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Indledning
Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering og 
resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling.

Rapporten indeholder en beskrivelse af nationalt og kommunalt fastsatte mål for skolevæsenet med tilhørende resul-
tatmål. Rapporten indeholder desuden de resultater, der ligger til grund for kommunalbestyrelsens vurdering af ni-
veauet i kommunens skolevæsen og de opfølgende initiativer, som kommunalbestyrelsen har vedtaget. Herudover in-
deholder rapporten selve vurderingen af niveauet samt en redegørelse for de opfølgende initiativer.

For de nærmere krav til udarbejdelse af kvalitetsrapporten henvises til bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014 om 
kvalitetsrapporter samt bemærkningerne til L150 (Forenkling af regelsættet Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevpla-
ner samt opfølgning på mål for folkeskolen m.v.). 

Klagenævnet for Specialundervisning
Der skal jf. § 3. i bekendtgørelsen oplyses om klager til Klagenævnet for Specialundervisning. Der har i skoleåret 
2018/2019 ikke været klager til Klagenævnet i Specialundervisning

Handlingsplaner
Ifølge Folkeskoleloven skal der som en del af kvalitetsrapporten udarbejdes en handleplan, hvis niveauet i skolevæse-
net som helhed eller på den enkelte skole ikke er tilfredsstillende. Der er derfor udarbejdet handleplaner for Korsve-
jens skole og Nordregårdsskolen, som ikke har haft et tilfredsstilende niveau. Handleplanen skal indeholde opfølgen-
de initiativer med henblik på at forbedre niveauet, jf. Folkeskoleloven § 40a.

Korsvejens skole har i skoleåret 2017/18 valgt at deltage i program Elevløft1           
Nordregårdsskolen er i skoleåret 2019/20 udtaget til kvalitetstilsyn2

Handleplanen kan ses i skolens kvalitetsrapport.  

1 Børne- og Undervisningsministeriets pulje ”løft af fagligt svage elever”.
Program om elevløft, der retter sig mod folkeskoler med en stor andel af elever, der fik under karakteren 4 i 9.-klasseprøverne i dansk og matema-
tik. 

2 Styrelsen for undervisning og kvalitet varetager det statslige kvalitetstilsyn med undervisningen i folkeskolen.
Kvalitetstilsynet har til formål at identificere skoler med vedvarende kvalitetsmæssige udfordringer.
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 Forord - Skolevæsenet i Tårnby Kommune
Tårnbys skolevæsen er i fortsat udvikling og fremdrift med henblik på at løfte alle kommunens børn og unge, så de 
både trives og bliver så dygtige, som de kan.

Vi kan se en fremgang i afgangskaraktererne ved prøverne i 9. kl. i skoleåret 2018/2019 og en fremgang i skolernes 
løfteevne også kaldet den socioøkonomiske reference. Vi er optaget af at skabe det gode samarbejde med elever og 
forældre, så vi dermed sammen sikrer gode vilkår for læring og trivsel og har derfor fortsat fokus på at skabe bedre 
trivsel.

Et skolevæsen når aldrig helt i mål, da også omverdenen hele tiden udvikler og bevæger sig. Skolevæsnet må derfor 
være omstillingsparat og klar til at ændre fokus, samtidig med at det må have øje for den stabilitet, der sikrer den nød-
vendige ro for både børn, unge og medarbejdere i hverdagen.

I Tårnby Kommune udarbejdes både en samlet kommunal kvalitetsrapport og en kvalitetsrapport for hver skole - alle i 
den samme skabelon. De lokale kvalitetsrapporter bliver udarbejdet af de enkelte skolers ledelser i samarbejde med 
deres vejledere og øvrige medarbejdere og i en tæt dialog med forvaltningen, hvor møder i tilblivelsesfasen med både 
konsulenter og forvaltningsledelse også danner grundlag for fokus på det fremadrettede arbejde på den enkelte sko-
le. På den måde opfylder kvalitetsrapporterne både deres lovgivningsmæssige bagudrettede fokus, men tjener også til 
fokus på fremtiden.  

I de enkelte kvalitetsrapporter kan I således både læse om vores børn og unges faglige og trivselsmæssige resultater 
og om, hvordan skolerne arbejder med dette i et fremadrettet perspektiv.

God læselyst 

Per S. Trudslev
Skolechef
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Læsevejledning
Hovedrapporten er ud over indledning og forord inddelt i syv afsnit. 

 I første afsnit ” Faglige resultater” finder du information om elevernes faglige resultater ved afgangsprøver-
ne. Her indgår karaktergennemsnittet for det samlede skolevæsen, gennemsnittet på landsplan samt karak-
tergennemsnittet fra de enkelte skoler. I afsnittet beskrives også den socioøkonomiske referenceramme.

 I andet afsnit ” Nationale test” finder du en kort beskrivelse af Tårnby kommune skolevæsens resultater i 
dansk og matematik i de nationale test.

 I tredje afsnit ”Tillid og Trivsel i Folkeskolen” er elevernes trivsel i fokus, og afsnittet omhandler resultater-
ne fra den nationale trivselsmåling.

 I fjerde afsnit ” Elevernes videre uddannelse efter folkeskolen” ser vi på de unges uddannelsesvalg efter 
folkeskolen, og om de unge er i uddannelse, efter de har afsluttet folkeskolens 9. klasse. 

 ”Inklusion” er i fokus i afsnit fem.
 I afsnit seks ”Kompetencedækning i Tårnby Kommune” bliver skolernes kompetencedækning gennemgå-

et.

Ovenstående seks afsnit omhandler alle obligatoriske emner jf. bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014. 

 I det sidste afsnit ”Udvalgte områder for Tårnby Kommune” ser vi på Trivsel, Skolernes deltagelse i et 
A.P. Møller støttet projekt ”På vej mod professionelle læringsfællesskaber i Tårnby Kommune” samt opfølg-
ningen på arbejdet med SFO-visionen. De udvalgte områder er besluttet af Børne- og Skoleudvalget i sam-
arbejde med forvaltningen.

