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1 FORORD
 
Kvalitetsrapporten er et centralt og værdifuldt redskab, som giver et billede af, hvordan det går med børnenes og de
unges læring og trivsel på skolen lokalt og på skolerne kommunalt. 
Kvalitetsrapporten for skoleåret 2014/15 understøtter i højere grad end tidligere rapporter, at den skal bruges som
et fremadrettet mål- og resultatstyringsværktøj og som et aktivt dialogredskab mellem forvaltning og den enkelte
skole og i dialogen mellem skoleledelsen og medarbejderne. Fokus i kvalitetsrapporterne vil derfor fremover være
rettet mod progressionen, som er de fremskridt, der sker for det enkelte barn, klassen og dermed skolen år efter år.
Kvalitetsrapporter skal fremover udarbejdes hvert andet år. 
Kvalitetsrapporten tager udgangspunkt i: 
Lærings- og Trivselspolitikken for skolerne i Silkeborg som udgør den overordnede ramme og udstikker retningen for
udviklingen af skoleområdet som helhed og for de enkelte skoler. 
Lærings-og udviklingsmålene som med afsæt i Lærings- og Trivselspolitikken og de nationale mål på skoleområdet
opstiller tre overordnede lærings-og udviklingsmål[1]: 
    Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at udfolde egne faglige, personlige og relationelle potentialer. 
    Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at indgå i fællesskaber. 
    Skolens læringsmiljøer sikrer praksis, der bygger på viden og udvikling af viden. 
  
Datagrundlag som består af en lang række forskellige data. Se fig. samt en uddybning i den kommunale
kvalitetsrapport. 
Principper for kvalitetsudvikling i Silkeborg Kommunes skolevæsen, som har som ambition at der arbejdes med
kvalitetsudvikling i en sammenhængende værdikæde – fra barnets møde med den voksne over medarbejderens
møde med nærmeste leder til den politiske styring af skolevæsenet. 
Når den kommunale kvalitetsrapport er godkendt af byrådet, vil skolens kvalitetsrapport danne udgangspunkt for en
kvalitetssamtale mellem skolens ledelse og skolechefen, som finder sted inden sommerferien 2016. Herefter
udarbejdes en udviklingsplan for den enkelte skole. Udviklingsplanen følges op af et antal læringssamtaler mellem
skolens ledelse og skoleafdelingen frem mod næste kvalitetsrapport. 
  
[1] Lærings- og trivselsmålene blev godkendt af Børn og Ungeudvalget 7. oktober 2014. 
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2 PRÆSENTATION AF SKOLEN
 
På Frisholm Skole skal børnene blive til nogen, og ikke blot til noget. 
Vi ønsker at den enkelte elev skal føle sig mødt og anerkendt, indgå i relationer, samt opleve glæde ved at lære i
faglige og kreative fællesskaber. 
På Frisholm Skole glæder vi os over livsduelige mennesker, der fortsætter i ungdomsuddannelserne. 
Frisholm Skole har 514 elever - typisk på to spor. 
Overbygningsskole for Gjessø Skole. 
Reform14 ver. 1.0 på Frisholm skole 2014/15 
Skoledagen blev længere for eleverne, og lærerne fik individuelle arbejdspladser på skolen. 
Vi fulgte de vejlende timetal for den fag-faglige undervisning. Vi opdelte skoledagen med blokke på 1 times
undervisning til de yngste og de ældste havde blokke med 1½ times undervisning. 
Den understøttende undervisning blev bl.a. strukteret med fordybelsestid og bevægelsesbånd. 
Alle elever havde fordybelsestid om morgenen fra kl. 7.50-8.20, hvor lærere hjalp med lektier eller andre opgaver. 
Den frivillige lektiecafe fortsatte for mellemtrinnets elever efter skoletid om onsdagen. 
Eleverne skulle forsat aflevere opgaver, der primært var udarbejdet hjemme for at træne, samt inddrage forældre i
skoleopgaverne. 
Ekstra bevægelse foregik dagligt for 0.-3. årgang fra kl. 10.50-11.50 med pædagogerne som tovholdere. 4.-6.
årgang havde også et aktivitetsbånd dagligt fra 11.20-12.20. 7.-9. årgang blev samlet alle sammen to gange om
ugen i 1½ time med lærere til ekstra idrætsaktiviteter - ude og inde. 
De årlige skole-hjem-samtaler blev ændret til løbende samtaler den sidste tirsdag eller torsdag i hver måned fra kl.
15-17. Forældrene kunne booke, og skolen kunne indkalde. 
Vi havde et flot valgfagskatalog med mange tilbud. 
Der blev lavet en ny fornuftig aftale omkring konfirmandforberedelsen jf. den længere skoledag. 
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3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING
 
Vi implementerede skolereformen i august 2014. En implementering af mange nye tiltag - og meget blev anderledes.
Undervejs skabte vi nytterige erfaringer, og med disse har vi reflekteret for at kunne gøre skoledagen i nuværende
skoleår bedre. 
Lærerne hjælper eleverne med træningsopgaver eller fordybelsesopgaver om morgenen. Det er godt med en rolig
morgen, hvor eleverne får styr på dagen, og som flere elever siger: "Godt, vi ikke skal lave lektier om
eftermiddagen, hvor vi er trætte". 
Vi fortsætter med alle de gode trivselsoplevelser: Paradislejren i 3. kl., Ahl Hage i 6. kl., "Ryste-sammen-turen" på 7.
kl., Ribe-Mandø på 8. kl. og Københaverturen i 9. kl. 
Der er fællessamlinger en gang om ugen i alle afdelinger. 
De løbende skole-hjem-samtaler i hver måned har været en god måde til et differentieret samarbejde - nogle
forældre og elever er til få samtaler - andre hyppige. Lærerne har bedre kunnet følge op på aktuelle fokusområder
for eleverne. Det forpligtiger forældrene til at være aktive i booking af samtaletid. 
Dette er blot få eksempler på, at kvalitet på Frisholm er mangfoldigt. 
Denne rapport bygger meget på testresultaterne fra de nationale test. Vi vil gerne blive bedre til at anvende disse
data konstruktivt fremadrettet som progressionsmålinger for det enkelte barn. Vi ved, at de nationale test hverken
kan eller skal give et komplet billede af  elevernes kompetencer. Formulering i skrift og tale skal f.eks. evalueres på
anden vis. 
Vi vil arbejde for: 
 

at mindst 80% af eleverne skal være gode til at regne og læse
at de dygtige elever stadig udfordres
at elever der har faglige udfordringer også opnår en progression

