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1.0 Indledning 
Kvalitetsrapporten er et lovpligtigt kommunalt mål- og 
resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en 
systematisk evaluering og resultatopfølgning på 
kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal 
dialog og kvalitetsudvikling. Jævnfør folkeskoleloven skal 
kommunerne udarbejde en kvalitetsrapport hvert andet 
år, men i Solrød Kommune er ønsket at følge udviklingen 
tæt, og derfor udarbejdes der årligt en kvalitetsrapport1.  
 
Solrød Kommune har valgt, en model, hvor 
kvalitetsrapporten i lige år indeholder analyse af udvalgte 
temaer i tillæg til de lovpligtige data vedrørende 
resultater i folkeskolerne. I ulige år har kvalitetsrapporten 
primært fokus på de lovpligtige data om skolernes 
opnåede faglige - og trivselsmæssige resultater. 
 
Kvalitetsrapporten indeholder hvert år en beskrivelse af, 
hvor langt kommunen er nået i forhold til de nationale 
mål og tilhørende resultatmål samt kommunalt fastsatte 
mål for skoleområdet (se mere i afsnit 5.0).  

 
1 For de nærmere bestemmelser for udarbejdelsen af kvalitetsrapporten 
henvises til bekendtgørelse nr. 204 af 13. marts, 2020 om 
kvalitetsrapporter. 

På baggrund af rapporterne, tager byrådet stilling til, 
hvorvidt de opnåede resultater er tilfredsstillende. 
 
Hvis byrådet på baggrund af rapporten vurderer, at 
skolevæsenets niveau på en enkelt skole eller generelt 
ikke er tilfredsstillende, så skal byrådet som konsekvens 
bede om, at få udarbejdet en handleplan med henblik på 
at forbedre niveauet i skolevæsenet eller på den enkelte 
skole jævnfør folkeskolelovens § 40 a, stk. 2. 
Handleplanen indgår som en del af kvalitetsrapporten i 
efterfølgende år. 
 

I tillæg til, at kvalitetsrapporten er et redskab til, at 
byrådet kan vurdere skolevæsenets niveau, så har 
rapporten også et særskilt formål som dialogredskab.  I 
Solrød Kommune benyttes kvalitetsrapporten som 
grundlag for en konstruktiv dialog mellem Familie- og 
uddannelsesudvalget, administrationen, herunder 
skoleledelserne og skolebestyrelserne, samt elevråd om 
en fortsat positiv udvikling af folkeskolerne i Solrød 
Kommune.  
 

1.1 Kvalitetsrapportens opbygning 
 

Rapporten er bygget op af forskellige dele, som hver især 

 
 

Kvalitetsrapport skoleåret 2019/2020 
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belyser forskellige aspekter af Solrød Kommunes 
skolevæsen. 
 
Ud over indledningen i afsnit 1 indeholder rapporten 
følgende afsnit: 
 
Afsnit 2: Sammenfattende helhedsvurdering 
Afsnittet indeholder en kort sammenfatning af 
konklusionerne i afsnit 3 til 7 og giver læseren et hurtigt 
overblik over de lovpligtige kvalitetsparametre i Solrød 
Kommune.  
 
Afsnit 3: Nationalt fastsatte mål 
Afsnittet indeholder en beskrivelse af de nationale mål for 
folkeskolen i relation til de nationale test. Her 
rammesættes de parametre som kvalitetsrapporten 
bygger på. Samtidig er der en oversigt over øvrige 
målparametre i rapporten. 
 
Afsnit 4: Arbejdet med de overordnede politiske mål 
Afsnittet præsenterer de overordnede kommunale mål. 
Afsnittet behandler blandt andet de faglige resultater ved 
afgangsprøverne og de nationale test. Det faglige niveau 
er beskrevet ud fra en række grafer i forhold til nationalt 
opstillede mål og måltal.  
 
Afsnit 5: Trivsel 
Afsnittet belyser målinger på trivsel og resultatet af den 
nationale trivselsmåling. 
   
Afsnit 6: Inklusion  
Afsnittet vedrører andelen af børn i kommunens skoler, 
der undervises i almenundervisningen set i forhold til de 
nationale mål. 
 
Afsnit 7: Folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse  
Afsnittet vedrører karaktergennemsnittet i folkeskolens 
afgangsprøve målt op mod landsgennemsnittet i de 
bundne prøvefag. Endvidere ses der på den enkelte 
skoles præstation i forhold til den socioøkonomiske 
reference.  
 

Afsnit 8: Andel af elever der har påbegyndt en 
ungdomsuddannelse 
Afsnittet vedrører de unges muligheder og valg i forhold 
til ungdomsuddanneler. Dette belyses ud fra en række 
grafer og i forhold til nationalt opstillede mål. 
  
Afsnit 9: Fokuspunkter og indikatorer – 
kompetencedækning og inklusion 
Afsnittet vedrører kompetencedækningen i 
undervisningen og beskriver andelen af undervisning, 
som foretages af lærere i Solrød Kommune, der er 
linjefagsuddannede eller har tilsvarende 
undervisningskompetencer i de, fag de underviser i. 
 
Afsnit 10:”Antimobbe- strategi”  
Afsnittet vedrører afrapportering på Solrød Kommunes 
antal af registrerede sager om mobning i Solrød 
Kommune. 
 
Afsnit 11: Skolernes anvendelse af §§ 16 b og 16 d  
Afsnittet indeholder skolernes redegørelser for planlagte 
konverteringer af den understøttende undervisning til 
eksempelvis to-voksentimer.   
 
Afsnit 12: Kvalitetsløft af den understøttende 
undervisning 
I afsnittet redegøres der for benyttelsen af midler til 
kvalitetsløft af den understøttende undervisning. 
 
Afsnit 13: Vidensopsamling efter Covid-19 
I afsnittet opsamles der på erfaringer fra skoleområdet i 
forbindelse med pandemien Covid-19, som ramte i 
foråret 2020, og som fortsat ved denne rapports 
tilblivelse i foråret 2021 påvirker undervisningen, 
elevtrivsel mv. 
 
Afsnit 14: Kommunalt fastsatte mål 
I afsnittes behandles Solrød Kommunes lokalt politiske 
mål, hvilket indbefatter de 5 pejlemærker for skolerne, 
der er angivet i Retning og mål. 
  
Retning og mål kan findes her : 
https://www.solrod.dk/media/3142242/retning-og-maal-
for-skolerne-i-solroed-kommune.pdf  

https://www.solrod.dk/media/3142242/retning-og-maal-for-skolerne-i-solroed-kommune.pdf
https://www.solrod.dk/media/3142242/retning-og-maal-for-skolerne-i-solroed-kommune.pdf
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1.2 Datagrundlag 
 

Data i denne rapport er primær hentet fra 
Undervisningsministeriets database på 
www.uddannelsesstatistik.dk. 
I databasen kan kommunen hente alle de oplysninger, 
som skal indgå i kvalitetsrapporten. Databasen henter 
oplysninger fra blandt andet Danmarks Statistik. Data er 
er for de fleste indikatorers vedkommende til rådighed 
for de sidste tre skoleår. Data i relation til nationale test 
kræver adgang med UNI-login og er således alene til 
rådighed for administrationen og skolens ledelse.  
 

2.0 Sammenfattende helhedsvurdering 
 

Væsentlige ændringer i årets rapport grundet Covid-19  
Kvalitetsrapporten for 2019/2020 er ikke så omfattende 
som tidligere år, da en række data ikke har været 
tilgængelig. 
 
Den tværkommunale sammenligning af 
karaktergennemsnittet på de bundne prøvefag er ikke 
tilgængelig i år, grundet aflysningen af folkeskolens 
prøver i sommeren 2020.  
 