 Rapportens datagrundlag 
Denne hovedrapport bygger dels på en række kvantitative data, dels på de lokale kvalitetsrapporter og den følgende 
dialog mellem skoleledelse og forvaltningen, der har omhandlet, hvordan kvaliteten har udviklet sig, og hvor der er 
behov for et ekstra fokus for yderligere at sikre børnenes trivsel, læring og udvikling.

De lokale kvalitetsrapporter udarbejdes i et samarbejde mellem Børne- og Kulturforvaltningens skoleafdeling og de 
lokale skoler, og der følges op på kvalitetsrapporterne på både møder med skolechefen og skoleafdelingens konsu-
lenter. De lokale skolebestyrelser har haft rapporterne i høring. 

Oplysninger og den data, der fremgår i de lokale rapporter og i denne hovedrapport, kommer alle fra
Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik. 

I Bilag 1 findes alle data på de obligatoriske resultater med en nærmere redegørelse for datagrundlaget.

I det lukkede bilag findes resultaterne for nationale test, som er fortrolige.

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/main.aspx
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Mål og resultatmål 
Nationalt fastsatte mål og resultatmål
Med aftalen af 7. juni 2013 om et fagligt løft af folkeskolen er der fastsat en række nationale mål og resultatmål for fol-
keskolen. Disse mål og resultatmål er et centralt udgangspunkt for den opfølgning, der skal ske på alle niveauer i for-
hold til udviklingen i elevernes faglige niveau, og er derfor også retningsgivende for kommunalbestyrelsens arbejde for 
at højne kvaliteten i folkeskolen. 

Opfyldelsen af målene sigter mod, at eleverne i den danske folkeskole opnår et højere fagligt niveau, når de forlader 
folkeskolen – herunder at flere elever opnår karakteren 02 i dansk og matematik – samt at folkeskolen i højere grad 
understøtter opfyldelsen af målsætningen om, at 95 pct. af en ungdomsårgang gennemfører mindst en ungdomsud-
dannelse. 

Folkeskolen 
skal udfordre al-
le elever, så de 
bliver så dygti-
ge, som de kan

Tilliden til og 
trivslen i folke-

skolen skal 
styrkes bl.a. 

gennem respekt 
for professionel 
viden og prak-

sis

Folkeskolen 
skal mindske 

betydningen af 
social baggrund 
i forhold til fagli-

ge resultater
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Faglige resultater
Eleverne i Tårnby bliver 
dygtigere
I bilag 1 vises elevernes karaktergennemsnit ved folke-
skolens prøver i 9. klasse (FP9) i de bundne prøvefag 
dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi. Udtræksfage-
ne, der er forskellige fra skole til skole og fra år til år, 
indgår ikke i opgørelserne. Karaktergennemsnittet op-
gøres desuden opdelt på køn og sat i forhold til den so-
cioøkonomiske reference, hvilket ligeledes fremgår af 
bilag 1. 

Det nationale mål om, at flere unge ved folkeskolens 
prøver skal opnå bedre faglige kompetencer, og at ka-
raktergennemsnittet for de bundne prøver skal stige, er 
med skoleåret 2018/2019 indfriet.  

Med udgangspunkt i prøvekaraktererne fra FP9 og 
FP10 gennemfører kommunens konsulenter en faglig 
skolerunde, hvor den enkelte skoles resultater drøftes 
med ledelse og faglige ressourcepersoner. Den faglige 
skolerunde består af en fælles refleksion over, hvorle-
des undervisningen i fagene kan udvikles, så eleverne 
kan blive så dygtige som muligt. Konsulenterne drøfter 
med skoleledelserne, hvilke overvejelser årets prøvere-
sultater har medført, og hvilke initiativer resultaterne gi-
ver anledning til, herunder i forhold til fremtidig kompe-
tenceudvikling og evt. understøttelse af skoleteamet.
(Figur 12).

 

Karaktergennemsnit i alle fag 
2018/2019
I skoleåret 2018/2019 opnåede det samlede skolevæ-
sen i Tårnby et karaktergennemsnit på 7,3.  Fra 
2017/2018 til 2018/2019 er det således lykkedes at hæ-
ve karaktergennemsnittet, og Tårnby Kommunes samle-
de karaktergennemsnit ligger nu tæt på landsgennem-
snittet.

Karaktergennemsnit i alle fag 
2018/2019
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2016/2017 2017/2018 2018/2019
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8

Tårnby Land

Figur 12

Karaktergennemsnit i de bundne prø-
vefag 2018/2019

Figur 13

I de bundne fag, som er dansk, matematik (skriftlig), en-
gelsk (mundtlig) og fællesprøven i naturfagene, ligger 
Tårnby ved prøveterminen 18/19 nøjagtigt på landsgen-
nemsnit, som er 7,1. I Fællesprøven i naturfag ligger 
kommunen over landsgennemsnittet, mens der i en-
gelsk ligges 0,1 under landsgennemsnittet (Figur 13).
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De enkelte skolers samlede karakter-
gennemsnit
                                                                                                  
På størstedelen af kommunens skoler har der været 
fremgang. Korsvejens Skole, Skelgårdsskolen og Løjte-
gårdsskolen ligger på eller over landsgennemsnittet, 
mens Pilegårdsskolen og Skottegårdsskolen med et ka-
raktergennemsnit på 7,3 ligger tæt på landsgennemsnit-
tet. Kastrupgårdsskolen og Nordregårdsskolen ligger et 
stykke fra landsgennemsnittet, men det bør bemærkes, 
at Nordregårdskolen har hævet karaktergennemsnittet 
fra 5,3 til 6,8 fra 2017/2018 til 2018/2019 (Figur 14).

Samlede karaktergennemsnit
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Figur 14

Alle elever skal gennemføre folke-
skolen med mindst karakteren 02 i 
dansk og matematik 

Andelen af elever, der mindst får karakteren 02 i prøver-
ne i dansk og matematik, er samlet set steget over en 
treårig periode, men der har været et mindre fald fra 
skoleåret 2017/2018 til 2018/2019. Det er fortsat et op-
mærksomhedspunkt, at alle elever i Tårnby Kommune 
gennemfører prøver med mindst karakteren 02 (Figur 
15).

