang række faktorer, der har betydning for det fysiske læringsmiljø. En forkert efterklangstid i et
læringsrum, kan fx betyde, at eleverne i skolen ikke kan høre konsonanterne, hvilket vil udfordre den
sproglige udvikling. Et for højt støjniveau kan ligeledes give hovedpine og medvirke til, at børnene og de unge
har svært at koncentrere sig. Hvis CO2- indholdet og temperaturen i læringsmiljøerne er for høje, er det
vanskeligt at koncentrere sig, og man bliver træt og får hovedpine. Belysningen i rummene er også en
selvstændig faktor i det fysiske læringsmiljø, og der skal tilpasses de pædagogiske aktiviteter og som bliver
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anvendt aktivt med henblik på at øge koncentrationen, opmærksomheden og farvegengivelsen/
kontrasterne. Endelig tager man i indretningen hensyn til de forskellige behov som børn og unge har i
læringsaktiviteter.
Børn og Unges fysiske læringsmiljøer på 6-18 årsområdet har forskellige karakter og formål - fra skoler, over
fritidsklubber til pædagogiske legepladser og forskellige former for autentiske læringsmiljøer med
værksteder, køkkener mv.

Hvordan har Børn og Unge fokus på at understøtte det gode fysiske læringsmiljø?
Moderniseringer i Aarhus Kommune planlægges, så både den tekniske og pædagogiske modernisering af de
fysiske rammer foretages i sammenhæng. I arbejdet med skolernes indeklima er der valgt en flerstrenget
indsats, der skal kvalificere Børn og Unges strategi på både skole- og FU- området.
I 2019 er der for første gang udarbejdet en systematisk status over det fysiske læringsmiljø på de eksisterende
skoler. Det næste fokus vil være et analysestudie af de to nyeste skoler (nybyg og tilbyg), for at efterprøve
om virkeligheden lever op til tankerne bag de nyeste investeringer i kommunens skoler. Denne analyse giver
vigtig viden, om bygningerne, der opføres efter gældende lovgivning, rent faktisk lever op til ambitionerne
for, hvordan Aarhus kommune ønsker at drive skole i fremtiden.
Til understøttelse af skolerne, er der udarbejdet designguides til anvendelse af skolerne i samarbejde med
proces- og projektlederne i Børn og Unges Planlægningsafdeling. Der er her praksiseksempler til forskellige
typer af læringsmiljøer både på det pædagogiske og
tekniske område, fx Håndværk og design, bevægelse,
SFO skal være et bevægelsesrum. Uanset hvor meget
fremtidens skoletoiletter, personalefaciliteter.
det regner er der nogle klatrevægge man kan være
på. Vi indretter forskellige rum, nogle er meget

Fritids- og ungdomsskolen har ligeledes udarbejdet en
klassiske, trekantede borde kan stilles op på andre
pædagogisk
designguide
til
indretning
af
måder (indskolingsleder).
læringsmiljøer, som understøtter fritidsområdets
behov og ønsker. Denne guide bygger ovenpå det
tekniske og pædagogiske programkatalog for skoleudbygning.

Data, forskning og lokale erfaringer
Den udarbejdede status (2019) på de eksisterende skoler i Aarhus Kommune, viser at 17 skoler har under 6,8
m2 børneareal pr. elev. De 6,8 m2 er skoleudbygningsprogrammets anbefaling. Hvis arealerne på skolerne er
udfordret på flere indeklimaparametre sammen med lidt areal, så er eleverne optimalt udfordrede på flere
leder, og det kan have negativ betydning for læringsmiljøet. Den udarbejdede status indeholder en
systematisk vurdering af det fysiske læringsmiljø på alle folkeskolerne i Aarhus.
På baggrund af den visuelle gennemgang i 2019 er Børn og Unge kommet frem til følgende vedr. skolernes
fysiske rammer: Skolernes børneareal udgør i alt 270.785 m2,
heraf er de 104.857 m2 er vurderet til at være teknisk
”Budgettet til at skabe fysiske læringsutidssvarende, og de 98.357 m2 er vurderet at være pædagogisk
miljøer er forsvindende lille. Det svarer
utidssvarende. Der er således 165.928 m2, som er vurderet til
til nye stole og borde til ét klasselokale
at være teknisk tidssvarende eller moderne. 172.428 m2 er
(skoleleder).
vurderet til at være pædagogisk tidssvarende eller moderne.
24

Med andre ord, så ligger der en større anlægs- og renoveringsopgave forbundet med at alle skoler kommer
op på tidssvarende niveau – hvilket også er et billede der genkendes af de lokale ledere i Børn og Unge.
I forbindelse med indflytningen på skolerne, er de fysiske rammer på fritids- og ungdomsskoleområdet,
teknisk set kommet op på tidssvarende niveau. I forbindelse med – og i forlængelse af indflytningen på
skolerne, opleves der lokalt både gode og mindre gode eksempler. Hvor det lykkedes (som fx Sødalsskolen)
opnår man en forbedring af de fælles inde- og udeområder, som skolen og klubben benytter. Der er dog
også en lang række eksempler på at det ikke er uproblematisk at flytte klubberne ind på skolen.
På baggrund af RULL-processerne, hvor klubberne er flyttet ind på skolerne, er de lokale erfaringer fra
fritidsområdet, at det er afgørende, at RULL-processerne tænkes ’hele vejen igennem’, med fokus på at
etablere et ligelige forhold imellem skole og fritid. Dette handler om den fysiske indretning. Men det
handler også i høj grad om det daglige samarbejde og at man indgår aftaler om hvem der i hverdagen
træffer beslutninger om brug og indretning af fælles lokaler og områder.
Case: Det ”pædagogiske rumprogram på klubområdet
Det ’pædagogiske rumprogram’ på Fritids- ungdomsskoleområdet har fokus på hvordan klubbens fysiske
rum, kan være en tredje pædagog, som kan være med til at styrke de unges ressourcer inden for de
forskellige parameter i kvas-vital. Denne tænkning skaber muligheden for pædagogisk at kunne kode og
begrunde hvorfor og hvordan der skal indrettes. Men det er lige så afgørende, at rum og indretningen
heraf, spejler medlemmer og brugeres behov, reflekterer forskelle i alder og interesser, er fleksible og
tilgængelige og hele tiden fremstår som relevante og brugbar for så mange som muligt. Fritids- og
ungdomsskoleområdet arbejder i så vid udstrækning som muligt, altid med afsæt i et reelt
ungeinddragende perspektiv. Det betyder at der afvikles små og store processer i forbindelse med
opdatering eller nyindretning af lokaler, der har til formål at kunne skabe rammer der imødekommer de
unges behov, samtidig med, at de fysiske rammer bedst på mulig vis giver muligheden for at kunne
arbejde pædagogisk med de unge.

Børnenes og de unges oplevelse af de fysiske rammer på skolerne
Elevernes besvarelse på trivselsundersøgelsen viser, at 55,7% af eleverne på Aarhus’ skoler synes godt om
udeområderne på deres skole. Spredningen fra skole til skole er stor. På skolen hvor færrest synes om
udeområderne er 29% glade for udearealerne, og på den skole hvor flest synes om udeområderne, er 85,7%
glade for udeområderne.
1,9% synes godt om deres skoles undervisningslokaler. Også her ses dog en stor spredning, idet 34,2% synes
om undervisningslokalerne, på skolen med lavest tilfredshed. 78,6% synes om undervisningslokalerne på den
skole med højeste tilfredshed med undervisningslokalerne.
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Hvad angår toiletforholdene, som er lidt af
en klassiker ift. de fysiske rammer på
skolerne, men som ikke desto mindre
betyder meget for eleverne, så er 12% af
eleverne enige eller meget enige i, at
toiletterne på Aarhus’ skoler er pæne og
rene. Der ses en meget stor spredning
mellem skoler – fra 1% som synes
toiletterne er pæne og rene på en skole til
71% af eleverne på en anden skole. Der
kan i trivselsmålingen ses en sammenhæng
mellem elevernes generelle trivsel og
vurdering af skolens fysiske rammer.

Jeg synes godt om undervisningslokalerne på skolen
(andel enige og meget enige)

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40% 34,2%
30%
20%
10%
0%

78,6%

51,9%

Skoler

26

27

Rammesætning
Hvor elevfraværet igennem en årrække var faldende, har vi de seneste år set en stigning. Denne stigning ses
ikke kun Aarhus, men er en udvikling, der ses i hele landet. Denne tendens kan være medvirkende til, at der
på tværs af ledernetværk i Børn og Unge har været bred enighed om at pege på fravær som et tema til denne
kvalitetsrapport.
Når vi går tættere på data, kan vi se, at fraværet stiger i takt med elevernes klassetrin. Vi ved også fra
forskning såvel som tidligere kvalitetsrapporter, at elevernes trivsel og faglige udbytte hænger sammen med
deres tilstedeværelse. Når vi skal omsætte denne viden til indsatser, er det vigtigt at holde sig for øje, at
fravær ikke bare er fravær. Fravær er ofte et symptom på noget andet – et udtryk for, at noget ikke fungerer
helt som det burde i et barns liv.
Nogle elever kan være fraværende, fordi de har svært ved at følge med i skolen. Undervisningen kan her
opleves som nederlag. Andre elever kan være fraværende fordi, de ikke er føler sig som en del af
fællesskabet. En tredje gruppe kan være fraværende fordi de har ondt livet. Det kan være angsten eller
depressionen har bidt sig fast. Det kan være familien går igennem en svær periode.
Fravær har således mange årsager. Det betyder også, at der er stor forskel på fraværsproblematikker, og der
bør derfor også være forskel på den måde, vi arbejder med fraværet på. Der er ikke blot én løsning. En elev
med en fraværsproblematik er en opgave for alle professionelle omkring barnet.
Når der er så stort fokus på fravær skyldes det dels, at fravær er en indikator for, hvordan barnet eller den
unge har det, og dels, at vi ved, at fravær hænger sammen med barnets faglige udvikling og videre færd frem
i livet mod ungdomsuddannelse, job mv.
Grundlæggende kan det siges, at det er svært at lære noget, hvis man ikke er til stede. Men det er også svært
at lære noget, hvis man ikke har det godt.
Den brede sundhedsfremmende indsats kan hjælpe med at forebygge, at eleverne bliver syge. På samme
måde forebygger den brede trivselsfremmende indsats fravær ved at hjælpe med at sikre, at skolen er et
behageligt sted for alle at være. Differentieret og inkluderende undervisning kan sammen med attraktive
læringsmiljøer forebygge, at fravær opstår og udvikler sig på baggrund af faglige udfordringer eller en
udfordrende klassekultur. Denne type indsatser kan med fordel refereres til som fremmødeindsatser.
Når fraværet bliver mere markant, skal der andre og ofte mere målrettede indsatser til. Hvis årsagen bag
fraværet skal findes i, at livet gør så ondt, at eleven har svært ved at overskue sit skoleliv, så kalder det måske
på et samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Hvis årsagen skal findes i familiære
problemer, så kalder det måske på et samarbejde med Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og
Beskæftigelse (MSB). Når vi arbejder med fravær, er det afgørende at se det hele barn.
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Rammer for arbejdet med elevernes fravær og fremmøde
Fraværskategorier
Ifølge bekendtgørelsen om elevers fravær fra undervisningen i
folkeskolen skal elevernes fravær registreres på én af tre kategorier.
Kategorien sygdomsfravær skal benyttes i situationer, hvor en elev
er fraværende på grund af sygdom.
Kategorien lovligt fravær skal benyttes i situationer, hvor en elev
ekstraordinært har fået fri. Elevens lærer kan godkende fravær ifm.
eksempelvis en begravelse el.lign. Perioder længere end én dag skal
godkendes af skolens ledelse.
Kategorien ulovligt fravær skal benyttes i to forskellige situationer.
Dels hvis skolens ledelse på baggrund af en konkret individuel
vurdering ikke kan godkende den ekstraordinære frihed. Foruden
ikke-godkendt ferie omfatter ulovligt fravær også situationer, hvor
hverken skolen eller forældrene er bekendt med årsagen til elevens
fravær.

Opfølgning på opmærksomhedskrævende fravær
Skolelederne modtager månedligt en mail-advisering med en liste
over de elever, hvis fravær har et mønster, der kalder på
opmærksomhed. En elev har opmærksomhedskrævende fravær,
hvis han/hun har:1
• 11 eller flere fraværstilfælde det seneste skoleår
• 10% samlet fravær det seneste skoleår
Der kan være mange grunde til, at en elev i en periode er
fraværende. Det er derfor ikke ensbetydende med, at det faktisk er
bekymrende. Det er skoleledelsen opgave i samarbejde med
klasselæreren/klasseteamet at vurdere, om den konkrete elevs
fravær giver anledning til bekymring. Hvis dette er tilfældet, skal der
udarbejdes en handleplan i samarbejde med elevens forældre.
Afhængigt af problemstillingen bør man også overveje, om f.eks.
PPR, FU eller MSB bør inddrages.
1) Den liste, som skolelederen modtager, inkluderer også elever,
der har haft enten:
•
4 eller flere fraværstilfælde den seneste måned
•
10% ulovligt fravær den seneste måned

Reglen om 15 % ulovligt fravær
Bekendtgørelsen stiller krav om, at, der skal ske underretning til
MSB, hvis et barns ulovlige fravær overstiger 15 % i løbet af et
kvartal. Dernæst skal MSB forholde sig til et eventuelt stop i
børne- og ungeydelsen.
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Status over elevfravær i Børn og Unge
I skoleåret 2018/19 var eleverne i skolerne i Aarhus Kommune i gennemsnit fraværende i 5,6 % af
skoledagene. Det svarer til 11,6 dage og er en svag stigning over de seneste tre år. Samme tendens gør sig
gældende på landsplan. Derudover kan nævnes, at 19,9 % af eleverne har et opmærksomhedskrævende
fraværsmønster.
Gennemsnitlig fraværsprocent

Skoleår

2016/17

2017/18

2018/19

Aarhus Kommune

5,4%

5,6%

5,6%

Hele landet

5,6%

5,9%

5,9%

Elevernes fravær i 18/19:
• Gennemsnitligt fravær: 5,6 %
eller 11,6 dage
• Andel med opmærksomhedskrævende fravær: 19,9 %

Underliggende ses en markant forskel i fraværet på tværs af klassetyper. I 2018/19 var fraværet i gennemsnit
11,0 % blandt elever i specialklasser og på specialskoler, mens det var 9,7 % blandt elever i
modtagelsesklasser. Til sammenligning var det gennemsnitlige fravær i almenklasser 5,5 %.
Der tegner sig desuden et klart mønster af, at fraværet stiger med elevernes klassetrin. I 2018/19 var fraværet
i gennemsnit 4,9 % i indskolingen, 5,3 % på mellemtrinnet, 7,2 % i udskolingen, og 12,7 % i de kommunale
10. klasser. Fra tidligere kvalitetsrapporter og yderligere analyser ved vi desuden, at tidlig fravær er en stærk
indikator for senere fravær.

