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Ny Hollænderskolen, 22. februar 2016

Til Børne- og Undervisningsudvalget, Frederiksberg Kommune

Høringssvar vedrørende kvalitetsrapporten 

Kære Undervisningsudvalg
 
Skolebestyrelsen har på sit møde den 11. januar 2016 behandlet kvalitetsrapport 2016. 
 
Kvaliteten af målsætningerne som målsætninger
Ny Hollænder skolen (NH) er bedømt på skoleåret 2014/15 fortsat en fagligt velfungerende skole 
med høj elevtrivsel. Det generelle niveau for elevernes præstationer er så godt, at det synes mindre 
meningsfuldt at måle på om andelen af de allerdygtigste elever i læsning stiger fra år til år og andelen 
af elever med dårlige resultater i de nationale test i læsning reduceres år for år – når f.eks. 97,1% af 
eleverne får mindst 2 i dansk og matematik. Det er ikke brugbart at forfølge mål om fortsatte 
stigninger eller fald, når basis præstationerne er så gode. Tværtom tegner det et mindre brugbart 
billede af målsætninger, der måske matematisk set ikke er opfyldte, men hvor det absolutte niveau for 
præstationerne er meget tilfredsstillende. Det bidrager i hvert fald ikke til styringsdrøftelserne i 
skolebestyrelsen eller skoleledelsen.
 
Kvaliteten af måleparametrene som måleparametre
I NH’s høringssvar på kvalitetsrapport for 2015 (vedlægges) problematiserede bestyrelsen, at 
konceptet ”kvalitetsrapport” måler en meget snæver form for kvalitet. Og at kvalitetsbegrebet er 
bredere end de parametre, som der sættes fokus på. Og at de udvalgte data ikke nødvendigvis siger så 
meget om måleparametrene. NH foreslog derfor at kvalitetsrapport-konceptet udvidedes til et fælles 
styringsgrundlag for Undervisningsudvalg, forvaltning, bestyrelse og skoleledelse. Det er fortsat en 
meget relevant overvejelse. Og mest mulig data bør sondres ud på de enkelte skoler så 
sammenligningsgrundlaget øges mellem skolerne. Formålet med sammenligning er ikke konkurrence 
men systematisk videndeling. Hvilke skoler opnår resultater og på foranledning af hvilke indsatser, 
der fører til hvilke effekter. Elevtrivsel på kommuneniveau er f.eks. mindre interessant. 
Medarbejdersygefravær på kommuneniveau er mindre interessant. Andel elever i gang med 
ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse er meget interessant på skoleniveau. Elevfravær, 
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sygdom, lovligt og ulovligt er meget interessant på skoleniveau. Optag fra andre skoler i udskolingen 
er meget interessant på skoleniveau, inkl. klassekvotienter. Lad os få designet en generisk 
styringsprofil, der er fuldt dataunderstøttet, og nemt kan genereres som en del af bestyrelsernes 
årshjul og som også kan understøtte bestyrelsernes tilsynsindsats. Der synes også sent i februar 2016 
at drøfte det skoleår, der sluttede juni 2015. Det bør undersøges, om ikke data kan være tilgængeligt 
langt tidligere.
 
NH’s konkrete resultater jfr. kvalitetsrapport 2016
Bestyrelsen glæder sig over udviklingen i skolens generelle faglige niveau. De seneste tre år er 
socioøkonomisk reference gennemsnit steget fra 7,1 over 7,5 til nu senest 8,0, som for første gang 
ligger over den socioøkonomiske reference. Det er meget tilfredsstillende. Og NH løfter i bredden, 
som nævnt er andelen af elever med mindst 2 i dansk og matematik 97,1%. Bestyrelsen er 
opmærksom på aktuelle udfordringer i 4 årgang dansk/læsning og 3 årgang matematik og ledelsen er i 
færd med at udrede baggrunden. Bestyrelsen opfatter det store fald til 78,3% i andelen af elever i 
gang med en ungdomsuddannelse efter 15 måneder, som meget alvorlig. Faldet på omkring 20 
procent points på 1 år synes voldsomt. Enten er der støj i data og målingen misvisende eller også skal 
den potentielt meget alvorlige problemstilling udredes. Bestyrelsen har taget til efterretning, at 
skoleledelsen og UU er i gang hermed.
 