Indikatoren ”Andel elever med mindst 02 i gennemsnit i 
både dansk og matematik” beskriver, hvor stor en andel 
af 9. klasses årgangen fra et givet skoleår, der fik 
mindst 02 i gennemsnit i både dansk og matematik ved 
folkeskolens afgangsprøver (Figur 16).

Andel af elever, der gennemfører fol-
keskolen med mindst 02 i dansk og 
matematik
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Figur 15

Målet er, at alle elever skal forlade folkeskolen med 
mindst 02 i dansk og matematik. Der er i kommunen 
stor opmærksomhed på, at flest muligt elever aflægger 
prøve i fagene dansk og matematik. For elever i special-
klasserækker kan det være vanskeligt at opfylde målet 
med mindst 02, men på flere af skolerne er målopfyldel-
sen over 90 %. 
Skolerne har stort fokus på, at den enkelte elev udnytter 
sit potentiale fuldt ud (Figur 15).

Andel elever med mindst 02 i både 
dansk og matematik, 9. klasse, Tårn-
by Kommune - tre skoleår

Figur 16
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Socioøkonomisk
Hvad er socioøkonomiske reference? Den socioøkono-
miske reference er et statistisk beregnet udtryk, som vi-
ser, hvordan elever på landsplan med samme bag-
grundsforhold som skolens elever har klaret prøverne. 
Socioøkonomisk refererer til elevernes sociale og øko-
nomiske baggrund, mens reference fortæller, at tallet 
kan bruges som et sammenligningsgrundlag for skolens 
faktisk opnåede karakterer.

Den socioøkonomiske reference bliver beregnet ud fra 
skolens elevgrundlag. I beregningen indgår faktorer på 
individniveau som for eksempel køn, herkomst samt for-
ældrenes uddannelse og indkomst – altså faktorer, som 
skolen ikke har direkte indflydelse på. Den socioøkono-
miske reference tager højde for elevernes baggrunds-
forhold, og ved at sammenligne skolens faktiske karak-
terer hermed kan der fås et billede af, hvorvidt
skolens elever har klaret afgangsprøverne bedre, dårli-
gere eller på niveau med elever på landsplan med sam-
me baggrundsforhold (Figur 17).

Treårig udvikling – socialøkonomisk 
reference (Figur 17)

 
2018/2019

Institution
Karakter- 
gennem-
snit

Socioøk. 
referen-
ce

Forskel

Kastrupgårdssko-
len 6,8 6,8 På niveau 0

Korsvejens Skole 7,5 7,1 På niveau 0,4

Løjtegårdsskolen 7,7 7,4 På niveau 0,3

Nordregårdssko-
len 6,8 6,5 På niveau 0,3

Pilegårdsskolen 6,9 7 På niveau -0,1

Skelgårdsskolen 7,2 7,1 På niveau 0,1

Skottegårdssko-
len 7,1 6,5 Bedre end 

forventet 0,6

 
2017/2018

Institution
Karakter-
gennem-
snit

Socioøk. 
reference Forskel

Kastrupgårdssko-
len 6,6 6,2 På niveau 0,4

Korsvejens Skole 6,6 6,6 På niveau 0

Løjtegårdsskolen 7,1 7,3 På niveau -0,2

Nordregårdssko-
len 5,1 6,2

Dårligere 
end for-
ventet

-1,1*

Pilegårdsskolen 7,1 7,4 På niveau -0,3

Skelgårdsskolen 6,6 6,7 På niveau -0,1

Skottegårdssko-
len 6,2 6,1 På niveau 0,1
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Nationale test 
Udvikling i nationale test
Folkeskolen skal udfordre alle elever, så 
de bliver så dygtige, de kan. Det betyder, 
at mindst 80 pct. af eleverne skal være go-
de til at læse og regne i de nationale test
Eleverne i folkeskolen skal gennem deres skoletid 
gennemføre obligatoriske nationale tests inden for for-
skellige fag. De nationale test tester elevernes kund-
skaber og færdigheder og giver dermed lærerne et ind-
blik i den enkelte elevs niveau og progression. På bag-
grund af testresultaterne kan lærerne målrette under-
visningen til den enkelte elev og i højere grad arbejde 
med undervisningsdifferentiering med baggrund i den 
enkelte elevs progression. Resultaterne af de nationa-
le test er fortrolige, og de fremgår af det lukkede bilag 
til rapporten.

80% af eleverne skal være gode til at læse og regne.
Andelen af elever med gode resultater i læsning er fal-
det over en treårig periode. 

For skoleåret 2018/2019 er resultatet på 2. klassetrin 
tæt på målet, mens der på 4. og 6. klassetrin fortsat er 
et stykke vej, før målet nås. (figur 1) 

Resultaterne i dansk og matematik på 8. klassetrin op-
træder ikke i grafen, da der ikke er tilstrækkelige data 
fra de foregående år.

I dansk indfries målet om 80% for 8. årgang i 
2018/2019.  I matematik ligger resultaterne fra 8. klas-
setrin tæt på målet i 2018/19 med 79%, der er gode til 
at regne.

Andelen af elever med gode resultater i matematik 
ligger stabilt over en treårig periode. Målet nås på 3. 
klassetrin. På 6. klassetrin nærmer vi os målet set over 
en treårig periode. 
(figur 2)

Andel af elever med gode resultater 
i dansk på 2., 4. og 6. klassetrin
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Figur 1

Andel af elever med gode resultater 
i matematik på 3. og 6. klassetrin

 2016/2017

Institution
Karak-
tergen-
nemsnit

Socioøk. 
referen-
ce

Forskel

Kastrupgårdssko-
len 7,4 6,7

Bedre 
end for-
ventet

0,7

Korsvejens Skole 6,8 6,4 På niveau 0,4

Løjtegårdsskolen 6,7 6,9 På niveau -0,2

Nordregårdsskolen 5,5 6,2
Dårligere 
end for-
ventet

-0,7

Pilegårdsskolen 6,7 7,2
Dårligere 
end for-
ventet

-0,5

Skelgårdsskolen 6,4 6,8 På niveau -0,4

Skottegårdsskolen 6,4 6,2 På niveau 0,2
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Folkeskolen skal sikre, at andelen af 
de allerdygtigste elever stiger år for 
år

Stabilt niveau i dansk
Andelen af de allerdygtigste elever i læsning ligger på 
samme niveau set over de seneste tre år. Der er altså 
ikke sket den ønskede stigning i andelen på hverken 
2., 4. eller 6. klassetrin. (figur 3). 

