
TÅRNBY KOMMUNE

1

Høring

Skolebestyrelsens udtalelse om Kvalitetsrapport 2018/19 – Høringssvar.

Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der understøtter en systematisk 
evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungerer som grundlag for lokal dialog for 
kvalitetsudvikling.

For de nærmere krav til udarbejdelse af kvalitetsrapporten henvises til Bekendtgørelsen nr. 698 af 23. juni 
2014 om kvalitetsrapporter.

Jeres høringssvar skal sendes til Børne- og Kulturforvaltningens postkasse e-mail: 
bk@taarnby.dk senest d. 19.2.2020.

Skolens navn: Bemærkninger:

Obligatoriske indikatorer:

1. Mål og resultater (afsnit 1-2-3)
2. Overgang til og fastholdelse i 

ungdomsuddannelse (afsnit 4)
3. Undervisning (afsnit 5-6)

Vi glæder os over, at Pilegårdsskolen over en tre-
årig periode er kommet tættere på at være på 
niveau med forventet resultatet, når social indikator 
er medregnet. Vi glæder os over, at vi formår at 
have gode resultater i en bred fagrække. Når det er 
sagt, så giver resultaterne i dansk og matematik 
anledning til refleksion, og vi vil overveje, hvordan 
vi kan hæve resultaterne.
Vi forstår godt behovet for at prioritere og fokusere 
på de bundne prøvefag, men ønsker samtidig at 
det sikres, at der fortsat er opmærksomhed på de 
øvrige fag. Succeser findes i høj grad også i 
udtræksfagene. Vi vil derfor igen foreslå, at dette 
også inddrages i kvalitetsrapporten fremadrettet. 

Derudover har vi en opmærksomhed på, at vi  har 
et udviklingspotentiale – både ift. at løfte både de 
dygtigste elever, og vores mest udfordrede elever. 
Vi mener, at vi segregerer få elever, hvilket er godt, 
men det kan også udfordre ønsket om højere 
karaktergennemsnit.

Pilegårdsskolen ligger i sammenligning med andre 
skoler i kommunen lavere i kompetencedækningen, 
og det skal vi være nysgerrige på. 
Kompetencedækningen er et vigtigt princip hos os i 
skemalægningen, og vi undrer os derfor over, at vi 
ligger lavere end de øvrige skoler. Særligt ser vi 
dog, at vi ligger lavt i indskolingen, hvilket hænger 
naturligt sammen med, at vi har valgt at prioritere 
få-lærerprincippet høj i indskolingen. Vi ligger derfor 
også højt i matematik og dansk, hvilket er i god 
overensstemmelse med principperne. Men vi har 
derudover svært ved at finde gode forklaringer 
herpå, og vil derfor først og fremmest sikre os, at 
der faktisk ligger en fælles definition til grund for 
tallene i kvalitetsrapporten omkring 
kompetencedækning.  Vi har tidligere efterspurgt 

mailto:bk@taarnby.dk


TÅRNBY KOMMUNE

2

en standard herfor og vil derfor igen anmode om, at 
denne fremskaffes, så tallene faktisk er 
sammenlignelige mellem skolerne – og vi dermed 
kan anvende dem til den ønskede 
kvalitetsudvikling.  

Kommunalt udvalgte områder:

1. Trivsel
2. Kompetenceudvikling professionelle 

læringsfællesskaber
3. SFO-vision

Vi er rigtig glade for vores samlede resultater for 
trivsel, som stemmer godt overens med vores 
tidligere gode resultater i denne sammenhæng. Vi 
arbejder løbende med at forbedre resultaterne, og 
har iværksat en ramme for opfølgning sammen 
med eleverne i klasserne. Vi arbejder desuden med 
at inddrage elevrådet, så de kan se og opleve 
resultater af deres arbejde. Vi kan se, at inden for 
temaet ”ro og orden” er der plads til forbedringer.

Tillæg pr. 18.3.20 til Kvalitetsrapporter jf. ny 
bekendtgørelse som følge af ændring af 
folkeskoleloven (lov nr. 564 af 7. maj 2019)

1. Andel af elever, der aflægger alle 
obligatoriske 9. klasseprøver'.

2. Der skal redegøres for skolernes 
planlagte ændringer i skoleugens 
længde i medfør af folkeskolelovens §§ 
16 b og 16 d samt den 
planlagte anvendelse af de frigivne 
ressourcer i skoleåret 2019/20. 

3. Der skal redegøres for skolernes 
anvendelse af de frigivne midler til 
kvalitetsløft af den understøttende 
undervisning, hvis midlerne er 
udmøntet i skoleåret 2019/20. Hvis 
midlerne udmøntes i skoleåret 2020/21, 
skal oplysningerne dog først indgå i den 
kvalitetsrapport, der udarbejdes i 
skoleåret 2021/22. 

Taget til efterretning.

Øvrige bemærkninger: Først og fremmest er det væsentligt, at vi ser, at 
kvalitetsrapporten blevet mere tilgængelig og 
læsevenlig med understøttelse af grafer og tabeller.

En anden helt central bemærkning omhandler de 
fysiske rammer. Vi er udfordrede af vores fysiske 
rammer, hvor mange elever på lidt plads udfordrer 
vores muligheder for at arbejde med holddeling. Vi 
har desuden en mangel på faglokaler, og de fleste 
af dem vi har er nedslidte og utidssvarende. 
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Den nye vejledende timefordelingsplan øger 
antallet af lektioner i Håndværk og Design og 
madkundskab betragteligt, og det har vi ikke 
mulighed for at lægge timerne i faglokaler. Fx har 
HogD 3.-6. klasse 35 lektioner. Det er således helt 
afgørende, at vi får de fysiske rammer, der gør, at 
vi faktisk kan levere den faglige kvalitet, som 
folkeskoleloven stiller som mindstekrav. 

I den sammenhæng bør SFO’erne også tænkes 
med. Vores SFO er på fem forskellige matrikler, og 
har stor variation i standarden af det fysiske miljø. 
Fx er SFO ”Pilen”, på skolens område bygget i 
midlertidige pavilloner, der er nedslidte og 
klimafølsomme. 

Derfor vil vi igen gøre opmærksom på, at fysiske 
rammer har en klar sammenhæng til muligheder for 
at levere kvalitet – og derfor finder vi det naturligt, 
at kvalitetsrapporten fremadrettet også bør 
indeholde indikatorer for de fysiske rammer fx antal 
faglokaler i forhold til behov, kvadratmeter mm pr. 
elev. Personalefaciliteter, grupperum og 
mødelokaler pr. ansat mm.