Fravær fordelt på de tre fraværskategorier for elever i 0. – 10. klasse

20%
31%
Lovligt fravær
Sygdom
Ulovligt fravær

49%

Når vi opdeler elevernes fravær på de tre fraværskategorier, falder knap halvdelen af al fravær i kategorien
sygefravær. Det lovlige fravær udgør 31 %, mens det ulovlige fravær udgør 20 %. Over de seneste fem år, har
denne fordeling været overvejende stabil.
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Betydning og konsekvenser af børn og unges fravær
Som vist ovenfor er der fortsat en række elever i de aarhusianske folkeskoler, som har et ikke ubetydeligt
fravær. Sammenlignet med deres klassekammerater står disse elever i en udfordrende position i forhold til
en række parametre såvel socialt som fagligt og uddannelsesmæssigt. Forskning peger på, at skolefravær kan
påvirke børn og unges emotionelle, sociale og faglige udvikling negativt. På kort sigt kan skolefravær føre til
dårligere skolepræstationer end forventet, færre oplevelser af mestring, stress, social isolation,
familiespændinger og -konflikter. På lang sigt kan det føre til frafald på ungdomsuddannelser, manglende
uddannelse, problemer med at få arbejde, økonomiske problemer, angst og depression (Kearney, 2008).
Med hensyn til elevernes faglige niveau, kan det opgøres på forskellig vis på forskellige tidspunkter i løbet af
et barns skoletid. Én af måderne, hvorpå elevernes faglige niveau måles er igennem PISA-testene. Læs mere
om ’Faglig udvikling’ i rapportens næste kapitel.
Hvad angår det faglige niveau i PISA-testene finder forskerne således en statistisk signifikant sammenhæng
mellem elevernes faglige resultater og deres fravær – selv når der kontrolleres for elevernes
socioøkonomiske baggrund. Uanset elevernes baggrund påvirker fravær altså elevernes faglige resultater i
en negativ retning (VIVE 2019).
Med dette i mente er det også interessant, at den gennemsnitlige elev, der afsluttede 9. klasse i sommeren
2019 på det tidspunkt efter 10 års skolegang havde været fraværende i 0,6 skoleår. Som det fremgår af
nedenstående figur, dækker dette tal over væsentlige variationer i det akkumulerede fravær. 52 % af
eleverne har i løbet af et helt skoleliv (10 skoleår) et akkumuleret fravær svarende til under et halvt skoleår.
37 % af eleverne har i løbet af deres skoletid været fraværende i hvad der svarer til mellem et halvt og et helt
skoleår, mens 11 % har været fraværende i over 200 skoledage, hvilket svarer til over et helt skoleår.
Akkumuleret fravær over de seneste 10 skoleår, for elever, der afsluttede 9. kl. i sommeren ’19
51,8 %
(1089 elever)
37,1 %
(781 elever)

11,1 %
(234 elever)

Under et halvt skoleår

Et halvt til et helt skoleår

Et helt skoleår og derover

Som beskrevet ovenfor findes der i de seneste PISA-undersøgelser en statistisk signifikant negativ effekt af
fravær på elevernes faglige niveau. Det betyder med andre ord, at fravær, alt andet lige, fører til dårligere
faglige resultater. Denne sammenhæng kan ligeledes findes i Børn og Unge, hvor det akkumulerede fravær
er sammenholdt med elevernes afgangskarakterer. Her viser data, at den gruppe elever, der over et helt
skoleliv har været fraværende under et halvt skoleår i gennemsnit får 8,3 i karaktergennemsnit til deres
afgangseksamen. Til sammenligning opnår de elever, der i alt har været fraværende i over et helt skoleår et
karaktergennemsnit på 5,7 til afgangseksamen. Dette fremgår af figuren på næste side.
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Det skal dog noteres, at der i analyserne ikke er kontrolleret for andre forhold som eksempelvis socioøkonomi
og lignende. Forskellen i afgangskarakterer kan således ikke alene tilskrives niveauet af fravær. I lyset af
tidligere beskrevet forskning må det forventes, at betydningen af fravær for elevens faglige niveau enten
mindskes eller forstærkes, alt efter elevens socioøkonomisk baggrundsforhold.
Karaktergennemsnit fordelt på akkumuleret fravær
9,0

8,3

8,0

7,3

7,0
5,7

6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
Under et halvt skoleår

Et halvt til et helt skoleår Et helt skoleår og derover

Konsekvenserne af de unges fravær rækker desuden udover folkeskolen og afgangseksamen. Analyser af de
unges ungdomsuddannelse viser, at unge med opmærksomhedskrævende fravær i folkeskolen er
overrepræsenteret i gruppen af elever, der afbryder en ungdomsuddannelse.

Håndtering af fravær og forskellige fraværstyper
Oftest skelnes mellem de forskellige fraværstyper – og med god grund. Men i forhold til den undervisning
eleven går glip af, er det mindre afgørende, hvorvidt der er tale om sygdom, lovligt, eller ulovligt fravær. I
den henseende er fravær, fravær. Dette faktum sætter begrebet ”lovligt fravær” i et særligt lys, og kaster en
række dilemmaer af sig. Under den inddragende proces i udarbejdelsen af denne kvalitetsrapport har flere
skoleledere således påpeget dilemmaerne omkring ”lovligt fravær”. Én af disse skoleledere udtaler:
”Udfordringen er at elevernes skolegang møder forældrenes ret til 6 ferieuger. Her bliver løsningen for de
fleste familier at vælge at bede eleverne fri, og vi kan som skole ikke gøre noget ved det. Vi kan appellere til
forældrene, men oftest er valget om ferie truffet inden vi bliver spurgt”
Som det fremgår af dette citat, er det ikke den del af det lovlige fravær, der relaterer sig til en fridag for at
komme til begravelse i nærmeste familie, der er udfordrende, men derimod de mange forældres ønske om
at tage børnene med på ferie, og dermed ud af skolen indenfor de årlige 200 skoledage. Flere ledere bakker
op om dette synspunkt, og udtaler eksempelvis:
”Kulturen blandt forældre er svær at påvirke - de opfatter det som ”en ret” at tage deres børn ud, når de
vælger at tage på ferie. Der er jo undervisningspligt og ikke skolepligt i Danmark.”
Som det fremgår af disse citater, er denne type fravær svær at gøre noget ved for Børn og Unges skoleledere,
og svær for dem at agere i. Det vurderes af skolelederne ikke som et spørgsmål om fravær eller ej, men
snarere som et spørgsmål om, hvorvidt fraværet accepteres som lovligt, eller registreres som ulovligt.
Hvis det ud fra en konkret, pædagogisk og individuel vurdering, vurderes, at den pågældende ferie vil have
en negativ effekt for barnets egen skolegang eller resten af klassen, vil fraværet blive registreret som ulovligt.
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Hvis dette er tilfældet, vil fraværet dermed spille ind i den nye regel om 15 % ulovligt fravær. Den nye regel
stiller krav om, at, der skal ske underretning til MSB, hvis et barns ulovlige fravær overstiger 15 % i løbet af
et kvartal. Dernæst skal MSB forholde sig til et eventuelt stop i børne- og ungeydelsen.
Det er fortsat for tidligt at gisne om, hvorvidt den nye 15 % lovgivning vil nedbringe den del af fraværet, der
er relateret til ferier udenfor skolernes ferieuger. Med afsæt i devisen om, at fravær er fravær, hvad angår
tabt undervisningstid, er det ligeledes relevant at rette blikket mod, hvordan den resterende del af
fraværsproblematikken håndteres.
I den forbindelse er det relevant at vende blikket mod Vestergårdsskolen, der over de seneste tre skoleår har
oplevet det største fald i fraværet. Det interessante i fraværsudviklingen for Vestergårdsskolen er især, at det
faldende fravær på skoleniveau er drevet af et markant fald blandt eleverne i udskolingen. Det generelle
fraværsbillede er, at fraværet stiger i takt med elevernes klassetrin. Mens det generelle fravær er nedbragt
med 2,4 dage pr. elev, er fraværet i udskolingen faldet med 8,6 dage i samme periode. I forhold til
håndteringen af fravær på Vestergårdsskolen oplyser skoleleder Dorthe Kjærulff Christensen, at de på
Vestergårdsskolen har arbejdet målrettet med fraværsudfordringerne, og blandt andet har indført SMSordning til forældrene, hvis eleven er fraværende, ligesom der også er arbejdet med italesættelsen af
omfanget af fravær. Eksempelvis italesættes det over for både forældre og elever, at 10 % fravær er meget
fravær, og svarer til et helt års undervisning i løbet af et skoleforløb – og dette plejer at gøre indtryk.
Den enkelte skole kan således gøre mange ting for at nedbringe elevernes fravær, særligt hvis der arbejdes
systematisk og målrettet med det. Andre konkrete tiltag, der er kommet frem under netværks- og
distriktsmøderne, tæller blandt andet opringninger til eleverne hvis de ikke møder frem eller
orienteringsbreve til forældrene hvis deres børn er fraværende fra skolen uden tilladelse. Også samarbejdet
mellem skolen og fritidscenter og klub fremhæves som et muligt værktøj til at nedbringe elevernes fravær,
særligt for en bestemt gruppe elever.
Thomas Sprogø, afdelingsleder i Fritidscenter Hasle-Ellekær fortæller her om, hvordan medarbejderne i
praksis kan samarbejde på tværs af skole og fritidscenter om elevernes fraværsproblematikker:
”I Fritidshuset Ellekær har vi nogle generelle aftaler med Ellekærskolen, samtidig med at vi har lavet
fraværsindsatser på enkelte elever. De generelle aftaler er, at vi er opmærksomme på børn, der flakker rundt
i området, i og omkring Bispehaven, i skoletiden. Hvis vi ser dette, italesætter vi det overfor eleven og
kontakter en af elevens lærere og forældre.
Konkret har vi lavet en indsats for en elev, der i en periode har haft det svært i overgangen fra en anden skole
til Ellekærskolen. Eleven pjækkede meget og løj overfor mor og far om at gå i skole, men i stedet gik eleven
rundt i området og ventede på, at kunne gå hjem uden at mor opdagede det. Vi samarbejdede derfor med
skolen om at reducere fraværet, og få eleven inkluderet i klassen. Vi lavede en 4 måneders indsats, hvor vi tog
en gruppe elever fra klassen med i nogle aktiviteter for at ryste dem sammen omkring et mere konstruktivt
og inkluderende fællesskab.”
Efter indsatsens afslutning vurderer personalet selv, at indsatsen er lykkes, blandt andet på baggrund af et
rigtig godt samarbejde mellem pædagoger fra fritidscentret og lærerne på skolen. Det konkrete forløb var
blevet udarbejdet af fritidscentret og derefter kvalificeret af skolens lærere med kendskab til den konkrete
elevgruppe. Selvom det er yderst vanskeligt at måle den direkte effekt af sådan en indsats, så oplever
medarbejderne i dag et mindre fravær blandt eleverne, ligesom der opleves færre konflikter i klassen
samtidig med at forældresamarbejdet er blevet forbedret. Medarbejderne vurderer desuden at denne type
indsats styrker og udvider samarbejdet mellem fritidscentret og skolen.
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Fravær som symptom – de bagvedliggende årsager
Som beskrevet i rammesætningen af dette tema, er fravær oftest et symptom på et andet bagvedliggende
problem eller udfordring, som den enkelte elev kæmper med. Dette underbygges blandt andet af Børn og
Unges egne data, hvor andelen af elever med opmærksomhedskrævende fravær er næsten dobbelt så stort
blandt elever med lav livstilfredshed, sammenlignet med elever med høj livstilfredshed. Ligeledes oplever
elever i specialklasser og på specialskoler en lavere livstilfredshed sammenlignet med deres jævnaldrende i
almenklasser, hvilket korrelerer med, at eleverne i specialklasser og på specialskoler også har et højere
fravær.
For at underbygge yderligere henvises til Undervisningsministeriet, der i 2016 har gennemført analyser af
sammenhængen mellem trivsel og fravær. Knap 270.000 4.-9.-klasseselevers besvarelser af
trivselsundersøgelsen i 2015 er blevet sammenholdt med de samme elevernes skolefravær. Resultaterne er
entydige og påviser en statistisk signifikant sammenhæng mellem trivsel og sygefravær, samt trivsel og
ulovligt fravær. Undervisningsministeriets resultater påviser, at elever i trivsel har statistisk signifikant mindre
fravær end elever, der ikke trives (Undervisningsministeriet 2016).
Dette forskningsmæssige fund understøtter desuden praksiseksemplet fra forrige side, hvor den pågældende
elevs fravær faldt væsentligt da det lykkedes skole og klub i samarbejde at skabe et inkluderende fællesskab,
hvor eleven blev en del af klassens sociale fællesskab.
Med afsæt i Undervisningsministeriets landsdækkende undersøgelse og den seneste PISA-undersøgelse
(beskrevet i forrige afsnit) er det dokumenteret, at hvis vi lykkes med at bringe vores børn og unge i trivsel,
så øges deres fremmøde, og de opnår dermed bedre faglige resultater samt bedre forudsætninger for at
opnå deres fulde potentiale. Og netop dét er Børn og Unges kerneopgave jf. Børne- og ungepolitikken.
Derfor er det også vigtigt at være undersøgende på, hvilke årsager der kan ligge bag, når eleverne ikke
kommer i skole. Det vil være fokus i dette afsnit.
Der er i 2019 gennemført et større forskningsprojekt omkring danske skoleelevers fravær. Undersøgelsen
bygger på 983 elevbesvarelser, lærerbesvarelser for 946 elever og forældrebesvarelser for 453 elever fra fem
aarhusianske folkeskoler. I projektet undersøges, hvilke faktorer, der adskiller gruppen af elever med højt
fravær fra gruppen med lavt fravær. Resultaterne viser, at der overordnet er tre faktorer, der er drivende for
elevernes skolefravær. Det drejer sig om individuelle faktorer, familiemæssige faktorer og skolemæssige
faktorer (Lomholt, Arendt, Bolvig & Thastum, 2019). De underliggende faktorer fremgår af nedenstående
box.
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Faktorer, hvor elever med højt fravær adskiller sig signifikant
fra elever med lavt fravær:
(Lomholt, Arendt, Bolvig & Thastum, 2019)
Individuelle faktorer:
1. Psykologiske faktorer:
• Flere emotionelle problemer som angst og
depression
• Flere adfærdsproblemer
• Flere problemer med jævnaldrende
2. Fysiske faktorer:
• Flere besøg hos lægen og flere smerteproblemer
Familiemæssige faktorer:
• Flere problemer i familien relateret til opdragelse
• Flere skilsmissefamilier og enlige forsørgere
• Færre fædre med længevarende uddannelse og flere
forældre med en kort uddannelse
• Flere familier med lav indkomst og med en arbejdsløs
forælder.
Skolemæssige faktorer:
• Mindre tilfredshed med skolen
• Mindre tiltro til at kunne klare skolerelaterede opgaver
• Lærerne oplevede et dårligere skole-hjem-samarbejde
og vurderede, at eleverne klarede sig dårligt fagligt.