Resultaterne fra 8. klassetrin optræder ikke i grafen, 
da vi ikke har tilstrækkelige data fra de foregående år. 
I 2018/2019 ses dog en stigning i forhold til resultater-
ne fra 2018/ 2017. 

Fremgang i matematik
I matematik ses der en lille fremgang på 3. og 6. klas-
setrin i andelen af de allerdygtigste sammenlignet med 
skoleåret 2017-2018. 
På 3. klassetrin er andelen af de allerdygtigste i skole-
året 2018/2019 relativt høj. 
(figur 4)

Andel af de allerdygtigste elever i 
dansk på 2., 4. og 6. klassetrin
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Figur 3

Andel af de allerdygtigste elever i 
matematik på 3. og 6. klassetrin
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Figur 4
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Udvikling for de fagligt 
svageste elever 
Folkeskolen skal mindske betydnin-
gen af social baggrund i forhold til 
faglige resultater 
Andelen af elever med dårlige resultater skal reduce-
res år for år.

Dansk
Andelen af elever med dårlige resultater i læsning lig-
ger stabilt over en treårig periode på 2. klassetrin. På 
4. klassetrin har udviklingen været svingende, mens 
der på 6. klassetrin har været en negativ udvikling. 
(figur 5)
8. klassetrin optræder ikke i grafen, da der ikke er til-
strækkelige data fra de foregående år. 
Målet om at reducere antallet af elever med dårlige re-
sultater indfries i 2018/19 for 8. årgang i sammenlig-
ning med 2017/2018. 

Matematik
Andelen af elever med dårlige resultater i matematik 
på 3. klassetrin ligger stabilt set over en treårig perio-
de. 
På 6. klassetrin er der sket en positiv udvikling. Ande-
len af elever med dårlige resultater på hhv. 3. og 6. 
klassetrin er sammenfaldende fra 2018-2019. 
(figur 6)   

Andel af elever med dårlige resulta-
ter i læsning på 2., 4. og 6. klassetrin
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Figur 5

Andel af elever med dårlige resulta-
ter i matematik på 3. og 6. klassetrin
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  Figur 6
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Tillid og trivsel i folke-
skolen
National trivselsmåling
I forhold til de nationale fastsatte mål i forbindelse 
med skolereformen er et af målene, at tilliden til og 
trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet 
gennem respekt for professionel viden og praksis. 
De nationale mål omhandler dels trivsel og dels til-
liden til folkeskolen. 

Resultatsmålet fra den nationale trivselsmåling 
2018/19 fokuserer alene på elevernes trivsel. Resulta-
terne skal give mulighed for at følge op på folkesko-
lereformens målsætning om, at elevernes trivsel skal 
styrkes.

For skolerne kan resultaterne af trivselsmålingen dan-
ne grundlag for et systematisk arbejde med elevernes 
trivsel og undervisningsmiljø på skolen som helhed og 
i den enkelte klasse for eksempel ved at lave opfølg-
ende indsatser i klasserne. For kommunerne bliver 
trivselsmålingen en del af kvalitetsrapportens afrappor-
tering på, hvordan det står til med elevernes trivsel på 
kommunens folkeskoler, og hvordan kommunen vil ar-
bejde med området. Resultaterne af den nationale triv-
selsmåling uddybes i bilag 1.

Trivselsundersøgelsen bygger på fire obligatoriske in-
dikatorer, som er social trivsel, faglig trivsel, støtte og 
inspiration i undervisningen samt ro og orden. Indikato-
rerne giver mulighed for at følge op elevernes trivsel.

Elevtrivselsmåling for det samlede 
skolevæsen 
Hovedlinjerne i den nationale elevtrivselsmåling, der 
har været gennemført i foråret 2019. Målingen har væ-
ret afholdt i perioden fra 6/5 2019 til 14/06 2020.

Trivselsmålingen gennemføres som en spørgeske-
maundersøgelse, der undersøger hvordan eleverne 
oplever deres trivsel, undervisningsmiljø samt ro og or-
den i klassen. Alle folkeskoler i Danmark skal gennem-
føre trivselsmålingen. 

Tårnby Kommune har samtidig besluttet, at alle kom-
munens folkeskoler skal kombinere trivselsmålingen 
med den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering. 
Trivselsmålingen skal gennemføres hvert år i en perio-
de fastlagt af Undervisningsministeriet, mens undervis-
ningsmiljøvurderingen skal gennemføres mindst hvert 
tredje år.

Vi har i trivselsmålingen 2019 haft en nedgang i skoler-
nes svarprocent fra 90 % til 87 % hos 4.-9. kl. og en
fremgang fra 95 % til 96 % for 0.-3. kl.

Der har været en forventelig nedgang i svarprocenten 
på 4.-9. klassetrin, idet målingen i 2019 har været pla-
ceret sammenfaldende med 9. klassernes prøveperio-
de.

Resultaterne af trivselsmålingen 
2016-2019 for 4.- 9. klasse
De 4 indikatorer samlet for Tårnby Skolevæsen

2016 2017    2018   2019

Social trivsel   4,1  4,1     4,0     4,0

Faglig trivsel  3,7  3,7     3,7      3,6

Støtte og in-
spiration 

 3,2  3,2     3,2     3,1

Ro og orden  3,6  3,7     3,7     3,6 

Figur 7

Der er nedgang på indikatorerne ”faglig trivsel”, ”støtte 
og inspiration”, ”ro og orden”, mens der er status quo 
på indikatoren ” sociale trivsel”. (Figur 7)

Vi har i skoleårene 17/18, 18/19 og 19/20 haft et fælles 
kommunalt fokus på og mål for trivselsarbejdet inden 
for områderne elevinddragelse og toiletforhold. 

