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Nærmere oplysninger om skolens åbningstider, værdigrundlag, skolebestyrelse, elever, 
lærere, klassestruktur mm. kan læses på skolens hjemmeside: us.skoleporten.dk      
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1. Indledning 
Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk eva-
luering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsud-
vikling. 
 
Rapporten indeholder en beskrivelse af nationalt og kommunalt fastsatte mål for skolevæsenet med tilhøren-
de resultatmål. Rapporten indeholder desuden de resultater, der ligger til grund for kommunalbestyrelsens 
vurdering af niveauet i kommunens skolevæsen og de opfølgende initiativer, som kommunalbestyrelsen har 
vedtaget. Herudover indeholder rapporten selve vurderingen af niveauet samt en redegørelse for de opføl-
gende 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, kvalitets-
rapporter og elevplaner samt opfølgning på mål for folkeskolen m.v.). 

 
 

2. Mål og resultatmål  
2.1. 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 resultat-
mål for folkeskolen (behandles i afsnit 4-6 i rapporten). Disse mål og resultatmål er et centralt udgangspunkt 
for den opfølgning, der skal ske på alle niveauer i forhold til udviklingen i elevernes faglige niveau, og er der-
for 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 fol-
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keskolen – herunder at flere elever opnår karakteren 2 i dansk og matematik – samt at folkeskolen i højere 
grad understøtter opfyldelsen af målsætningen om, at 95 pct. af en ungdomsårgang gennemfører mindst en 
ungdomsuddannelse (behandles i afsnit 7-9 i rapporten).  
 
De nationale mål og resultatmål i aftalen om et fagligt løft af folkeskolen 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 læseresultater i de nationale test for læsning og matematik uanset so-
cial 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. 
 

 

 

 

 

 

 
 

3. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygti-
ge, de kan  
 
3.1. Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test 
 
Hvad er status i forhold til målet, og hvordan har udviklingen været over en treårig periode. Hvilke overvejel-
ser, drøftelser og tiltag har skolens resultater givet anledning til? 
 
Der er ingen nationale tests i 10.klasse. Vi har derfor haft fokus på at finde andre muligheder. Vi opstarter 
året ved at afdække elevernes faglige, sociale og personlige færdigheder, kompetencer og målsætning. 
Denne bevidsthed sætter os i stand til at skabe rammerne for den enkeltes arbejde med at mestre sin egen 
skolegang og have fokus på læring og progression. Eleverne får afgangsprøver, faglige dialoger og me-
stringssamtaler. 
 
3.2. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år 
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Hvad er status i forhold til målet, og hvordan har udviklingen været over en treårig periode. Hvilke overvejel-
ser, drøftelser og tiltag har skolens resultater givet anledning til? 
 
Vi har ikke længere klasser, men opdeler eleverne i små hold alt efter læringsbehov, der medvirker til at vi 
kan udfordre de dygtigste. Vi arbejder med elevernes egenrefleksion og mestringsstrategier. Vi benytter ma-
teriale fra gymnasierne. Eleverne tilbydes undervisning i matematik 2 lektioner om ugen i 10 uger på Tårnby 
Gymnasium. 
 

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 mate-
matik uanset social baggrund skal reduceres år for år. 
 
Hvad er status i forhold til målet, og hvordan har udviklingen været over en treårig periode. Hvilke overvejel-
ser, drøftelser og tiltag har skolens resultater givet anledning til? 
 
Vi har professionelt forebyggende netværk med AKT-vejleder, ALT-koordinator, uu-vejleder, forebyggende 
rådgiver samt en medarbejder fra SSP og Rådgivning og forebyggelse, hvor vi laver tidlig og forebyggende 
indsatser. Vi har fokus på sproglige mål i alle fag. Vi udnytter at dele hus med ungdomsskolen, så flere ele-
verne bliver vejledt til ekstra undervisning i ungdomsskolen. Vi har ikke længere klasser, men opdeler elever-
ne i hold alt efter læringsbehov, der medvirker til at vi kan støtte de læsesvage. 
 
 

5. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet 
gennem respekt for professionel viden og praksis 
 
5.1. Elevernes trivsel skal øges 
 

Vi laver vores egen trivselsundersøgelse i samarbejdet med elevrådet. I skoleåret 18/19 kunne vi se, at der 
skulle fokus på kontaktlærerrollen og det at alle elever oplever sig set hver dag. Ledelsen er med til stam-
holdsmøde hver uge. 

Hvad er status i forhold til målet, og hvordan har udviklingen været over en treårig periode. Hvilke overvejel-
ser, drøftelser og tiltag har skolens resultater givet anledning til? 
 