Som det fremgår af ovenstående box, er der tale om faktorer og årsager til fravær, der typisk vil relatere sig
til fraværskategorierne sygefravær og ulovligt fravær. Dette kombineret med Undervisningsministeriets
undersøgelse fra 2016, der påviser en sammenhæng mellem trivsel og netop sygefravær og ulovligt fravær
gør, at fokus i dette afsnit primært vil være på disse to fraværskategorier. Mere konkret de bagvedliggende
årsager til fraværet, samt håndteringen heraf.
Netop sygefravær og ulovligt fravær beskæftiger den norske forsker og professor Trude Havik sig med i
hendes arbejde og forskning. Trude Havik skelner indenfor den ulovlige fraværskategori mellem to
hovedårsager; pjæk og skolevægring. Fælles for elever med enten pjæk eller skolevægring er det manglende
stærke fællesskab. For de elever, der pjækker, kommer det til udtryk ved manglende motivation og interesse
i skolens undervisning, hvorfor de vælger et mere tiltalende og spændende fællesskab udenfor skolen, mens
det for skolevægrerne kommer til udtryk gennem manglende tryghed i det fællesskab de indgår i, i skolen
(Havik 2019).
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Foruden gruppen af elever, der er fraværende på grund af
skolevægring, findes også en gruppe børn og unge, der har
skolevægringssymptomer, men som alligevel går i skole. Disse
elever ligner på mange parametre elever med skolevægring,
men forskellen er, at disse elever kommer i skole, til trods for
megen stress og stort ubehag. Disse elever kan virke kede af
det, trætte, vrede eller kan have et ønske om at være alene og
i fred. En sådan adfærd kan let misforstås som mangel på
motivation, eller at eleverne er dovne, trætte og uoplagte.
Denne misforståelse kan føre til negativ respons fra lærerne og
dermed endnu større ubehag for eleven ved at møde op dagen
efter (Havik, 2019)

”Tidlige tegn er, at skolevægrere ofte klager
over kvalme, hovedpine eller mavesmerter,
især om morgenen eller aftenen før en
skoledag. Dette er somatiske eller
psykosomatiske lidelser, som normalt går
over, så snart de får at vide, at de slipper for
at gå i skole, eller i weekender og ferier.
Dette ubehag kan være knyttet til særlige
fag, lærere eller aktiviteter, for eksempel
idræt eller svømning, at skulle have en
prøve, mundtlig fremlæggelse af et
gruppearbejde eller andre krævende sociale
eller faglige aktiviteter i skolen.” Havik 2019

Trude Havik påpeger ligeledes, at det ofte er disse eller lignende symptomer, der ligger bag en del af
sygefraværet, da det tit kan være svært for både elever og forældre at skelne mellem
skolevægringssymptomer og reel sygdom. Som konsekvens heraf kan der under kategorien sygefravær ligge
noget trivselsrelateret fravær, der rækker udover den traditionelle influenza, som kan ramme alle elever
uanset deres trivsel – og som er det, der oftest forstås ved kategorien sygefravær.

Forskellige bagvedliggende årsager kalder på forskellige tilbud og løsninger
Når en elev og/eller familie tilbydes hjælp til at arbejde med en fraværsproblematik, bør den tilbudte indsats
vælges med afsæt i, hvilke faktorer, der er de primære årsager til elevens fravær.
Individuelle faktorer:
Skyldes fraværet primært de individuelle faktorer som beskrevet i box’en på foregående side, er et
samarbejde med PPR måske det mest rigtige med henblik på at få barnet tilbage på det rette trivselsmæssige
spor. PPR har således flere konkrete indsatser rettet mod de børn og unge, der har det svært med sig selv,
og som følge deraf ikke kommer i skole. Nogle af de konkrete indsatser som elever og familier kan blive
tilbudt gennem et samarbejde med PPR er eksempelvis ’Back2School’ og ’Fremskudt børnepsykiatri’ som
beskrevet nedenfor:
Back2School

Fremskudt børnepsykiatri

Målsætningen med Back2School er at hjælpe børn med et stort fravær med
at komme tilbage i skole og få dem til at trives med at være i skole. Målet er
desuden at hjælpe barnet og forældre til at få løst de problemer, som er
medvirkende til, at barnet finder det svært at komme i skole.

Et 3-årigt projekt under Sundhedsstyrelsen (201921), der hjælper børn og unge med angst og
depression.

Fraværsindsatsen Back2School er målrettet alle børn i Aarhus Kommune
med et særligt fokus på skoleområdet.
Back2School er et manualbaseret program, hvor interventionen rettes mod
det enkelte barns vigtigste grunde til og motiver for fraværet fra skolen.
Interventionen er en kombination af en funktionel og en kognitiv
adfærdsterapeutisk tilgang.
Programmet indeholder ti sessioner, og bygger på principperne fra kognitiv
adfærdsterapi, rettet mod såvel internaliserende som eksternaliserende
problemer hos barnet. Dette foregår med barnet og/eller forældre samt
møder med skolen. Hele forløbet strækker sig over ca. 3 måneder, og der er
en opfølgende samtale ca. 3 måneder efter sidste session.

Målet er at nedbringe antallet af børn og unge,
der udvikler angst og depression, og samtidig øge
trivslen hos disse.
I projektet vil et team bestående af kommunale
psykologer, læger, familierådgivere og behandlere, med faglig sparring fra
børnepsykiatrisk afdeling på Aarhus
Universitetshospital, undervise og vejlede børn,
forældre og fagprofessionelle i at afhjælpe
symptomer på lettere angst og depressionen.
På nuværende tidspunkt er der fire deltagende
skoler og tre deltagende dagtilbud

36

Familiemæssige faktorer:
Hvis fraværet i højere grad skyldes de familiemæssige faktorer, vil det rette tilbud til eleven og familien måske
snarere findes i samarbejdsfladerne mellem Børn og Unge og MSB. Tit og ofte er virkeligheden særdeles
kompleks, og en elevs fraværsproblematik er måske et mix af en række forskellige faktorer. Det er således
ikke svært at forestille sig, at det vil smitte af på både de individuelle og skolemæssige faktorer, hvis en elev
oplever udfordringer af familiemæssig karakter udenfor skolen. Derfor opleves det også af Børn og Unges
skoleledere som en udfordring at vælge det rigtige tilbud, og især samarbejdet med MSB fremhæves af flere
skoleledere som værende særligt udfordrende.
Skolelederne peger især på det, der beskrives som ”kassetænkning”, hvor det opleves, at der som
udgangspunkt er meget lidt hjælp at hente før klokken 15.00, da opgaven indtil da angiveligt ses som
værende skolens. Generelt opleves det, at vi som samlet system mangler tilbud, der er målrettet elever og
familier med massive fraværsproblematikker, og hvor børnene ikke går i specialklasse eller specialskole. Der
savnes med andre ord et tilbud, hvor MSB og Børn og Unge samarbejder om en fælles koordineret indsats.
Dette er en problematik, der fra Børn og Unge og MSBs side er opmærksomhed på, og der er således igangsat
et tættere samarbejde på tværs af de to magistratsafdelinger med henblik på at styrke indsatsen på netop
dette område. Fokus i den styrkede indsats vil være at forbedre arbejdet og indsatserne relateret til de
fraværsproblematikker, der placerer sig i samarbejdsfladerne mellem Børn og Unge og MSB. Det konkrete
samarbejde forventes at udmønte sig i konkrete initiativer, der forventes igangsat eller implementeret i 2.
halvår 2020.

Skolemæssige faktorer:
Hvis en elevs fraværsproblematik skyldes skolemæssige faktorer, peger indsatsen og løsningen i høj grad ind
i denne kvalitetsrapports forrige kapitel omkring læringsmiljøer. Differentieret og inkluderende undervisning
kan sammen med attraktive læringsmiljøer i vid udstrækning forebygge de faktorer, vi forskningsmæssigt
ved fører til, at fravær opstår og udvikler sig.
Herunder præsenteres en analyse af sammenhængen mellem elevernes sociale trivsel i skolen og deres
fravær. Der er taget udgangspunkt i elevtrivselsmålingen og Undervisningsministeriet indeks for social trivsel
i skolen. Dette indeks består af spørgsmål om elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen
og fællesskabet, samt tryghed og mobning.
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Som det fremgår af figuren nedenfor, er der en tydelig
sammenhæng mellem elevernes sociale trivsel i skolen og
deres fraværsmønster. Dette fald illustreres med linjen i
figuren. Interessant er det også, at det særligt er det ulovlige
fravær, der korrelerer med elevernes sociale trivsel. Elever
med en trivsels-score på 2 ud af 5 har over dobbelt så mange
dages ulovligt fravær som elever med en trivselsscore på 5 ud
af 5.

UVMs indeks for social trivsel dækker
over følgende spørgsmål:
•
•
•
•
•

Er du glad for din klasse?
Føler du dig ensom?
Jeg føler, at jeg hører til på min skole.
Jeg kan godt lide pauserne i skolen.
De fleste af eleverne i min klasse er venlige
og hjælpsomme.
Andre elever accepterer mig, som jeg er.
Er du blevet mobbet i dette skoleår?
Er du bange for at blive til grin?
Hvor ofte føler du dig tryg i skolen?

•
•
•
•

Antal fraværsdage

Sammenhæng mellem social trivsel og fravær

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Ulovligt fravær
Lovligt fravær
7,0

Sygdom
3,7

5,1

2,8
3,6

1,9

3,4

3,2

6,7

6,7

5,6

5,0

1-2
(lavest social trivsel)

2,1-3

3,1-4

4,1-5
(højest social trivsel)

Score på indikator for social trivsel

Størstedelen af de indikatorer, der indgår i Undervisningsministeriets indeks for social trivsel kredser om et
attraktivt læringsmiljø som forudsætning for det stærke inkluderende fællesskab. Dette understreger igen
vigtigheden af et godt læringsmiljø for alle børn.
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Fravær på tværs af individuelle, familiemæssige og skolemæssige faktorer
En så skarp opdeling i tre faktorer (individuelle, familiemæssige og skolemæssige) som ovenfor, kan virke
enkel og simpel, men tit og ofte er virkeligheden mere kompleks, og en elevs fraværsproblematik er måske
et mix af alle tre faktorer. Til at hjælpe både eleven, familien og skolen med disse bredere
problemkomplekser har Børn og Unge et dedikeret fraværsteam, der netop har til formål at operere på tværs
af ovenstående faktorer, og blandt andet stå for kontakten til alle de relevante parter i et fraværsforløb.

Fraværsteamet
Fraværsteam samarbejder med kommunens skoler omkring elever, der har fraværsproblematikker.
Fraværsteamet kan rekvireres af skolernes ledelse, hvis de har en elev, hvor fravær bekymrer og de er tvivl om, hvordan
de skal håndtere sagen. Teamet vil i sagen sidde ved siden af skolens ledelsesrepræsentant og vejlede og rådgive skolens
ledelse og lærer i, hvordan de kan få eleven tilbage i skole og leve op til deres forpligtigelser overfor eleven. Teamet taler
også med elevens forældre og tilbyder dem rådgivning i forhold omkring elevens skolegang og tilbagevenden til denne.
Fraværsteamet arbejder sammen med alle de øvrige aktører, der måtte være omkring elevens skolegang og familie.
Teamet kan også rekvireres af skoler der ønsker hjælp til at blive mere systematiske i deres arbejde med fraværssager og
mere systematisk i deres arbejde med tidlig opsporing af fraværsproblematikker.