På skolerne bliver rapporten drøftet både på elev- og 
forældreniveau, herunder i skolebestyrelserne og na-
turligvis blandt medarbejderne. Skolerne har udarbej-
det procesplaner for arbejdet med trivselsmålingen, 
som kan ses på skolernes hjemmeside. 

Som opfølgning på testresultaterne er skolelederne 
blevet bedt om at redegøre for, hvilke overvejelser, 
drøftelser og tiltag skolens resultater har givet anled-
ning til. Denne opfølgning kan ses i den enkelte skoles 
kvalitetsrapport. Skolernes resultater for de fire indika-
torer kan ses i figur 8, 9, 10 og 11 samt i bilag 1 til 
Kvalitetsrapporten, hvor der er uddybende data om 
elevtrivsel.
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Social trivsel
Differentierede indikatorer, gennemsnit pr institution, 
Tårnby, 2018/2019 

Figur 6

Figur 8

Faglige trivsel

Figur 9

Støtte og inspiration

Figur 10

Ro og orden

Figur 11
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Elevernes videre ud-
dannelse efter folke-
skolen

Overgangsfrekvenser
Folkeskolen skal understøtte opfyldelsen af 
100 % målsætningen, at 90 % af en ungdomsårgang 
tager en ungdomsuddannelse senest 8 år efter, at ele-
verne har forladt skolen, og at de resterende 10 % vil 
være i job.

Folkeskolen skal også medvirke til, at flere unge væl-
ger en erhvervsuddannelse. Det er målet, at 30 % af 
en ungdomsårgang i 2025 skal søge en erhvervsud-
dannelse.

I 2019 har 36,1 % af de unge i Tårnby Kommune valgt 
at tage en 10. klasse, heraf har 58 % valgt at tage på 
efterskole. I 2018 søgte 43,1 % af eleverne 10. klasse.

FTU – Samlet tilmelding til erhvervsuddannelser og 
gymnasiale uddannelser 2018 og 2019 for alle elever, 
der har bopæl i Tårnby (i disse tal indgår altså også 
elever fra efterskoler, friskoler m.m.).

Søgning til erhvervsud-
dannelser 2018

Søgning til gymnasiale 
uddannelser 2018

23,1 % 68,5 %

Søgning til erhvervsud-
dannelser 2019

Søgning til gymnasiale 
uddannelser 2019

24,8 % 68,9 %

De positive søgetal til erhvervsskolerne er blevet øget, 
og det forventes, at Tårnby Kommune når målet om, at 
25 % af en ungdomsårgang i 2020 søger en erhvervs-
uddannelse. 

Fælles tilmelding Ungdomsuddan-
nelser 2019
Opgørelsen for fælles tilmelding fra 9. klassetrin til 
ungdomsuddannelserne (FTU) fra marts 2019 omfatter 
tal fra alle folkeskoler i Tårnby samt Amager Privatsko-
le. Det samlede antal unge, der indgår i opgørelsen, er 
393. Det er det antal unge, der har sendt deres uddan-
nelsesplan inden for tidsfristen. (Figur 18 og 19)

Tilmeldinger fra elever i 9. klassetrin, der 
har gået i skole i Tårnby

Uddannelsesnavn
9.Kl 
Mand

9.Kl 
Kvinde I alt

Efterskoler 32 51 83
Erhvervsskoler m.v. 0 0 0
Folkeskoler 14 0 10
Frie fagskoler 0 0 0
Friskoler og private 
grundskoler 2 1 3
Kommunale ungdoms-
skoler og ungdom-
skostskoler 30 16 46
hf 1 1 2
hhx 18 12 30
htx 15 4 19
Internationale gymna-
siale uddannelser 0 1 1
Pre-IB 0 0 0
2-årig stx 0 0 0
stx 41 96 137
Fødevarer, jordbrug 
og oplevelser 2 2 4
Kontor, handel og for-
retningsservice 2 1 3
Omsorg, sundhed og 
pædagogik 0 3 3
Teknologi, byggeri og 
transport 35 0 35
Ungdomsuddannelse 
for unge med særlige 
behov 1 0 1
Forberedende grun-
duddannelse (FGU) 10 1 11
Meddelelse om andre 
aktiviteter 1 4 5
i alt   393

Figur 18
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Tilmeldinger fra elever på 10. klas-
setrin, der har gået i skole i Tårnby

Uddannelsesnavn
10.Kl 
Mand

10.Kl 
Kvinde I alt

hf 7 9 16
hhx 3 2 5
htx 1 2 3
stx 9 11 20
Fødevarer, jord-
brug og oplevelser 0 0 0
Kontor, handel og 
forretningsservice 4 5 9
Omsorg, sundhed 
og pædagogik 2 7 9
Teknologi, byggeri 
og transport 25 0 25
Ungdomsuddannel-
se for unge med 
særlige behov 0 0 0
Forberedende 
grunduddannelse 
(FGU) 0 2 2
Meddelelse om an-
dre aktiviteter 1 1 2
i alt   91

Figur 19

Profilmodel
På landsplan forventes 84 % af de unge, som gik i 9. 
klasse i 2016, at opnå mindst en ungdomsuddannelse, 
inden de bliver 25 år, her opgjort som otte år efter af-
sluttet 9. klasse. Resultatet er uændret siden 2012.

I Tårnby opnår 82 % af eleverne mindst en ungdoms-
uddannelse, inden de bliver 25 år. Langt flere end de 
82 % opnår dog en ungdomsuddannelse, men det sker 
blot senere end otte år efter, at de unge har forladt 
skolen. Målet vil derfor være, at flere unge kommer di-
rekte i ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse el-
ler i aktivitet, der peger frem mod opstart på uddannel-
se.

På landsplan er andelen af unge i alderen 15-24 år, 
der er uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmar-
kedet, 7 %. Der er variation på tværs af landet.  I Tårn-
by er tallet 9 %. Med etablering af en koordineret un-
geindsats og et Ungecenter forventes dette tal at kun-
ne mindskes inden for de nærmeste år.

Andelen af elever der efter 3 måne-
der efter afgang af 9. klasse er påbe-
gyndt en ungdomsuddannelse.