Solrød Kommune har her et karaktergennemsnit på 7,7 
ved folkeskolens 9. klasses afgangseksamen i de bundne 
prøvefag. Landsgennemsnittet i de bundne prøvefag 
ligger på 7,4. Målingen på det faglige niveau i de bundne 
prøvefag ligger på et tilfredsstillende niveau for Solrød 
Kommunes skoler.  
 
Socioøkonomisk reference for grundskolekarakterer er 
ligeledes ikke beregnet for skoleåret 2019/20. 
Uddannelsesministeriet har oplyst, at dette skyldes den 
væsentlige ændring af datagrundlaget grundet 
aflysningen af folkeskolens prøver som følge af Covid-19. 
 
Solrød Kommunes skoler gennemførte ikke nationale test 
Regeringen og folkeskoleforligskredsen indgik en aftale 
om nationale test den 21. februar 2020 på baggrund af en 
omfattende evaluering af nationale test. Med aftalen 
skulle et repræsentativt udsnit af landets klasser i 

2019/2020 gennemføre de nationale test, så det er muligt 
at følge det faglige niveau nationalt. De øvrige skoler har 
i skoleåret 2019/2020 selv kunnet vælge, om de ville 
gennemføre de nationale test. Solrød Kommune 
gennemførte ikke de nationale test. Derfor indeholder 
Kvalitetsrapporten ikke opgørelser der relaterer sig til om 
eleverne klarer sig godt i de nationale test. 
  
På øvrige tilgængelige målparametre er det 
administrationens sammenfattende helhedsvurdering, at 
Solrød Kommunes skoler ligger på et tilfredsstillende 
niveau. 
 
Det faglige niveau og nationale test 
Ses der på KL’s nøgletal placerer Solrød Kommune sig på 
en 12. plads ud af de 98 kommuner, når der ses på det 
samlede karaktergennemsnit på kommunens folkeskoler. 
Solrød Kommune har gennem de sidste 5 år placeret sig 
blandt den øverste femtedel af landets kommuner i 
forhold til parameteret faglighed. 
 
Trivsel 
På landsplan ligger Solrød Kommune med en 
gennemsnitlig trivsel på 92,1 %, sammenlignet med 
landsgennemsnittet på 91,9 %. Dette er på niveau med 
tidligere års trivselsmålinger og placerer Solrød 
Kommune som nummer 45 ud af 98 kommuner. 
 

Inklusionsgrad 
Skolerne i Solrød Kommune er i stand til at tilbyde 
undervisning til 94,7 % af alle børn i den almene folkeskole. 
På landsplan er den tilsvarende procentdel 94,4 %. Solrød 
Kommune befinder sig således lige over 
landsgennemsnittet. 
 

Kompetencedækning 
Kompetencedækningen i Solrød Kommune er på 93,5 % i 
skoleåret 2019/20. Det betyder, at kommunen har opnået 
den nationale målsætning om 92% kompetencedækning 
fra skoleåret 2020. Der arbejdes fremadrettet med en 
målsætningen om 95 % kompetencedækning i 2025.  
Dette placerer Solrød Kommune som nummer 6 ud af 98 
kommuner. 
 

http://www.uddannelsesstatistik.dk/
https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/okonomi-og-styring/kend-din-kommune/
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I skoleåret 2019/20 har der forsat været fokus på 
kompetencedækning. Solrød Kommune ligger over 
landsgennemsnittet på alle fag og lever op til 
målsætningen om, at undervisningstimerne gennemføres 
af lærere med uddannelse i faget.  
 

Påbegyndt ungdomsuddannelse 
Langt de fleste unge i Solrød Kommune påbegynder en 
ungdomsuddannelse. Solrød Kommune lever dog endnu 
ikke op til det nationale mål om, at 95 % af en 
ungdomsårgang skal gennemføre en 
ungdomsuddannelse. Andelen af kommunens unge der 
er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 

endt uddannelse er på 92,8 %, en stigning på 2,8 
procentpoint fra 2017 til 2018. 
 
Andelen af unge der er startet på en ungdomsuddannelse 
3 mdr. efter afsluttet 9. klasse er faldet med 2,3 
procentpoint. Andelen af unge, der starter direkte på en 
ungdomsuddannelse efter endt 9. klasse er dermed faldet 
til 54,7 % af de unge. Andelen af elever i Solrød 
Kommune der er i gang med en ungdomsuddannelse tre 
måneder efter 9. klasse ligger forsat tydeligt over 
landsgennemsnittet på 42,8 %. 
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3.0 Nationalt fastsatte mål 
 

Med aftalen om et fagligt løft af folkeskolen er der fastsat 
en række nationale mål og resultatmål for folkeskolen. 
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 derfor også 
retningsgivende for skolernes arbejde med at højne 
kvaliteten i folkeskolen.  
 
Målet er, at eleverne opnår et højt fagligt niveau inden de 
forlader folkeskolen, herunder at flere elever opnår 
karakteren 2 i dansk og matematik, samt at folkeskolen i 
højere grad understøtter opfyldelsen af den tidligere 
gældende målsætningen om, at 95 % af en 
ungdomsårgang gennemfører mindst en 
ungdomsuddannelse.  
 
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. 
1.1. Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse 

og regne i de nationale test. 
1.2. 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. 
2.1. 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. 
3.1. Elevernes trivsel skal øges. 

 
3.1 Øvrige resultatelementer  
 
Ud over ovenstående nationalt fastsatte mål, indeholder 
kvalitetsrapporten årligt en afrapportering på en række 
resultatelementer:  

 Karaktergivning ved folkeskolens 9. klasseprøver, 
herunder socioøkonomisk referencer 

 Overgang til og fastholdelse i 
ungdomsuddannelse 

 Resultatet af den obligatoriske trivselsmåling 
 Inklusion 
 Kompetencedækning 
 Klager til klagenævnet for specialundervisning 

 
3.2 Nye resultatelementer 
 
I kvalitetsrapporten for 2019/2020 er der tilføjet 
yderligere to nye elementer, som ønskes belyst i 
forbindelse med kvalitetsrapporten. Disse er:   
 
Skolernes anvendelse af §§ 16b og 16d 

1.1. Hvis skolerne har valgt at gøre brug af 
folkeskolelovens §§ 16b og 16d, skal de redegøre 
for brugen af de frigivne ressourcer til faglig 
støtte, undervisningsdifferentiering eller andre 
aktiviteter. Resultatmålet indeholder skolernes 
redegørelser for planlagte konverteringer af den 
understøttende undervisning til eksempelvis to-
voksentimer 

 
Anvendelse af midlerne afsat til kvalitetsløft af den 
understøttende undervisning. 

1.2. Skolerne skal redegøre for anvendelse af midler 
afsat til kvalitetsløft af den understøttende 
undervisning, som fulgte i forbindelse med 
afkortning af skoledagen længde i indskolingen.  
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4.0 Arbejdet med de overordnede politiske mål 
De nationalt fastsatte måltal, og skolernes initiativer, 
prioriteringer og indsatser skal som udgangspunkt sigte 
på at skabe resultater hen imod nedenstående 
målsætninger. 
 

 
Med skoleårets start 2020/2021 er gennemførelsen af de 
obligatoriske nationale test genoptaget. 
 

4.1 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de 
bliver så dygtige, de kan 
Eleverne testes løbende i hele deres skolegang, så 
lærerne kan følge elevernes udvikling og se, om der er 
områder, hvor eleverne ikke er sikre i deres forståelse af 
emnet, eller hvor der er behov for at få et emne 
genopfrisket. 
  
Regeringen og folkeskoleforligskredsen indgik en aftale 
om nationale test den 21. februar 2020 på baggrund af en 
omfattende evaluering af nationale test. Med aftalen 
skulle et repræsentativt udsnit af landets klasser i 
2019/2020 gennemføre de nationale test, så det er muligt 
at følge det faglige niveau nationalt. De øvrige skoler har 
i skoleåret 2019/2020 selv kunnet vælge, om de ville 
gennemføre de nationale test.  
 
