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Tillæg til kvalitetsrapport 2018- 2019

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udstedt ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i 
folkeskolen, som trådte i kraft den 18. marts 2020. 

Den nye bekendtgørelse udstedes som følge af en ændring af folkeskoleloven (lov nr. 564 af 7. 
maj 2019), hvoraf det fremgår, at kommunalbestyrelserne i kvalitetsrapporten skal redegøre for 
anvendelsen af de frigivne ressourcer som følge af mulighederne for afkortning af skoledagen for 
så vidt angår den understøttende undervisning og anvendelsen af kvalitetsløft af den 
understøttende undervisning. Derudover ændres bekendtgørelsen som følge af, at børne- og 
undervisningsministeren har besluttet, at oplysninger om skolernes andel af elever, der aflægger 
alle obligatoriske 9. klasseprøver, skal indgå i kvalitetsrapporten. Dette sker som opfølgning på 
Rigsrevisionens beretning nr. 11/2018 om folkeskolens obligatoriske 9.klasseprøver

I den nye bekendtgørelse er der foretaget ændringer, som betyder, at der skal indarbejdes 
følgende nye oplysninger i kvalitetsrapporten i indeværende skoleår:

1) Andel af elever, der aflægger alle obligatoriske 9. klasseprøver', skal tilføjes som obligatorisk 
resultatoplysning, jf. § 2.

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, jf. ny § 7. Der skal kun redegøres for den planlagte anvendelse af den frigivne 
tid i skoleåret 2019/20, da skoleåret ikke er afsluttet ved kvalitetsrapportens udarbejdelse. 

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. Den nye § 8 
omhandler kravet til redegørelse for anvendelsen af de midler, der er afsat til et kvalitetsløft af den 
understøttende undervisning, jf. lov nr. 564 af 7. maj 2019. Den nye § 9 omhandler anvendelsen af 
de ressourcer, der frigives som følge af en reduktion af den samlede undervisningstid i 
indskolingen. Hvis midlerne udmøntes i skoleåret 2020/21, skal oplysningerne dog først indgå i 
den kvalitetsrapport, der udarbejdes i skoleåret 2021/22. 
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1. Resultatoplysning - andel elever, der har aflagt alle obligatoriske, 9. 
klasse.

I Tårnby skolevæsen er vi optaget af, at alle elever får aflagt prøve i alle de obligatoriske fag, da 
det giver eleverne de bedste muligheder for at komme videre i uddannelsessystemet. Der er 
imidlertid elever, der af sociale, personlige og/eller faglige udfordringer ikke formår at få aflagt 
prøve i alle fag.  Tabel 1 neden for viser, hvor mange elever, der i de sidste tre skoleår fik aflagt 
prøve i alle fag. 

TABEL 1. Kommune, tre skoleår
Andel elever, der har aflagt alle prøver, 9. klasse, Tårnby

I tabel 2 vises hvor stor en andel af 9. klasseårgangen, der har aflagt alle bundne prøver og 
udtræksprøver for hver af vores skoler i Tårnby. 
Resultater fra DSI og Tårnbygårdsskolen indgår ikke i ministeriets opgørelse i 
uddannelsesstatistik.

Som tabellen viser ligger de fleste skoler på eller tæt på 100% undtagen 
Kastrupgårdsskolen. Det skyldes, at eleverne i skolens specielklasser jf. ”Reglerne om 
tilrettelæggelse af folkeskolens prøver på særlige vilkår er fastsat i §§ 28 – 32 i bekendtgørelse nr. 
1132 af 28. august 2016 om folkeskolens prøver”-  ofte ikke aflægger prøve i alle obligatoriske fag, 
men ofte kun fokuserer på at få aflagt prøve i dansk og matematik. 
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For de elever i Kastrupgårdskolens specialklasser, der fritages for at aflægge prøve, laves der en 
alternativ evaluering jf. ”Reglerne om tilrettelæggelse af folkeskolens prøver på særlige vilkår  
fastsat i § 371 nr. 1132 af 28. august 2016 om folkeskolens prøver” 

Resultater fra UngTårnby indgår ikke i tabellen, da prøverne i 10. klasse er frivillige.