2016 2017 2018

57,2% 52,8 % 48,3%

De forskydninger, der over en treårig periode ses i an-
tallet af unge, der søger en ungdomsuddannelse direk-
te efter 9. klasse, hænger sammen med antallet af un-
ge, der vælger at tage 10. klasse. Der har de seneste 
år været en stigning af unge, der har valgt at tage et 
10. skoleår på en efterskole. I 2018 har en del elever, 
der ikke opnåede at få 5,0 eller mere i karaktergen-
nemsnit og dermed ikke var uddannelsesparate til en 
gymnasial uddannelse, valgt at tage et år i 10. klasse.

Andelen af elever der efter 15 måne-
der efter afgang af 9. klasse er påbe-
gyndt en ungdomsuddannelse.

2016 2017 2018

89,9% 85,9 % -

Uddybende om indikator vedr. ungdomsuddannelse 
ses i bilag 1.
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Inklusion 
Inklusion i inkluderende 
læringsmiljøer 
Skolerne har i skoleårene 2018/2019 fortsat haft fokus 
på at understøtte lærerne og pædagogernes team-
samarbejde samt skabe mere fleksibel ressourceallo-
kering for at imødekomme arbejdet med inklusion. 
Skolerne er midt i et stort PLF-projekt, der bl.a. har sig-
te på at udvikle de professionelles handlekompetencer 
i relation til arbejdet med at skabe deltagelsesmulighe-
der for alle elever.
 
Arbejdet med at styrke det flerfaglige teamsamarbejde 
er fortsat højt prioriteret i alle Tårnby Kommunes sko-
ler. Forskning peger netop på, at inklusionsopgaven 
skal løses af et fleksibelt organiseret team, der kan 
trække på mange forskellige faglige perspektiver. 

For at skabe en inkluderende kultur på skolerne er det 
vigtigt, at der samarbejdes om inklusion på forskellige 
niveauer. Dette understøtter skolerne på forskellig vis, 
bl.a. gennem møder og sparring med eksterne samar-
bejdsparter som fx Rådgivning og Forebyggelse, fore-
byggende socialrådgiver samt SSP og ungeteamet. 
Omdrejningspunktet for skolernes samarbejde med ek-
sterne samarbejdspartnere og koordinering af opgave-
løsningen er skolernes koordineringsmøder. Derud-
over inddrages skolekonsulenterne i forhold til den fag-
lige udvikling.

Inklusionsgraden har gennem de seneste tre år været 
stabil og viser andelen af elever, der er inkluderet i den 
almindelige undervisning. På landsplan er inklusions-
graden i skoleåret 2018-2019 94,7 %, mens Tårnby 
Kommune har en inklusionsgrad på 96,5 %. Inklu-
sionsgraden opgøres i forhold til elevernes 
bopælskommune.

Andel elever der modtager undervis-
ning i den almene undervisning, 
Tårnby Kommune (bopælskommu-
ne)
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Kompetencedækning i 
Tårnby Kommune
Kompetencedækning 
Med folkeskolereformen indgik staten og kommunerne 
en aftale om kommunernes kompetencedækning af 
folkeskolens fag. Aftalen om fuld kompetencedækning 
indebærer, at kompetencedækningen i folkeskolen lø-
bende skal øges, dvs. at undervisningen fremover skal 
varetages af lærere med undervisningskompetence 
(tidligere benævnt linjefag) eller kompetencer svaren-
de til undervisningskompetence.

At have kompetencer svarende til undervisningskom-
petence i et fag betyder, at underviseren for eksempel 
har en efteruddannelse, videreuddannelse, kompeten-
cegivende uddannelse eller et længerevarende kur-
susforløb, der vurderes at give kompetence svarende 
til undervisningskompetence i det pågældende fag.  
Skolens leder foretager et skøn i denne forbindelse.

Kommunerne skal således sikre, at 95 % af timerne i 
2020 varetages af en lærer med undervisningskompe-
tence eller tilsvarende kompetence i faget. De 95 % 
omtales som ”fuld kompetencedækning”, og dette krav 
gælder alle fag og alle klassetrin. Af nedenstående ta-
bel fremgår, at Tårnby Kommune ligger over landsgen-
nemsnittet.

Flere underviser i deres linjefag
I Tårnby Kommune var der i 2017/2018 en kompeten-
cedækning på 88,2 %. Den er i skoleåret 2018/2019 
steget til 90,7 % mod et landsgennemsnit på 87,6 %. 
(Figur 20)

Kompetencedækning beskriver, hvor mange af timer-
ne, der læses af lærere med undervisningskompeten-
ce i faget. Undervisningskompetence betyder, at man 
som lærer underviser i de fag, man er uddannet i. 

I fysik/kemi læses alle timer således af uddannede fy-
sik/kemilærere, og i et vigtigt fag som dansk varetages 
98,7 % af timerne af lærere, der er uddannet i faget. I 
figur 21 og 22 ses kompetencedækning for hhv. pr. 
klassetrin og pr. skole.

Målsætningen om fuld kompetencedækning udskydes 
fra 2020 til 2025, og delmålet om 90 % kompetence-
dækning udskydes fra 2019 til 2021 med henblik på at 
styrke kommunernes forudsætninger for at leve op til 
målsætningen og nedbringe brugen af vikarer i folke-
skolen. Regeringen og KL er enige om, at det for kom-
munerne er muligt at bruge det statslige tilskud til kom-
petenceudvikling frem til 2025.

Andel planlagte undervisningstimer med 
kompetence, Tårnby. 

 Figur 20
   
Andel planlagte undervisningstimer med 
kompetencedækning pr. klassetrin, Tårn-
by

Figur 21

Andel planlagte undervisningstimer med 
kompetencedækning, pr. skole, Tårn-
by

Figur 22
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Udvalgte områder for 
Tårnby Kommune 
Kommunens kvalitetsrapport fungerer som et værktøj, 
der kan understøtte en systematisk evaluering og re-
sultatopfølgning på kommunalt niveau. Det sker på 
baggrund af de data, som kommunen og skolerne har 
adgang til via Børne- og Undervisningsministeriet og 
ved en evaluering af de udvalgte områder, som Børne- 
og Skoleudvalget har valgt, at der skal foretages en 
uddybende beskrivelse af. Børne- og Skoleudvalget 
har taget beslutning om, at kompetenceudviklingstilta-
get ”På vej mod Professionelle Læringsfællesskaber”, 
elevtrivsel og SFO-visionen skal være fokusområder i 
kvalitetsrapporten. 