Som organisation repræsenterer Børn og Unge en række af de professionelle fagpersoner omkring barnet. I
fællesskab og på tværs af fagligheder spiller Børn og Unge således en væsentlig rolle i børnene og de unges
trivsel, udvikling, læring og dannelse. Det er derfor vigtigt at tilstræbe at se på det hele barn i den konkrete
kontekst. Hertil følger en bevidsthed om, at fraværsproblematikker kan opstå på grund af forskellige faktorer
- og en bevidsthed om, at de tilbudte indsatser bør tage udgangspunkt i de bagvedliggende årsager til
fraværet.
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Faglig udvikling i løbet af skoleforløbet
Status på de nationale faglige mål
Med folkeskolereformen er der fastsat nationale mål og resultatmål for elevernes faglige færdigheder og
udvikling. De faglige resultatmål opgøres på baggrund af de nationale test, der er ét af flere værktøjer, som
undervejs i elevens skoleforløb kan give et billede af, om eleven er på rette vej. Ti test er obligatoriske fra 2.
til 8. klassetrin.
Resultater af de nationale test, herunder på de
nationale resultatmål, er fortrolige og må ikke
offentliggøres af hensyn til, at kommuner og
skoler ikke må kunne rangordnes. Det må
offentliggøres, om målene er indfriet, men
ikke hvor langt man er fra målet
Det første nationale resultatmål er, at mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de
nationale test. Aarhusresultaterne for 2019 viser, at det nationale mål er opfyldt i 8. klasse i både dansk,
læsning og matematik, mens der endnu ikke er målopfyldelse på de øvrige klassetrin. Andelen af elever i
Aarhus, der er gode til at læse og regne i de nationale test i 2019, ligger på eller lidt over landsgennemsnittet
på de forskellige klassetrin. Der er dog en mindre tilbagegang fra sidste år i andelen af elever med gode
resultater i dansk og matematik på alle klassetrin.
Det andet nationale resultatmål er, at andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år
for år. Resultaterne viser, at andelen af de allerdygtigste generelt set er nogenlunde uændret. Andelen af de
allerdygtigste elever i dansk og matematik i Aarhus ligger generelt lidt over landsgennemsnittet.
Det tredje nationale resultatmål er, at andelen af elever med dårlige resultater i læsning og matematik skal
reduceres år for år. Andelen af elever med dårlige resultater i Aarhus ligger nogenlunde på niveau med sidste
år. Der er generelt lidt færre elever med dårlige resultater end i landet som helhed.
Tilbagegangen i andelen af elever, der er gode til at læse og regne i de nationale test i Aarhus, understreger
relevansen i de faglige indsatser i Børn og Unge, der skal styrke børn og unges kompetencer inden for sprog,
læsning og matematik, herunder den styrkede indsats for ord- og talblinde børn. Indsatserne forstærkes
fremadrettet med den såkaldte STEAM-strategi (Science, Technology, Engineering, Art og Maths). STEAM er
betegnelsen for en tværfaglig tilgang til læring, der skal bidrage til at øge børnenes interesse i fagområderne
og give kompetencer til at navigere i en tid, der er præget af nye teknologier og behov for grøn omstilling.
På netværks- og distriktsmøderne pegede flere skoleledere på, at der er sat betydelige spørgsmålstegn ved
de nationale tests pålidelighed, dels som pædagogisk redskab for den enkelte elev, dels som generelt
måleredskab. Andre skoleledere gav udtryk for, at de nationale test er det bedste redskab, der pt. er til
rådighed til at sætte fokus på elevernes læring gennem skoleforløbet. Det blev således nævnt, at der uden
de nationale test kan komme til at mangle et redskab, der systematisk kan vise elevernes udvikling.
En række skoleledere gav eksempler på en systematisk praksis i forhold til refleksion over og opfølgning på
børnenes testresultater. Det kan være i form af konferencer i årgangs- eller fagteams (fx i dialog med det
pædagogiske læringscenter), hvor vejledere og faglærere i dansk og matematik koordinerer de test, der skal
tages, og efterfølgende reflekterer systematisk over, hvad testene siger om klassen eller enkelte børn, og om
der er tendenser, der gør at der skal sættes ind.
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Elevernes faglige progression
På netværks- og distriktsmøderne var der stor opmærksomhed på, at faglig progression for alle børn og unge
er afgørende for at indfri det nationale mål og målet i børne- og ungepolitikken om, at alle børn skal blive så
dygtige, som de kan. Elevernes faglige progression kan forstås som den faglige udvikling eller tilvækst inden
for et fagområde, som eleverne gennemgår over tid.
Mens der er mange typer data, der viser udviklingen fra år til år for forskellige årgange af elever, er der ikke
mange data på et bydækkende niveau, der giver mulighed for at følge progressionen for de samme elever
over tid. Det er dog muligt at følge elevernes progression fra første standpunktskarakter i 8. klasse til
afgangsprøverne i 9. klasse – i alt 7 karakterer. Standpunktskarakteren skal afspejle elevens aktuelle faglige
niveau, dvs. i hvor høj grad eleven lever op til de faglige mål, som gælder på det tidspunkt, hvor karakteren
gives. Nedenstående figur viser udviklingen i karaktergennemsnittet for de elever, der gik op til
afgangsprøverne i 9. klasse i 2018/2019.

Årgangen oplevede en markant fremgang i karaktergennemsnittet fra 6,3 ved den første
standpunktskarakter i 8. klasse til 7,3 ved sidste standpunktskarakter i 9. klasse samt ved den efterfølgende
afgangsprøve. Med afsæt i lærernes karaktergivningspraksis indikerer analysen således, at eleverne er inde i
en positiv faglig progression igennem de to sidste år i folkeskolen. Der har været det samme mønster i de
seneste fire skoleår. Det er ikke muligt at sammenligne med landstal, da standpunktskarakterer i 8. klasse
ikke opgøres på landsplan.
I elevtrivselsmålingen findes indikationer på elevernes egne oplevelser af, om de er inde i en god faglig
udvikling. Godt 70 % af eleverne er således enige eller helt enige i, at de gør gode fremskridt i skolen og at
de klarer sig godt fagligt i skolen. Langt hovedparten af de øvrige elever har svaret i den neutrale kategori
’hverken enig eller uenig’. Besvarelsen er udtryk for, at langt de fleste elever har forholdsvis høj faglig
selvtillid, og at denne er lidt højere end landsgennemsnittet.
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Andel elever i 4.-9. klasse, der er enig eller helt enig i udsagnet:
"Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen."
2016/17

2017/18

2018/19

Aarhus Kommune

72,8%

71,0%

71,8%

Hele landet

70,7%

69,9%

69,1%

Andel elever i 4.-9. klasse, der er enig eller helt enig i udsagnet:
"Jeg klarer mig godt fagligt i skolen."
2016/17

2017/18

2018/19

Aarhus Kommune

74,6%

72,0%

73,0%

Hele landet

70,9%

70,4%

69,4%

FU-området spiller en vigtig rolle i understøttelse af børnenes og de unges læring i et fritidsperspektiv. Den
seneste klubtrivselsundersøgelse fra 2018 viste, at to ud af tre klubmedlemmer (68 pct.) er ‘enig’ eller ‘helt
enig’ i, at de lærer nyt i klubben. Lidt flere svarer, at de lærer nyt i fritidsklubben end i ungdomsklubben. 62
pct. er ‘enig’ eller ‘helt enig’ i, at de lærer mere om sig selv i klubben.
På netværks- og distriktsmøderne blev det fremhævet af en række skoleledere, at lærere og pædagoger
arbejder med forskellige typer data om deres elevers faglige progression. Det kan være resultater fra
nationale test, test af opnåede kompetencer som følge af et undervisningsforløb, diagnostiske test samt
kvalitative data. Derudover arbejdes med den enkelte elevs faglige udvikling med afsæt i læringsplatformen
og elevplanen. Det blev betonet, at datamateriale, der siger noget om progressionen, styrker viden om den
enkelte elevs, klasses, eller årgangs udvikling over tid og effekten af de indsatser, der igangsættes.
På møderne blev det dog nævnt af flere skoleledere, at der kan være behov for at sætte yderligere fokus på
systematikken omkring arbejdet med den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen og den
fælles refleksion om og dokumentation af elevernes læring.

Fagligt niveau ved afslutning af skoleforløbet
Karaktergennemsnit efter 9. klassetrin
Ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin aflægger eleverne folkeskolens 9. klasseprøver. Består
eleverne prøverne, har de folkeskolens afgangseksamen, som er en del af adgangskravene til både de
gymnasiale uddannelser, hf og erhvervsuddannelserne.
Udover at karakterer har direkte betydning for den enkelte elevs adgang til en ungdomsuddannelse, er det
faglige niveau også vigtigt i forhold til fastholdelse på en ungdomsuddannelse efter afslutning af skolen,
ligesom personlige og sociale kompetencer også spiller en vigtig rolle. En analyse af Aarhusdata viser således,
at gruppen af unge med lave karaktergennemsnit i 9. klasse relativt set har væsentligt flere afbrud på deres
efterfølgende ungdomsuddannelse end gruppen af unge med høje karakterer.
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Det samlede karaktergennemsnit i Aarhus Kommune for alle elever under ét ligger i 2019 på 7,3 og har været
forholdsvist stabilt over de senere år. Ser man alene på almenklasseeleverne i 9. klasse, er
karaktergennemsnittet steget inden for de seneste tre år (fra 7,2 til 7,4). Karaktergennemsnittet for elever
på specialskoler og i specialklasser er 4,6 og har ligget relativt stabilt igennem de senere år.
Generelt har Aarhus ligget ca. 0,3 karakterpoint over landsgennemsnittet igennem de seneste fem år. Aarhus
er således nr. 17 ud af de 98 kommuner ift. karaktergennemsnittet. Det indikerer, at de aarhusianske
afgangselever under ét har et relativt højt fagligt niveau ved afslutningen af deres skolegang i sammenligning
med elever i resten af landet.
Det højeste gennemsnit på tværs af fagene findes i engelsk (8,2) efterfulgt af fællesprøve i naturfagene (7,5)
samt matematik (7,3) og dansk (7,1). Samme mønster findes på landsplan.
Det samlede karaktergennemsnit dækker over en
betydelig spredning mellem skolerne (se figur til
venstre). Den lavest scorende folkeskole har et
gennemsnit på 4,3 for almenklasserne, mens den
højest scorende folkeskole har et gennemsnit på 8,8
for almenklasserne. Variationen understreger i sig
selv, at opgaver og udfordringer lokalt har en
forskellig karakter.
På distriktsmøderne pointerede en række ledere, at
de sætter pris på, at skolens indsats og børnenes
udbytte også udtrykkes i andre indikatorer end karakterer, og at indsatsen ses i et bredere perspektiv. Jf.
skolens formålsparagraf har skolen bl.a. til opgave at give børnene og de unge gode personlige og sociale
kompetencer, bl.a. for at de har mulighed for at fastholde en ungdomsuddannelse. I et 0-18-årsperspektiv
skal dagtilbud, skole og fritidstilbud således være alment dannende og bidrage til at udvikle børn og unges
generelle livsduelighed. Arbejdet med at klæde børnene og de unge på ift. de nye arenaer de indtræder i er
ligeledes vigtigt. Ifølge lederne er det således fortsat vigtigt, at den faglige og pædagogiske indsats også måles
med andre tilgange og i et længere perspektiv.
Case: Pilotprojekt med Karakterfri hverdag i Aarhus
I skoleåret 2019/2020 nedtones karaktererne i dansk og matematik for eleverne på 8. årgang på Skæring
Skole. I stedet arbejder lærere og elever med formativ feedback i skriftlig dansk og individuelle
læringsskemaer i matematik. Indsatsen understøttes af to årlige samtaler mellem lærer og elev om
elevernes faglige og almene udvikling. Samtalen er med til at styrke relationen og sætte ord på og mål for
elevernes personlige og faglige udvikling.
Motivationen for at deltage i projektet var en oplevelse af en usund præstationskultur i elevgruppen. Målet
med indsatsen er, at der skabes et læringsmiljø med en positiv læringskultur, hvor eleverne finder mening
i egen læring og motiveres for dybdelæring. Herunder, at formativ feedback indgår som et naturligt
element i læringsmiljøet – både for eleverne og lærerne.
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Andel elever med mindst 2 i dansk og matematik
For at få adgang til optagelse på erhvervsuddannelse skal eleverne have mindst 2 i gennemsnit i både dansk
og matematik ved 9. klasseprøverne. 87,9 % opnåede mindst 2 i gennemsnit i både dansk og matematik i
2019, svarende til at ca. hver ottende elev ikke opnåede mindst 2.

Note: Undervisningsministeriet har gjort opmærksom på, at landstallet er behæftet med usikkerhed, hvorfor det ikke vises her.

Der er en betydelig forskel mellem almenklasselever og elever i specialskoler og -klasser i forhold til andelen
af elever, der opnår mindst 2 i gennemsnit. Ni ud af ti almenklasseelever (93%) består dansk og matematik i
9. klasse, mens det for specialeleverne ligger på 13%. Andelen har for begge klassetyper ligget nogenlunde
stabilt over de seneste fem år.
På tværs af skolerne er der en markant spredning i forhold til andelen af elever med mindst 2 i
karaktergennemsnit. På fem skoler har samtlige elever mindst 2 i karaktergennemsnit, mens det på en skole
er godt halvdelen (52,4%), der har mindst 2 i gennemsnit.
Erfaringer fra ’Alle elever til folkeskolens prøver’
I Aarhus har der været konstateret en lav andel af
elever i specialklasser og specialskoler, som har aflagt
prøver og som påbegynder en ungdomsuddannelse.
På denne baggrund har byrådet igangsat
kompetenceudviklingsprojektet ”Alle elever til
folkeskolens prøver”, som løber i en treårig periode
fra august 2017 til medio 2020. Projektet er for alle
lærere og pædagoger i specialklasser og på
Langagerskolen samt PPR. Visionen er at skabe
optimale læringsmiljøer, hvor elevernes potentiale
forløses bedst muligt. Målet er, at en større andel af
elever i specialklasser og specialskoler i fremtiden
vurderes uddannelsesparate og går til folkeskolens
prøver for derefter at påbegynde en
ungdomsuddannelse.

En væsentlig forudsætning for, at eleverne kan
forlade skolen med mindst karakteren 2 er, at de
aflægger de obligatoriske prøver ved afslutning af 9.
klasse. Status for alle elever under ét er her, at 89 %
har aflagt alle bundne prøvefag i 9. klasse. 94 % af
almenklasseeleverne har aflagt alle bundne prøver,
mens det for elever i specialskoler og -klasser er 9 %.
Flere specialklasseelever er gået op til mindst én
prøve i 9. klasse de seneste tre år (fra 42 % til 74 %).
På netværks- og distriktsmøderne er denne udvikling
i prøvefrekvens for specialklasseeleverne blevet
fremhævet af skolelederne som bemærkelsesværdig.