Den kommunale indsats
Bestyrelsen har orienteret sig i oversigten over kommunale indsatser. Der nævnes en lang række 
enkeltstående projekter. Det er svært at danne sig et indtryk af overordnet retning og sammenhæng 
for kommunens indsatser. Det kunne overvejes at tænke aktiviteterne mere sammen i nogen 
overordnede spor, hvor der sættes fokus på videndeling mellem skolerne.
 
 

Peter Beiter Brasholt Rikke Schultz Pedersen
formand for bestyrelsen skoleleder 
Ny Hollænderskolen Ny Hollænderskolen



Ny Hollænderskolen, 25. februar 2015

Til Børne- og Undervisningsudvalget, Frederiksberg Kommune

Høringssvar vedrørende Kvalitetsrapport for folkeskolen 2015

Skolebestyrelsen ved Ny Hollænderskolen behandlede på skolebestyrelsesmødet den 23. februar 
2015 Kvalitetsrapport 2015 for Frederiksberg Kommune. 

Overordnet set er skolebestyrelsen meget tilfreds med skolens resultater. 

For så vidt angår de nationale test noterer skolebestyrelsen sig, at skolen i alle test, på nær dansk i 
2. klasse, klarer sig bedre end landsgennemsnit og kommunegennemsnit, og i de fleste test markant 
bedre end landsgennemsnit og kommunegennemsnit. Ligeledes at skolen i alle test, på nær dansk i 
2. klasse, klarerer sig bedre end Ny Hollænderskolens socioøkonomisk reference.

Skolen har ikke opfyldt kravet om, at 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne i testene dansk 
i 2. klasse og matematik i 3. klasse.

2. klasse læsning: Resultat 78% altså meget tæt på de 80%, og i forhold til det foregående år var der 
tale om en mindre tilbagegang fra 82% gode læsere, og en årgang hvor resultatet også lå over de 
socioøkonomiske referencer.  
Forklaringen på at årgangen klarede sig knap så godt, som tidligere årgange, skal findes i, at der er 
signifikant mange elever med sproglige og dyslektiske vanskeligheder på den pågældende årgang. 
Skolen har på den baggrund taget kontakt til rejseholdet fra læsekompetencecenteret på Skolen La 
Cours Vej, som i foråret har et længere forløb på skolen, hvor de yder supervision i forhold til lærerne 
på årgangen, er behjælpelige med udarbejdelse af individuelle handleplaner for eleverne, vejleder i 
inddragelse af kompenserende hjælpemidler i undervisningen, vurdering af testresultater og 
omsætning af disse til handling i undervisningen.

3. klasse matematik 74% er bedre end de socioøkonomiske referencer og en klar forbedring i forhold 
til det foregående år, hvor resultatet var på 67%. Internt på skolen vil fagudvalget i matematik 
drøfte, hvorledes der kan blive arbejdet med elevernes matematikkompetencer i indskolingen, så 
skolen fremadrettet kan klare målopfyldelsen i matematik på 3. klassetrin.
 
Skolen har de sidste tre år klaret sig bedre end landsgennemsnittet og kommunegennemsnittet i 
både karaktergennemsnit for bundne prøvefag og karaktergennemsnit i dansk og matematik, hvilket 
er tilfredsstillende. Det skal i den forbindelse nævnes, at skolen i de seneste år har formået at få alle 
afgangselever ført til afgangsprøve i alle fag, således er der ikke givet dispensation til fagligt svage 
elever eller inklusionselever.  Skolen klare sig i modsætning til de nationale test lidt under den 
socioøkonomiske reference models beregnede karaktergennemsnit, uden det dog at være statisk 
signifikant, hvilket indebærer, at skolen fagligt set klarer sig forventeligt. 