Det er vigtigt, at projekter og nye tiltag får lov at vokse, 
og at der skabes en rød tråd mellem projekter, indsat-
ser og fokusområderne. Skolerne skal opleve ejerskab 
i forhold til de iværksætte tiltag og opleve, at der ska-
bes kontinuitet, tid og ro og til at implementerer nye til-
tag og forankre dem i skolens hverdag. 

Som opfølgning på udvalgte fokusområde er skolele-
derne blevet bedt om at redegøre for, hvilke overvejel-
ser, drøftelser og tiltag skolen har haft i forhold til foku-
sområderne. Det indgår i kvalitetsrapporterne for de 
enkelte skoler. 

Trivsel 
Elevernes trivsel skal øges - Tilliden til og trivslen i 
folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem 
respekt for professionel viden og praksis.
I Tårnby Kommune ønsker vi, at vores børn udvikler 
sig til livsduelige og nysgerrige mennesker, der har 
mod på livet og har lyst til at lære. Dette værdigrundlag 
er præciseret i kommunens børnepolitik og er grundla-
get og forudsætningen for, at eleverne trives. I forhold 
til de nationale fastsatte mål i forbindelse med skolere-
formen var et af målene, at tilliden til og trivslen i folke-
skolen skulle styrkes blandt andet gennem respekt for 
professionel viden og praksis. 

Tårnby Kommune deltager i den nationale trivselsmå-
ling, hvor målingen gennemføres som en spørgeske-
maundersøgelse, der undersøger, hvordan eleverne 
oplever deres trivsel, undervisningsmiljø samt ro og or-
den i klassen. 

Trivselsmålingen skal gennemføres hvert år i en perio-
den i foråret nærmere fast af ministeriet. Tårnby Kom-
mune har samtidig besluttet, at alle kommunens folke-
skoler skal kombinere trivselsmålingen med den lov-
pligtige undervisningsmiljøvurdering. 

For skolerne kan resultaterne af trivselsmålingen dan-
ne grundlag for et systematisk arbejde med elevernes 
trivsel og undervisningsmiljø som helhed og i den en-
kelte klasse ved at lave opfølgende indsatser i klasser-
ne. 

Rapporten bliver drøftet både på elev- og forældreni-
veau, herunder i skolebestyrelserne og naturligvis 
blandt medarbejderne. Skolerne har udarbejdet en 
plan for arbejdet med den nationale trivselsmåling og 
en procesplan for skolens arbejdet med trivsel både på 
det generelle plan og med selve målingen. Disse pla-
ner ses på skolernes hjemmeside.

I Tårnby Kommune er der for skoleårene 2017/18 
2018/19 og 2019/20 sat fælles kommunalt fokus på og 
mål for trivselsarbejdet inden for områderne elevind-
dragelse og toiletforhold.  

Kommunale indsatser 
Forvaltningen understøtter skolernes arbejde med triv-
sel ved at:  

 kompetenceudvikle medarbejderne med fokus 
på trivsel, relationskompetence og inkluderen-
de læringsfælleskaber

 have udarbejdet fraværsprocedurer ved be-
kymrende fravær, så elever i mistrivsel opda-
ges hurtigere

 udføre undervisningspligtkontrol, så man sik-
rer, at alle børn er i et undervisningstilbud

 have en overleveringsplan på 0-18 års områ-
det for at skabe sammenhæng og fokus på tid-
lig indsats

 gennemføre fællesskabsfremmende aktiviteter 
på tværs af skolerne (valgfagsordning, idræts-
arrangementer, Science Camp, Stjerner i Nat-
ten m.m.) for at skabe sammenhængskraft og 
give elevernes mulighed for fællesskaber på 
tværs af kommunens skoler

Derudover har forvaltningen iværksat følgende 
fælleskommunale indsatser: 

Skolevægring
Kompetenceudvikling vedr. skolevægring for alle AKT-
medarbejdere i Tårnby Kommunes skolevæsen 

Børnemobilen:
Alle folkeskoler i Tårnby Kommune har haft besøg af 
BørneMobilen i 2019. BørneMobilen er en trivselsind-
sats drevet af Børns Vilkår. Under besøget oplyses 
eleverne fra børnehaveklassen til 9. klasse om deres 
rettigheder og gives handlemuligheder og mod til at 
søge hjælp, hvis noget er svært. 
  
SkoleStyrken:
Tårnby Kommune har indgået et samarbejde med 
SkoleStyrken, som er et skoletrivselsprogram udviklet 
af Alliancen mod mobning. Formålet med indsatsen er 
at fremme trivslen på skolen og stoppe mobning gen-
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nem en systematisk indsats, der inddrager alle aktører 
omkring eleverne i at skabe trygge fællesskaber, frem-
me ligeværd og inddrage elevernes stemme i skolens 
trivselsfremmende arbejde. SkoleStyrken skal under-
støtte skolernes daglige trivselsarbejde og harmonerer 
rigtig godt med øvrige trivselsindsatser i Tårnby Kom-
mune. 