Faglig trivsel  
10.klasse er ikke en del af den nationale trivselsundersøgelse Vi opstarter skoleåret ved at afdække elever-
nes faglige, sociale og personlige færdigheder, kompetencer og målsætning. Vi benytter stadigvæk faglog, 
hvor eleverne laver fagnoter, nedskriver deres læring og progression. Vi inddeler eleverne på faghold efter 
læringsbehov. Vi har særligt fokus på fagteamene i år, som nu er en del af det kommunale PLF-projekt. 
 
 
Ro og orden 
Vi har i samarbejde med skolens elevråd (us-rådet) lavet retningslinjer for skolen og om det at være lærings-
parat. Derudover brude fagholdene også sikre en del bedre ro og orden. 
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Social trivsel 
Alle lærere på US10 varetager en AKT-rolle og er kontaktlærere. Derudover benytter vi professionelt fore-
byggende netværksmøder hver 14. dag, hvor AKT-vejleder, ALT-koordinator, uu-vejleder, forebyggende råd-
giver samt en medarbejder fra SSP og Rådgivning og forebyggelse har fokus på tidlig og forebyggende ind-
satser. Vi har dog udfordringer med at mangle udearealer, hvor eleverne kan boltre sig i pauserne samt en 
ordentlig madordning. 
 
 
Støtte og inspiration i undervisningen 
En af skolens vigtigste værdier er nysgerrighed, som vi benytter til at finde ud af, hvad den enkelte elev har 
brug for. Kontaktlærerrollen skal hjælpe til at støtte faglærerne i elevernes læringsbehov. Fagteamene arbej-
der på at sikre deltagelsesmuligheder for alle samt varieret undervisning. Vi ønsker at opstarte en proces 
vedr. optimale læringsmiljøer. 
 
 

6. Eleverne skal opnå et højere fagligt niveau, når de forlader 
folkeskolen  
 
Omhandles i kommunens samlede kvalitetsrapport. 
  
 

7. Alle elever skal forlade folkeskolen med mindst karakteren 2 
i dansk og matematik  
Mål: alle elever skal forlade folkeskolen med mindst 02 i dansk og matematik 
 
Hvad er status i forhold til målet, og hvordan har udviklingen været over en treårig periode. Hvilke overvejel-
ser, drøftelser og tiltag har skolens resultater givet anledning til? 
 
Vi har ekstra undervisning for elever, der får under 02. Vi screener fra start af året for at sikre, vi ved, hvem 
der har brug for hvilken støtte. Vi tilbyder semesterprøver i december for alle elever, der forlod folkeskolen 
uden prøve. Vi har særlig fokus på skriftlig dansk. Eleverne skal have mere erfaring med sprog og sprogbrug 
og trænes i prøveformen. 
 
Der arbejdes med den professionelle relationskompetence i personalegruppen, der har til sigte at understøt-
te eleverne i at nå ambitionen om at forlade US10 med mindst 02 i dansk og matematik.  
 

8.  Udvalgte områder for Tårnby Kommune 
Kommunens kvalitetsrapport fungerer som et værktøj til at styre mål og resultater, der kan understøtte en sy-
stematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau. Det sker med baggrund i de data, som 
kommunen og skolerne har adgang til og ved en evaluering af de udvalgte områder, som Børne- og Skole-
udvalget har valgt at foretage en uddybende beskrivelse af. Børne- og Skoleudvalget har taget beslutning 
om at PLF og elevtrivsel skal være fokusområder i kvalitetsrapporten. Der har tidligere været krav om at kva-
litetsrapporten skulle indeholde oplysninger om kompetencedækningsgraden. Dette er ikke obligatorisk me-
re, men dog valgt medtaget for kvalitetsrapport 2018/19.   
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8.1. Undervisningen i folkeskolen varetages hovedsageligt af lærere med specifik under-
visningskompetence. 
Lærere med linjefag eller kompetencer svarende hertil. Tidspunktet for fuld kompetencedækning er af aftale-
partierne udskudt fra 2020 til 2025, og delmålet om 90 procent er udskudt fra 2019 til 2021. 
  

 Hvad er skolens linjefagsdækning i procent? 
100 % 

 
 Hvilke indsatser har skolen for at sikre målet på 90 % linjefagsdækning i alle fag inden 2021? 

Ansat lærere med linjefag til de fag vi mangler 
 

 
  
8.2. Elevernes trivsel skal øges - Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt an-
det 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 grundlaget 
og forudsætningen for, at eleverne trives. I forhold til de nationale fastsatte mål i forbindelse med skolerefor-
men var et af målene, at tilliden til og trivslen i folkeskolen skulle styrkes blandt andet gennem respekt for 
professionel viden og praksis.  
 