I Solrød Kommune anvendes de nationale testresultater i 
skolernes praksis på følgende måde: 
 

 Nationale test analyseres og bruges i det daglige 
arbejde af ledere og medarbejdere 

 Frivillige nationale test tages af de enkelte 
faglærere 

 Testene inddrages sammen med de øvrige test til 
at vurdere, hvor den enkelte elev er i udviklingen 

 Testresultaterne gennemgås i visse tilfælde med 
en faglig vejleder 

 Testene bruges vejledende i tilrettelæggelse af 
elevens læringsplan 

 Hovedfokus i arbejdet med test er på elevens 
progression og ikke på resultatet af testen  

 
Nedenfor gennemgås de nationale målsætninger, der 
blev henvist til på forudgående afsnit. 
 
Den første nationale målsætning 1.1 er omsat til følgende 
resultatmål: Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at 
læse og regne i de nationale test. Jævnfør den nationale 
målsætning skal 80 % af eleverne befinde sig inden for 
kategorierne: fremragende, rigtig god eller god, inden for 
dansk og matematik. 
 
Den anden nationale målsætning 1.2 i relation til 
nationale test er, at andelen af de allerdygtigste elever i 
dansk og matematik skal stige år for år. 
 
Den tredje nationale målsætning 2.1 i relation til de 
nationale test handler om, at andelen af elever med 
dårlige resultater i de nationale test for læsning og 
matematik uanset social baggrund skal reduceres år for 
år.  
 
Dårlige resultater i dansk og matematik defineres som 
elever der har opnået en niveauet mangelfuld præstation 
eller ikke tilstrækkelig præstation. 
 

 
Der kan evt. læses mere om de nationale test resultater 
her: 
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/nov/201
104-resultater-fra-de-nationale-test-i-skoleaaret-2019-
2020

Skolerne i Solrød Kommune har ikke gennemført de 
nationale test i skoleåret 2019/2020, og der er derfor 
ikke data for dette skoleår. 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/nov/201104-resultater-fra-de-nationale-test-i-skoleaaret-2019-2020
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/nov/201104-resultater-fra-de-nationale-test-i-skoleaaret-2019-2020
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/nov/201104-resultater-fra-de-nationale-test-i-skoleaaret-2019-2020
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5.0 Trivsel 
Den fjerde nationale målsætning relaterer sig til trivsel. 
Det fremgår i folkeskolereformen og af de nationalt 
fastsatte mål, at tilliden til og trivslen i folkeskolen skal 
styrkes blandt andet gennem respekt for professionel 
viden og praksis.  
 
På landsplan ligger Solrød Kommune med en 
gennemsnitlig trivsel på 92,1 %, sammenlignet med 
landsgennemsnittet på 91,9 %. Dette placerer Solrød 
Kommune som nummer 45 ud af 98 kommuner. 
 
Trivselsmålingen bygger på fire obligatoriske indikatorer:  
 
Faglig trivsel – omhandler elevernes oplevelser af egne 
faglige evner. 
Ro og orden – omhandler elevernes oplevelse af ro og 
støj i klassen, samt klasseledelse. 
Social trivsel – omhandler elevernes opfattelse af deres 
tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt 
tryghed og mobning. 
Støtte og inspiration – omhandler elevernes oplevelse af 
at være motiveret, have medbestemmelse, samt få hjælp 
og støtte fra lærerne. 
 
De fire indikatorer gør det muligt at følge udviklingen i 
den gennemsnitlige trivsel år efter år.  
I figur 1 ses fordelingen af de differentierede indikatorer i 
Solrød Kommune i forhold til landsgennemsnittet. Af 
figuren fremgår det, at Solrød Kommune ligger lige 
omkring landsgennemsnittet på alle fire indikatorer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: Trivsel, differentierede indikatorer, 
gennemsnit pr indikator, Solrød, 2019/2020 

 

Nedenfor i figur 2 ses elevernes svarfordeling i procent 
for Solrød Kommune sammenlignet med hele landet 
fordelt på de differentierede indikatorer. 5 er den højeste 
og bedste score.  
 

Figur 2: Trivsel, differentierede indikatorer, 
fordeling pr. indikator, Solrød og hele Landet 
2019/2020 

 

Af figur 2 fremgår det, at svarfordelingen i Solrød 
Kommune på de enkelte indikatorer ligger på niveau med 
hele landet. 
 
De foregående års resultater på trivselsindikatorerne 
fremgår af tabel 1 nedenfor, og viser at udviklingen af 
trivsel over tid ligger næsten helt konstant, når der ses på 
gennemsnittet. 
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Tabel 1: Gennemsnitlig trivsel over tid målt på en 
skala fra 1-5, hvor 5 er det bedste. 

 

Indikator/skoleår 2019/2020 2018/2019 2017/2018 
Faglig trivsel 3,7 3,8 3,8 
Ro og orden 3,8 3,8 3,8 
Social trivsel 4,1 4,1 4,1 
Støtte og 
inspiration 

3,2 3,2 3,2 

 

Den nationale trivselsmåling udgør et obligatorisk 
element i kommunens kvalitetsrapport.  
 
Trivselsmålingen består af 40 spørgsmål for elever på 
mellemtrinnet og i udskolingen (4.-9. kl.) og 20 mere 
enkle spørgsmål i indskolingen (0.-3. kl.). Data indsamles 
én gang om året via en national 
spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever i 
folkeskolen.  

 
At opbygge tillid til skolen kan gøres på flere forskellige 
måder. Skolens arbejde med faglighed og trivsel skal 
blandt andet være transparent, således at forældrene kan 
følge med i skolegangen. Skolerne tilstræber desuden at 
have det bedst mulige pædagogiske personale til at sikre 
fagligheden. Derudover fremhæves det generelle 
forældresamarbejde som et vigtigt element i at styrke 
tilliden til skolen.  
 
Skolernes omdrejningspunkt er fagligheden, men skolen 
skal også være et rart sted for eleverne at opholde sig. 
Derfor er den årlige nationale trivselsmåling vigtig, idet 
den skal belyse, hvordan eleverne trives i klasserne.  
 
Resultaterne fra trivselsmålingen udgør sammen med 
skolens egne og løbende observationer grundlaget for 
skolernes arbejde med fx klassens undervisningsmiljø, 
mobning eller andre faktorer, der ligger bag dårlig trivsel.   
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6.0 Inklusion 
Andelen af elever, der modtager undervisning i den 
almene undervisning set i forhold til det samlede elevtal i 
kommunen på tværs af de enkelte skoleår kan ses i figur 
3.  Procentandelen er et udtryk for skolernes evne til at 
inkluderer alle elever. Figuren viser et fald på 0,4 
procentpoint i forhold til foregående skoleår, som dækker 
over en meget lille variation i antal. 
 
Det er positivt, at skolerne i Solrød Kommune er i stand til 
at tilbyde undervisning til 94,7 % af alle børn i den 
almene folkeskole. På landsplan er den tilsvarende 
procentdel 94,4 %. Solrød Kommune befinder sig således 
lige over landsgennemsnittet. 
 

Figur 3: Andel elever, der modtager undervisning 
i den almene undervisning, Solrød 
(bopælskommune) 

 

 

Munkekærskolen og Uglegårdsskolen varetager fra 
skoleåret 2018/2019 den primære del af 
specialundervisningen i Solrød Kommune. På 
Munkekærskolen er eleverne tilknyttet Heldagsskolen. På 
Uglegårdsskolen er eleverne tilknyttet J-Klasser og X-
Klasser. 
 