TABEL 2: Andel elever, der har aflagt alle prøver pr. skole, 9. klasse, Tårnby

2. Skoleugens længde – formål med fravigelse af reglerne om en 
mindste varighed af undervisningstiden

I forbindelse med at bekendtgørelsen for kvalitetsrapport pr. 18/3 2020 er ændret, foreskriver § 32. 
af skolerne ved fravigelse af reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden i medfør af 
folkeskolelovens §§ 16 b og 16 d, skal redegøre for brugen af de frigivne ressourcer til faglig støtte, 
undervisningsdifferentiering eller andre aktiviteter. 

Redegørelsen skal indeholde følgende oplysninger for den enkelte skole og kommunens samlede 
skolevæsen:

1) Formålet med og omfanget af fravigelse af reglerne om en mindste varighed af 
undervisningstiden, og hvorledes afkortningen bidrager til en sammenhængende skoledag

1 § 37. Afgørelse om fritagelse for aflæggelse af prøve skal ledsages af en beslutning om, hvordan elevens 
udbytte af undervisningen kan evalueres på anden vis

2. Der skal kun redegøres for den planlagte anvendelse af den frigivne tid i skoleåret 2019/20, da skoleåret 
ikke er afsluttet ved kvalitetsrapportens udarbejdelse
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2) Prioriteringen for og anvendelsen af de midler, der frigives som konsekvens af afkortningen for 
så vidt angår den understøttende undervisning

I Tårnby Kommune har alle 8 skoler valgt at benytte muligheden for at fravige reglerne om en 
mindste varighed af undervisningstiden i medfør af folkeskolelovens §16 d.3 
Skolerne har med en afkortning af skoledagen ønsket at bruge de frigivne ressourcer til faglig 
støtte, undervisningsdifferentiering m.m. således at skolerne har kunne skabe en mere 
sammenhængende undervisning for elever og en kortere skoledag for eleverne i 4. - 
9. klasse.
Enkelte skoler har også valgt at anvende §16 b.4

§16 d. omhandler 4.- 9.klasse og giver skolerne mulighed for at afkorte med op til to ugentlige 
undervisningstimer inkl. pauser med henblik på tilrettelæggelse af andre aktiviteter, der udløser et 
tilsvarende personaleforbrug i undervisningen. Det er også muligt at fravige reglerne om en 
mindste varighed af undervisningstiden på 7. eller 8. klassetrin med henblik på at give tid til 
konfirmationsforberedelse.
 
Der kræves ikke særlige forhold i en klasse for at benytte §16 d.

§16 b. giver skolerne mulighed for at ansøge kommunalbestyrelse om at konvertere 
understøttende undervisning til fagdelt undervisning med 2 voksne, hvis der er helt særlige forhold 
i klassen, der taler herfor. Der kan kun gives dispensation for et skoleår ad gangen.
§16 b. omhandler alle 0.- 3. klasser samt 4.- 9. klasse i/på specialklasser/specialskoler 

I de efterfølgende skemaer redegør de enkelte skoler for hvordan, de har brugt de frigivne 
ressourcer til faglig støtte, undervisningsdifferentiering eller andre aktiviteter.

Skema 1 – redegørelse for brugen af §16 d.

Redegørelse for 
brugen af §16 d.

Formål Omfang Afkortningens 
betydning for en 
sammenhængende 
skoledag – brugen af de 
frigivne ressourcer

Pilegårdsskolen Skolen har ønsket at 
skabe en mere 
sammenhængende 
undervisning for vores 
elever med en afkortning 
af skoledagen, og ønsket 
at give mulighed for 
ekstra støtte til elevene 
ved at skabe flere timer 
med to-voksenordning på 
forskellige måder.

Skolen har valgt at 
anvende § 16d. på samtlige 
klasser fra 4.-9. klasse

Reglerne om en mindste 
varighed af 
undervisningstiden på 8. 
klassetrin er også fraveget 
for at give tid til 
konfirmationsforberedelse.