En tidligere analyse af Aarhusdata har set nærmere
på, hvad der karakteriserer gruppen af elever, der
ikke består dansk og matematik. Næsten halvdelen af
eleverne har dansk som andetsprog og næsten
halvdelen har eller har haft en foranstaltning efter serviceloven. Godt en tredjedel af eleverne var indskrevet
på en specialskole eller i en special- eller modtagelsesklasse, og en fjerdedel af eleverne kommer fra familier,
hvor ingen af forældrene har gennemført en uddannelse ud over grundskolen. Derudover har mere end
halvdelen skiftet skole én eller flere gange, halvdelen har et opmærksomhedskrævende fraværsmønster.
Analysen peger dermed på, at det er en sammensat gruppe af elever, der ikke består dansk og matematik i
9. klasse.
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På distriktsmøderne blev det af en række skoleledere nævnt som en udfordring, at inklusionen af elever med
særlige behov eller udfordringer kan være en krævende opgave for lærerne og pædagoger i dagligdagen. Det
handler om at finde den rette balance i arbejdet med at rumme den enkelte elev og på samme tid at sikre
fællesskabets faglige udvikling. Flere skoleledere nævnte desuden som en udfordring, at nogle elever via det
frie skolevalg gennemgår mange skoleskift, ikke mindst i udskolingen. Flere skoler oplever således at modtage
forholdsvis mange elever i udskolingen, herunder fagligt svage elever, hvor der er forholdsvis kort tid for
skolen til at arbejde med elevernes faglighed.
På et strukturelt plan nævnte flere skoleledere, at de nogle gange oplever for snævre rammer og for lidt
fleksibilitet og spillerum i tilrettelæggelsen af skoledagen. Det nævnes, at der er en forholdsvis stram
lovgivning, herunder fx fælles mål, minimumstimetal, holddannelsesregler, faste strukturer og desuden
mange projekter. Der er løbende et behov for at udfordre rammerne og sikre spillerum til afprøvning af
øvebaner, eksperimenter og mellemformer.

Uddannelsesparathed
Skolen skal vurdere elevernes uddannelsesparathed ud fra elevens faglige, personlige, sociale og
praksisfaglige forudsætninger. Vurdering af elevernes parathed i forhold til at vælge og gennemføre en
ungdomsuddannelse er en proces, som starter i 8. klasse. Vurderingen skal sikre, at de ikkeuddannelsesparate elever støttes med en skole- og vejledningsindsats frem mod afslutningen af 9. eller 10.
klasse.
Andel elever, der er vurderet uddannelsesparate
Klassetrin
Jun 2019
8. klasse
74,2 %
9. klasse
79,0 %
Kilde: UU Aarhus. I tabellen indgår alle elever uanset klassetype på folkeskoler og frie grundskoler i Aarhus Kommune. De faglige
kriterier er forskellige i 8. og 9. klasse, hvorfor tallene ikke kan sammenlignes. De faglige kriterier er ændret for elever i 8. klasse fra
2017/18 og for elever i 9. klasse fra 2018/19, hvorfor tallene ikke kan sammenlignes tilbage i tid. Der kan ikke umiddelbart
sammenlignes med et landsgennemsnit, idet opgørelsesmetoden er forskellig.

Ved den afsluttende parathedsvurdering i juni 2019 blev
hhv. 25,8 pct. af alle elever i 8. klasse og 21,0 pct. af alle
elever i 9. klasse vurderet ikke uddannelsesparat. Ser man
alene på elever i specialklasser og specialskoler blev alle
elever enten fritaget fra uddannelsesparathedsvurdering
eller erklæret ikke-uddannelsesparate. Pga. ændrede
faglige kriterier i 8. og 9. klasse er det ikke muligt at
konkludere på udviklingen over tid. Der er store forskelle
mellem de enkelte skoler. For elever i 8. klasse spænder
andelen af uddannelsesparate elever således fra 16,7 pct.
til 96,0 pct. og i 9. klasse spænder det fra 38,5 pct. til 95,9
pct. Ungdomsskolens indsats er et vigtigt bidrag i forhold
til at gøre de unge uddannelsesparate. Ungdomsskolens
tilbud rummer bl.a. faglig undervisning i fritiden og
samarbejde med folkeskolen om udbud af valgfag.

OCN – papir på alsidige kompetencer
Fritids- og ungdomsskoleområdet arbejder med
uddeling af Open College Network (OCN) beviser
til unge som led i at dokumentere uformel læring
og kompetencer. OCN bygger på, at al læring er
værd at anerkende og synliggøre, at
anerkendelse af læring skal ske i små skridt, og at
det tager udgangspunkt i og udformes efter
deltagernes behov. OCN-forløb opbygges som
strukturerede, certificerede forløb. Der kan gives
bevis for alle de kompetencer, som man gerne vil
vise, at man kan. Det kan blandt andet være
kunnen inden for pasning af dyr, digital
dannelse, bestyrelsesarbejde og
arbejdsmarkedskompetencer mv. De unge kan
både bruge beviserne, når de skal søge job eller
ind på en uddannelse gennem kvote 2.
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Gennem valgfagstilbud i samarbejde mellem folkeskolerne og fritids- og ungdomsskoleområdet kan der
skabes bredere tilbud, etableres lærings- og interessefællesskaber på tværs samt tilbydes attraktive og
autentiske læringsmiljøer. Desuden er der et tæt samarbejde med ungdomsuddannelserne for at facilitere
brobygning og sammenhæng fra folkeskole til ungdomsuddannelse.
På ledernetværksmøderne var der en optagethed af de unges uddannelsesvalg og
uddannelsesparathedsvurderingen. Der er opmærksomhed på, at en gruppe af elever vurderes ikke
uddannelsesparate, hvilket er en stor udfordring. Der er bl.a. fokus på muligheden for en endnu tidligere
fælles foregribende indsats, jf. også den byrådsbesluttede ungehandlingsplan. Derudover nævnes, at fokus i
endnu højere grad skal rettes væk fra selve vurderingen (som kan blive oplevet som et nederlag for den
enkelte elev) og hen til, hvordan vi bedst muligt hjælper unge med at finde vej fra grundskole til
ungdomsuddannelse.
Som eksempler på, hvordan der arbejdes med udfordringen, nævnes der på skole- og FU-området flere
eksempler på, hvordan der arbejdes målrettet med at skabe de bedste forudsætninger for alle børns
deltagelsesmuligheder i læringsmiljøerne. Flere skoler arbejder med forskellige ’håndholdte’ indsatser for
børn og unge, som på forskellige måder har det svært. Hårup Skole har fx igangsat ”Fredagsholdet”, som er
et hold på ca. 10-12 udskolingselever med forskellige udfordringer. Målet med holdet er at fastholde og
inkludere gruppen af elever i læringsfællesskabet ved at styrke eleverne fagligt, øge deres selvværd og gøre
dem mere afklarede i forhold til deres valg af ungdomsuddannelse. Der er fokus på undervisning tilpasset
gruppen og på at vise bredden i uddannelsesvalget (fx besøg på Teknisk Skole og Gøglerskolen mv).
MOVE-intensive læringsforløb i Børn og Unge
MOVE-intensive læringsforløb har til formål at give et intensivt fagligt løft til elever i 8. og 9. klasse, der
vurderes ikke-uddannelsesparate og i risiko for ikke at bestå dansk og matematik ved afgangsprøverne i
9. klasse. Et vigtigt element i Børn og Unges MOVE-forløb er, at der både er fokus på udvikling af
elevernes faglige niveau sammen med udvikling af elevernes personlige og sociale kompetencer. Der er
tale om intensive forløb over 5 dage, der gennemføres af Børn og Unges egne medarbejdere fra MOVE, i
tæt samarbejde med faglærere fra elevernes skoler og personale fra fritids- og ungdomsskoleområdet.
Et vigtigt element i MOVE-forløbene, er at forældrene inddrages, og at der sker en direkte overlevering
til elevens skole sammen med eleven, så der sikres transfer i forhold til deres fortsatte skolegang.
Forløbene giver eleverne et fagligt løft og ny motivation for læring. Børn og Unge har derfor i 2019
besluttet at videreføre MOVE med en fast bevilling, hvorved der årligt kan tilbydes et MOVE-forløb til
300 elever.

Faglig løfteevne
Det er velbelyst, at skolernes faktiske karaktergennemsnit hænger sammen med mange forskellige forhold,
herunder elevernes sociale baggrund. For at bidrage til at tegne et mere nuanceret billede af skolernes
’løfteevne’ er det således relevant at kunne tage højde for elevernes baggrundsforhold.
Den socioøkonomiske reference er et statistisk beregnet udtryk, som viser hvordan elever på landsplan med
samme baggrundsforhold som skolens elever har klaret 9. klasseprøverne. Undervisningseffekten beregnes
som forskellen mellem skolernes faktisk opnåede karaktergennemsnit og den socioøkonomiske reference.
Elever i specialklasser indgår ikke i beregningen.
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Set over den seneste treårige periode (2016/17-2018/19) har det faktiske karaktergennemsnit for eleverne
på folkeskolerne i Aarhus været på niveau med det forventede gennemsnit i forhold til elever i resten af
landet med samme baggrundsforhold.
Ser man på de enkelte folkeskoler, er der tre skoler med et karaktergennemsnit, der er signifikant højere end
forventet (Gammelgaardskolen, Søndervangskolen og Tilst Skole), mens tre andre folkeskoler har et
karaktergennemsnit, der er signifikant lavere end forventet. De øvrige skoler ligger på det karakterniveau,
der statistisk set kan forventes i forhold til elevsammensætningen.

Gammelgaardskolen – eksempler på systematisk praksis
Skolelederen fremhæver, at skolen har fagligt dygtige, ambitiøse og udviklingsorienterede
medarbejdere. Ledelsen prioriterer, at lærere og pædagoger kontinuerligt uddanner sig inden for både
faglige og relationelle områder, og vejledernes viden sættes systematisk i spil blandt medarbejderne.
Forklaringen på løfteevnen skal også findes i skolens kultur og ikke kun i specifikke faglige indsatser. På
skolen gives der plads til faciliterede refleksioner blandt de pædagogiske medarbejdere. Kulturen er
præget af fællesskab og tillid mellem børn, forældre, lærere, pædagoger og ledere. Den er udviklet
gennem en årrække, og den kommer til udtryk gennem blandt andet stemningen og tonen på skolen. På
skolen arbejder man systematisk med at involvere forældre og sætte deres ressourcer i spil og
understøtter dialog, åbenhed, nysgerrighed og interesse.

Tilst Skole – eksempler på systematisk praksis
Ifølge skolelederen er der mange forskellige elementer, der spiller en rolle i forhold skolens faglige
resultater. På to årlige klassekonferencer udpeger skoleledelsen, skolesocialrådgiveren og klassens
lærere de elever, som har behov for særlige faglige indsatser. Der laves efterfølgende faglige indsatser i
forhold til de børn, der vurderes at have behov for det, i form af håndholdte faglige forløb.
Skolesocialrådgiveren arbejder målrettet med at tage hånd om sociale sager og om
angstproblematikker. Læsning er et vigtigt indsatsområde for skolen, og det kommer til udtryk gennem
omfattende brug af faglig læsning. Udvalgte elever undervises i et såkaldt styrkecenter, hvor fokus er på
at lære eleverne alternativer til en adfærd, der kan hindre deres læring. Skolen benytter sig også gerne
af læringstilbuddet MOVE Aarhus med henblik på blandt andet at styrke trivsel og læring. Der er
samarbejde med det lokale gymnasium om forløb i forhold til talentundervisning.

Søndervangskolen – eksempler på systematisk praksis
Skolelederen fremhæver bl.a. betydningen af den nye form for skole-hjem-samtaler, som afholdes på
skolen. Elevreviews er betegnelsen for de statussamtaler, som afholdes fire gange årligt mellem lærere,
elever og forældre. Her opstiller elever og lærere i fællesskab faglige mål for eleven, som alle parter
hjælper hinanden med at nå frem til næste samtale. Målene er tydelige og opnåelige, og hyppigheden af
samtalerne gør elevernes progression tydelig for dem selv og for deres forældre. Disse elevreviews har
medvirket til at skabe en endnu tættere relation mellem skole og hjem og til at sætte fokus på, at
kerneopgaven om elevens læring og udvikling er et fælles anliggende.
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På netværksmøderne har en række ledere peget på, at det er vigtigt at sætte fokus på den faglige løfteevne,
og om vi er gode nok til at løfte alle børn – også de børn som klarer sig godt fagligt. Flere nævnte, at denne
form for korrigering giver et mere retvisende billede og sammenligningsgrundlag, idet selv almenklasser kan
have meget forskellige elevsammensætninger. Det blev pointeret, at det er relevant at komme tættere på,
hvad man gør de steder, hvor man løfter børnene mest i forhold til den socioøkonomiske reference. Der kan
være vigtig viden at hente fra dem, der vedvarende ligger højt. Der efterlyses således et større indblik i,
hvordan elevernes socioøkonomiske baggrund kan give mere viden om, hvilke indsatser der virker i forhold
til skolernes løfteevne.

Chanceulighed og social arv
Det er et nationalt mål for folkeskolens udvikling, at folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund
i forhold til faglige resultater. Jf. børne og unge-politikken skal alle børn og unge have mulighed for at udvikle
og udfolde egne potentialer optimalt, og betydningen af negativ social arv skal mindskes. Arbejdet med at
håndtere den negative sociale arv er således vigtigt, jf. også gentænkningen af tilbuddene til børn og unge i
Gellerup, Toveshøj og Ellekær og den senere beslutning om et nyt attraktivt skoletilbud.
I tabellen er elevernes testresultater i hhv. dansk læsning og matematik opdelt efter forældrenes højeste
fuldførte uddannelsesniveau. Tallene viser en klar sammenhæng mellem testresultater og
forældrebaggrund: Jo højere uddannelsesniveau hos forældrene, desto højere testresultater hos eleven.
Disse forskelle gør sig gældende for både dansk læsning og matematik og hele vejen op igennem
skoleforløbet.