 
Vi håber med tiden, at alle elever bliver mere fortrolige med de nationale test, så vi mindsker både
præstrationsangste elever ogr "protest" besvarelser. 
Fra data i denne rapport kan nævnes flg.: 
 

de dygtigste elever i læsning i 8. kl. og i matematik på 3. og 6. kl. er blevet dygtigere
elever med faglige udfordringer i matematik er faldet i 3. og 6. kl.
et fint karaktergennemsnit i de bundne afgangsfag
flere elever (næsten alle) opnår mindst 02 i dansk og matematik
95%-målsætningen til ungdomsuddannelserne efterleves med 97% efter 15 måneder
fin sprogvurdering i 0. kl.
gode læseresultater i 1. og 2. klasse
handleplan for at øge elevernes trivsel
lavt elevfravær
god kompetencedækning hos lærerne
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3.1 Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at udfolde egne faglige,
personlige og relationelle potentialer
 
Frisholms elever udfolder deres faglige potentialer. 
 

De er ikke i mål med 80% dygtige læsere i nationale test
Der arbejdes med læringskultur
Tidlig læseindsats
De har et flot karaktergennemsnit i de bundne afgangsprøver
Afgangseleverne er videre på ungdomsuddannelserne efter 15 måneder

 
Frisholms elever udfolder deres personlige og relationelle potentialer på flg områder: 
 

Det pædagogiske personale (lærere og pædagoger) i samarbejde med forældre er fælles om den enkelte elevs
udvikling
Vi har en tydelig trivselspolitik
Der afprøves forskellige læringsmetoder i undervisningen

 
 
 
 
 
3.2 Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at indgå i fællesskaber
 
Trivselssscoren jf. den national undersøgelse kan forbedres på flere områder. 
Frisholm har en handlingsplan for dette - se senere afsnit. 
I vores trivselspolitik er der tydelige regler for god tone og adfærd. 
Mange aktiviteter på tværs af årgange og afdelinger. 
Frisholm mindsker betydningen af social baggrund ved: 
 

at afgangskarakterne er højere end den socioøkonomiske ramme
at eleverne opnår mindst 02 i dansk og matematik
at vi anvender lærere til lektiehjælp
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3.3 Skolens læringsmiljøer sikrer praksis, der bygger på viden og
udvikling af viden
 
Kompetencedækningen er høj på Frisholm og vi fortsætter med at uddanne vigtige vejledere. 
Fagudvalgene er de faglige fyrtårne, hvor videndelingen er størst. 
Frisholm har en formel mødestruktur til at organisere samarbejdet i klasser, årgange, afdelinger, fagudvalg, PLC,
SPC og PR) 
Personalet værdsætter det velfungerende samarbejde i diverse fora. 
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4 RESULTATER
 
4.1 Bliver alle så dygtige, som de kan?
 
Det er vigtigt, at alle elever bliver så dygtige, som de kan på alle områder. 
  
 
 
 

4.1.1 Andel af elever med 'gode' resultater i de nationale test
 
4.1.1.1 Oversigt over om andelen af elever, som er ’gode’ til læsning/matematik er mindst 80%

Desværre har Frisholm Skole i 2014/15 ikke opnået mindst 80% elever med gode resultater i læsning. 
Vi kan se på procenttallene fra LIS, at vi er tæt på: 
2. kl. - 70%, 4. kl. - 71%, 6. kl. -70% og 8. kl. - 77% 
Jf. UVM skal måltallene på nat. test fra 2014 til 2015 tages med forsigtighed især 2. kl. læsning. 
Generelt er læseresultaterne faldet sidste skoleår i forhold til tidligere år. Vi er særlige opmærksomme på dette, da
skolens 5 årige læse-morgenbånd sidste skoleår blev ændret til fordybelsestid. Vi er nu obs på om eleverne får den
daglige læsestund. 
Mht. nat. test opnår 3. kl. 81% gode matematikkere sidste skoleår. 
6. kl. er tæt på med 78% gode matematikkere. 
 
 
 

Dansk, læsning Matematik

2. klasse 4. klasse 6. klasse 8. klasse 3. klasse 6. klasse

Skolen, 2014/15 Nej Nej Nej Nej Ja Nej

Skolen, 2013/14 Ja Nej Nej Ja Nej Nej

Skolen, 2012/13 Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Kommunen, 2014/15 Nej Nej Nej Ja Ja Nej

Note: ’Andel elever med gode resultater i dansk, læsning / matematik’ beskriver hvor stor en andel af eleverne på et givet klassetrin,
der har opnået et resultat i de nationale test, der karakteriseres som ’godt’, ’rigtigt godt’ eller ’fremragende’ på den kriteriebaserede
skala. ’Ja’ angiver at andelen er mindst 80%, ’Nej’ angiver at andelen er under 80%, ’-’ angiver, at der ikke er data for skolen.
Specialskoler indgår ikke i kommuneopgørelsen.
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS).
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Udvikling, skolen Udvikling, kommunen