Vejlederkorps:
Tårnby kommune har tilknyttet en række pædagogiske 
vejledere til skolerne. For bedst muligt at løse opgaven 
er de pædagogiske vejledere i skoleåret 2018/19 kom-
met ud på de enkelte skoler. Målet er at fastholde så 
mange børn som muligt i almene tilbud ved at:

 sikre tæt kontakt mellem de enkelte skoler og 
det pædagogiske vejlederkorps 

 komme så tidligt ind i opgaver som muligt for 
at sikre tidlig indsats

 sikre specialpædagogisk fokus på forløb
 yde sparring og vejledning til læreteams

PLF - professionelle læ-
ringsfællesskaber 
Årgangsteamene arbejder som professionelle læ-
ringsfællesskaber og bruger teamets samlede 
kompetencer til fremme af elevernes læring, trivsel 
og udvikling.
Skoleledelser, lærere, pædagoger samt forvaltningen 
har siden efteråret 2017 deltaget i et stort A.P. Møller 
projekt ”På vej mod professionelle læringsfællesskaber 
i Tårnby Kommune.” Tårnby Kommune modtog ni mio. 
fra A.P. Møller Fonden til en større udviklingsindsats, 
der over tre år skulle skabe et fundament for arbejdet 
med professionelle teams og etableringen af professio-
nelle læringsfællesskaber. Indsatsen involverede lære-
re, skoleledelser, pædagoger og forvaltningens skole-
team. Projektet løber frem mod efteråret 2020 

Betegnelsen professionelle læringsfællesskaber stam-
mer fra den pædagogiske forskningslitteratur og skal 
forstås som et samarbejde, typisk i team, mellem lære-
re og pædagoger – hvor der er fokus på at arbejde 
åbent og vidensbaseret og med elevernes læring i fo-
kus. Det professionelle læringsfællesskab har et fælles 
ansvar for undervisningen og elevernes læring. Littera-
turen peger på, at udviklingen af professionelle læ-
ringsfællesskaber kan styrke de professionelles læring, 
dvs. deres viden om og indsigt i deres egen undervis-
ningspraksis, og derigennem udvikle deres undervis-
ning og skabe endnu bedre muligheder for elevernes 
læring.
Målet er, at alle i Tårnbys skolevæsen får et fælles di-
daktisk sprog og begrebsapparat omkring læring, prog-
ression og trivsel i teamsamarbejdet. Målet er også at 

få udviklet en organisering for hele skolevæsnet, som 
understøtter arbejdet med udviklingen mod professio-
nelle læringsfællesskaber.

I skolens hverdag kan det praktiske, det organisatori-
ske og de nye rutiner i forbindelse med det at etablere 
professionelle læringsfællesskaber nemt komme til at 
fylde. Etableringen af professionelle læringsfællesska-
ber er imidlertid ikke et mål i sig selv. Det er derfor vig-
tigt, at ledelsen løbende har blik for, om arbejdet helt 
konkret bidrager til, at lærerne og pædagogerne øger 
deres indsigt i undervisningen og elevernes læring, og 
om dette på sin side fører til en konkret udvikling af 
den pædagogiske og didaktiske praksis til gavn for ele-
vernes læring og trivsel.

Skoleledelserne og forvaltningens skoleteam har siden 
foråret 2018 været i gang med PLF-indsatsen, så de 
kunne stå sikkert og tydeligt i spidsen for den ønskede 
kultur- og praksisforandring på skolerne. Skolernes 
teamkoordinatorer blev koblet på i august 2018, og i 
foråret 2019 kom alle årgangsteam med i indsatsen. 
Hvert årgangsteam, som består af lærere og skolepæ-
dagoger (pædagoger fra SFO, der også har timer på 
skolen) har således været på fire workshops og mod-
taget seks sparringer, som har haft til formål at støtte 
teamet i at omsætte teori til praksis. Workshops fore-
går på tværs af de enkelte skoler, mens sparringerne 
foregår i den allerede skemalagte teamtid lokalt på 
skolerne for at understøtte at viden bliver til praksis. I 
august 2019 blev der gennemført opsamlingsworks-
hops for nye teamkoordinatorer, således at også nye 
teamkoordinatorer får del i den viden resten af skolen 
har om PLF.

I indsatsens første fase blev det tydeligt, at det var af-
gørende, at de ydre strukturer og den kollektive kultur 
skulle være på plads, for at arbejdet som professionel-
le læringsfællesskaber får betydning for den pædago-
giske og didaktiske praksis. Forvaltningen kan særligt 
se, at skolerne har fået opbygget en god struktur, hvor 
lærernes og pædagogerne er sikret fælles forberedel-
sestid og særligt teamkoordinatorfunktionen er blevet 
forankret på skolerne. Lærere og pædagoger er godt 
på vej til at omsætte den nye viden til deres egen prak-
sis.  

I de enkelte skolers kvalitetsrapport giver skolerne en 
status på, hvordan arbejdet med at fremme professio-
nelle læringsfællesskaber skrider frem både blandt 
medarbejderne og blandt ledelsen.   

SFO vision  
Målsætningen er, at der arbejdes systematisk med vi-
sionen og forandringsmodellen for SFO’erne i Tårnby 
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Kommune på alle SFO-matrikler. Derved får både 
børn, forældre og medarbejdere øget indsigt i formålet 
med SFO og indsigt i, hvordan og på hvilke områder 
SFO’erne udvikler børnene. Alle ledelser og medarbej-
dere på SFO-matriklerne får via evaluering af indsat-
serne øget indsigt i, hvordan pædagogiske tiltag virker 
til fremme af børnenes viden og kompetencer inden for 
områderne i visionen. I de enkelte skolers kvalitetsrap-
port kan læses nærmere om, hvordan skolens 
SFO/SFO’er konkret har arbejdet med visionen. 

På SFO-området har der derudover været fokus på at 
få justeret mål- og indholdsbeskrivelserne for skoler-
nes skolefritidsordninger, jf. bek. nr. 699. Ledere fra 
skole- og SFO-området har på temamøde i efteråret 
2019 uddybet fokusområderne med konkrete handle-
anvisninger, så det er tydeligt, hvad der kan forventes 
af det enkelte SFO- tilbud, og hvordan samspillet er 
mellem børnehave, SFO, skole og hjem. De lokale 
handleplaner offentliggøres på skolernes hjemmeside 
primo januar 2020. 

Skoleforvaltningen udformer på baggrund af de lokale 
planer en generel mål- og indholdsbeskrivelse for Tår-
nby kommunes SFO´er, som offentliggøres på kom-
munens hjemmeside primo 2020.
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Bilag

A. Skolernes særskilte kvalitetsrapport 
2018/2019

B. Bilag 1 Obligatoriske indikatorer i kvalitets-
rapport 2.0

C. Lukket bilag ”Tillæg til kvalitetsrapporten 
2018/19 


