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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 tilhø-

rende resultatmål. Rapporten indeholder desuden de resultater, der ligger til grund for kommunalbestyrel-

sens vurdering af niveauet i kommunens skolevæsen og de opfølgende initiativer, som kommunalbestyrel-

sen har vedtaget. Herudover indeholder 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, 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-

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 

social 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. 
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3. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dyg-
tige, 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? 

 
Skelgårdsskolens udviklingsudvalg udarbejdede i skoleåret 2015/16 en testplan med plan for opfølgning på 
test og prøver. Denne omfatter både nationale test og en række test og prøver i dansk og matematik gen-
nem hele skoleforløbet. (bilag 1) Planen evalueres hvert år og justeres, hvis der er faglige grunde til det. 
Testplanen kan ses på Skelgårdsskolens hjemmeside.  
 
Planen indbefatter ligeledes, at der følges op i dansk og matematik enten på klassekonferencer eller på mø-
der mellem lærerteam og vejledere i dansk og matematik. På disse møder aftales eventuel opfølgning i form 
af særlige indsatser, der kan være rettet mod enkeltelever eller grupper af elever og vejledning. 
 
Klassekonferencerne ligger på 3., 6. og 8. årgang. ALT-koordinator, DSA-vejleder, læsevejleder og matema-
tikvejleder deltager sammen med dansk- og matematiklærer, pædagog (3.årgang) og den nærmeste leder.  
På klassekonferencerne arbejdes både med at se på den enkelte elev og på klassens samlede billede/fag-
lige niveau.  
 
Dette gøres ved at arbejde med ”klassebilleder”, som er udviklet af skolens ledelse i forbindelse med udvik-
lingsprojektet ”Datalitteracy”. Der arbejdes med 3 ”billeder”, som er tre metalskiver delt op med farver i ”lav, 
middel og høj” og billederne udfærdiges for dansk, matematik og undervisningsparat. Dette giver en god pro-
ces i vurderingen af den enkelte elev, hvor vi samler de forskellige data fra test og de daglige observationer. 
Det giver ligeledes et godt samlet billede af klassens udvikling, placering og potentiale. 
 
Det er et ønske og udviklingspotentiale at finde tid til at arbejde med klassebillederne fra børnehaveklassen 
med henblik på at kunne følge udviklingen gennem hele skoleforløbet. 
 
Læsning:  
Når vi ser på resultaterne i de nationale test, er det statistiske materiale stadig relativt nyt, dvs. det er få år-
gange, hvor vi kan sammenligne og se udviklingen, dog kan vi nu følge to årgange over tre klassetrin med  
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nationale test, nemlig elever der gik i 2. klasse og elever der gik i 4. klasse i 2015. Derudover kan andre år-
gange følges over to klassetrin med nationale test.  
 
Tendensen er ikke entydig, men der er overvejende fald i antallet af læsere i den dårligste gruppe og en stig-
ning i gode læsere. Billedet kan stadig blive bedre, da gruppen af elever, der ligger i den gode gruppe stadig 
ikke ligger stabilt over de 80%. Vi kan se en tendens til at gruppen af de gode læsere falder fra 4. til 6. klas-
setrin, for så at stige markant til 8. klassetrin. På 8. klassetrin har gruppen de seneste år ligget flot over eller 
lige under de 80%. 
 
Sammenholdt med den nyere viden om statistiske usikkerheder i de nationale test kalder billedet på, at vi 
også går nærmere ind og undersøger elevernes præstationer i de øvrige læseprøver i indskolingen og det 
øvrige arbejde og indsatser i hele forløbet. Også derfor er klassekonferencerne et godt redskab, og her ser 
vi, at resultaterne fra de nationale test ikke altid er i overensstemmelse med de daglige præstationer og øv-
rige test. 
 
Der er gennem skoleåret 2018-19 arbejdet målrettet på at udfærdige en overordnet plan for læseindsatser. 
Denne skaber en systematik fra 0.klasse og opefter med det mål at sikre gode læseindsatser og tiltag gen-
nem hele skolegangen. En del af indsatsen er, at vi er meget tydelige i forventningerne til at der læses 20 
minutter hjemme dagligt med eleverne i indskolingen, da det er et af de tiltag, der har størst effekt i forhold til 
at skabe dygtige læsere.  
 