8. klasse 2014/15

6. klasse 2012/13

-0,8

6,0

0,0

0,0

 

Udvikling, skolen Udvikling, kommunen

6. klasse 2014/15

4. klasse 2012/13

-6,5

1,5

0,0

0,0

4.1.1.2 Udviklingen fra 2012/13 til 2014/15 i andelen af elever med ’gode’ resultater i dansk læsning
ved de nationale test
 

 

 

Dansk læsning, 8. klasse 2014/15

Dansk læsning, 6. klasse 2014/15
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Udvikling, skolen Udvikling, kommunen

4. klasse 2014/15

2. klasse 2012/13

-4,4

-7,3

0,0

0,0

 

Udvikling, skolen Udvikling, kommunen

6. klasse 2014/15

3. klasse 2011/12

6,3

12,9

0,0

0,0

 

4.1.1.3 Udviklingen fra 2011/12 til 2014/15 i andelen af elever med ’gode’ resultater i matematik ved de
nationale test
 

 

Dansk læsning, 4. klasse 2014/15

Note: Ovenstående figurer viser udviklingen for den samme årgang over tid. Andelen af elever, der var ’gode’ til at læse ved de
nationale test i 2012/13 er, både på skolen og i kommunen som helhed, opgjort til 0, og illustrerer årgangens udgangspunkt. De
øvrige tal i den enkelte figur skal ses i relation til dette. Er tallet for skolen i 2014/15 fx 5,5, betyder det at andelen af elever på
årgangen, der er ’gode’ til at læse, er steget med 5,5 procentpoint sammenliget med 2012/13. Figurerne kan ikke anvendes til at
sammenligne andelen af ’gode’ læsere på henholdsvis skolen og i kommunen som helhed, men anvendes til at sammenholde
udviklingen for de enkelte årgange på skolen med udviklingen for samme årgange på kommuneniveau. Specialskoler er ikke indeholdt
i kommuneopgørelsen.
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS).

Matematik, 6. Klasse 2014/15

Note: Ovenstående figurer viser udviklingen for den samme årgang over tid. Andelen af elever, der var ’gode’ til at regne ved de
nationale test i 2011/12 er, både på skolen og i kommunen som helhed, opgjort til 0, og illustrerer årgangens udgangspunkt. De
øvrige tal i den enkelte figur skal ses i relation til dette. Er tallet for skolen i 2014/15 fx 5,5, betyder det at andelen af elever på
årgangen, der er ’gode’ til at regne, er steget med 5,5 procentpoint sammenliget med 2011/12. Figurerne kan ikke anvendes til at
sammenligne andelen af ’gode’ læsere på henholdsvis skolen og i kommunen som helhed, men anvendes til at sammenholde
udviklingen for de enkelte årgange på skolen med udviklingen for samme årgange på kommuneniveau. Specialskoler er ikke indeholdt
i kommuneopgørelsen.
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS).
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Udvikling, skolen Udvikling, kommunen

8. klasse 2014/15

6. klasse 2012/13

-0,5

7,8

0,0

0,0

 

Udvikling, skolen Udvikling, kommunen

6. klasse 2014/15

4. klasse 2012/13

-4,3

-1,5

0,0

0,0

4.1.2 Andel af de ’allerdygtigste’ elever i de nationale test
 
4.1.2.1 Oversigt over, om andelen af de ’allerdygtigste’ elever er steget

Det er vigtigt, at de dygtige elever også bliver udfordret. 
Vi ønsker fremadrettet, at vi følger elevernes progression år for år fremfor at sammenligne med tidligere årgange. 
De dygtigste matematikkere på både 3. og 6. kl. er blevet dygtigere. 
Vi har nu haft 1. hold igennem "Matematikplanen" i indskolingen, og vi glæder os over det faglige resultat. 
  
 
 
 
4.1.2.2 Udviklingen fra 2012/13 til 2014/15 i andelen af de ’allerdygtigste’ elever til at læse ved de
nationale test
 

 

 

Dansk, læsning Matematik

2. klasse 4. klasse 6. klasse 8. klasse 3. klasse 6. klasse

Skolen, 2014/15 ift. 2013/14 Nej Nej Nej Ja Ja Ja

Skolen, 2013/14 ift. 2012/13 Ja Ja Nej Nej Nej Nej

Kommunen, 2014/15 ift. 2013/14 Nej Ja Nej Nej Ja Ja

Note: ’Andel af de allerdygtigste elever i dansk, læsning/matematik’ beskriver, hvor stor en andel af eleverne på et givet klassetrin,
der har opnået et resultat i de nationale test, der karakteriseres som ’fremragende’ på den kriteriebaserede skala. ’Ja’ angiver at
andelen er steget, ’Nej’ angiver at andelen ikke er steget, ’-’ angiver, at der ikke er data for skolen. Specialskoler indgår ikke i
kommuneopgørelsen.
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS).

Dansk læsning, 8. klasse 2014/15

Dansk læsning, 6. klasse 2014/15
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Udvikling, skolen Udvikling, kommunen

4. klasse 2014/15

2. klasse 2012/13

2,5

0,8

0,0

0,0

 

Udvikling, skolen Udvikling, kommunen

6. klasse 2014/15

3. klasse 2011/12

0,8

5,2

0,0

0,0

 

4.1.2.3 Udviklingen fra 2011/12 til 2014/15 i andelen af de ’allerdygtigste’ elever til matematik ved de
nationale test
 

 

Dansk læsning, 4. klasse 2014/15

Note: Ovenstående figurer viser udviklingen for den samme årgang over tid. Andelen af elever, der var karakteriseret som de
’allerdygtigste’ til at læse ved de nationale test i 2012/13 er, både på skolen og i kommunen som helhed, opgjort til 0, og illustrerer
årgangens udgangspunkt. De øvrige tal i den enkelte figur skal ses i relation til dette. Er tallet for skolen i 2014/15 fx 5,5, betyder det
at andelen af elever på årgangen, der er karakteriseret som de ’allerdygtigste’ til at læse, er steget med 5,5 procentpoint
sammenliget med 2012/13. Figurerne kan ikke anvendes til at sammenligne andelen af de ’allerdygtigste’ læsere på henholdsvis
skolen og i kommunen som helhed, men anvendes til at sammenholde udviklingen for de enkelte årgange på skolen med udviklingen
for samme årgange på kommuneniveau. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen.
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS).