Eleverne i specialtilbuddene kommer fra alle tre 
folkeskoler. I figur 4 fremgår antal af elever, der modtager 
specialundervisning pr. skole.  
 
 
 

 
 
 

Figur 4. Antal elever der modtager 
specialundervisning pr. skole i skoleåret 
2019/2020 

 

Figur 5 viser fordelingen af elever der modtog 
specialundervisning pr. skole i skoleåret 2018/2019 
 

Figur 5. Antal elever der modtager 
specialundervisning pr. skole i skoleåret 
2018/2019 

 

 

Arbejdet med inklusion er fortsat en meget stor og 
betydningsfuld opgave for skolerne. I 2019 blev der 
udarbejdet en samlet status af inklusionsindsatsen på 0-
18 års området i Solrød Kommune. Statusrapporten viste, 
at Solrød Kommune har en lang række inkluderende 
tilbud, som vurderes at dække behovet for tilbud på 
nuværende tidspunkt. I 2020 blev denne undersøgelse 
suppleret af analyse af det specialiserede område 
gennemført af KLK, som blev præsenteret for byrådet. På 
baggrund af analysen arbejdes der videre med tidlig 
indsats og udvikling af tilbud. 
 
Familie- og uddannelsesudvalget har derudover besluttet, 
at arbejdet med Fællesskabsstrategien i Solrød Kommune 
forsætter i 2022.  
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Væksthuset og PPR for arbejder tæt sammen med 
skolerne for at løfte inklusionsopgaven. 
 
Indikatoren for inklusion følger op på målsætningerne 
om at skabe inkluderende læringsmiljøer for alle elever – 
og hermed på den kommunale målsætning om at skabe 
inklusion, når det giver mening. 
 
Inklusionsgraden beregnes alene på baggrund af elever i 
kommunale skoler. Inklusionsgraden opgøres i forhold til 
elevernes bopælskommune. 
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7.0 Folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse 
 

Det gennemsnitlige karaktergennemsnit i de bundne 
prøvefag i Solrød Kommuner er nu stigende, efter at have 
været faldende 3 år i træk. 
 
Der er i skoleåret 2019/2020 ikke foretaget 
sammenligning mellem kommuner, da flere eksaminer 
har været aflyst grundet Covid-19. Solrød Kommune 
ligger med et karaktergennemsnit på 7,7 ved folkeskolens 
9. klasses afgangseksamen i de bundne prøvefag.  
 
Det forventede karaktergennemsnit set i forhold til elever 
med samme socioøkonomiske baggrund er ikke opgjort i 
år, da de socioøkonomiske tal ikke er opdateret grundet 
Covid-19.  
 
Solrød Kommune er forsat placeret over 
landsgennemsnittet, men på baggrund af de foregående 
3 års tendens med et fald i karaktergennemsnittet er der 
grund til at følge udviklingen. 
 

Figur 6: Udviklingen af karaktergennemsnittet i 
de bundne prøvefag i Solrød Kommune 
sammenlignet med landsgennemsnittet. 

 

 
 

Skolerne i Solrød Kommune ligger over det nationale 
gennemsnit i alle de bundne prøvefag – dansk, engelsk, 
matematik og fællesprøve i fysik/kemi, biologi og 
geografi som det fremgår af figur 6. 
 
Til sammenligning med skoleåret 2018/19, er der et fald i 
det bundne prøvefag i engelsk, mens dansk, matematik 
og i fællesprøven er forbedret. 
 

 

 

 

 

 

Figur 7: Karaktergennemsnit i bundne prøvefag 
pr. fag, 9. klasse, Solrød 

 

 
 

Nærmere undersøgelse af resultatet viser, at de enkelte 
folkeskolers karaktergennemsnit har været stigende med 
undtagelse af Havdrup skole, som har fastholdt niveauet 
fra sidste år.  
 

Figur 8: karaktergennemsnit i bundne prøvefag 
pr. skole, 9. klasse, Solrød 2019/2020 

 

 
 

Sammenligner man den enkelte skoles 
karaktergennemsnit med resultatet fra foregående 
skoleår, ses der følgende differencer. På Uglegårdsskolen 
er der en stigning fra 7,4 til 7,9 i den gennemsnitlige 
prøvekarakter i de bundne prøvefag. På Munkekærskolen 
er der en stigning fra 7,1 sidste år til 8,1, mens Havdrup 
Skole fastholdt niveauet på 6,9.  
 
Baggrund 
Folkeskoleloven fastsætter, at alle elever i folkeskolen skal 
gennemføre folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse. Elever 
med betydelig funktionsnedsættelse har dog mulighed 
for at blive fritaget. Formålet med afgangsprøverne er at 
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dokumentere, i hvilken grad eleverne opfylder de mål og 
krav, der er fastsat for de enkelte fag. 
 
De bundne prøver består af: Dansk (læsning, retskrivning, 
skriftlig fremstilling og mundtlig), matematik 
(matematiske færdigheder og matematisk 
problemløsning), engelsk (mundtlig) og fysik/kemi 
(praktisk/mundtlig). Det er således ikke alle eksamensfag, 
der indgår i ovenstående placering af skolen. 
 
Karakterskalaen (7-trins-skalaen): 

 12 gives for den fremragende præstation 
 10 gives for den fortrinlige præstation 
 7 gives for den gode præstation 
 4 gives for den jævne præstation 
 02 gives for den utilstrækkelige præstation 
 -3 gives for den ringe præstation  

 
7.1 Socioøkonomisk reference 
 
Socioøkonomisk reference for grundskolekarakterer 
beregnes ikke for skoleåret 2019/20 
Socioøkonomisk reference for grundskolekarakterer er 
ikke beregnet for skoleåret 2019/20. Dette skyldes den 

væsentlige ændring af datagrundlaget grundet 
aflysningen af folkeskolens prøver som følge af Covid-19. 
 
 
7.2 Andel af elever, der aflægger alle 
obligatoriske 9. klasseprøver. 
 
Som et nyt fast element skal kvalitetsrapporten indeholde 
en oversigt over andelen af elever der aflægger alle 
obligatoriske 9. klasses prøver. Dette er angivet i 
nedenstående tabel. Obligatoriske prøver indeholder ud 
over de bundne prøvefag de udtrukne prøvefag. 
 

Tabel 2: Andel af elever, der aflægger alle 
obligatoriske 9. klasseprøver. 
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8.0 Andel af elever der har påbegyndt en 
ungdomsuddannelse 
 
Andelen af unge i Solrød Kommune, der er startet på en 
ungdomsuddannelse 3 mdr. efter afsluttet 9. klasse, er 
faldet til 54,7 %. Et fald på 2,3 procentpoint. Andelen af 
elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse tre 
måneder efter 9. klasse er dermed i 2019 svagt faldende. 
Solrød Kommune ligger dog tydeligt over 
landsgennemsnittet på 42,8 %. 
 
 

Figur 9: Andel elever, der er i gang med en 
ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. klasse, 
Solrød2 
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Andelen af unge, der er begyndt på en 
ungdomsuddannelse 15 måneder efter endt 9. klasse 
omfatter også de elever, der har taget f.eks. 10. klasse 
eller været på efterskole. Da der er tale om en opgørelse 
efter 15 måneder, så omfatter tallet både dem, der er 
startet efter 9. og 10. klasse. Derfor giver opgørelsen et 
mere retvisende billede af, hvor stor en andel af en 

 
2 Data er hentet fra UVM, men er konverteret til egen graftype, da 
bearbejdede data ikke tilgængelig ved kvalitetsrapportens deadline.  

ungdomsårgang, der er begyndt på en 
ungdomsuddannelse. 
 

