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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: Nordregårdsskolen 
 

 
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) 

 

 
 
 
 

1. Skolebestyrelsen har en bemærkning til 
Tårnby Kommunes samlede 
kvalitetsrapport 18/19 om at sætte nogle 
klare mål og politisk retning for særlig 
dygtige elever. 

2. Ingen bemærkninger. 
3. Skolebestyrelsen er nysgerrig på om der er 

et mål for inklusionsgraden i Tårnby 
Kommune? Skal den være lavere end den 
målte. Skolebestyrelsens oplevelse er, at 
inklusionsbørn kan føle sig ekskluderet, 
selvom de går på en normal folkeskole. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Kommunalt udvalgte områder: 
 

1. Trivsel 
2. Kompetenceudvikling professionelle 

læringsfællesskaber 
3. SFO-vision 

 

 
 

1. Skolebestyrelsen støtter op om Tårnby 
Kommunes initiativ om at højne trivslen.  
- Skolebestyrelsen vil gerne fremhæve 

Oasen, som et særlig pædagogisk 
inklusionstiltag til gavn for alle elever. 
Det har været en inspirationskilde for 
flere skoler i kommunen.  

- Skolebestyrelsen har også være meget 
tilfreds med pædagogiske og 
inkluderende forløb såsom 
Diamantforløbet, som pt. bliver udbudt i 
Tårnby Kommunen. Skolebestyrelsen 
ønsker også lign. forløb til udskolingen 
med central finansiering.   
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2. Ingen bemærkninger. 
3. Skolebestyrelsen undrer sig over at SFO 

visionen er sat på som et særskilt punkt, 
hvilket medvirker til en opdeling af skole og 
skolefritidsordning, selvom det er en 
organisation. Dette ser skolebestyrelsen 
flere eksempler blandt andet i 
bygningsvedligeholdelse og budgetter. 
Skolebestyrelsen ser gerne en forening af 
skole og SFO både politisk, 
forvaltningsmæssigt og organisatorisk.     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Øvrige bemærkninger: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