Der arbejdes fra skolestart med læsesystemet Alkalær, som var nyt tiltag i skoleåret 2018-19. Børnehave-
klasselederne har været på kursus i Alkalær, der er et system til begynderlæsning. De har taget systemet i 
brug og melder tilbage, at det giver en bedre systematik i læseindlæringen, og at de ser eleverne lærer 
bedre og bliver dygtigere. Dette fortsættes i 2019-20 på 1. klassetrin, også med efteruddannelse af dansklæ-
rerne. Vi afventer med spænding og forventning, om det også kan ses i de forskellige test i indskolingen, 
særligt på 1. årgang i 2019-20.  
 
Der arbejdes fortsat med tiltag som Læseløft og Fingernem for at løfte de elever, der har svært ved at 
knække koden.  
 
Lokalt har vi ligeledes fået god sparring fra den nyansatte kommunale læsekonsulent, og der har været for-
skellige kursustilbud både til lærere og elever.  
 
Skolens læsevejleder har ligeledes fået godt overblik over ordblinde elever, og der bliver arbejdet på at op-
bygge en systematik i forhold til tilbud og tiltag til ordblinde elever. Skolens læse-ressourcelærere arbejder 
godt sammen som faggruppe og tilbyder forskellige kurser og tiltag. Elever, der bliver testet ordblinde, får 
fortsat deres egen cromebook og kurser i at anvende AppWriter programmet, ligesom de tilmeldes Nota. Der 
er også en god systematik i forhold til at elevernes lærere tilmeldes Nota. 
 
Vi ser dog et fortsat behov for at udbygge systematikken og efteruddanne medarbejdere. Erfaringen viser, at 
det tager tid at implementere nye tiltag og at gøre dem til ”det, vi bare gør i hverdagen”.  
 
Fra skoleåret 2019-20 er der også læseressourcetimer på alle årgange som læses af årgangens egne læ-
rere. De lærere, der tildeles denne opgave får vejledning af læsevejlederne. Dette gøres for at understøtte i 
hverdagen ude i klasserne og på hold. 
 
I matematik er billedet heller ikke entydigt, der er én årgang, hvor det er muligt at følge udviklingen over 
spændet fra 3. til 8. klasse. Her er tendensen, at eleverne generelt bliver dygtigere, men det er svært at få 
eleverne helt op i gruppen af fremragende elever, det er midtergruppen, der vokser. Det samme gør sig gæl-
dende på de årgange, hvor vi kan følge spændet over to klassetrin. Dette bør vi være mere nysgerrige på at 
undersøge og sammenholde med de øvrige matematiktest, der tages hvert år. 
 
Der er fortsat behov for opmærksomhed og klasseindsatser. Ligesom vi skal være nysgerrige på, hvor der er 
klasser, hvor det går særlig godt. Hvad er det, de gør?  
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Generelt arbejdes der fortsat i fagudvalgene på at øge systematikken. Særligt i dansk og matematik, hvor vi 
ved, at fagudvalget i dansk stadig har brug for en del inspiration og støtte, da der har været et større viden-
stab grundet fratrædelser, primært pensionering, blandt læsevejledere og højt kvalificerede medarbejdere. Vi 
har ikke kunnet følge med i uddannelse af nye læsevejledere, ligesom hele ordblindeområdet i høj grad har 
lagt beslag på de bestående læsevejledere og læseressourcelærere.  
 
I 2018-19 har vi kunnet se, at vi har fået en langt bedre struktur og systematik ind over dansk- og særligt 
læse-området. Desuden er der nu flere i gang med efteruddannelse enten i den fulde læsevejlederuddan-
nelse eller i dele af den. Fra 2019-20 har vi ligeledes en lærer i gang med dansk-vejlederuddannelsen. 
 
I enkelte klasser drejer det sig ligeledes om, at der rummes elever, som har store faglige og/eller sociale ud-
fordringer, som fylder meget. De elever kan påvirke det samlede billede, hvorfor det er vigtigt både at have 
fokus på læringsmiljøet i klassen og den enkelte elevs læring. Dvs. at sætte ind med både faglige tiltag og 
arbejdet med klassemiljøet. Der skal ikke være tvivl om, at målet er at ruste eleverne så godt som muligt.  
Samtidigt med at vi lægger vægt på at være den lokale skole for skoledistriktets børn.  
 