Af figur 10 fremgår det, at andelen af kommunens unge 
der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder 
efter endt uddannelse er steget 2,8 procentpoint fra 2017 
til 2018. En stigende tendens der ikke ses på landsplan. 
 

Figur 10: Andel elever, der er i gang med en 
ungdomsuddannelse 15 måneder efter endt 9. 
klasse. 
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Samlet set viser graferne i figurerne, at langt de fleste 
unge i Solrød Kommune påbegynder en 
ungdomsuddannelse. Solrød Kommune lever dog endnu 
ikke op til det nationale mål om, at 95 % af en 
ungdomsårgang skal gennemføre en 
ungdomsuddannelse. 
 
 
 
 
 
 
 
Endelig ses der afsluttende på, hvilken type af 
ungdomsuddannelse de unge starter på.  
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Af figur 11 fremgår det, at 19,7 % er startet på en 
erhvervsfaglig uddannelse, mens 68,4 % er startet på en 
gymnasial uddannelse 15 måneder efter endt 9. klasse 
eller 10. kl. 0,6 % er startet på anden 
ungdomsuddannelse. Tallene giver et billede af den 
forholdsmæssige andel af elever der starter uddannelse. 
Tallene er de senest opdaterede tal tilgængelig på 
uddannelsesstratistik.dk. Tidligere har der til denne 
opgørelse været anvendt tal fra UUV i materialet Tal på 
vejen. 
 

Figur 11: Andel af elever der er startet på en 
ungdomsuddannelse 15 måneder efter endt 9. 
klasse eller 10. kl. fordelt på uddannelser.3 
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Indikatoren Ungdomsuddannelse beskriver, hvor stor en 
andel af eleverne, som 3 måneder eller 15 måneder efter 
9. klasse er i gang med en ungdomsuddannelse (er-
hvervsfaglig uddannelse, gymnasial uddannelse og STU). 
Indikatoren er obligatorisk i kvalitetsrapporten.  

Indikatoren understøtter målsætningen om, at 95 % af en 
ungdomsårgang skal have mindst en ungdomsuddannel-
se. En gang årligt fastsættes måltal for søgning til er-
hvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser og øvrige 
uddannelser på baggrund af tidligere års søgning til ung-
domsuddannelserne. 

 
3 Tallene er trukket den 7. april 2021.  

I 2020 er den nationale, uddannelsespolitiske målsætning, 
at 25 % af alle afgangselever skal vælge en erhvervsud-
dannelse.  

Som noget nyt skal kommunerne selv fastsætte egne må-
ltal for andelen af afgangselever der skal vælge en er-
hvervsuddannelse. Familie- og uddannelsesudvalget har 
besluttet følgende måltal for 2021 i Solrød Kommune.  

 Måltallet for erhvervsuddannelser fastsættes til 21 %. 
 Måltallet for gymnasiale uddannelser fastsættes til 78 %. 
 Måltallet for øvrige uddannelser fastsættes til 1 % 
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9.0 Fokuspunkter og indikatorer - 
Kompetencedækning og inklusion 
 
9.1 Kompetencedækning 
Der er opstillet et lokalt politisk mål for opnåelse af 
kompetencedækning i Solrød Kommune, som er 
illustreret i nedenstående tabel 3. 
 

Tabel 3: Målforløb for fuld kompetencedækning 
 

Mål 2016 2018 2020 2025 

Kompetencedækning 85 % 90 % 92 % 95 % 

 

Af nedenstående figur 12 fremgår det, at Solrød 
Kommunes skoler ligger på en samlet procentsats på 93,5 
% af undervisningen som gennemføres af 
linjefagsuddannet personale. Solrød Kommune ligger 
dermed pænt over landsgennemsnittet, der ligger på 88,4 
%.  
 

Figur 12: Andel planlagte undervisningstimer 
med kompetencedækning, Solrød 
 

 
 

Der er på landsplan en målsætningen om at 95 % af 
undervisningen i folkeskolen varetages af personale med 
linjefagskompetencer i 2025. Solrød Kommune har derfor 
forsat 4 år til målrettet at arbejde hen mod det nationale 
mål. Ambitionen er forsat at arbejde målrettet mod de 95 
% kompetencedækning allerede inden 2025. 
Administrationen har i 2020 udarbejdet en ny 2-årig plan 
for uddannelse og kompetenceløft, med henblik på at nå 

målet. Nedenfor i figur 10 ses andelen af planlagte timer, 
som læses af en lærer med linjefagskompetence eller 
tilsvarende kompetencer.  
 

I Solrød Kommune er der, som i hele Danmark, en 
udfordring med dækning i fag som geografi og 
billedkunst. På landsplan er der generelt også 
udfordringer med kompetencedækningen i fagene 
natur/teknik, historie og kristendomskundskab, men 
Solrød Kommune har formået at løfte dækningen af disse 
fag.  
 

Figur 13: Andel planlagte undervisningstimer 
med kompetencedækning pr. fag, Solrød 
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Som led i indsatsen med at øge kompetencedækningen 
har staten afsat en national pulje til videreuddannelse. 
Puljen kan dog kun anvendes til dækning af kursusafgift. 
Det er derfor positivt, at Solrød Kommunes byråd har 
afsat ekstra kommunale midler til at styrke skolens 
kompetenceudvikling. 
 
Disse midler har muliggjort et løft af 
kompetencedækningen. Derudover har skolernes 
tilrettelæggelse af skoleåret og bevidste rekruttering af 
lærere med de rigtige linjefag, været med til at øge 
kompetencedækningen i Solrød Kommune. 
 
Med folkeskolereformen indgik staten og kommunerne 
en aftale om kommunernes kompetencedækning af 
folkeskolens fag. Aftalen om fuld kompetencedækning 

indebærer, at kompetencedækningen i folkeskolen 
løbende skal øges, dvs. at undervisningen fremover skal 
varetages af lærere med undervisningskompetence 
(tidligere linjefag) eller kompetencer svarende til 
undervisningskompetence. At have kompetencer 
svarende til undervisningskompetence i et fag betyder, at 
underviseren fx har en efteruddannelse, 
videreuddannelse, kompetencegivende uddannelse eller 
et længerevarende kursusforløb, der vurderes at give 
kompetence svarende til undervisningskompetence. 
Skolens leder foretager et skøn i denne forbindelse. 
Kommunerne skal således sikre, at 95 % af alle timer i 
2025 varetages af en lærer med 
undervisningskompetence eller tilsvarende kompetence. 
De 95 % omtales som ”fuld kompetencedækning” og 
dette krav gælder alle fag og alle klassetrin. 
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10.0 Antimobbe-strategi 
Antal sager der er indberettet til Den Nationale 
Klageinstans for Mobning skal fremgå af 
kvalitetsrapporten. 
 
Den Nationale Klageinstans mod Mobning blev 
tilgængelig for borgerne og skolerne den 1. august 2017. 
På samme tidspunkt udkom der nye regler om 
håndtering af mobning. Siden vedtagelse af den 
nationale klageinstans har Dansk Center for 
Undervisningsmiljø (DCUM) modtaget ca. 240 klagesager 
fra kommunerne. Der er ikke modtaget nogen klager fra 
Solrød Kommune i 2020. 
 

Tabel 4: Antal klager til Den Nationale 
Klageinstans mod Mobning i 2020 

 Antal klager 
Landsplan 42 
I Solrød 0 

 
 
 
 
 
 
 

 
Antal lokalt registrerede klagesager om mobning 
I 2020 har Uglegårdsskolen behandlet en lokal klage, der 
er videresendt til DCUM til behandling i 2021.  
 
Solrød Kommunes folkeskoler har udarbejdet 
antimobbestrategier, som er tilgængeligt på skolernes 
respektive hjemmesider. Kompetencen til at behandle 
klagesager er delegeret til administrationen ved 
direktøren for Familie- og uddannelsesområdet. Der 
udarbejdes årligt en redegørelse til Familie- og 
uddannelsesudvalget og Byrådet over klagesager, som 
har været under behandling. 
 