Skolen har brugt de frigivne 
resurser på:
To-voksenundervisning, der 
giver særlig mulighed for at 
have fokus på klassens 
trivsel, og alle medarbejdere 
har fået resurser til at 
arbejde fleksibelt med 
trivslen og deltage i 
klasserne, som ekstra voksen.

Der er tillagt resursetimer til 
årgangene, hvor lærerne kan 
arbejde med holddeling 

3 www.retsinformation.dk
4 www.retsinformation.dk

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209946
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209946
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fleksibelt med eller på tværs 
af klasser.

Øgede muligheder for 
undervisningsdifferencering 
gennem resursetimer og 
holdtimer gennem 
skoleforløbet. Fx holdforløb 
på årgange med Geogebra, 
skak, IT-kurser, holddeling i 
sprog mm.

Vi har konverteret nogle af 
de understøttende 
undervisningstimer til 
faglektioner fx en ekstra 
sprogtime eller en 
historietime
 

Skelgårdsskolen Vi har med udnyttelsen af 
§16d og dermed 
afkortning af skoledagen 
ønsket først og fremmest 
at styrke mulighederne 
for to-lærerundervisning 
med henblik på at støtte 
de fagligst svagere elever 
eller elever med andre 
former for faglige 
udfordringer, f.eks. 
ordblinde elever.

Vi har desuden ønsket at 
afkorte skoledagen, da vi 
så mange elever, der 
havde svært ved at 
fastholde motivation og 
fagligt engagement i de 
lange dage. 

Den lange skoledag var 
særligt en udfordring for 
eleverne på 
mellemtrinnet
(og i indskolingen) og for 
elever med særlige 
udfordringer.

Skelgårdsskolen har 
afkortet med to lektioner 
på 4. – 9. årgang. De to 
lektioner er omlagt til to-
lærertimer. Det er så vidt 
muligt dansk- og 
matematiklæreren, der har 
to-lærertimerne. 

I udskolingen har 
årgangene mulighed for 
enten at være to lærere i 
klassen eller at arbejde 
med holddannelse på 
tværs af klasserne.

Der er ikke afkortet 
yderligere af hensyn til 
konfirmationsforberedelse.

Skelgårdsskolen har brugt de 
frigivne ressourcer på:
To-voksenundervisning i 
indskolingen, på 
mellemtrinnet og i 
udskolingen, sidstnævnte 
også med mulighed for 
holddannelse.

To-voksenundervisningen og 
holddannelserne (i 
udskolingen) har 
understøttet muligheden for 
at tilpasse undervisningen til 
elevernes forskellige faglige 
udvikling med en større 
mulighed for at støtte og nå 
den enkelte elev. 

Vi har også i år set et mindre 
behov for at aftale kortere 
skoledage i form af 
skåneskemaer til elever med 
særlige udfordringer.

To-voksenundervisning 
understøtter ligeledes 
samarbejdet om elevernes 
læring og trivsel i klasserne. 
Da den anden ”voksen”, som 
er enten en lærer eller en 
pædagog i indskolingen, og 
lærere på mellemtrinnet og i 
udskolingen er en fra 
årgangsteamet og som 
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hovedregel en, der har 
undervisning i klassen.

 
Løjtegårdsskolen Ønsket om at anvende 

§16D udspringer af en 
oplevelse af, at flere af de 
yngre elever ikke 
profiterer af lange 
skoledage, og at det kan 
virke hæmmende for de 
ældre elever at have lange 
skoledage. Dette ses bl.a. 
ved uro i klasserne og kan 
være en mulig årsag til 
skoleværing. 

Vi har med §16d ønsket at 
afkorte skoledagene og 
omlægge lektionerne til 
to-lærer timer, hvilket 
både øger kvaliteten og 
nærværet i timerne samt 
skaber langt bedre 
muligheder for arbejdet 
med elevernes læring og 
trivsel – dette ikke blot 
som resultatet af, at der 
er flere voksne i lokalet, 
men også at det skaber 
grundlag for et tættere 
samarbejde med og om 
klassen.