3.2. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige 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 haft en række drøftelser i udviklingsudvalget mhp det generelle faglige løft, og det at kunne løfte sær-
ligt de allerdygtigste elever. Disse drøftelser har givet anledning til forskellige tiltag og opmærksomhedsfelter. 
  
Vi benytter fortsat nogle tilbud, som særligt tilgodeser de dygtige elever: 
 

 Vi har fra skoleåret 2016-17 deltaget i Junior Talent med 8-10 elever. Disse elever deltager i et for-
løb i løbet af 8. og 9. klasse med undervisningsdage på Tårnby Gymnasium.  
 

 Vi har fra skoleåret 2017-18 deltaget i udviklingsprojektet Matematikindsats (TMTM) på 2. og 8. år-
gang, som er de årgange det retter sig mod. Dette udviklingsprojekt sigter mod at løfte både de sva-
geste og de dygtigste elever. Projektet rummer tiltag til elever og efteruddannelse af lærere. Begge 
skolens matematikvejledere deltager sammen med fire matematiklærere, der er blevet uddannet til 
at arbejde med matematikløft.  
Projektet afsluttes efter skoleåret 2018-19, men vi fortsætter på Skelgårdsskolen med at sætte time-
ressourcer af, så elever kan tilbydes matematik-støtte på hold med særligt tilrettelagte kurser. 
  

 Vi deltager stadig i Master Class i samarbejde med Tårnby Gymnasium, hvor der kommer gymnasie-
lærere på skolen og gennemfører undervisning, der målrettet udfordrer de dygtigste elever.  

 
Ved skoleårets start 2017-18 deltog alle medarbejdere (lærere og pædagoger) i et kursus om Ugeskemare-
volutionen. En struktur for undervisningen, der i høj grad befordrer en differentieret undervisning. Dette tilgo-
deser også mulighederne for at udfordre de allerdygtigste elever. Der er fortsat mange klasser, der i perioder 
arbejder med strukturen i Ugeskemarevolutionen. 
 
Vi kan dog stadig undre os over, at andelen af de aller-dygtigste elever tilsyneladende ikke er støt stigende. 
Elevernes resultater til afgangsprøverne er generelt stigende og mange elever forlader skolen med gode re-
sultater, så skolens samlede gennemsnit er steget, men det er primært midtergruppen, der vokser. 
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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? 
 
Det er svært at se en entydig udvikling, særligt når det forsøges at sammenholde de nationale test og Læse-
testen i indskolingen. Resultaterne i de forskellige grupper er svingende mellem årgangene. Men det kalder 
stadig på tiltag og opmærksomhed.  
 
Disse overvejelser og tiltag ligger på linje med de øvrige faglige tiltag.  
 

 Fra skoleåret 2017-18 blev der etableret et fagteam bestående af samtlige dansk-ressourcelærere 
og læsevejledere. Dette med henblik på at øge en god koordinering af indsatserne og at få prioriteret 
de ressourcer der er. Målet var ligeledes at få gennemgået skolens indsatser og procedurer. I fag-
teamet er der udarbejdet en plan for læseindsatser på de forskellige årgange med henblik på at 
sikre, at vi når hele vejen rundt med tiltag, kurser og andre indsatser.  
Nogle indsatser gennemføres af læse-ressourcelærerne andre af dansklærere på årgangen under 
vejledning af læsevejlederen. 
 

 I skoleåret 2018-19 lykkedes det ligeledes at frigøre læsevejlederen fra almindelig undervisning, så 
hun arbejder på fuld tid som læsevejleder. Dette har haft stor betydning for at få skabt tid til at løse 
opgaverne med testning, registrering, vejledning mm.  

 

 Vi var stærkt udfordret af de nye ordblindetest, da behovet for læseindsatser voksede nærmest ek-
splosivt. Dette samtidig med, at vi, som tidligere beskrevet, havde taget afsked med lærere med en-
ten læsevejlederkompetencer, læseløftlærere eller andre ressourcer inden for dansk- og læseområ-
det. Derfor var det nødvendigt med en indsats og rekruttering af medarbejdere med kompetencer 
inden for området og efteruddannelse. Dette er vi kommet langt med.  