Skoler og dagtilbud i Solrød Kommune arbejder med 
initiativerne i Fri for Mobberi. Fri for Mobberi er et 
antimobbeprogram, hvis formål er, at styrke 
børnefællesskaber og forebygge mobning og øge 
trivslen. Der er tale om et program der retter sig mod 0-9 
årige børn, fagfolk og forældre, som Mary Fonden og Red 
Barnet står bag. 
 
Udrulningen af koncepter fra Fri for Mobberi sker som et 
led i Solrød Kommunes Sundhedsstrategi, som blandt 
andet vægter tidlig indsats og trivsel på børneområdet. 
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11.0 Skolernes anvendelse af §§ 16b og 16d 
 
Data er ikke valideret grundet Covid-19 
De offentliggjorte tal om skolernes planlagte 
undervisningstimer for 2020/2021 er ikke valideret af 
skolerne. Tidligere år har STIL (Styrelsen for It og læring) 
anmodet skolerne om at validere de indberettede 
oplysninger og rette eventuelle fejl, inden tallene er 
blevet offentliggjort. På grund af den nuværende 
situation med Covid-19 er denne proces ændret i år, så 
skolerne ikke skal bruge tid på validering af 
oplysningerne. 
 
I skoleåret 2020/2021 har Solrød Kommunens tre 
folkeskoler gjort brug af muligheden for at forkorte 
undervisningstiden og i stedet anvende midlerne på 
blandt andet 2-voksen ordninger. De enkelte skolers 
anvendelse af angivet nedenfor 
 
Havdrup skole 
 
Skolen benytter muligheden for afkort på alle årgange. 

1.-3. kl. Almen 2 lektioner pr. uge 
4. kl. Almen 2 lektioner pr. uge 
5. kl. Almen 2 lektioner pr. uge 
6. kl.  Almen 1 lektion pr. uge 
7. kl.  Almen 1,5 lektioner pr. uge 
8. kl.  Almen 1,5 lektioner pr. uge 
9. kl.  Almen 1,5 lektioner pr. uge 

 
På Havdrup Skole er timerne anvendt til at styrke en lang 
række forskellige indsatser herunder f.eks.  

 To-voksentimer i indskolingen  
 Understøttelse af mindre hold i praktiske fag  
 To-lærertimer til håndtering af faglige og sociale 

udfordringer 
 Holddeling til håndtering af stor faglig spredning 
 At understøtte fagligt stærke elever med elitefag i 

engelsk, matematik og tysk i udskolingen 
 
 
 
 
 

Munkekærskolen  
Skolen har valgt at afkorte skoledagen på 3. årgang 

3. kl. Almen 1 lektioner pr. uge 
 
På Munkekærskolen er timerne anvendt til to-voksen 
timer i forbindelse med faget teknologiforståelse. 
 
Uglegårdsskolen  

Special Special 2-3 lektioner pr. uge 
 
På Uglegårdsskolen er timerne anvendt til to-voksen 
timer til håndtering af pædagogiske udfordringer. 
 
Fravigelse af mindste varighed af undervisningstiden i 
relation til §§ 16 b og 16 d indeholder skolernes 
redegørelser for planlagte fravigelser af regler om en 
mindste varighed af undervisningstiden og den forvende 
anvendelse af midlerne. 
 
12.0 Kvalitetsløft af den understøttende 
undervisning 
Redegørelse for benyttelse af midler til kvalitetsløft af den 
understøttende undervisning. 
 
Følgende tabel 5 er en oversigt over skolernes anvendelse 
af midlerne til kvalitetsløft i den understøttende 
undervisning i skoleåret 2020/21. Tabellen indeholder 
beskrivelser af de enkelte skolers anvendelse af de 
ressourcer, der frigives som følge af en reduktion af den 
samlede undervisningstid i indskolingen. 
 

Tabel 5: Oversigt over anvendelse af midler til 
kvalitetsløft 

Klassetrin  Omfang 
 

Anvendelse af frigivne 
midler 

Munkekærskolen    
Indskolingen 2 

lektioner 
To voksen-timer til 
holddeling og særlig 
trivselsindsats for 
grupper af elever 

Havdrup skole    
Indskolingen 2 

lektioner  
To-voksentimer med 
primærpædagog og 
faglærer til holddeling og 
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særlig trivselsindsats for 
grupper af elever. 

Uglegårdsskolen     
Indskolingen 2 til 3 

lektion 
pr. 
klasse 

Alle timer går til 2-
voksentid 

 
12.1 Statslig pulje – Løft af folkeskolen 
Tilskudspuljens formål er at bidrage til et generelt løft af 
folkeskolen. Puljen skal føre til ansættelse af flere lærere. 
Tilskuddet skal fortrinsvis anvendes til fastansatte lærere i 
form af løn- og pensionsudgifter. Midlerne kan endvidere 
anvendes til afledte udgifter i direkte tilknytning til de 
ansatte lærere (fx til it), dog skal afledte udgifter holdes 
på et minimum.  
 
Solrød Kommune fik bevilget i alt 1.339.000 kr. i 2020 der 
blev fordelt ud på de tre skoler samt på 10Solrød, ud fra 
elevtallet for skoleåret 2020/21. Til de revisionspåtegnede 
regnskaber blev der afsat 11.000 kr. 
 
Tabel 6: Oversigt over fordelte midler til løft af 
folkeskolen 

 
 
Anvendelse af midlerne 
 
Havdrup Skole 
Ansættelse af en lærer med naturfagsressourcer til to-
voksentimer. Sidenhen blev timerne fordelt dels til 
naturfag og dels til to-voksentimer i udskolingen til støtte 
i klasser med særlige behov. 
 
Munkekærskolen  
Indsat ekstra lærertimer i fagene håndværk & design, 
tysk, dansk samt til praksisfaglig undervisning.  
 
 
 

Uglegårdsskolen  
Ansættelse af 4 lærere i skolens kompetencecenter, der 
dækker inklusion og støtte til enkelte elever med særlige 
behov.  
 
10Solrød 
Indført ekstra lærertimer, der er brugt til to-voksen ord-
ning i bl.a. temafaget kultur og samfund samt i fokus 
dansk og engelsk.  

 
13.0 Vidensopsamling efter Covid-19 
Skolerne blev i foråret 2020 ramt af en helt ny udfordring 
i form af den verdensomspændende pandemi Covid-19, 
som betød nedlukning af skolerne og en lang periode 
med nødpasning og hjemmeundervisning. 
 
Opsummering af forløb 
1. Nedlukning 
Statsministeren meddelte på pressemøde den 11. marts 
2020, en total nedlukning af skolerne grundet Covid-19. 
 
1. Genåbning 
Statsministeren meddelte den 6. april 2020, at alle skoler 
kontrolleret og gradvist kunne genåbne fra den 15. april 
2020. I Solrød betød dette, at der var opstart den 16. april 
for 0. til 3. klasse samt specialklasser på alle klassetrin. 
Den 17. april var der derefter opstart for 4. og 5. klasse 
Skolestarterne til de kommende 0. klasser startede den 
20. april.  
Skolerne genåbnede for 6-10 klasse fra den 11. maj 2020  
 
2. Nedlukning 
Den 7. december 2020 blev elever fra 5.-10. klasse sendt 
hjem.  Ved udarbejdelsen af denne kvalitetsrapport 
medio marts 2021 er nedlukningen endnu ikke endeligt 
afsluttet.  Under anden nedlukning har skolerne som 
under første nedlukning gennemført nødundervisning i 
form af fjernundervisning.  
 