Skolen har valgt at 
anvende § 16d på samtlige 
klasser fra 4.-9. klasse

Skolen har brugt de frigivne 
ressourcer på:
To-lærerundervisning på 
årgangene, således at 
antallet af to-lærertimer 
øgedes, men også anvendt i 
skemaet på positioner, hvor 
den understøttende 
undervisning faldt på en 
blokdag og dermed gav 
mulighed for fordybelse i fx 
klassens trivsel eller 
mulighed for at være to på 
en ekskursion, hvor man bl.a. 
kunne benytte sig af 
ÅbenSkole. 

To-lærerundervisningen giver 
mulighed for øget 
undervisningsdifferentiering 
og tilpasning af indhold og 
form til den enkelte klasse og 
det enkelte fag. 

Der er fleksibilitet ift. 
placering af den 
understøttende 
undervisning, således at 
lærerne kan lægge 
undervisningen der, hvor det 
giver mest mening. Fx 
omlagde en klasselærer sin 
understøttende undervisning 
til et fag, hvor der i en 
periode var uro pga. 
lærerskift. Dette skabte 
hurtig ro, styrkede relationen 
mellem den nye lærer og 
klassen, samt gav et godt 
grundlag for god sparring 
lærerne imellem. 

Vi har oprettet særlige 
talent- og turboforløb for de 
fagligt dygtige og fagligt 
svage elever på 7.-8. årgang 
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Det øgede to-lærertimetal 
har desuden sat skub i 
lærernes og pædagogernes 
arbejde med at blive et PLF, 
da to-lærertimerne giver 
anledning til øget 
samarbejde i og omkring 
klasserne. 
Dette opleves bl.a. tydeligt i 
dynamikken i 
teamsamarbejdet, i det 
lærerne har et langt bedre 
indblik i klasseadfærd- og 
formåen i fagene samt 
hinandens undervisning. 
Dermed er der både i 
forberedelsen, udførelsen og 
efterbehandlingen af forløb 
rettet mod såvel læring som 
trivsel langt større sparring 
og dermed kvalitet og 
alsidighed at hente. 

Nordregårdskolen Vi har med en afkortning 
af skoledagen ønsket at 
skabe en mere 
sammenhængende og 
differentieret 
undervisning for vores 
elever og give mulighed 
for ekstra støtte til 
elevene ved at skabe flere 
timer med to-
voksenordning

Skolen har valgt at 
anvende § 16d på samtlige 
klasser fra 4.-9. klasse

Skolen har brugt de frigivne 
ressourcer på:
To-voksenundervisning, der 
giver særlig mulighed for at 
have fokus på klassens trivsel 

Undervisning tilpasset 
elevernes forskellige faglige 
udvikling. 

Ekstra pædagoger eller 
lærere i forbindelse med 
åben skole. 

Øgede muligheder for 
undervisningsdifferencering

Tårnbygårdsskolen Skolen ønsker at sikre 
eleverne på 
mellemtrinnet og 
udskolingen får de bedste 
forudsætninger for en 
sammenhængende 
skoledag, hvor den 
enkelte elevs særlige 
udfordringer bliver mest 
muligt imødekommet, 
mens der samtidig er de 
bedste muligheder for at 
undervisningsdifferentiere 
mest muligt så alle elevers 
faglige standpunkt 

§16d anvendes på alle 
grupper i udskolingen og 
på mellemtrinnet.

De enkelte grupper får flere 
lektioner med flere voksne. 
Dette betyder at flere elever 
kan deltage i en større andel 
af lektioner på lige fod med 
deres klassekammerater.

Skolen undgå lektioner 
allersidst på eftermiddagen 
hvor mange af eleverne er 
udtrættede. Disse ressource 
kan med fordel benyttes 
tidligt på skoledagen.

Yderligere ressource i 
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tilgodeses i flest mulige 
lektioner.

timerne om formiddagen gør, 
at skolen bedre kan justere 
forholdene for elever med 
skolevægring, Dette giver 
større mulighed for at denne 
elevgruppe kan deltage på 
trods af udfordringer og 
særlige behov.