 

 Vi har i de sidste par år tildelt elever med ordblindhed en cromebook og givet dem kursus i brugen af 
APP-writer, som er et godt hjælpemiddel, ligesom de oprettes i NOTA (så en del af undervisnings-
midlerne kan tilgås på nettet). Mange af medarbejderne er oprettet i NOTA og har fået kurser i brug 
af APP-writer. Denne indsats skal fortsættes, da APP-writer indeholder mange muligheder og funkti-
oner, som man ikke nødvendigvis selv opdager.  

 

 I indskolingen gennemfører vi stadig Læseløft, og vi kan se, at det gør en forskel for de svageste 
elever. Det er fortsat et meget ressourcekrævende forløb, men vi vurderer at ressourcen er givet 
godt ud.  Læseløft-tiltaget er udviklet og revideret lidt gennem årene. 

 

 Matematikindsatsen, tidligere beskrevet, er også et tiltag til gavn for de fagligt svageste elever. 
 

 Vi arbejder med læsekontrakter og vejledning til forældre i at understøtte deres børns læsning i 
børnehaveklassen og 1. klasse  
 

 Vi arbejder med bogstavkurser allerede i 0.klasse til de elever, der har brug for noget ekstra hjælp i 
processen.  

 



 
Tårnby Kommune 
Børne- og Kulturforvaltningen 

 9 

 

 

 Matematikvejledere og ressourcelærere i læsning giver tilbud om faglige kurser på specifikke områ-

der. Disse udspringer bl.a. af opfølgninger på testene.   
 

 I skoleåret 2019-20 fortsættes kurserne til udskolingslærerne i at anvende txtanalyser, der er et godt 
værktøj, som understøtter elevernes læring. 
 

 Udviklingsudvalget på skolen arbejder ligeledes med et tiltag til alle lærere og pædagoger i ”Skriftlig-
hed i alle fag”. Ligeledes med henblik på at understøtte systematik og læring og at styrke alle elever. 

 
 

 

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

5.1. Elevernes trivsel skal øges   
 
 

 Social trivsel Faglig trivsel Støtte og inspira-
tion 

Ro og orden 

 Kommu-

nen 

Skolen Kommunen Skolen Kommunen Skolen Kommunen Skolen 

14/15 4,0 4,1 3,7 3,7 3,2 3,2 3,6 3,7 

15/16 4,1 4,1 3,7 3,7 3,2 3,2 3,6 3,8 

16/17 4,1 4,1 3,7 3,7 3,2 3,2 3,7 3,7 

17/18 4,0 4,1 3,7 3,7 3,2 3,1 3,7 3,7 

18/19 4,0 4,0 3,6 3,6 3,1 3,0 3,6 3,6 

 
Skelgårdsskolens fokuspunkter fra trivselsmålingen 15/16 (opfølgning), som vi fortsat sætter fokus 
på: 
 
Faglig trivsel  
Kan du koncentrere dig i timerne? 
 
Ro og orden 
Er det svært at høre, hvad læreren siger i timerne? 
 
Social trivsel 
Er du glad for din skole? 
 
Støtte og inspiration i undervisningen 
Generel klassefokus – hvilke opmærksomhedspunkter ser årgangsteamet. 

 
Der er blevet arbejdet med de tre udvalgte områder på et temamøde med lærere, SFO-pædagoger og klub-
pædagoger. Årgangsteamene tog udgangspunkt i de udvalgte områder og holdt dem op 
imod resultaterne på deres årgangs- og klasseniveau fra den årlige nationale trivselsrapport.  
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Årgangsteamene har arbejdet med en række tiltag: 

 Udarbejdelse af handleplaner og klassernes grundlove – opfølgning af skolens trivselsudvalg. 

 Venskabsklasser, Trivselsdag (min skole, min ven), Børnerettighedsdag, Danmarksindsamling, Læ-
rernes dag.  

 Temamøder med skolens personale har givet mulighed for at personalet kan byde ind med at under-
støtte nye frikvarterstiltag. 

 Nye frikvartersaktiviteter, elevmæglere, samt ændringer i frikvarters-område for indskoling. Yderli-
gere frikvarterstiltag i indskoling: ”Rum til ro” og ”Rum til leg” arbejdes der stadig med.  
 