Sårbare grupper er undtaget fra fjernundervisningen, og 
de har kunnet møde op på deres skoler under 
nedlukningen. Der har dog været særlig fokus på at leve 
op til retningslinjerne vedrørende god afstand og 
hygiejne.  
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Sårbare grupper tæller f.eks.: 

 elever i specialundervisning  
 ungdomsskolens heltidsundervisning 
  elever med særlige sociale, pædagogiske eller 

behandlingsmæssige behov  
 elever omfattet af krav om sprogprøver efter 

konkret vurdering. 
 
Den 21. december 2020 sendtes 0. – 4.-klasse hjem fra 
skole. 
 
Fra den 8. februar 2021 måtte elever fra 0. – 4. klasse igen 
møde i skole, hvorimod 5. -10. klasse forsat er hjemsendt. 
 
Den 22. marts 2021 blev der åbnet for at eleverne på 9. 
og 10. klassetrin kunne komme tilbage til deres skole 
med 50% fremmøde. 
 
13.1 Erfaringer i en tid med Covid-19 
 
Efter første nedlukning kom den første genåbning. Under 
den første genåbning var der stor fokus på, at udarbejde 
gode rutiner for den daglige hverdag samt undervisning 
på skolerne således at evt. smitteopsporing kunne 
tilvejebringes.  
 
Derfor blev der i forbindelse med planlægningen af 
undervisningen udarbejdet planer for, håndvask, arbejde i 
smågrupper med videre. Der var også primær fast 
tilknytning af lærere til den enkelte klasse, samt øget 
frihed til planlægning af undervisningen under de nye 
rammer. Skolerne har taget en række erfaringer med sig 
videre, hvoraf nogle enkelte her er fremhævet. 
 
Nytænkning af skoledagen 
Under genåbningen skulle skolerne nytænke skoledagen, 
som grundet de nye rammer gav bedre tid til den enkelte 
elev, mulighed for flere lærere i timerne, mere bevægelse 
og langt større mulighed for at lave kreativ undervisning. 
Dette var med til at give et større fagligt udbytte og 
højere trivsel.  Den øgede frihed gav mulighed for at 
undervise på andre måder og stille nogle andre typer af 
opgaver, som eleverne fandt mere motiverende, og som 

dermed havde positive kvaliteter i forhold til elevernes 
læreprocesser. 
 
Benyttelse af onlineundervisning 
I en tid med onlineundervisning var der behov for, at 
eleverne selv tog et stort ansvar for egen læring, da de i 
høj grad selv skulle navigere i teknologier, opgaver og tid. 
Erfaringen viste, at onlineundervisning fungerede godt for 
dem, der selv kunne finde ud af det eller havde god 
voksenhjælp. Derimod var andre elever meget udfordret. 
For enkelte elever var perioden med ikke fysisk 
undervisning så svær, at de i perioden helt mistede 
kontakten til skolen. 
Størstedelen af eleverne mestrede imidlertid 
skolearbejdet godt, og en del elever profiterede ligefrem 
af det læringsmiljø, der blev skabt med mulighed for selv 
at tilrettelægge deres tid og skolearbejde. 
 
Brug af onlinemøder 
Nedlukningen har medført øget brug af onlinemøder. 
Skolerne har været tvunget til at afvikle flere møder 
online i forbindelse med fx netværksmøder. Dette har 
medført en større fleksibilitet i mødeplanlægningen og 
sparet tid til gavn for det faglige arbejde.  
 
Nedenstående figur viser stigningen i brugen af 
onlinemøder i forbindelse med den anden nedlukning 
lige efter jul 2020, hvor man kan se en tydelig stigning af 
den daglige anvendelse.  
 

Figur 14. Illustration af brugen af Google Meet i 
forbindelse med 2. nedlukning. 
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14.0 Kommunalt fastsatte mål 
De lokale skolepolitiske mål for 2020 fremgår af Solrød 
Kommunes Mål og Økonomi 2020-2023, (side 95-97). 
Denne sætter rammerne for, at den positive udvikling på 
skoleområdet i Solrød Kommune kan fortsættes.  
 
De lokale skolepolitiske mål er følgende: 
 

 Ungdomsuddannelse - 95 % af unge i Solrød 
Kommune skal i 2030 have en 
ungdomsuddannelse, hvilket er 5 % over 
landsmål. 

 Dannelse og dannelsesstrategi – Forældre skal 
opleve, at børn og unge i Solrød Kommune opnår 
en styrket dannelse, som gør dem til mere 
livsduelige mennesker, der har den rette dannelse 
med i rygsækken på deres videre færd. 

 Fællesskaber – Børn, unge og forældre skal opleve 
gode rammer for fællesskaber og individ på 0-18 
års området. 

 Overgange 0-18 års området – Børn og unge skal 
opleve styrkede overgange og brobygning 
mellem skolerne, ungdoms- erhvervsuddannelser 
samt erhvervslivet, med den effekt at alle unge i 
Solrød Kommune træffer oplyste valg i forhold til 
uddannelse.  

 Retning og mål i folkeskolerne - Eleverne opnår et 
højt fagligt læringsniveau. Skolen yder et 
afgørende bidrag til, at barnet udvikler sig til et 
fagligt dygtigt, selvstændigt og livsdueligt 
menneske, der på kompetent vis er i stand til at 
indgå i fællesskaber – både lokalt og globalt 
Eleverne oplever en nytænkende og 
eksperimenterende skole. Eleverne oplever, at de 
støttes og inspireres i deres faglige og personlige 
udvikling gennem varierende former for feedback. 

 Samarbejde med forældrene - Skolen og 
forældrene oplever et gensidigt involverende og 
forpligtigende skole/hjem samarbejde. Forældre 
har tillid til skolen og bakker op om de 
professionelles viden. 

 
 
 

14.1 Arbejdet med de lokale politiske mål 
De politiske mål relaterer sig i høj grad til ”Retning og 
mål for folkeskolerne i Solrød Kommune”, hvor der er  
fastsat fem pejlemærker og politiske mål.  
 
Retning og mål for folkeskolerne i Solrød Kommune blev 
besluttet i 2007 efter en tæt dialog mellem Familie- og 
uddannelsesudvalget og skolelederne. Efterfølgende har 
skolerne arbejdet med at implementere Retning og mål 
for skolerne, hvor der er fastsat fem pejlemærker.  
 
Pejlemærkerne er:  

 Faglighed i fokus - en grundforudsætning for en 
succesfuld skolegang. 

 Skolerne danner børnene til selvstændige 
livsduelige og socialt kompetente mennesker. 

 En nytænkende og eksperimenterende skole - at 
kunne og at turde. 

 En forankret feedback-kultur - som forudsætning 
for udvikling. 

 Et involverende og gensidigt forpligtende skole-
hjem-samarbejde. 

 
Opfølgning på disse mål bliver behandlet årligt i 
kvalitetsrapporten.  
 
De lokale politiske mål udspringer af folkeskolereformens 
mål. Målene er retningsgivende for skolens praktiske 
hverdag og styrker det tværgående samarbejde mellem 
skolerne og fremmer dermed den pædagogiske udvikling 
i det lokale skolevæsen.  
 
De kommunalpolitiske mål er samtidig retningsgivende 
for Familie- og uddannelsesudvalget, administrationen 
herunder skolelederne, bestyrelsernes dialog om 
skolerne. Den indeholder de konkrete lokale mål og 
udgør et fælles handlegrundlag for alle medarbejdere i 
Solrød Kommunes skolevæsen.  
 
 
 
 
 

https://www.solrod.dk/media/4128968/opdateret-del-1.pdf
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Nedenfor er kort nævnt elementer af skolernes arbejde 
med de 5 pejlemærker.  
 

