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Høringssvar vedr. kvalitetsrapport for folkeskolen 2016 

Lindevangskolens bestyrelse har behandlet høring angående kvalitetsrapport for folkeskolen 2016. 

 

Bestyrelsen er grundlæggende tilfreds med skolens resultater og bemærker 

 At der er en positiv udviklingen i karaktergennemsnittet i de bundne prøvefag og at skolen 

ligger over både lands- og Frederiksberg gennemsnittet.  

 At skolen klarer sig bedre end forventet på baggrund af de socioøkonomiske parametre. 

 

Bestyrelsen bemærker dog 

 At der er sket et fald i kompetencedækningen i forhold til tidligere år, og 

 Andelen af elever der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter afslutningen af 

9. klasse forsat er lavere end landsgennemsnittet, men at der dog er sket end positiv udvikling 

de seneste år.   

 

For at understøtte 95- procents målsætningen har skolen tidligere iværksat en række initiativer, som 

har til formål at lette overgangen fra udskoling til ungdomsuddannelse, og som kan være med til at 

forklare den positive udvikling. 

 

 Større fokus på overholdelse af mødetider og deadlines i udskolingen. 

 Mindre servicering fra personalets side, eksempelvis skal elever selv at notere lektier og 

opgavedeadlines. 



 Tidligere fokus på de elever som af karaktermæssige eller socioøkonomiske årsager er i fare 

for ikke at kunne gennemføre eller komme i gang med en uddannelse. 

 Intensive forløb for udvalgte elever som har behov for faglig oprustning. 

 

Som bestyrelsen tidligere har påpeget1 har omlægningen af UU-vejledningen fået mærkbare 

konsekvenser for skolens udskolingselever. Bestyrelsen mener forsat, at det er yderst problematisk, 

at ikke alle elever og deres forældre bliver tilbudt en obligatorisk samtale med en uddannet UU-

vejleder.  

 

Nedprioriteringen af den almene uddannelsesvejledning medfører endvidere  

 At det i langt større omfang er det enkelte lærerteams opgave at vejlede eleverne og deres 

forældre. En opgave som mange ansatte føler sig dårligt klædt på til. 

 At elever fra ressourcesvage hjem, trods UU-vejledningens fokus på svage elever, orienterer 

sig mindre og ikke kommer afsted til blandt andet åbent hus i samme omfang som eleverne 

fra de ressourcestærke hjem. 

 At brobygningsforløb med særligt de tekniske uddannelser har en positiv effekt, også på 

elevernes lyst til uddannelse 

 

På baggrund af ovenstående gentager bestyrelsen anbefalingerne fra sidste års høring om en 

opprioritering af UU-vejledningerne, herunder 

 

1. Udvidelse af UU-vejledningen med obligatorisk individuel rådgivning til alle elevgrupper  

2. Fortsættelse og styrkelse af vejledningen af elever i ’udfaldsgruppen’  

3. Øget brobygning, især med de tekniske uddannelser 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Birgitte Nymark 

Formand 

                                                 
1 Ved høring om kvalitetsrapport 2015 