Matematik, 6. Klasse 2014/15

Note: Ovenstående figurer viser udviklingen for den samme årgang over tid. Andelen af elever, der blev karakteriseret som de
‘allerdygtigste’ til at regne ved de nationale test i 2011/12 er, både på skolen og i kommunen som helhed, opgjort til 0, og illustrerer
årgangens udgangspunkt. De øvrige tal i den enkelte figur skal ses i relation til dette. Er tallet for skolen i 2014/15 fx 5,5, betyder det
at andelen af elever på årgangen, der er karakteriseret som de ‘allerdygtigste’ til at regne, er steget med 5,5 procentpoint
sammenliget med 2011/12. Figurerne kan ikke anvendes til at sammenligne andelen af de ‘allerdygtigste’ læsere på henholdsvis
skolen og i kommunen som helhed, men anvendes til at sammenholde udviklingen for de enkelte årgange på skolen med udviklingen
for samme årgange på kommuneniveau. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen.
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS).
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Udvikling, skolen Udvikling, kommunen

8. klasse 2014/15

6. klasse 2012/13

1,3

-2,6

0,0

0,0

 

Udvikling, skolen Udvikling, kommunen

6. klasse 2014/15

4. klasse 2012/13

3,8

0,4

0,0

0,0

4.1.3 Andel af elever med ’dårlige’ resultater i de nationale test
 
4.1.3.1 Oversigt over, om andelen af elever med ’dårlige’ resultater er faldet

Andelen af elever med dårlige resultater i læsning er ikke faldet - den er i gennemsnit 10% på de udvalgte årgange.
Et resultat som er under landsgennemsnittet. 
Vi vil være mere opmærksomme på at alle elever, trods en længere skoledag, får læst dagligt. 
 
 
 
4.1.3.2 Udviklingen fra 2012/13 til 2014/15 i andelen af elever med ’dårlige’ resultater i dansk læsning
ved de nationale test
 

 

 

Dansk, læsning Matematik

2. klasse 4. klasse 6. klasse 8. klasse 3. klasse 6. klasse

Skolen, 2014/15 ift. 2013/14 Nej Nej Nej Nej Ja Ja

Skolen, 2013/14 ift. 2012/13 Ja Nej Ja Ja Nej Nej

Kommunen, 2014/15 ift. 2013/14 Nej Ja Nej Ja Ja Nej

Note: ’Andel elever med dårlige resultater i dansk, læsning/matematik’ beskriver, hvor stor en andel af eleverne på et givet
klassetrin, der har opnået et resultat i de nationale test, der karakteriseres som ’mangelfuld’ eller ’ikke tilstrækkelig’ på den
kriteriebaserede skala. ’Ja’ angiver at andelen er faldet, ’Nej’ angiver at andelen ikke er faldet, ’-’ angiver, at der ikke er data for
skolen. Specialskoler indgår ikke i kommuneopgørelsen.
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS).

Dansk læsning, 8. klasse 2014/15

Dansk læsning, 6. klasse 2014/15
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Udvikling, skolen Udvikling, kommunen

4. klasse 2014/15

2. klasse 2012/13

1,1

4,4

0,0

0,0

 

Udvikling, skolen Udvikling, kommunen

6. klasse 2014/15

3. klasse 2011/12

1,5

-2,7

0,0

0,0

 

4.1.3.3 Udviklingen fra 2011/12 til 2014/15 i andelen af elever med ’dårlige’ resultater i matematik ved
de nationale test
 

 

Dansk læsning, 4. klasse 2014/15

Note: Ovenstående figurer viser udviklingen for den samme årgang over tid. Andelen af elever, der var karakteriseret som de
’dårligste’ til at læse ved de nationale test i 2012/13 er, både på skolen og i kommunen som helhed, opgjort til 0, og illustrerer
årgangens udgangspunkt. De øvrige tal i den enkelte figur skal ses i relation til dette. Er tallet for skolen i 2014/15 fx 5,5, betyder det
at andelen af elever på årgangen, der er karakteriseret som de ’dårligste’ til at læse, er steget med 5,5 procentpoint sammenliget
med 2012/13. Figurerne kan ikke anvendes til at sammenligne andelen af de ’dårligste’ læsere på henholdsvis skolen og i kommunen
som helhed, men anvendes til at sammenholde udviklingen for de enkelte årgange på skolen med udviklingen for samme årgange på
kommuneniveau. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen.
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS).