Eleverne opnår et højt fagligt læringsniveau  
 - Faglighed i fokus 
 
Når man ser på de generelle indikatorer på Solrød 
Kommunes skolevæsen, så klarer kommunens skoler sig 
rigtigt fint, med et højt karaktergennemsnit og høj trivsel. 
Undervisningen foretages endvidere af uddannede lærere 
i 93,5 % af fagene.  
 
En lang række af målene og målopfyldelsen fremgår af 
skolernes årsplaner. Et enkelt mål relaterer sig direkte til 
afgangskaraktererne og er derfor særligt fremhævet her. 
 
Den gennemsnitlige afgangskarakter på 7,7 ved 9. klasses 
afgangsprøve i de bundne prøvefag for eleverne i Solrød 
Kommune placerer kommunen som nr. 14 ud af 98 
kommuner, hvilket er i den bedste femtedel i relation til 
undervisningsministeriets opgørelse. 
 
De enkelte skolers gennemsnitlige resultat i de bundne 
prøvefag set i forhold til skolernes socioøkonomiske 
reference over en 3 årig periode har ikke været muligt at 
opgøre grundet Covis-19.  
 

Ses der på KL’s nøgletal placerer Solrød Kommune sig på 
en 12 plads ud af 98 når der ses på det samlede 
karaktergennemsnit på kommunens folkeskoler. 
Målsætningen på dette pejlemærke er dermed opfyldt. 
 
Skolen yder et afgørende bidrag til, at barnet udvikler 
sig til et fagligt dygtigt, selvstændigt og livsdueligt 
menneske 
- Skolerne danner børnene til selvstændige livsduelige og 
socialt kompetente mennesker. 
 
Som konkrete aktiviteter kan nævnes: Samarbejde med 
erhvervslivet, teknologiforståelse, forældreoplæg omkring 
”det robuste barn” samt MOT i udskolingen. 
 
Der har herudover været arbejdet med Solrød 
Kommunens Dannelsesstrategi. Med strategien sættes 

der fokus på, at skabe et fælles lærings- og dannelsessyn, 
så børn og unge i Solrød Kommune vokser op og udvikler 
sig til selvstændige og livsduelige mennesker, der på 
kompetent vis kan indgå i fællesskaber.  
 
Eleverne oplever en nytænkende og 
eksperimenterende skole 
- En nytænkende og eksperimenterende skole - at kunne 
og at turde. 
 
Skolerne i Solrød Kommune har gang i en række 
forskellige initiativer, som skaber en anderledes og 
varieret skoledag for eleverne. Blandt andet er Havdrup 
skole og Munkekær skole med i et nationalt projekt 
omkring arbejdet med teknologiforståelse som ny 
faglighed i folkeskolen. Projektet arbejder blandt andet 
med nye læringsformer med inddragelse af teknologi, 
samt elementer omkring digital dannelse. Skolerne 
arbejder desuden med øget elevrådsinvolvering, 
etablering af venskabsklasser og etablering af 
Makerspaces.  
 
De kommende år vil der endvidere være fokus på de 
praktisk musiske fag, som følge af den nye aftale om 
praksisfaglighed. Arbejdet med praksisfaglighed kræver, 
at skolerne udtænker nye måder at strukturer skoledagen 
på, og ligger op til at eleverne i højere grad er både 
eksperimenterende og nytænkende. 
 
Skoleåret 2019/2020 har grundet omstændighederne 
med Covid-19 skabt et kontant behov for, nytænkning og 
eksperimentering på skolerne. Skolerne har blandt andet 
udtænkt nye undervisningsforløb og aktiviteter i forhold 
til udeundervisning. Gennemførelse af onlineundervisning 
har ligeledes været et nyt element i den daglige 
undervisning. Den øgede frihed til at planlægge og 
afvikle forløb, har vist at skolerne er parate til at skabe 
gode rammer for en eksperimenterende og anderledes 
skoledag. Skolernes nytænkning og eksperimentering har 
fundet sted under presser fra en pandemi, der naturligvis 
også har påvirket lærerstaben. 
 
Eleverne oplever, at de støttes og inspireres i deres 

https://www.kl.dk/media/22680/kend-din-kommune-2020.pdf
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faglige og personlige udvikling gennem varierende 
former for feedback 
- En forankret feedback-kultur - som forudsætning for 
udvikling. 
 
Nationale test og trivselsmålinger har også i 2019/20 
været faste elementer i den feedback som eleverne 
modtager, som en obligatorisk vurdering af elevernes 
faglige og dannelsesmæssige udvikling. Der arbejdes 
videre med at udvikle feedbackkultur i det kommende 
skoleår.  
 
Skolen og forældrene oplever et gensidigt 
involverende og forpligtigende skole/hjem 
samarbejde 
- Et involverende og gensidigt forpligtende skole-hjem-
samarbejde. 
Samarbejdet med forældre og børn er et stadigt 
opmærksomhedspunkt. I skoleåret 2019/2020 har der 
specielt været fokus på den daglige brug af Aula, som er 
afløseren for skoleintra. Derudover har skolerne deltaget i 
arbejdet med udvikling af en fælles samarbejdsmodel for 
den gode overgang mellem dagtilbud og skole, hvor 
fokus også har været rettet mod forældresamarbejdet.  
Der er løbende dialog om barnets læring og trivsel på 
forældremøder. Der afholdes også forskellige 
forældrearrangementer. 
 
Samarbejdet mellem skole og forældre fylder rigtigt me-
get i skolernes hverdag og det er derfor forsat et vigtigt 
fokuspunkt for alle skolerne at have fokus på dette områ-
de.  
 

I samarbejde med det øvrige børn- og ungeområde 
bidrager skolerne aktivt til udviklingen af en 
sammenhængende Dannelsesstrategi for 0-18 års 
området 
 

Dannelsesstrategien er færdigudarbejdet og politisk 
godkendt og der arbejdes nu med implementeringen af 
strategien og de underliggende indsatsområder. 
Dannelsesstrategien består af et fælles dannelsessyn 

bestående af fire karaktertræk, som skal styrkes hos børn 
og unge.  
 
Familie- og uddannelsesudvalget har udvalgt følgende 
fire karaktertræk, som skal danne et ”kompas” for børn 
og unge, som de kan navigerer efter. 
  

 Nysgerrighed,  
 Mod,  
 Medmenneskelighed 
 Robusthed. 

 
Det fælles arbejde på 0-18 årsområdet med de fire 
karaktertræk styrker sammenhængen i arbejdet med 
børns udvikling, læring og trivsel gennem børn og unges 
møde med dagtilbud, skole og ungdomsuddannelse. 
Der arbejdes konkret med følgende fire indsatsområder 
 

 Den Gode overgang 
 Samarbejde med ungdomsuddannelser og 

erhvervsliv samt kultur- og foreningslivet 
 Børn og unges teknologiforståelse 
 Forældresamarbejde 

 

14.2 Øvrige udviklingsområder 
 
Der er i tilknytning til skoleområdet en række øvrige 
udviklingsområder der understøtter skolernes kvalitet og 
de opstillede politiske målsætninger.  
 
I 2019/2020 var der særligt fokus på implementeringen af 
sundhedspolitikken. Konkret er der arbejdet med en 
række sundhedsindsatser, hvoraf MOT her er fremhævet. 
Indsatsen har fokus på at styrke børn og unge på almen 
og specialområdets robusthed, selvværd og mod. 
 
MOT er udviklet i Norge og programmet henvender sig til 
7. – 9. klasse i folkeskolen. Formålet er at danne 
harmoniske mennesker. MOT bruger ung til ung-
formidling, øvelser, gode fortællinger, dialog og rollespil 
for at gøre de unge bevidste om værdien i at træffe egne 
valg, tage vare på hinanden og vise mod. 
 

https://motdanmark.dk/om-mot/kort-om-mot/
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