Trivselsrapporterne og indsatser er drøftet i Udviklingsudvalget som forberedelse til temamøder for persona-
let. 
Målet for arbejdet med trivsel på Skelgårdsskolen er stadig, at vi på trivselsmålingen 2019-20, skal kunne se 
en fremgang på, hvert af de førnævnte fokuspunkter.  
 
Skelgårdsskolen havde i foråret 2019 en svarprocent på hhv 97% i indskolingen og 92% i udskolingen. Dette 
til trods for at undersøgelsen lå så sent, at det var lidt af en udfordring at nå at få 9. årgang med.  
 

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? 
 
Set over en treårig periode har der været en positiv udvikling i dansk og matematik i forhold til elever, der 
præsterer under karakteren 2.  
I dansk ligger vi i 2018-19 på 1 elev i hhv læsning, retskrivning og skriftlig fremstilling, ingen i matematik.  
Andelen af elever, der opnår mindst 2 i dansk og matematik ligger på 98,4% ifølge ministeriets tal i datavare-
huset. 
Ingen elever får under to i matematik. 
 
Der gøres generelt en stor indsats for at gøre eleverne klar til prøverne, og for gennem 8. og 9. klasse at 
have kortlagt elevernes udfordringer, svagheder og styrker, så de kan blive så gode som det er muligt til prø-
verne. Der gennemføres terminsprøver i maj på 8. årgang og igen i november/december på 9. årgang.  
 
Fremadrettet giver det anledning til at se på om Skelgårdsskolens afgående årgange skal tilbydes turbofor-
løb frem mod afgangsprøverne – dette er et udviklingspunkt for udskolingen. 
 
9. årgang 2018-19 rummede en del ordblinde elever. Derfor er det med særlig glæde at se, at de klarede sig 
så godt.  
 
Dette skyldes ikke mindst en stor indsats fra årgangens lærere og vejledere i dansk og matematik. Skel-
gårdsskolen fik også stor glæde og nytte af, at Tårnby Kommune ansatte en konsulent til ordblindeområdet. 
Der blev givet et særligt kursus til elever særligt i udskolingen i brugen af APP-writer og andre gode tiltag,  
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herunder holdundervisning og særlig vejledning både af skolens ressourcelærere, lærerne på årgangen og 
kommunens konsulent.   

 

8.  Udvalgte områder for Tårnby Kommune 
Kommunens kvalitetsrapport fungerer som et værktøj til at styre mål og resultater, der kan understøtte en 

systematisk 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 

mere, men dog valgt medtaget for kvalitetsrapport 2018/19.   

 
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? 
95,3%  i skoleåret 2018-19 

 

 Hvilke indsatser har skolen for at sikre målet på 90 % linjefagsdækning i alle fag inden 2021? 
 
Vi har gennem de sidste fem år systematisk efteruddannet lærere i de linjefag, hvor dækningen var 
mangelfuld eller lærerne underviste uden at have linjefaget. Dette særligt i udskolingen.  
Desuden har vi forsøgt at rekruttere med omtanke. Vi er dog udfordrede i forhold til f.eks. rekrutte-
ring af lærere med musik, natur og teknologi og tysk/fransk. 
 
I indskolingen prioriterer vi fortsat at begrænse antallet af lærere i klasserne, selvom vi i nogle fag 
også prioriterer linjefag i undervisningsfagene, bl.a. i engelsk. 
Det er en konstant afvejning af pædagogiske og faglige hensyn, samtidig med at logistikken skal gå 
op.  
 
Efteruddannelse er også en konstant balance i forhold til, hvor mange på efteruddannelse skolen 

             kan bære, og de behov der er. Det har desuden givet et løft i muligheden, at efteruddannelserne be- 
             tales fra centralt hold og ikke af de midler, som skolen har til kompetenceudvikling.  

  

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 spørgeskema-
undersøgelse, der undersøger hvordan eleverne oplever deres trivsel, undervisningsmiljø samt ro og orden i 
klassen.  

Trivselsmålingen skal gennemføres hvert år i en perioden i foråret nærmere fast af ministeriet.  
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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 opfølgende 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 
selve 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.   
 
Generelt 
Fremadrettet arbejder Skelgårdsskolen i skoleåret 2019/20 fortsat med at udvikle området og inddrager 
nogle af fællesmøderne med hele personalegruppen til arbejdet.  
 