Matematik, 6. Klasse 2014/15

Note: Ovenstående figurer viser udviklingen for den samme årgang over tid. Andelen af elever, der blev karakteriseret som de
‘dårligste’ til at regne ved de nationale test i 2011/12 er, både på skolen og i kommunen som helhed, opgjort til 0, og illustrerer
årgangens udgangspunkt. De øvrige tal i den enkelte figur skal ses i relation til dette. Er tallet for skolen i 2014/15 fx 5,5, betyder det
at andelen af elever på årgangen, der er karakteriseret som de ‘dårligste’ til at regne, er steget med 5,5 procentpoint sammenliget
med 2011/12. Figurerne kan ikke anvendes til at sammenligne andelen af de ‘dårligste’ læsere på henholdsvis skolen og i kommunen
som helhed, men anvendes til at sammenholde udviklingen for de enkelte årgange på skolen med udviklingen for samme årgange på
kommuneniveau. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen.
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS).
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Aflagt alle prøver
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4.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen
 
4.2.1 Andel der har aflagt alle prøver i 9. klasse
 
4.2.1.1 Andel elever i 9. klasse, der har aflagt alle prøver ved Folkeskolens Afgangsprøve i 9. klasse
 

4.2.2 Karaktergennemsnit ved afslutningen af 9. klasse
 
4.2.2.1 Karaktergennemsnit ved Folkeskolens Afgangsprøve i dansk, matematik og bundne prøvefag

Frisholm Skoles afgangselever fik et flot karaktergennemsnit i sommers. 
Et snit som både var over kommunens og landsgennemsnittet. 
 
 
 

Note: Specialklasser er ikke indeholdt i grafen. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen .  Andelen af elever, der har
aflagt alle prøver i 9. klasse er beregnet på baggrund af elever, der har aflagt mindst én prøve ved folkeskolens afgangsprøve samt
elever, der er udeblevet/fritaget/sygemeldt fra alle prøver.
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning.

Dansk Matematik Bundne prøvefag (i alt)

Skolen, 2014/15 7,0 7,6 7,5

Skolen, 2013/14 6,2 6,8 6,6

Skolen, 2012/13 7,2 6,1 6,9

Kommunen, 2014/15 7,0 7,5 7,2

Note: Specialklasser er ikke indeholdt i grafen. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen. Gennemsnittet er beregnet for
de elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver.
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning.
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4.2.2.2 Karaktergennemsnit ved Folkeskolens Afgangsprøve i dansk, matematik og bundne prøvefag,
fordelt på fag og køn

4.2.3 Socioøkonomiske referencer for 9. klasse
 
4.2.3.1 Socioøkonomiske referencer for 9. klasse, bundne prøver i alt ved Folkeskolens Afgangsprøve

Vi bemærker, at den socioøkonomiske reference i området er stigende. 
Flot, at karaktergennemsnittet blev højere end det forventede. 
 
 
 

Dansk Matematik Bundne prøvefag (i alt)

Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger

Skolen, 2014/15 6,2 8,4 7,1 8,2 6,9 8,5

Skolen, 2013/14 5,7 6,9 7,0 6,6 6,5 6,8

Skolen, 2012/13 6,8 7,9 6,4 5,6 6,6 7,4

Kommunen, 2014/15 6,3 7,9 7,6 7,4 6,9 7,6

Note: Specialklasser er ikke indeholdt i grafen. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen. Gennemsnittet er beregnet for
de elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver.
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning.

Karaktergennemsnit Socioøk. reference

Skolen, 2014/15 7,5 7,0

Skolen, 2013/14 6,6 6,6

Skolen, 2012/13 6,9 6,4

Note: Den socioøkonomiske reference er et statistisk beregnet udtryk, som viser, hvordan elever på landsplan med samme bag-
grundsforhold som skolens elever har klaret afgangsprøverne. Specialklasser er ikke indeholdt i tabellen. ’Dansk Orden’ er ikke
medregnet. En stjernemarkering angiver, at skolens karaktergennemsnit er statistisk signifikant forskelligt fra dens socioøkonomiske
reference.
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS).
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Drenge Piger
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4.2.4 Andel af elever i 9. klasse med 02 eller derover i både dansk og matematik
 
4.2.4.1 Andel elever i 9. klasse med 02 eller derover i både dansk og matematik fordelt på køn
 

Vi ønsker, at vores elever fortsætter på ungdomsuddannelserne. Derfor er det særdeles vigtigt, at elever opnår
mindst 02 i dansk og matematik. 
 
 
 

Note: Specialklasser er ikke indeholdt i grafen. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen. Kun elever, der har aflagt alle
prøver i både dansk og matematik, indgår i beregningen.
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning.

Frisholm Skole KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2014/15

17



 

Drenge Piger

2014/15

2013/14

2012/13

Kommunen, 2014/15

0% 25% 50% 75% 100%

89%
100%

100%
100%

100%

96%
96%

4.3 Overgang til ungdomsuddannelse (95 %-målsætningen)
 
4.3.1 Uddannelsesparathed
 
4.3.1.1 Andel elever i 9. klasse, der vurderes uddannelsesparate fordelt på køn
 

Uddannelsesparathedsvurderingen trådte først i kraft i 2014/15. Derfor kan der ikke sammenlignes med tidligere år. 
Det er drengene, som vi skal være mere opmærksomme på. 
 
 
 

4.3.2 Tilmelding til ungdomsuddannelse
 
4.3.2.1 Andel elever i 9. klasse, der har søgt 10. klasse og ungdomsuddannelse opdelt på køn
 

Note: Andelen af elever, der vurderes uddannelsesparat pr. 1. marts til deres 1. prioritetsvalg i  i forhold til antal elever, som har søgt
en ungdomsuddannelse.
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning.
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Ungdomsuddannelse 10. Klasse Øvrige

Skolen, 2014/15

- Drenge

- Piger

Skolen, 2013/14

- Drenge

- Piger

Skolen, 2012/13

- Drenge

- Piger

Kommunen, 2014/15

- Drenge

- Piger

0 25 50 75 100

40 60

35 65 65

47 53 53

23 78

17 83

29 71

20 80

24 76 76

88 88

37 58 5

33 60 6

41 55 4

4.3.3 Uddannelsesstatus
 

Note: Ungdomsuddannelse dækker over erhvervsfaglig uddannelse, gymnasial uddannelse og særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse
(STU). Det er elevernes 1. prioritetsvalg, der indgår i beregningen.
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS)
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4.3.3.1 Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse, hhv. 3 måneder og 15 måneder efter
afsluttet 9. klasse
 

Afgangseleverne fra Frisholm vælger typisk efterskole eller 10. klasse i Silkeborg. Derfor er meget få i gang med en
ungdomsuddannelse efter 3 mdr. 
Det er dejligt at se, at eleverne er i gang med en ungdomsuddannelse efter 15 måneder. 
  