Andel elever med gode resultater i de nationale test fordelt på forældrenes højeste fuldførte uddannelse
2018/19
Dansk, læsning

2. klasse

4. klasse
6. klasse
Grundskole

Matematik

8. klasse

3. klasse

6. klasse
Grundskole

8. klasse

Ungdomsuddannelse

Ungdomsuddannelse

Videregående uddannelse

Videregående uddannelse

Note: Akse- og skalaangivelse er udeladt som følge af reglerne om, at de nationale testresultater er fortrolige.
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I forhold til karakterer ses det samme mønster som for de
nationale test. Her var karaktergennemsnittet (i 2018) for
elever med forældre med grundskolen som højeste fuldførte
uddannelse på 4,8, mens karaktergennemsnittet for de øvrige
elever var på 7,4 – altså et gab på 2,6 karakterpoint.
Karaktergennemsnittet (i 2018) var også markant lavere for
udsatte elever (elever, som på et tidspunkt i deres liv har
modtaget
en
foranstaltning
efter
serviceloven).
Karaktergennemsnittet for denne gruppe var således 5,4,
mens det for de øvrige elever var på 7,5 – altså en forskel på
2,0 karakterpoint.

Forskning om social arv
Rockwool Fondens undersøgelse ”Den sociale
arv har konsekvenser hele livet” (2017) viser,
at de sociale skel, vi ser hos børn allerede ved
fødslen og i de første leveår, for mange
danner fundamentet til en livslang ulighed.
Der er markante forskelle i børns
karakteristika, evner og færdigheder på tværs
af deres baggrund allerede tidligt i livet –
endda helt fra fødslen. Disse gennemsnitlige
forskelle ses på alle alderstrin og for en bred
vifte af dimensioner, fx sundhed, uddannelse
og senere indkomstniveau. Rapporten peger
dog på, at en styrket (tidlig) indsats, stærkere
understøttelse, god undervisning også
understøtter fremtidig udvikling, fordi læring
avler læring. Derfor er understøttelse af
børns og unges udvikling fra 0-18 år i høj grad
en investering i fremtiden.

På distriktsmøderne har drøftelsen om børnenes og de unges
social arv samt ulige vilkår fyldt meget. Flere ledere påpegede,
at koden endnu ikke er knækket i forhold til at reducere
betydningen af den negative sociale arv. Som eksempler på
udfordringer nævnte lederne, at der kan være en tendens til,
at fx børn med dansk som andetsprog bliver mødt med lavere
forventninger end andre børn, hvilket kan forstærke
chanceuligheden. Det kan være forventningerne fra både de
professionelle, forældrene og børnene selv. Derudover kan læringsmiljøerne i hjemmene og forældrenes
forudsætninger for at støtte børnenes læring være markant svagere hos nogle grupper af forældre. Det er
ligeledes et opmærksomhedspunkt, at problematikken omkring chanceulighed er ujævnt fordelt på tværs af
byen.
Erfaringer fra ’Program for fagligt løft af de
svageste elever’
Undervisningsministeriet igangsatte i 2017 et
nationalt treårigt program for elevløft. Syv
Aarhusskoler har deltaget: Tovshøjskolen,
Læssøesgades
Skole,
Hasle
Skole,
Søndervangskolen,
Bakkegårdsskolen,
Skovvangskolen og Åby Skole. Skolerne har haft
mulighed for at få del i en årlig præmie, hvis de
mindskede andelen af elever, der ikke opnår
mindst 4 i gennemsnit i dansk og matematik. Fire
af skolerne har efter de første to år mindsket
andelen af fagligt svage elever. Der har generelt
været positive tilbagemeldinger fra de
deltagende Aarhusskoler om det understøttende
program. Ifølge skolerne er det ikke udsigten til
en statslig præmie til skolen, der gør en forskel,
men et stærkt fagligt fokus på elevernes læring,
tæt understøttelse fra læringskonsulenter,
kompetenceudvikling for ledelse og lærere i form
af
faglige
workshops,
redskaber
og
inspirationsmaterialer om det, der virker.

Som eksempler på systematisk arbejde med udfordringen
fremhæves de tidlige forebyggende indsatser, der starter
med sundhedsplejen og dagtilbuddet og fortsætter i
skolen og fritidstilbuddet, og som kan være med til at give
de svagest stillede bedre muligheder igennem resten af
deres liv. Det nævnes også, at det er vigtigt at have høje
forventninger og at turde stille krav til elever og forældre
– uanset baggrund. Der ligger en løbende opgave i at
formidle til gruppen af udsatte forældre, hvad det kræver
af forældrene, og hvordan forældrene – ud fra deres
forudsætninger – bidrager til at stimulere barnets
udvikling optimalt. Der gøres endvidere en stor indsats for
at sikre en professionel kvalitet i indsatsen, der fremmer
den hele udvikling omkring barnet, bl.a. gennem
kompetenceudvikling.
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Obligatoriske oplysninger i kvalitetsrapporten for folkeskoler 2020

1. Indledning
Dette bilag indeholder obligatoriske oplysninger om resultater for hver af kommunens folkeskoler og for
det samlede skolevæsen, jf. bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen.

Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten
Nationale måltal:
• Andel af elever, som er gode i dansk læsning og matematik i de nationale test
• Andel af de allerdygtigste elever i dansk læsning og matematik i de nationale test
• Andel af elever med dårlige resultater i dansk læsning og matematik i de nationale test
• Resultater af den obligatoriske trivselsmåling
Fælles indikatorer:
Karaktergivning
• Karaktergennemsnit 9. klasseprøver, dansk (alle fagdiscipliner), matematik (begge fagdiscipliner)
og bundne prøver i alt
• Socioøkonomiske referencer for 9. kl., bundne prøver i alt. (dvs. elevernes faglige niveau i
forhold til deres sociale baggrund)
• Andel af 9. klasseelever med 2 eller derover i både dansk og matematik
Overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse
• Elevens uddannelsesstatus 9 mdr. efter folkeskolens 9. og 10. klasse for det samlede skolevæsen
• Andel af elever, der tre måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse
• Andel af elever, der 15 måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse
• Andel af elever, der forventes at fuldføre en ungdomsuddannelse inden for 8 år efter afsluttet 9.
klasse
Klager
• Oplysninger om klager til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning
Midlertidige oplysninger
Kompetencedækning (skal indgå i kvalitetsrapporten til og med rapporten for skoleåret 2021/22)
• I hvilket omfang lærerne har undervisningskompetence fra læreruddannelsen i de fag, de
underviser i, eller på anden vis har opnået en tilsvarende faglig kompetence
Inklusion (skal indgå i kvalitetsrapporten til og med rapporten for skoleåret 2019/20)
• Andel af folkeskoleelever i kommunen der modtager undervisning i den almene undervisning
Resultatoplysningerne skal fremgå af kvalitetsrapporten for en treårig periode, i det omfang
data er tilgængelige herfor.
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2. Mål og resultatmål
2.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål
Med folkeskolereformen er der fastsat nationale mål og resultatmål for folkeskolens udvikling. Tallene for
2018/19 skal bruges til at vurdere, om skolerne når i mål med folkeskolereformens målsætninger. De
nationale mål og resultatmål er følgende:

1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
• Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.
• Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.
2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
• Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik uanset
social baggrund skal reduceres år for år.
3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden
og praksis.
• Elevernes trivsel skal øges.
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3. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
Det fremgår af folkeskoleloven, at alle resultater af de nationale test, herunder resultatmålene, er fortrolige.
Resultaterne må således ikke offentliggøres af hensyn til, at kommuner og skoler ikke må kunne rangordnes.
Det må dog offentliggøres, om målene for kommunen eller skolen er indfriet eller ej, men ikke hvor langt
man er fra målet. Kommunens eller skolernes udvikling kan ligeledes offentliggøres. Derfor afrapporteres der
ikke på de absolutte resultater i dette bilag, men på om målene for kommunen er opfyldt. De absolutte
resultater for kommunen under ét samt for alle skoler fremgår af et fortroligt bilag til Byrådet.

3.1. Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test
Tabel 3.1. Status på målet om, at mindst 80 pct. skal være gode til at læse og regne i de nationale test
Dansk/læsning 2. kl.
Dansk/læsning 4. kl.
Dansk/læsning 6. kl.
Dansk/læsning 8. kl.
Matematik 3. kl.
Matematik 6. kl.
Matematik 8. kl.

2016/17
Ikke opfyldt
Ikke opfyldt
Ikke opfyldt
Ikke opfyldt
Opfyldt
Ikke opfyldt
Ikke opfyldt

2017/18
Ikke opfyldt
Ikke opfyldt
Ikke opfyldt
Opfyldt
Opfyldt
Ikke opfyldt
Opfyldt

2018/19
Ikke opfyldt
Ikke opfyldt
Ikke opfyldt
Opfyldt
Ikke opfyldt
Ikke opfyldt
Opfyldt

Note: Elevernes præstationer i de nationale test opgøres med udgangspunkt i en kriteriebaseret skala med seks faglige niveauer.
Indikatoren omfatter elever med resultater, der karakteriseres som ’godt’, ’rigtigt godt’ eller ’fremragende’, dvs. de tre øverste
niveauer på 6-trinsskalaen.

3.2. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år
Tabel 3.2. Udvikling i andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik
Dansk/læsning 2. kl.
Dansk/læsning 4. kl.
Dansk/læsning 6. kl.
Dansk/læsning 8. kl.
Matematik 3. kl.
Matematik 6. kl.
Matematik 8. kl.

2017/18 til 2018/19
-0,7%point
-0,1%point
-0,1%point
-1,1%point
0,6%point
1,4%point
-0,5%point

Note: Elevernes præstationer i de nationale test opgøres med udgangspunkt i en kriteriebaseret skala med seks faglige niveauer.
Indikatoren omfatter elever med resultater, der karakteriseres som ’fremragende’, dvs. det øverste niveau på 6-trinsskalaen.
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4. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til
faglige resultater
4.1. Andelen af elever med dårlige læseresultater i de nationale test for læsning og
matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år.
Tabel 4.1 Udvikling i andelen af elever med dårlige resultater i læsning og matematik
Dansk/læsning 2. kl.
Dansk/læsning 4. kl.
Dansk/læsning 6. kl.
Dansk/læsning 8. kl.
Matematik 3. kl.
Matematik 6. kl.
Matematik 8. kl.

2017/18 til 2018/19
0,6%point
0,3%point
-0,2%point
0,1%point
0,9%point
-0,1%point
0,7%point

Note: Elevernes præstationer i de nationale test opgøres med udgangspunkt i en kriteriebaseret skala med seks faglige niveauer.
Indikatoren omfatter elever med resultater, der karakteriseres som ’mangelfuld’ eller ’ikke tilstrækkelig’, dvs. de to laveste
niveauer på 6-trinsskalaen.
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5. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem
respekt for professionel viden og praksis
5.1. Elevernes trivsel skal øges
Indikatoren ’Social trivsel’ bygger på 10 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes opfattelse af
deres tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning.
Indikatoren ’Faglig trivsel’ består af 8 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af egne
faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne.
Indikatoren ’Støtte og inspiration i undervisningen’ består af 7 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler
elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærernes hjælp og støtte.
Indikatoren ’Ro og orden’ indeholder 4 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevens oplevelse af ro og
støj i klassen samt klasseledelse.

Figur 5.1. Social trivsel, gennemsnit pr år, Aarhus

Note: Institutionstyper: Folkeskoler, Specialskoler for børn, Dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder.

Figur 5.2. Social trivsel, svarfordeling pr år, Aarhus

Note: Institutionstyper: Folkeskoler, Specialskoler for børn, Dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder.
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Figur 5.3. Social trivsel, svarfordeling pr år, hele landet

Note: Institutionstyper: Folkeskoler, Specialskoler for børn, Dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder.

Figur 5.4. Faglig trivsel, gennemsnit pr år, Aarhus

Note: Institutionstyper: Folkeskoler, Specialskoler for børn, Dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder.

Figur 5.5. Faglig trivsel, svarfordeling pr år, Aarhus

Note: Institutionstyper: Folkeskoler, Specialskoler for børn, Dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder.
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Figur 5.6. Faglig trivsel, svarfordeling pr år, hele landet

Note: Institutionstyper: Folkeskoler, Specialskoler for børn, Dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder.

Figur 5.7. Støtte og inspiration, gennemsnit pr år, Aarhus

Note: Institutionstyper: Folkeskoler, Specialskoler for børn, Dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder.

Figur 5.8. Støtte og inspiration, svarfordeling pr år, Aarhus

Note: Institutionstyper: Folkeskoler, Specialskoler for børn, Dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder.
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Figur 5.9. Støtte og inspiration, svarfordeling pr år, hele landet

Note: Institutionstyper: Folkeskoler, Specialskoler for børn, Dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder.

Figur 5.10. Ro og orden, gennemsnit pr år, Aarhus

Note: Institutionstyper: Folkeskoler, Specialskoler for børn, Dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder.

Figur 5.11. Ro og orden, svarfordeling pr år, Aarhus

Note: Institutionstyper: Folkeskoler, Specialskoler for børn, Dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder.
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Figur 5.12. Ro og orden, svarfordeling pr år, hele landet

Note: Institutionstyper: Folkeskoler, Specialskoler for børn, Dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder.
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6. Eleverne skal opnå et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen
6.1 Karaktergennemsnit i dansk, matematik og bundne prøvefag i 9. klasse
Figur 6.1. Karaktergennemsnit i bundne prøvefag, 9. klasse, Aarhus

Note: Institutionstyper: Folkeskoler, Kommunale ungdomsskoler, Specialskoler for børn, Dagbehandlingstilbud og
anbringelsessteder. Elevernes karaktergennemsnit beregnet for de elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver. Det viste
karaktergennemsnit er et gennemsnit af disse elevgennemsnit.

Figur 6.2. Karaktergennemsnit i dansk, 9. klasse, Aarhus

Note: Institutionstyper: Folkeskoler, Kommunale ungdomsskoler, Specialskoler for børn, Dagbehandlingstilbud og
anbringelsessteder. Elevernes karaktergennemsnit i dansk er beregnet for de elever, som har aflagt mindst 1 prøve i dansk. Det
viste karaktergennemsnit er et gennemsnit af disse elevgennemsnit.
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Figur 6.3. Karaktergennemsnit i matematik, 9. klasse, Aarhus

Note: Institutionstyper: Folkeskoler, Kommunale ungdomsskoler, Specialskoler for børn, Dagbehandlingstilbud og
anbringelsessteder. Elevernes karaktergennemsnit i dansk er beregnet for de elever, som har aflagt mindst 1 prøve i matematik.
Det viste karaktergennemsnit er et gennemsnit af disse elevgennemsnit.