Yderligere arbejder skolens trivselsudvalg med at understøtte ad-hoc opgaver for frikvartersindsatser og nye 
tiltag, der kan understøtte medbestemmelse og toiletforhold i samarbejde med skolens elevråd. 
 
Dette giver mulighed for at hele medarbejdergruppen kan arbejde på at højne resultaterne for Tårnby kom-
munes fokusområder for trivsel: 

 toiletforhold 
 medbestemmelse. 

 
Skolens tidligere arbejde med Masseeksperimentet omkring skolens toiletforhold har gjort, at elevrådet har 
peget på forbedring af toiletforholdene som indsatsområde i forhold til de midler til fremme af læring og triv-
sel, som er blevet tildelt skolerne i Tårnby i kalenderåret 2019. Her afsættes midler til en fuld renovering af et 
af pigetoiletterne, der indeholder fire toiletter. Dette forsøg er vi spændt på at se fuldført og at se resultatet 
af, idet der her tages højde for at mange elever oplever at toiletterne er for dårligt lydisolerede og at de ikke 
kan lide at et toiletrum ikke er helt lukket. Desuden kommer der ny vægbeklædning op, som forventes at 
virke pænere og dermed understøtte et mere indbydende rum.  
 
 
Skelgårdsskolen videreudvikler skolens trivselsudvalg til fremtidig arbejder med skolens handleplan for triv-
sel.  
 
Skelgårdsskolen arbejder til stadighed på at inddrage eleverne, særligt elevrådet, i relevante og vedkom-
mende beslutningsprocesser. Bl.a. planlægger eleverne selv deres klassers aktivitet til Danmarksindsamlin-
gen. 
 
I forbindelse med de bevilligede midler til elevernes læring og trivsel på Skelgårdsskolen var eleverne cen-
tralt involveret i beslutningerne om anvendelse af midlerne. Elevrådet havde en central funktion i beslut-
ningsprocessen, og alle klasser blev inddraget via elevrådet. 
 
Medlemmer af skolebestyrelsen besøger elevrådet flere gange årligt og elevrådsrepræsentanterne har i 
mange år været meget gode til at deltage på skolebestyrelsesmøderne. 
 
Der er stadig fokus på tiltag og indsatser for at styrke stærke børnefællesskaber i klasserne, på årgangene 
og på skolen som helhed. 
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Trivselsudvalget består af repræsentanter fra elevrådet, skolebestyrelsen, lærere, pædagoger og ledelse. 
 
Arbejdet med elevtrivsel på Skelgårdsskolen kan ses på www.sg.aula.dk / Link: https://sg.aula.dk/si-
tes/sg.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Elevtrivsel%20p%C3%A5%20Skelg%C3%A5rdsskolen%2019-
20.pdf 

 

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 videns baseret 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 
hele skolevæsnet, som understøtter arbejdet med udviklingen mod professionelle læringsfællesskaber. 
 

 
 Hvad er skolens erfaring og læring i forhold til realisering af målet? 

At det er krævende at skabe teamudviklingen og at favne hele organisationen. Det kræver tid og ind-
sigt hos både medarbejdere og ledere. Ikke mindst at ledelsen sætter fokus på udviklingen på vej 
mod målet, hvilket kræver meget ledelsestid.  
 

 

 Hvordan har skolen arbejdet med at fremme samarbejdet mellem lærere og pædagoger? 
Det har skolen gjort ved at arbejde på klare aftaler i forhold til rammen og mulighederne. Desuden er 
PLF drøftet i den store ledergruppe, dvs med de daglige ledere af SFOerne, hvilket er nødvendigt for 
at inddrage den gruppe. De daglige ledere er ikke en del af PLF-udviklingsprogrammet.  
Området kalder stadig på opmærksomhed og strategi, men der er en god udvikling på trods af udfor-
dringerne. 
En grundlæggende indsats er fortsat at vi planlægger og skemalægger teammøderne, så det er mu-
ligt for både lærere og pædagoger at deltage. 
3-4 årlige fællesmøder om en fælles og vedkommende dagsorden er ligeledes en del af strategien.  