 
 
 

4.4 Sprog
 
4.4.1 Sprogvurdering i 0.klasse
 
4.4.1.1 Antal børn i 0. klasse, der har fået foretaget en sprogvurdering

Det er første år med denne sprogvurdering - derfor intet sammenligningsgrundlag. 
Den sproglige vurdering tages i begyndelse af børnehaveklassen. 
Det vil være hensigtsmæssigt, at børnehaverne fik adgang til denne sprogvurdering. 
 
 
 

Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på tal fra Danmarks Statistik.

2014/15 2013/14 2012/13

Skolen 51 0 0

Kilde: Rambøll Sprog

Frisholm Skole KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2014/15

20



 

Særlig indsats Fokuseret indsats Generel indsats

Normfordeling
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Særlig Fokuseret Generel Ikke placeret

Skolen, 2014/15
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Kommunen, 2014/15
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- Piger
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4 4 91

4 4 92

4.4.1.2 Fordeling på indsatsgrupper i procent
 

 

92% af eleverne ligger i "generel indsats", hvilket betyder, at deres sproglige kompetencer forventes at udvikle sig
positivt med en generel indsats og opmærksomhed i det fælles klasserum og med et individuelt fokus. Denne gruppe
er større end normen og kommunens gennemsnit. 
Særlig indsats (2% = 1 elev) er både børnehaveklasseledere og vejledere opmærksomme på. 
 
 
 

4.5 Øvrige resultater
 
4.5.1 Læseresultater for 1. og 2. årgang
 

Kilde: Rambøll Sprog
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4.5.1.1 Læseresultater - "ordlæseprøve" 1. årgang 2014/15

Der er desværre været en fejl i indberetningen af læseresultaterne for 1. og 2. kl., så tallene er misvisende. Vi har
hverken i 1. eller 2. kl. elever som er i "før-fasen". 
I 1. kl. har vi 3 elever i "erkendelse". Disse elever bliver fulgt tættere af lærere og vejledere, samt modtager ekstra
læsetræning. For elever i "automatiserings- og elitefasen" ligger vi pænt over kommunens gennemsnit. 
 
 
 
4.5.1.2 Læseresultater - "ordlæseprøve" 2. årgang 2014/15

Der har desværre været en fejl i indberetningen af læseresultaterne for 1. og 2. kl., så tallene er misvisende. Vi har
hverken i 1. eller 2. kl. elever som ligger i kategorien "før-fasen". 
I 2. kl. kan elever tage ordlæseprøve 1, men deres resultat fremgår ikke af oversigten. Deres resultater ligger
hovedsageligt i "stabilisering" og "beherskelse", hvilket betyder, at de er godt på vej. Det er en gruppe elever, som
også får ekstra læsetræning. 
  
 
 
 

Før + erkendelse Stabilisering Beherskelse
Automatisering +

Elite

Antal % Antal % Antal % Antal %
Elever i

alt

Skolen 3 5,3% 13 22,8% 18 31,6% 23 40,4% 57

Totaler 50 4,6% 258 23,6% 415 37,9% 371 33,9% 1.094

Kilde: Kommunens egen indberetning.

Før + erkendelse Stabilisering Beherskelse
Automatisering +

Elite

Antal % Antal % Antal % Antal %
Elever i

alt

Skolen 6 13,0% 18 39,1% 16 34,8% 6 13,0% 46

Totaler 89 8,2% 523 48,4% 299 27,7% 170 15,7% 1.081

Kilde: Kommunens egen indberetning.
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5 TRIVSEL
 
5.1 Elevernes trivsel
 
For første gang blev den nationale trivselsmåling søsat i foråret 2015. 
Vi valgte flg. proces: 
- Resultaterne blev sendt til de enkelte teams til drøftelse. Flere klasser valgte at anvende klassetrivsel.dk for at
blive klogere på trivslen i den enkelte klasse. 
- Orientering til skolebestyrelsen 
- Inddragelse af elevrådet 
- Pejling af resultaterne til udarbejdelsen af de sociale mål for samtlige årgang, som blev præsenteret på
forældremøderne aug. 2015 
Vi er opmærksomme på, at trivselsmålingen er et øjebliksbillede og nogle af de mange spørgsmål er svære for
eleverne at forstå. 
Fokusområderne for 0.-3. kl. jf. besvarelsesprocenten blev: 
 

hjælpe hinanden
medbestemmelse
drilleri

 
Fokusområderne for 4.-9. kl. jf. besvarelsesprocenten blev: 
 

elevernes fremskridt og initiativ
at lære på måder der virker
koncentration og uro
medbestemmelse
fællesskab og accept

 
 I skoleåret 2015/16 anvendes den understøttende undervisning til at arbejde med klassens trivsel og
relationskompetencer. I indskolingen har pædagogerne den understøttende undervisning. På mellemtrinnet og i
overbygningen vil der næste skoleår stå trivselstid på skemaet, hvor der vil være klassemøder med fokus på en rar
atmosfære. Eleverne vil blive inddraget, så de i højere grad får et medansvar for trivslen og miljøet i klassen. 
 