6.2 Socioøkonomisk reference for karakterer
Den socioøkonomiske reference er et statistisk beregnet udtryk, som viser hvordan elever på landsplan
med samme baggrundsforhold som skolens elever har klaret afgangsprøverne. Socioøkonomisk refererer til
elevernes sociale og økonomiske baggrund, mens reference fortæller, at tallet kan bruges som et
sammenligningsgrundlag for skolens faktisk opnåede karakterer. I langt de fleste tilfælde vil en skoles
elever have klaret prøverne på niveau med andre elever på landsplan med samme baggrundsforhold.
Hvis en skoles gennemsnitskarakter er signifikant højere end dens socioøkonomiske reference, betyder det,
at skolens elever har klaret prøven bedre end elever på landsplan med samme baggrundsforhold.
Forskellen er statistisk signifikant.
Hvis en skoles gennemsnitskarakter er signifikant lavere end dens socioøkonomiske reference, betyder det,
at skolens elever har klaret prøven dårligere end elever på landsplan med samme baggrundsforhold.
Forskellen er statistisk signifikant.
Hvis en skoles gennemsnitskarakter ikke er signifikant højere eller lavere end dens socioøkonomiske
reference, betyder det, at man ikke kan sige, at skolens elever har klaret prøven bedre eller dårligere end
andre elever på landsplan med tilsvarende baggrundsforhold.
Tabel 6.1. Folkeskoler i Aarhus med et karaktergennemsnit i bundne prøvefag i 9. klasse, der
er statistisk signifikant højere eller lavere end skolens socioøkonomiske reference (3-årig)

2016/17-2018/19
Antal skoler signifikant højere end den socioøkonomiske reference
Antal skoler, hvor der ikke er signifikant forskel
Antal skoler signifikant lavere end den socioøkonomiske reference

3
39
3

Note: En elev indgår kun i gennemsnittet, hvis eleven har mindst fire karakterer. Elever i specialklasser og privatister
indgår ikke. Derudover indgår specialskoler ikke.
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7. Alle elever skal forlade folkeskolen med mindst karakteren 2 i dansk og
matematik
Indikatoren beskriver, hvor stor en andel af 9. klasses årgangen fra et givet skoleår, der fik mindst 2 i
gennemsnit i både dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøver.
Figur 7.1. Andel elever med mindst 02 i både dansk og matematik, 9. klasse, Aarhus

Note: Andelen beregnes som antallet af elever, der har opnået et karaktergennemsnit på mindst 2 i både dansk og matematik i
forhold til alle elever, der kendes fra karakterindberetningen. For hver elev beregnes et karaktergennemsnit af prøverne i dansk og
et karaktergennemsnit i matematik. Elever, der har aflagt alle prøver i både dansk og matematik og som mindst har opnået et
karaktergennemsnit på 2 i begge fag opfylder kriteriet. Elever, der ikke har aflagt alle prøver i dansk og matematik opfylder ikke
kriteriet.
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8. Ansøgning og overgang til ungdomsuddannelse
8.1. Overgang til ungdomsuddannelse, 3 måneder efter 9. klasse
Indikatoren beskriver, hvor stor en andel af eleverne, som tre måneder efter 9. klasse, er i gang med en
ungdomsuddannelse.
Figur 8.1. Overgang til ungdomsuddannelse, 3 måneder efter 9. klasse
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Note: Ved overgang forstås personer, som på statustidspunktet er i gang med en uddannelse, eller forinden har fuldført en
uddannelse. Året angiver det år, hvor eleven har afsluttet 9. klasse.

Figur 8.2. Overgang til ungdomsuddannelse, 3 måneder efter 9. klasse, Aarhus
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Note: Ved overgang forstås personer, som på statustidspunktet er i gang med en uddannelse, eller forinden har fuldført en
uddannelse. Året angiver det år, hvor eleven har afsluttet 9. klasse.
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Figur 8.3. Overgang til ungdomsuddannelse, 3 måneder efter 9. klasse, hele landet
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Note: Ved overgang forstås personer, som på statustidspunktet er i gang med en uddannelse, eller forinden har fuldført en
uddannelse. Året angiver det år, hvor eleven har afsluttet 9. klasse

8.2. Overgang til ungdomsuddannelse, 15 måneder efter 9. klasse
Indikatoren beskriver, hvor stor en andel af eleverne, som 15 måneder efter 9. klasse, er i gang med en
ungdomsuddannelse.
Figur 8.4. Overgang til ungdomsuddannelse, 15 måneder efter 9. klasse
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Note: Ved overgang forstås personer, som på statustidspunktet er i gang med en uddannelse, eller forinden har fuldført en
uddannelse. Ved overgang til uddannelse inden for 15 måneder betyder det, at personer, som har fuldført et grundforløb på en
erhvervsuddannelse, tæller med i gruppen af personer, der har overgang til en ungdomsuddannelse – også selvom de ikke er i gang
på statustidspunktet. Året angiver det år, hvor eleven har afsluttet 9. klasse.
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Figur 8.5. Overgang til ungdomsuddannelse, 15 måneder efter 9. klasse, Aarhus
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Note: Ved overgang forstås personer, som på statustidspunktet er i gang med en uddannelse, eller forinden har fuldført en
uddannelse. Ved overgang til uddannelse inden for 15 måneder betyder det, at personer, som har fuldført et grundforløb på en
erhvervsuddannelse, tæller med i gruppen af personer, der har overgang til en ungdomsuddannelse – også selvom de ikke er i gang
på statustidspunktet. Året angiver det år, hvor eleven har afsluttet 9. klasse.

Figur 8.6. Overgang til ungdomsuddannelse, 15 måneder efter 9. klasse, hele landet
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Note: Ved overgang forstås personer, som på statustidspunktet er i gang med en uddannelse, eller forinden har fuldført en
uddannelse. Ved overgang til uddannelse inden for 15 måneder betyder det, at personer, som har fuldført et grundforløb på en
erhvervsuddannelse, tæller med i gruppen af personer, der har overgang til en ungdomsuddannelse – også selvom de ikke er i gang
på statustidspunktet. Året angiver det år, hvor eleven har afsluttet 9. klasse.

17

Obligatoriske oplysninger i kvalitetsrapporten for folkeskoler 2020

8.3. Andel af 9. klasse årgang, der forventes at fuldføre mindst en ungdomsuddannelse
inden for 8 år efter 9. klasse
Indikatoren angiver andelen af elever i 9. klasse, som forventes at fuldføre mindst en ungdomsuddannelse
inden for 8 år efter 9. klasse og er baseret på Undervisningsministeriets såkaldte profilmodel.
Tabel 8.1. Status for ungemålsætning, 2018

Aarhus
Hele landet

Andel af ungdomsårgang
2018, som forventes at få
mindst en
ungdomsuddannelse inden
de er 25 år, dvs. 8 år efter 9.
klasse
85%

Antal unge uden
tilknytning til
uddannelse og
arbejdsmarked
2.791

85%

45.451

Andel af kommunes Kommunes andel af
unge uden
landets unge uden
tilknytning til
tilknytning til
uddannelse og
uddannelse og
arbejdsmarked
arbejdsmarked
4,7%
6,1%
6,6%

100,0%

Note: Data er fremskrevne værdier baseret på kommuneprofilmodel 2018. Kommune er bopælskommune

8.4. Ungdomsuddannelsesstatus 9 mdr. efter 9. eller 10. klasse
Indikatoren angiver andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 9 måneder efter 9. eller 10.
klasse, andelen der har afbrudt en ungdomsuddannelse i løbet af 9 mdr. og andelen der ikke har været i gang
med en ungdomsuddannelse i perioden.
Figur 8.7. Ungdomsuddannelsesstatus 9 mdr. efter de unge forlader grundskolen, Aarhus

Note: Med ungdomsuddannelse menes fuldtidsungdomsuddannelse: gymnasial og erhvervsfaglige uddannelser og STU. Enkelte er i
gang med en videregående uddannelse, de tælles her med under ungdomsuddannelse. Forberedende aktiviteter eller enkeltfags hf
tælles ikke med som en ungdomsuddannelse. Bemærk personer, som ikke er mødt op på uddannelsen eller har været der under en
måned tælles som ’ikke påbegyndt’.
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Figur 8.8. Fastholdelse i ungdomsuddannelse 9 mdr. efter de unge forlader grundskolen, Aarhus

Note: Med ungdomsuddannelse menes fuldtidsungdomsuddannelse: gymnasial og erhvervsfaglige uddannelser og STU. Enkelte er i
gang med en videregående uddannelse, de tælles her med under ungdomsuddannelse. Forberedende aktiviteter eller enkeltfags hf
tælles ikke med som en ungdomsuddannelse. Andel, der fastholdes i ungdomsuddannelse, er beregnet som: antal, der er i gang med
en ungdomsuddannelse 9 måneder efter afgang fra grundskolen ud af antallet, som har påbegyndt en ungdomsuddannelse i 9
måneders perioden.
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9. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning
Kvalitetsrapporten skal, ifølge lovgivningen, indeholde oplysninger om klager til Klagenævnet for
Specialundervisning. Klagenævnet er en uafhængig klageinstans, der kan træffe afgørelser i klagesager
om specialundervisning til elever i folkeskolen. Det gælder elever, der har behov for undervisning på
specialskoler eller i specialklasser samt elever med behov for støtte i almenklassen i mindst 9 ugentlige
undervisningstimer.
Nedenstående opgørelse indeholder alle de sager, hvor der er sendt en sag til Klagenævnet for
Specialundervisning (uanset udfaldet af sagen, herunder om sagen fx er blevet afvist).

2016

2017

2018

2019

Antal sager
6
9
15
1
Note: Opgørelsen følger kalenderåret og ikke skoleåret. Opgørelsen kan variere i forhold til Klagenævnets opgørelse i forbindelse
med sin årsberetning. Det skyldes bl.a. forskelle i hvornår en sag registreres samt om sagen f.eks. afvises eller trækkes tilbage.

I 2018 har Aarhus Kommune således haft i alt 15 sager ved Klagenævnet for Specialundervisning. Heraf
vedrørte 9 sager henvisning til specialklasse/specialskole og 4 sager vedrørte specialundervisning på
elevens skole, mens 2 sager vedrørte spørgsmål om sygeundervisning og enkeltmandsundervisning. Aarhus
Kommune fik medhold i 9 sager, mens Klagenævnet ændrede kommunens afgørelse i 4 sager, og 2 sager
blev afvist.
I 2019 har Aarhus Kommune haft en sag ved Klagenævnet for Specialundervisning vedrørende henvisning til
specialklasse. Der er ikke umiddelbar en forklaring på det forholdsvise store antal klager i 2018 i forhold til
2019 og de foregående år i øvrigt. Antallet af sager i 2018 dækker dog bl.a. over flere klager fra de samme
forældre over forskellige afgørelser.
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10. Supplerende målsætninger
Der er opstillet supplerende nationale målsætninger om kompetencedækning og inklusionsgrad.

10.1. Kompetencedækning
Kompetencedækningen er et udtryk for, hvor stor en andel af elevernes undervisningstimer, der varetages
af undervisere med ’undervisningskompetence’ eller ’tilsvarende kompetencer’.
Figur 10.1. Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning, Aarhus

Note: Kompetencedækningen er et udtryk for, hvor stor en andel af elevernes undervisningstimer, der varetages af undervisere med
’undervisningskompetence’ eller ’tilsvarende kompetencer’. Kompetencedækningen er opgjort på timeniveau og
undersøgelsesenheden er klokketimer. Timerne er beregnet ved at gange antallet af klasser i et fag på et klassetrin med det
vejledende timetal i det pågældende fag og klassetrin. I 10. klasse er der vægtet med samme timetal som i 9. klasse. Ved
tolærerordninger og holddelt undervisning indgår kun læreren med flest klokketimer.
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Figur 10.2. Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning pr. fag, Aarhus
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10.2. Inklusionsgrad
Indikatoren beskriver, hvor stor en andel af eleverne der er inkluderet i den almindelige undervisning.
Figur 10.3. Andel elever, der modtager undervisning i den almene undervisning, Aarhus

Note: Inklusionsgraden beregnes alene på baggrund af elever i kommunale skoler. Indikatoren beregnes som antal elever, der er
inkluderet i den almindelige undervisning i forhold til det samlede elevtal. Det vil sige elever, der ikke modtager undervisning i
specialklasser i forhold til det samlede antal elever.