 
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?  
Ledelsen arbejder gennem besøg i årgangsteamene med samtaler om teamenes udvikling, ligesom 
der arbejdes med drøftelser af udfordringer, dilemmaer og god udvikling i teamene på teamkoordina-
tormøderne. 
Dette er ligeledes en opgave der kalder på opmærksomhed og tid.  

http://www.sg.aula.dk/
https://sg.aula.dk/sites/sg.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Elevtrivsel%20p%C3%A5%20Skelg%C3%A5rdsskolen%2019-20.pdf
https://sg.aula.dk/sites/sg.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Elevtrivsel%20p%C3%A5%20Skelg%C3%A5rdsskolen%2019-20.pdf
https://sg.aula.dk/sites/sg.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Elevtrivsel%20p%C3%A5%20Skelg%C3%A5rdsskolen%2019-20.pdf


 
Tårnby Kommune 
Børne- og Kulturforvaltningen 

 14 

 

 
 
Der er fra skoleårets start planlagt en møderække for teamkoordinatorerne og her prioriteres ledel-
sens deltagelse. Teamkoordinator-gruppen har en central opgave i udviklingen af teamene og i at 
fastholde udviklingsprocessen. I dette forum er det ligeledes muligt at få sparring og at drøfte dilem-
maer i teamkoordinatoropgaven. 

 Der var ved skoleårets planlægning for 2018-19 ledelsesmæssig opmærksomhed i forhold til, hvem 
der blev teamkoordinatorer. Dette fokus blev fastholdt ved planlægningen af 2019-20.  
 

 

8.4. SFO Vision - (Servicemål 2019) 
 
I servicemålene for 2019 er SFO’ernes arbejde med SFO-visionen beskrevet.  
 
Målsætningen er, at der arbejdes systematisk med visionen og forandringsmodellen for SFO’erne i Tårnby 
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 indsatserne øget indsigt i, hvordan pædagogiske tiltag virker til 
fremme af børnenes viden og kompetencer inden for områderne i visionen: 
 

- Social kompetence 

- Kulturel dannelse 

- Fysisk og psykisk sundhed 

 
Som evaluering og opfølgning på servicemål 2019 følger her en beskrivelse af SFO’ernes arbejde med visio-
nen:  

 Hvordan har skolens SFO’er arbejdet med at fastholde fælles mål og ambitioner for visionen? 

Social kompetence: 

 SFO’erne arbejder med det enkelte nyankomne børnehavebarn omkring barnets opfattelse af andre 
børns udtryk og ageren. Barnet evne til at løse og anerkende egen rolle i konflikter er et centralt fo-
kuspunkt ved SFO-start. 

 SFO’erne sikrer, at alle børnene har mindst 1 god relation til både andre børn, - men også til voksne. 
(ex: relationsmatrix og venskabscirkler) 

 SFO’erne har i opstarten særligt fokus på børnenes sprog og udtryksformer. Der er blandt pædago-
gerne uddannede sprogvejledere, som fra børnenes start screener sprogbørn og iværksætter evt. 
indsats. 
 

Kulturel dannelse: 

 Barnet oplever, at der på SFO’erne skal være plads til forskellighed og mangfoldighed.  

 SFO’erne arbejder gennem anerkendende pædagogik for, at børnegruppen opfatter denne forskel-
lighed og mangfoldighed som en styrke. 

 SFO’erne benytter i størst muligt omfang de kulturelle og naturmæssige tilbud, som både Tårnby 
Kommune – men også nabokommunerne tilbyder. Der skabes tid og plads til, at mindre grupper kan 
tage afsted mhp. større kvalitet og fordybelse. 

 Børnenes forslag og initiativer tilgodeses, når der skal planlægges aktiviteter og forløb. 
 

Barnet skal være psykisk og fysisk sundt: 

 SFO’erne inddrager børnene i planlægning og tilberedelse af eftermiddagsmaden – der er dialog 
med børnene om kostens betydning og ernæringsværdi. 

 SFO’erne tilbyder et varieret udvalg af aktiviteter, hvori børnene har mulighed for at engagere sig 
fysisk – og samtidig føle sig som en del af noget større. 

 SFO’erne arbejder narrativt fokuseret med de børn, som ikke er i psykisk trivsel. (ex: særlige forløb 
med barnets egne kompetencer i centrum). 