 
 

Frisholm Skole KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2014/15

23



 

Nej Ja, lidt Ja, meget

Skolen, 2015

Kommunen, 2015
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Ja, tit Ja, nogle gange Nej

Skolen, 2015

Kommunen, 2015
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5% 40% 55%

6% 39% 55%

 

Ja, tit Ja, nogle gange Nej

Skolen, 2015

Kommunen, 2015

0% 25% 50% 75% 100%

12% 48% 41%

8% 44% 48%

 

Nej Ja, lidt Ja, meget

Skolen, 2015

Kommunen, 2015

0% 25% 50% 75% 100%

15% 84%

15% 83%

5.1.1 Trivsel i 0.-3. klasse
 
5.1.1.1 Svarfordeling på udvalgte spørgsmål, 2015, skoleniveau

 

 

 

 

Er du glad for din klasse?

Føler du dig alene i skolen?

Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det?

Er du glad for dine lærere?

Frisholm Skole KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2014/15

24



 

Nej Ja, lidt Ja, meget

Skolen, 2015

Kommunen, 2015

0% 25% 50% 75% 100%

16% 80%

17% 80%

 

Nej Ja, lidt Ja, meget

Skolen, 2015

Kommunen, 2015

0% 25% 50% 75% 100%

6% 32% 62%

5% 33% 62%

 

Nej Ja, nogle gange Ja, tit

Skolen, 2015

Kommunen, 2015

0% 25% 50% 75% 100%

57% 38% 5%

48% 44% 8%

 

 

 

Er lærerne gode til at hjælpe dig?

Lærer du noget spændende i skolen?

Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne?

Note: Den nationale trivselsmåling består af 20 spørgsmål for elever i indskolingen. Ovenstående syv spørgsmål er udvalgt som
pejlemærker for trivslen efter anbefaling fra Dansk Center for Undervisningsmiljø.
Kilde: Den årlige nationale trivselsmåling. Styrelsen for It og Læring (LIS)
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Skolen, 2015 Kommunen, 2015

Social trivsel

Faglig trivsel

Støtte og inspiration

Ro og orden

0 1 2 3 4

3,9

4,1

3,5

3,7

2,9

3,3

3,5

3,7

5.1.2 Trivsel i 4.-9. klasse
 
5.1.2.1 Samlet indikator for trivsel og indikatorer opdelt på temaer, 2015, skoleniveau
 

Note:  Den nationale trivselsmåling for elever på mellemtrinnet opgøres på en skala fra 1 til 5, hvor 1 repræsenterer den ringest
mulige trivsel og 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel. Den nationale trivselsmåling består af 40 spørgsmål for elever på
mellemtrinnet og i udskolingen. 29 af de 40 spørgsmål indgår i beregningen af de fire viste temaer. Den samlede indikator beregnes
som et gennemsnit af de 29 spørgsmål, som indgår i de fire temaer.
Kilde: Den årlige nationale trivselsmåling. Styrelsen for It og Læring (LIS)
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1 til 2 2,1 til 3 3,1 til 4 4,1 til 5

Skolen, 2015

Kommune, 2015
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1 til 2 2,1 til 3 3,1 til 4 4,1 til 5

Skolen, 2015

Kommunen, 2015
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1 til 2 2,1 til 3 3,1 til 4 4,1 til 5

Skolen, 2015

Kommunen, 2015

0% 25% 50% 75% 100%

22% 61% 15%

14% 59% 26%

5.1.2.2 Fordeling af elevernes gennemsnit opdelt på temaer, 2015, skoleniveau

 

 

 

 

Social trivsel

Faglig trivsel

Støtte og inspiration

Ro og orden

Note: Den nationale trivselsmåling for elever på mellemtrinnet og i udskolingen opgøres på en skala fra 1 til 5, hvor 1 repræsenterer
den ringest mulige trivsel og 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel. Figurerne viser fordelingen af elevernes gennemsnit på denne
skala opdelt i grupperne: Andel elever med et gennemsnit fra 1,0 til 2,0; andel elever med et gennemsnit fra 2,1 til 3,0; andel elever
med et gennemsnit fra 3,1 til 4,0 samt andel elever med et gennemsnit fra 4,1 til 5,0.
Kilde: Den årlige nationale trivselsmåling. Styrelsen for It og Læring (LIS)
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Ulovligt fravær Sygdom Lovligt fravær
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5.2 Fravær
 
5.2.1 Det gennemsnitlige elevfravær i procent opdelt på fraværtype
 

Vi er yderst tilfredse med et ulovligt fravær på 0,1%. Landsgns. er 1,0% 
Vi hjælper gerne dem, der har "glemt", hvor skolen ligger. 
Samtidig tager vi hensyn til de elever, der i perioder er særligt følsomme med specielle skemaer. 
Fravær pga sygdom var højere end kommunens gns. men lig landsgns. 
  
 
 
 

Note: Specialskoler, 10. klassecentre og kommunale ungdomsskoler indgår ikke i kommuneopgørelsen.
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning.
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6 INKLUSION
 
6.1 Antal elever der modtager specialundervisning

FIGUREN MANGLER DA DER HELT ELLER DELVIST MANGLER DATA FOR SKOLEN
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Kompetencedækning

Skolen, 2014/15
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7 KVALITETSOPLYSNINGER
 
7.1 Kompetencedækning
 
 
Frisholm skole har igennem de sidste 4 år haft en større personaleudskiftning primært pga pensionering. 
Derfor har ledelsen i en længere årrække ført "regnskab" med kompetencerne i lærergruppen, så ansættelserne har
skulle dække primære fagområder kompetent. 
 
 
 
7.1.1 Samlet kompetencedækning
 

Vi er ikke blevet dårligere til at ansætte lærere med rette kompetenceområder. 
Derimod lavede UVM en  ændring sidste skoleår, så vores vurdering på lærere med undervisningserfaring og uden
linjefag blev skærpet. 
 