Tårnby Kommune deltager i den nationale trivselsmåling, 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 perioden i foråret nærmere fast af ministeriet  

Tårnby Kommune har samtidig besluttet, at alle kommunens folkeskoler skal kombinere trivselsmålingen 
med den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering  

 
For skolerne kan resultaterne af trivselsmålingen danne grundlag for et systematisk arbejde med elevernes 
trivsel og undervisningsmiljø på skolen som helhed og i den enkelte klasse ved at lave op følgende indsatser 
i klasserne. For kommunen bliver trivselsmålingen en del af kvalitetsrapportens afrapportering på, hvordan 
det står til med elevernes trivsel på kommunens folkeskoler, og hvordan kommunen vil arbejde med områ-
det. 
 
 På skolerne bliver rapporten drøftet både på elev- og forældreniveau, herunder i skolebestyrelserne og na-
turligvis blandt medarbejderne. Skolerne har udarbejdet en køreplan for arbejdet med den nationale trivsels-
måling og har udarbejdet procesplan for skolens arbejdet med trivsel både på det generelle plan og med sel-
ve målingen.   
 
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 elevinddragelse og toiletter.   
 
 
 
Hvordan arbejder skolen med at skabe øget elevtrivsel?  
Elevrådet står for selve trivselsundersøgelsen. Det betyder, de stiller de spørgsmål, der er behov for – ud 
over de spørgsmål som er sammenlignelige med den nationale trivselsmåling. Derefter foretager vi et fokus-
gruppeinterview med et repræsentativt udvalgt antal elever. Generelt arbejder vi ud fra et dynamisk mindset, 
der sikrer at alle elever bliver set og mødt samt at skabe faglige deltagelsesmuligheder for alle. 
 
Hvordan arbejder skolen med det fælles indsatsområde – toiletforhold? 
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Elever på US10 har ikke haft udfordringer med toiletforholdene. 
 
Hvordan arbejder skolen med det fælles indsatsområde – medbestemmelse? 
Vi bruger en del energi på demokratiarbejdet og elevrådet. Vi sikrer hvert år, at eleverne får ønsker opfyldt 
gennem bestyrelsen. I undervisningen kan vi godt blive bedre. Lige nu har vi fokus på at sikre at elevernes 
stemme i forhold til motivation, arbejdsstil og læringsstil bliver tilgodeset. Vi har samtaler med samtlige ele-
ver. 
 

 

8.3. PLF - Årgangsteamene arbejder som professionelle læringsfællesskaber 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 lærings fællesskaber i Tårnby Kommune.” Projektet løber frem mod efter-
året 2020 
 
Betegnelsen professionelle læringsfællesskaber stammer fra den pædagogiske forskningslitteratur og skal 
forstås som et samarbejde, typisk i team, mellem lærere og pædagoger – hvor der er fokus på at arbejde 
åbent og vidensbaseret og med elevernes læring i fokus. Det professionelle læringsfællesskab har et fælles 
ansvar for undervisningen og elevernes læring. Litteraturen peger på, at udviklingen af professionelle læ-
ringsfællesskaber kan styrke de professionelles læring, dvs. deres viden om og indsigt i deres egen under-
visningspraksis, og derigennem udvikle deres undervisning og skabe endnu bedre muligheder for elevernes 
læring 
Målet er, at alle i Tårnbys skolevæsen får et fælles didaktisk sprog og begrebsapparat 
omkring læring, progression og trivsel i teamsamarbejdet. Målet er også at få udviklet en organisering for he-
le skolevæsnet, som understøtter arbejdet med udviklingen mod professionelle læringsfællesskaber. 
 
 

 Hvad er skolens erfaring og læring i forhold til realisering af målet? 
Vi oplever at vi er langt i forhold til fælles mål, gensidigt ansvarlighed og indbyrdes afhængighed, 
men vi skal arbejde med forståelse af PLF som en kultur, der er i alle kollaborative læringsfællesska-
ber. Vi har især fokus på sproget om eleverne, progression og trivsel. Vi skal sætte ind omkring di-
daktikken. 

 
 Hvordan har skolen arbejdet med at fremme samarbejdet mellem lærere og pædagoger? 

På US10 Tårnby har vi en pædagog, som arbejder tæt med lærerne. Pædagogen er vores inklu-
sionsvejleder og sidder i SSP-netværket og det forebyggende netværk på skolen. 
 

I skolens hverdag kan det praktiske, det organisatoriske 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 vigtigt, 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.  

 
 Hvordan har ledelsen arbejdet med at fastholde fælles mål og ambitioner for PLF?  

Vi har haft separate drifts- og refleksionsmøder såvel i ledelsen som i teamene. Vi har arbejdet med 
refleksive processer, så lærerne har en værktøjskasse. Vi beder teamkoordinatorer om at løfte be-
stemte fokusområder i teamet. 
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