Mulighed for holddannelser 
på tværs af gruppe til de fag 
som fylder mindre i skemaet.

Skottegårdsskolen At skabe mulighed for to – 
lærertimer, så der bliver 
mulighed for holddeling.

At anvende §16 d., for at 
undgå, at eleverne 
udtrættes med den 
længere skoledag.
Den længere skoledag, var 
en udfordring for særligt 
de yngre elever på 
mellemtrinnet.

At give mulighed for at 
støtte særligt udfordrede 
elever, med en mulighed 
for særlig undervisning til 
små grupper.

At skabe særlige 
undervisningsforløb for de 
særligt begavede elever, 
hvor de udfordres med 
særlige problemstillinger i 
en tværfaglig 
sammenhæng.

Skolen har valgt at 
anvende § 16 d. på 
samtlige klasser fra 4.-9. 
klasse

Skolen har brugt de frigivne 
ressourcer på:

To-lærer undervisning, med 
holddeling og særlig støtte.

Undervisningsdifferentiering 
tilpasset elevernes forskellige 
faglige niveauer. 

Vi vil fremover oprette 
særlige forløb for de særligt 
begavede elever, både på 
mellemtrin og udskoling.

Vi har afkortet den 
understøttende undervisning 
på 8. klassetrin for at give 
mulighed for at gå til 
konfirmationsforberedelse

Korsvejens Skole Vi har med en afkortning 
af skoledagen vægtet 
muligheden for højere 
kvalitet i undervisningen 
ved at gennemføre flere 
lektioner med to voksne i 
undervisningen.

Samtidig giver det 
mulighed for tættere 
kontakt og mere feed 

Skolen har valgt at 
anvende § 16 d på samtlige 
klasser fra 4.-9. klasse

To-voksenundervisning i 
indskolingen og to-
lærerundervisning på 4. -9. 
årgang.

Med to voksne tilstede i 
undervisningen øges 
muligheden for 
undervisningsdifferentiering 
og giver alle elever større 
mulighed for deltagelse i 
faglige fællesskaber. Disse 
faglige fællesskaber giver 
også mulighed for større 
trivsel i skolen, når den 
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back til den enkelte elev i 
undervisningen.

enkelte elev oftere oplever, 
at undervisningen er 
tilrettelagt ud fra elevens 
nærmeste udviklingszone – 
dette giver samtidig større 
trivsel – når man oplever sig 
som en del af et fagligt 
fællesskab og lykkes med sin 
skolegang. 

Vi arbejder med faglig-
mentorordning for de ældste 
elever.

Ekstra pædagoger i 12-UUV 
bevægelses- og trivselsakti-
viteter. F.eks. legepatruljer 
som fælles opgave mellem 
lærere og pædagoger, 
elevturneringer i bold og 
skak, åbne musikværksteder 
og strikkeklub. 

Kastrupgårdsskolen Vi afkortet skoledagen for 
at sikre fagligt indhold 
gennem 2-
voksenordninger. Det kan 
give mulighed for særlige 
indsatser i forhold til 
støtte til elevgrupper. 

I forhold til den øgede 
kompleksitet i 
fagundervisningen på 
mellemtrinnet har vi 
kunne variere 
undervisning mere med 2-
voksenordning for at 
imødegå udtrætning af 
elevgrupperne.

Ydermere har formålet 
være at styrke lære/elev-
relationen ved at kunne 
knytte flere af klassernes 
nære voksne til hold 
undervisning.

Skolen har valgt at 
anvende § 16 d på samtlige 
klasser fra 4.-9. klasse

Skolen har brugt de frigivne 
ressourcer på:
2-voksen ordning i kreative 
fag på mellemtrinnet. Det 
betyder en fleksibel 
undervisning i mindre 
grupper i eksempelvis 
håndværk/design.

To-voksenundervisning, der 
giver mulighed for at have 
fokus på klassens trivsel. Det 
eksemplificeres på 
mellemtrinnet i blandt andet 
uuv, hvor aktiviteterne skal 
kunne deles i mindre 
grupper.