Figur 10.4. Andel elever, der modtager undervisning i den almene undervisning, hele landet

Note: Inklusionsgraden beregnes alene på baggrund af elever i kommunale skoler. Indikatoren beregnes som antal elever, der er
inkluderet i den almindelige undervisning i forhold til det samlede elevtal. Det vil sige elever, der ikke modtager undervisning i
specialklasser i forhold til det samlede antal elever.
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11. Resultater fordelt på skoler
Figur 11.1. Social trivsel, gennemsnit pr skole 2018/2019

24

Obligatoriske oplysninger i kvalitetsrapporten for folkeskoler 2020

Figur 11.2. Social trivsel, svarfordeling pr skole 2018/2019
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Figur 11.3. Faglig trivsel, gennemsnit pr skole 2018/2019
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Figur 11.4. Faglig trivsel, svarfordeling pr skole 2018/2019
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Figur 11.5. Støtte og inspiration, gennemsnit pr skole 2018/2019
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Figur 11.6. Støtte og inspiration, svarfordeling pr skole 2018/2019
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Figur 11.7. Ro og orden, gennemsnit pr skole 2018/2019
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Figur 11.8. Ro og orden, svarfordeling pr skole 2018/2019
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Figur 11.9. Karaktergennemsnit i bundne prøvefag 2018/19 pr. skole, 9. klasse (normalklasser)
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Figur 11.10. Karaktergennemsnit i dansk 2018/19 pr. skole, 9. klasse (normalklasser)
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Figur 11.11. Karaktergennemsnit i matematik 2018/19 pr. skole, 9. klasse (normalklasser)
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Figur 11.12. Karaktergennemsnit i bundne prøvefag og socioøkonomiske referencer, 9. klasse (3-årig)
Skoleår
2016/2017-2018/2019
Afdeling

Socioøk.
reference

Forskel

Bakkegårdsskolen

Karaktergennemsnit
6,3

6,3

0,0

Bavnehøj Skole

6,7

7,0

-0,3

Beder Skole

8,1

7,8

0,3

Ellekærskolen

5,3

5,2

0,1

Ellevangskolen

7,6

7,5

0,1

Elsted Skole

7,6

7,6

0,0

Engdalskolen

7,3

7,6

-0,3

Frederiksbjerg Skole

7,2

7,6

-0,4*

Gammelgaardsskolen

8,3

7,9

0,4*

Hasle Skole

6,9

6,5

0,4

Holme Skole

7,4

7,4

0,0

Højvangskolen

7,2

7,2

0,0

Hårup Skole

7,1

7,0

0,1

Katrinebjergskolen

6,2

6,7

-0,5*

Kragelundskolen

8,2

7,9

0,3

Lisbjergskolen

7,3

7,6

-0,3

Lystrup Skole

7,6

7,5

0,1

Læssøesgades Skole

5,6

5,9

-0,3

Malling Skole

7,5

7,5

0,0

Møllevangskolen

6,4

6,2

0,2

Mårslet Skole

7,8

7,8

0,0

Næshøjskolen

7,4

7,2

0,2

Risskov Skole

8,6

8,4

0,2

Rosenvangskolen

7,3

7,6

-0,3

Rundhøjskolen

7,9

7,7

0,2

Sabro-Korsvejskolen

7,1

7,0

0,1

Samsøgades Skole

6,3

6,9

-0,6*

Skjoldhøjskolen

6,6

6,5

0,1

Skovvangskolen

7,3

7,3

0,0

Skæring Skole

7,7

7,8

-0,1

Skødstrup Skole

8,0

7,7

0,3

Skåde Skole

8,3

8,0

0,3

Solbjergskolen

7,5

7,2

0,3

Strandskolen

7,9

7,9

0,0

Sødalskolen

5,2

5,4

-0,2

Sølystskolen

8,1

7,8

0,3

Søndervangskolen

6,0

5,5

0,5*

Tilst Skole

6,5

6,1

0,4*

Tovshøjskolen

4,5

5,0

-0,5

Tranbjergskolen

6,9

7,0

-0,1

Vestergårdsskolen

5,8

5,9

-0,1

Viby Skole

7,2

7,4

-0,2

Virupskolen

8,0

7,9

0,1

Vorrevangskolen

6,6

6,5

0,1

Åby Skole

6,9

7,1

-0,2
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Figur 11.13. Karaktergennemsnit i bundne prøvefag og socioøkonomiske referencer, 9. klasse (1-årig)
Skoleår

Skoleår

2018/2019
Afdeling

Skoleår

2017/2018

Karaktergennemsnit
6,5

Socioøk.
reference

Forskel

6,6

Bavnehøj Skole

6,9

Beder Skole

8,4

Ellekærskolen

2016/2017

Socioøk.
reference

Forskel

-0,1

Karaktergennemsnit
6,8

Socioøk.
reference

Forskel

0,2

Karaktergennemsnit
5,5

6,6

6,0

-0,5

6,9

0,0

6,6

8,0

0,4

7,9

6,7

-0,1

6,7

7,1

-0,4

7,9

0,0

7,9

7,7

4,3

4,7

-0,4

0,2

6,1

5,6

0,5

6,0

5,8

0,2

Ellevangskolen

7,1

7,2

Elsted Skole

7,8

7,8

-0,1

7,6

7,6

0,0

8,0

7,7

0,3

0,0

7,7

7,3

0,4

7,4

7,5

-0,1

Engdalskolen

7,6

7,6

0,0

7,3

7,5

-0,2

6,8

7,2

-0,4

Frederiksbjerg Skole

7,3

Gammelgaardsskolen

8,5

7,6

-0,3

7,3

7,5

-0,2

6,9

7,3

-0,4

8,0

0,5*

8,6

7,9

0,7*

7,8

7,8

Hasle Skole

0,0

7,2

6,9

0,3

6,3

6,2

0,1

6,9

6,4

0,5

Holme Skole

7,6

7,5

0,1

7,1

7,1

0,0

7,4

7,4

0,0

Højvangskolen

7,0

7,1

-0,1

7,6

7,6

0,0

7,2

7,1

0,1

Hårup Skole

6,5

6,9

-0,4

6,8

6,6

0,2

7,8

7,4

0,4

Katrinebjergskolen

4,6

5,5

-0,9*

6,8

7,0

-0,2

6,0

6,3

-0,3

Kragelundskolen

7,9

7,8

0,1

8,2

7,9

0,3

8,4

8,1

0,3

Lisbjergskolen

7,5

7,8

-0,3

7,8

7,7

0,1

6,7

7,2

-0,5

Lystrup Skole

8,2

7,7

0,5*

7,6

7,5

0,1

6,5

6,8

-0,3

Læssøesgades Skole

5,3

5,5

-0,2

5,1

5,5

-0,4

6,1

6,0

0,1

Malling Skole

7,6

7,6

0,0

7,6

7,5

0,1

7,2

7,5

-0,3

Møllevangskolen

4,9

5,3

-0,4

7,0

6,5

0,5

6,8

6,4

0,4

Mårslet Skole

8,2

7,8

0,4

8,1

7,8

0,3

7,2

7,7

-0,5*

Næshøjskolen

6,9

7,3

-0,4

7,7

7,1

0,6*

7,8

7,6

0,2

Risskov Skole

8,8

8,6

0,2

8,9

8,5

0,4

8,2

8,2

0,0

Rosenvangskolen

7,4

7,5

-0,1

7,2

7,4

-0,2

7,4

7,7

-0,3

Rundhøjskolen

7,9

7,7

0,2

7,9

7,7

0,2

7,8

7,8

0,0

Sabro-Korsvejskolen

7,1

6,9

0,2

6,9

6,9

0,0

7,2

7,4

-0,2

Samsøgades Skole

7,0

7,1

-0,1

5,5

6,0

-0,5

6,2

6,9

-0,7*

Skjoldhøjskolen

6,9

6,2

0,7*

6,4

6,3

0,1

6,5

6,8

-0,3

Skovvangskolen

7,6

7,5

0,1

7,2

7,1

0,1

7,1

6,8

0,3

Skæring Skole

7,9

7,8

0,1

7,7

7,8

-0,1

7,5

7,8

-0,3

Skødstrup Skole

8,1

7,8

0,3

7,8

7,6

0,2

8,1

7,9

0,2

Skåde Skole

8,0

7,8

0,2

8,3

8,1

0,2

8,6

8,4

0,2

Solbjergskolen

7,9

7,5

0,4

7,7

7,4

0,3

7,1

7,2

-0,1

Strandskolen

7,6

7,8

-0,2

8,0

7,7

0,3

8,0

8,0

0,0

Sødalskolen

5,7

5,7

0,0

5,9

5,5

0,4

3,9

4,8

-0,9*

Sølystskolen

8,0

8,0

0,0

8,1

7,7

0,4

8,2

7,9

0,3

Søndervangskolen

5,5

5,4

0,1

6,2

5,8

0,4

6,5

5,8

0,7*

Tilst Skole

7,0

6,3

0,7*

5,9

5,8

0,1

6,4

6,4

0,0

Tovshøjskolen

5,3

5,3

0,0

4,4

4,8

-0,4

3,5

4,4

-0,9*

Tranbjergskolen

6,8

7,2

-0,4

5,9

6,6

-0,7*

7,6

7,1

0,5*

Vestergårdsskolen

4,6

5,2

-0,6

5,9

5,9

0,0

6,7

6,6

0,1

Viby Skole

8,1

7,8

0,3

6,9

7,1

-0,2

6,6

7,0

-0,4

Virupskolen

8,1

7,9

0,2

8,3

8,0

0,3

7,6

7,7

-0,1

Vorrevangskolen

6,8

6,5

0,3

6,6

6,8

-0,2

6,4

6,3

0,1

Åby Skole

6,5

7,0

-0,5*

7,2

6,9

0,3

7,1

6,9

0,2

Bakkegårdsskolen
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Figur 11.14. Andel elever med mindst 02 i både dansk og matematik pr. skole, 9. klasse (normalklasser)
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Figur 11.15. Overgang til ungdomsuddannelse pr. skole, 3 måneder efter 9. klasse
Åby Skole

60,9%

Vorrevangskolen

34,9%

Virupskolen

32,4%

Viby Skole

28,6%

Vestergårdsskolen

37,3%

Tranbjergskolen

20,4%

Tovshøjskolen

38,5%

Tilst Skole

38,2%

Søndervangskolen

79,1%

Sølystskolen

39,1%

Sødalskolen

61,9%

Strandskolen

53,4%

Solbjergskolen

31,7%

Skåde Skole

52,5%

Skødstrup Skole

33,3%

Skæring Skole

37,5%

Skovvangskolen

36,6%

Skjoldhøjskolen

54,5%

Samsøgades Skole

39,4%

Sabro-Korsvejskolen

28,0%

Rundhøjskolen

63,2%

Rosenvangskolen

33,8%

Risskov Skole

28,6%

Næshøjskolen

35,2%

Mårslet Skole

31,2%

Møllevangskolen

44,7%

Malling Skole

14,9%

Læssøesgades Skole

18,5%

Lystrup Skole

43,1%

Lisbjergskolen

43,3%

Kragelundskolen

20,3%

Katrinebjergskolen

45,5%

Hårup Skole

42,9%

Højvangskolen

13,2%

Holme Skole

17,2%

Hasle Skole

52,6%

Gammelgaardsskolen

36,5%

Frederiksbjerg Skole

33,3%

Engdalskolen

24,6%

Elsted Skole

57,4%

Ellevangskolen

50,0%

Ellekærskolen

45,0%

Bavnehøj Skole

33,9%

Bakkegårdsskolen

56,4%
0%

20%

40%

60%

80%

100%
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Figur 11.16.Overgang til ungdomsuddannelse pr. skole, 15 måneder efter 9. klasse
Åby Skole
Vorrevangskolen
Virupskolen
Viby Skole
Vestergårdsskolen
Tranbjergskolen
Tovshøjskolen
Tilst Skole
Søndervangskolen
Sølystskolen
Sødalskolen
Strandskolen
Stensagerskolen
Solbjergskolen
Skåde Skole
Skødstrup Skole
Skæring Skole
Skovvangskolen
Skjoldhøjskolen
Samsøgades Skole
Sabro-Korsvejskolen
Rundhøjskolen
Rosenvangskolen
Risskov Skole
Næshøjskolen
Netværksskolen
Mårslet Skole
Møllevangskolen
Malling Skole
Læssøesgades Skole
Lystrup Skole
Lisbjergskolen
Langagerskolen
Kragelundskolen
Katrinebjergskolen
Hårup Skole
Højvangskolen
Holme Skole
Hasle Skole
Gammelgaardsskolen
Frederiksbjerg Skole
Engdalskolen
Elsted Skole
Ellevangskolen
Ellekærskolen
Beder Skole
Bavnehøj Skole
Bakkegårdsskolen

93,5%
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95,6%
84,0%
87,2%
91,8%
52,4%
94,4%
83,9%
94,6%
72,2%
96,6%
35,3%
95,7%
95,5%
98,7%
91,4%
77,1%
95,7%
82,2%
84,2%
88,6%
88,5%
93,8%
97,7%
44,4%
91,9%
82,8%
89,5%
66,7%
75,0%
84,2%
33,3%
93,8%
82,5%
100,0%
100,0%
81,3%
94,6%
95,7%
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89,1%
98,6%
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78,9%
93,8%
86,5%
91,9%
0%

20%

40%

60%

80%

100%
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Figur 11.17. Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning, pr. skole

40

Vejledende rammesætning ift. bestyrelsens udtalelse
om kvalitetsopfølgning på 6-18-årsområdet

Hvad siger folkeskoleloven om bestyrelsens arbejde med
kvalitetsrapporten?
• Kommunalbestyrelsen har ansvar for, at der udarbejdes en
kvalitetsrapport hvert andet år – og skal tage stilling til rapporten
senest den 31. marts i lige år.
• Forinden drøftelsen i kommunalbestyrelsen indhentes der en
udtalelse fra skolebestyrelserne om kvalitetsrapporten.
• Skolebestyrelsernes udtalelser om kvalitetsrapporten skal
offentliggøres sammen med rapporten.
• Kvalitetsrapporten er også en del af grundlaget for
skolebestyrelsens tilsyn med skolen.

Byrådet besluttede den 14/8 2019 en ny tilgang til
kvalitetsopfølgning og tilsyn
• Rapporten til Byrådet opdeles i to: Rapport på 6-18-årsområdet i lige år
(første gang i 2020), og rapport på 0-6-årsområdet i ulige år (første gang i
2021).
• Der skal udvikles en ny model for den lokale kvalitetsopfølgning, som skal
godkendes i Byrådet. Dvs. at lokale kvalitetsrapporter, kvalitetssamtaler
og lokale udviklingsplaner afskaffes i den nuværende form.
• Den kommunale forældretilfredshedsundersøgelse afskaffes (erstattes af
en national undersøgelse hvert tredje år – første gang i 1. halvår 2020).
• Indtil den nye model foreligger, benytter dagtilbuddene fortsat
dialoghjulet.

Mulige fokusområder i bestyrelsens udtalelse
• Kommentering af egen skoles/FU-områdes resultater og
tendenser.
• Kommentering af bydækkende resultater og tendenser.
• Mulighed for at supplere, nuancere eller korrigere det
beskrevne.
• Eventuel kommentering på rapportens form.
• Mulighed for at sende signaler eller budskaber til det
politiske niveau.

Forslag til refleksionsspørgsmål
• Hvad hæfter bestyrelsen sig ved, herunder:
•
•

Bemærkelsesværdige positive udviklinger eller resultater
Særlige udfordrende udviklinger eller resultater

• Hvordan er resultaterne ift. de politiske mål og/eller tidligere
historik?
• Hvad bliver bestyrelsen nysgerrig på at vide mere om eller undersøge
nærmere?
• Er der noget, der giver anledning til et nyt/justeret fokus eller en
styrket indsats?