Det forhold, at skolen ikke klarede sig bedre end den socioøkonomiske reference models beregnede 
karaktergennemsnit, blev gjort til genstand for en diskussion, hvor der var skolebestyrelses-
medlemmer der mente, at der skulle være mere fokus på elevernes afgangskarakterer, mens andre 
skolebestyrelsesmedlemmer talte for, at der snarere skulle være fokus elevernes samlede 
kompetencer frem for afgangskarakterer.  I samme forbindelse blev det drøftet, om skolen gjorde 
nok for at udfordre de allerdygtigste elever, hvor resultaterne af de nationale test i dansk og 
matematik viser, at skolen i forhold til Frederiksberg gennemsnittet har en lille udfordring. 

Der var på baggrunden af denne diskussion enighed om, at skolen fremadrettet skulle arbejde på at 
udfordre de allerdygtigste elever endnu mere, og at dette naturligt ville afspejle sig i 
karaktergennemsnittet ved afgangsprøverne. Der var dog samtidig enighed om, at dette ikke måtte 
ske på bekostning af, at det er tydeligt at skolen kan noget helt særligt i forhold nå det enkelte barn 
og få alle med – i forhold til at stimulere virkelyst, kreativitet, dannelse, uddannelsesparathed og den 
brede faglighed.

Sidstnævnte kommer klart til udtryk i kvalitetsrapport i det forhold, at skolens andel af elever med 
karakteren mindst 2 i dansk og matematik udgjorde 98,5% ved afgangsprøverne i 2014, hvilket er 
markant over Frederiksberg gennemsnittet på  84,7% og landsgennemsnittet på 84,9%. Ligeledes 
kommer det til udtryk i det forhold, at 97,3% af 9. klasse 2012 var i gang med en 



ungdomsuddannelse 15 måneder efter endt skolegang på Ny Hollænderskolen, hvilket også er 
markant højere end Frederiksberg gennemsnittet på 85,6% og landsgennemsnittet på 87,1%.

Afslutningsvis udspandt der sig en drøftelse af, hvad man forstår i forhold til begrebet kvalitet, og 
hvorvidt kvalitetsrapporten i den præsenterede form fungere som et retvisende billede i forhold til 
skolevæsenets samlede kvalitet og de enkelte skolers kvalitet. 

Der var enighed i bestyrelsen om, at kvalitetsrapport 2015 er alt for smal, deskriptivt og unuanceret. 
Forvaltningen bør udvikle konceptet, så kvalitetsrapporten fremadrettet giver skolerne en mere  
nuanceret indsigt i egne skoleforhold og bliver mere brugbar i forhold videndeling mellem 
Frederiksberg skolerne. Væsentlig indikatorer på kvalitet kunne f.eks. også være det fysiske 
undervisningsmiljø skolerne tilbyder eleverne, netto elevoptag/afgang fra/til andre skoler, sygefravær 
blandt elever og ansatte, trivselsmålinger for elever og ansatte og brugertilfredshedsundersøgelser 
blandt forældre for blot at nævne nogle muligheder. 

Afslutningsvis vil skolebestyrelsen endnu engang tilkendegive en stor tilfreds med skolens resultater, 
især taget i betragtning at skolen er en af Frederiksbergs mest inkluderende skoler, og at skolen har 
en stor nettotilgang af elever fra andre Frederiksberg skoler i hele skoleforløbet, således er der 67 
potentielle elever på venteliste fordelt på alle klassetrin. 

 
Peter Beiter Brasholt Svend-Arne Vang
formand for bestyrelsen skoleleder 
Ny Hollænderskolen Ny Hollænderskolen