Vi arbejder med 
læringssamtaler i 
undervisningen ved hjælp af 
flere undervisere i lokalet. 
Det gøres optimalt når 
klassernes nære lærere kan 
trække små grupper ud til 
samtaler om fag/trivsel.

Ekstra fokus på 
idrætsundervisning i 
udskolingen. 1 lærer mere på 
i lektionerne. 
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Øgede muligheder for 
undervisningsdifferencering. 
Vi har bla. arbejdet med 
storholdsundervisning og 
derved kunne allokere 
undervisere anderledes. 

Skema 2 – redegørelse for brugen af §16 b.

Redegørelse for 
brugen af §16 b.

Formål Omfang Afkortningens 
betydning for en 
sammenhængende 
skoledag – brugen af de 
frigivne ressourcer

Tårnbygårdskolen Skolens særlige 
målgruppe gør, at 
arbejdet med 
trivselsarbejdet altid 
indtager en vigtig 
position.
Alle skolens elever er i en 
målgruppe som har haft 
udfordrende 
skolesituationer og derfor 
er en fortsat arbejde 
omkring den enkelte 
trivsel samt fællesskabet 
altid.
Formålet med at gøre 
skoledagen kortere er at 
sikre den enkelte elevs 
særlig behov tilgodeses i 
videste omfang i 
skoletimerne.

Vi har valgt at anvende 
§16b på alle mellemtrin og 
udskolingsgrupper

De øgede ressourcer giver 
mulighed for flere 
individuelle trivselsindsatser 
omkring den enkelte elev i 
alle grupper.

Skolen har haft mulighed for 
at tilbyde Cool Kids forløb for 
børn med 
angstproblematikker

Skolen har kunne tilbyde 
børnemassage på mellemtrin 
og i indskolingen.

Korsvejens Skole
”Porten” - 
ordblindeklasser

Kommunens 
ordblindetilbud 
(specialklasse) er 
reduceret med 60 timer 
om året. Klasserne har 
max 8 elever, og det giver 
læreren bedre mulighed 
for at nå alle elever i alle 
timer. Da eleverne er 
udfordret på deres 
læsekompetencer, giver 
det større trivsel ikke at 
være helt så mange timer 
i skole. Samtidig giver det 
eleverne større mulighed 
for at dyrke 

Vi har valgt at anvende §16 
b. på to klasser
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fritidsinteresser.
Kastrupgårdsskolen
specialklasser

Formålet er at have en 
kortere skoledag for at 
sikre at eleverne undgår 
skoletræthed, udmattelse 
eller andre gener i forhold 
til de udfordringer de er 
visiteret på baggrund af.

Formålet er også at have 
flere lektioner med 2-
voksne så den faglige 
udvikling af den enkelte 
elev fortsat kan være i 
fokus.

Vi håber ved at sænke 
undervisningstimetallet 
og hæve 2-lærer tiden at 
muligheder for at 
undervisningen kan blive 
endnu mere tilpasset den 
enkelte, da elevernes 
formåen spænder bredere 
end i almenklasserne

Vi benytter os af 16b og 
16d på alle specialklasser 
fra 4. – 9. klasser.

3. Skoleugens længde – Prioriteringen for og anvendelsen af midler.

I den nye bekendtgørelse for kvalitetsrapporter af 18.03.2020 foreskriver den nye § 8, 
at der skal redegøres for anvendelsen af de midler, der er afsat til et kvalitetsløft af den 
understøttende undervisning, jf. lov nr. 564 af 7. maj 2019. 
Samtidigt foreskriver den nye § 9 at der skal redegøres for anvendelsen af de ressourcer, der 
frigives som følge af en reduktion af den samlede undervisningstid i indskolingen. 

I Tårnby Kommune er der ikke frigivet midler til kvalitetsløft af den understøttende undervisning i 
skoleåret 19/20. Derfor vil denne del af redegørelsen først blive behandlet i næste kvalitetsrapport, 
der udarbejdes i skoleåret 2021/22.


