
           Frederiksberg d. 22. februar 2016

Høringssvar vedr. Kvalitetsrapport for folkeskolen 2016

Skolebestyrelsen har på sit møde d. 9. februar 2016 behandlet Kvalitetsrapport 2016 og har 
følgende at bemærke:

Generelt finder bestyrelsen det positivt, at Kvalitetsrapporten tager udgangspunkt i de nationale 
målsætninger og i forhold hertil synligt viser de kommunale indsatser samt viser de enkelte skolers 
resultater, dog undrer bestyrelsen sig fortsat over at inklusionsgraden (kommunedelen s.22) ikke er 
taget med sammen data for de enkelte skoler.

Ligeledes undrer det bestyrelsen at Kvalitetsrapporten for 2016 ikke konsekvent indeholder 
resultatet af målingerne fra Kvalitetsrapport 2015 i alle målepunkter for den enkelte skole, således 
at bestyrelsen kan forholde sig til såvel resultat som udviklingen fra forrige måling. 

I den forbindelse anbefaler bestyrelsen at fremtidige Kvalitetsrapporter opsætter data således at 
udviklingen fra år til år frem går for alle målepunkter for den enkelte skole.

1) Kommentarer til resultaterne på Skolen ved Søerne
Bestyrelsen er generelt meget tilfreds med skolens resultater. 80%-målsætningen er i det store 
og hele opfyldt, undtagelsen er matematik på 6. årgang hvor resultatet er 78%.

Mht. at reducere andelen af elever med dårlige resultater har skolen forbedret sig på de fleste 
årgange og ligger i alle tilfælde på eller under Frederiksberg-gennemsnittet. Dette ses også på 
afgangskaraktererne, hvor 96,9% af afgangseleverne får min. 2 i dansk og matematik. 

Endelig skal det fremhæves, at 95,8% af afgangseleverne fra 2013 er i gang med en 
ungdomsuddannelse, et resultat som ligger langt over gennemsnittet i Frederiksberg Kommune.

Resultaterne viser også, at skolen skal arbejde på, at få flere med i toppen i matematik og opnå 
et karaktergennemsnit ved afgangsprøverne, der matcher den socioøkonomiske reference. I 
2015 lå skolen resultater 0,4 % under denne, hvilket ikke er tilfredsstillende.

2) Ekstra fokus på Matematikområdet på Skolen ved Søerne 
Da skolens resultater i matematik ikke er helt tilfredsstillende, arbejdes der pt. på en 
matematikstrategi for kommende skoleår, hvor elementerne er: kompetenceudvikling, faglig 
sparring, fornyelse af undervisningsmaterialer og etablering af læringsmiljøer.

1) Fortsat fokus på kommunal indsat på Matematikområdet
På baggrund af Frederiksberg Kommunes generelt dårlige resultater i matematik, anbefaler 
bestyrelsen fortsat, at der tages initiativ til et generelt kompetenceløft på dette område.
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