 
 

Note: Specialskoler, 10. klassecentre og kommunale ungdomsskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen.
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning.
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Skolen, 2014/15 Kommunen, 2014/15
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39%
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63%
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69%
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100%
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100%

77%

53%

88%

82%

63%

100%

65%

7.1.2 Kompetencedækning opdelt på fag, 2014/15
 

Et kompetent fagligt personale er en gevinst for enhver skole. Vi har lærere på kompetenceløft og
vejlederuddannelse, hvilket giver bonus på stedet og får stor betydning for skolens PLC (pædagogiske lærings
center). 
 
 
 

Note: Specialskoler, 10. klassecentre og kommunale ungdomsskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen.
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning.
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7.1.3 Kompetencedækning opdelt på klassetrin, 2014/15
 

Det er altid en balance mellem kompetente lærere og få-lærer-princippet i alle klasser. 
Vi prioriterer, at dansk og matematik er dækket af lærere med linjefag eller tilsvarende kompetencer. 
 
 
 

7.2 Øvrige kvalitetsoplysninger
 

Kilde: Styrelsen  for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning.
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7.2.1 Elevtal
 
7.2.1.1 Elevtal, andel med bopæl i kommunen og andel, der modtager undervisning i dansk som
andetsprog

Elevtal Andel af elever med bopæl i
kommunen

Undervisning i dansk som
andetsprog, andel elever

Drenge Piger Drenge Piger

Skolen, 2014/15 514 99% 100%

Skolen, 2013/14 513 99% 99% 1,9% 2,8%

Skolen, 2012/13 507 99% 99%

Kommunen, 2014/15 11.036 97% 1,2%

Note: Tallene er opgjort pr. 5. september (bopælskommune dog opgjort pr. 1. januar).
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på tal fra Danmarks Statistik.
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8 KOMMUNALE MÅL OG INDSATSOMRÅDER
 
Spørgeskemaerne til de kommunale mål og indsatsområder er på Frisholm skole besvaret i fællesskab af ledelsen,
lærernes tillidsmand og koordinatorerne fra de 3 afdelinger (indskoling, mellemtrin og overbygning). 
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Skolen, 2015 Kommunen, 2015

Faglige, personlige og relationelle 
potentialer, samlet
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8.1 Samlet status på skoleniveau
 
8.1.1 Samlet status på kommunale mål- og indsatsområder, skoleniveau
 

8.2 Faglige, personlige og relationelle potentialer
 
. 
 
 
8.2.1 Status på ´Faglige, personlige og relationelle potentialer´ opdelt på delmål, skoleniveau
 

Det vil være hensigtsmæssigt, at skolen arbejder med en optimering af løbende evaluering og feedback til eleverne. 
Indsatsområde for skoleåret 16/17. 
 
 

Kilde: Skolens besvarelse af spørgeskema.

Kilde: Skolens besvarelse af spørgeskema.

Frisholm Skole KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2014/15

35



 

Skolen, 2015 Kommunen, 2015
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8.3 Fællesskaber
 
8.3.1 Status på ´Fællesskaber´ opdelt på delmål, skoleniveau
 

Vi har ikke klare mål for etablering af inkluderende læringsmiljøer. Vi arbejder fremadrettet med synlige sociale mål
for alle årgange. 
Vi arbejder ud fra en systemisk anerkendende tilgang. 
 
 

8.4 Viden
 
8.4.1 Status på ´Viden´ opdelt på delmål, skoleniveau
 

Kilde: Skolens besvarelse af spørgeskema.
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Vi prioriterer arbejdet i fagudvalgene højt. Kompetente lærere i samme fagfelt har stort fagligt udbytte. 
Kompetente ressourcepersoner er værdsat i PLC. 
Ledelsen vægter at være pædagogiske sparringspartnere omkring elevers faglige og trivselsmæssige udfordringer,
faglige og sociale læringsmål, feedback til test m.m. 
  
 
 

Kilde: Skolens besvarelse af spørgeskema.
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9 SKOLEBESTYRELSENS UDTALELSE
 
En kvalitetsrapport for skolebestyrelsen på Frisholm Skole er også et tilbagebilk på sidste skoleår: 
Et skoleår i bestýrelses regi, der primært betød implementering af skolereformen, samt udvikling af nye principper
for fritidsdelen, den åbne skole og undervisningens organisering. 
Skolereformen har helt naturligt fyldt meget for både elever og personale, da der er blevet og bliver arbejdet med
reformen i praksis efter drøftelser, planlægning og scenarier. De mindre justeringer foregår løbende, men de større
ændringer foregår i fællesskab mellem personale, elever og forældre. Skolens lærere og pædagoger har sideløbende
skullet forholde sig til ny overenskomst med mere undervisning og tilstedeværelsestid på skolen. Skolebestyrelsen er
glade for den konstruktive tilgang til skolereformen, som personalet har vist. 
Vi har desværre måttet sige farvel til 4 pædagoger pga. nedskæringer i fritidsdelen, der bunder i den nye
skolereform, hvor skoledagen er blevet så meget længere og dermed færre SFO timer og udmeldelser af børn. 
Vi er glade for at kunne samle fritidstilbuddet på matriklen efter overtagelsen af Frisholm Børnehaves lokaler - nu
"Stjerneskuddet" og et tak for lån af "Spiloppen" i Them by. 
Vi har bidraget til mange nyansættelser. 
Samlet set er vi meget tilfredse med skolens resultater i 2014/15. Der er områder som læsning og trivsel, som kan
forbedres og vi ved, at personalet handler konstruktivt på. Samtidig er personalets sygefravær faldet, hvilket vi tager
positivt i reformens første år. 
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