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Høringssvar vedrørende kvalitetsrapport 2016 
 
Undervisningsudvalget beder skolebestyrelsen om at tilkendegive 
 

 Hvad skolebestyrelserne hæfter sig ved samt 

 Hvilke tiltag skolerne i den anledning vil iværksætte. 

 
Resultater: 
Skolebestyrelsen nævnte allerede ved høringssvaret om kvalitetsrapporten 2015 (den 3. 
november 2015) det problematiske i, at det ikke er dem samme elevgruppe, der bliver testet, 
hvorfor vi finder det svært at sammenligne tallene fra året før og aflæse evt. progression.  
Da dette formodes gældende for alle skoler på Frederiksberg, kan skolebestyrelsen konstatere, at 
skolen, på visse parametre, overordnet ikke har klaret sig lige så godt som året før. 
 
Skolebestyrelsen hæfter sig ved at Skolen ved Bülowsvej har en højere kompetencedækningsgrad 
for undervisere end både Frederiksberg og landsgennemsnittet. Dette vurderes positivt, da en høj 
grad af børnenes undervisning dermed varetages af undervisere med undervisningskompetence. 
 
Skolen ved Bülowsvej har en højere andel af elever, der har påbegyndt en ungdomsuddannelse tre 
måneder efter 9. klasse end både lands og Frederiksberg gennemsnittene og en højere andel 15 
måneder efter 9. klasse. Dette vurderes positivt, da Skolen ved Bülowsvej dermed bidrager til 
målsætningen om at ungdomsårgange skal have mindst en ungdomsuddannelse. 
 
Skolen ved Bülowsvej har opfyldt målsætningen for læsning på 4., og 6. årgang og ligger over 
lands- og Frederiksgennemsnittet men ligger under 80 % på 2. og 8. årgang.  
I matematik er målsætningen opfyldt på 3. årgang og ligger her over lands- og 
Frederiksgennemsnittet men ligger under på 6. årgang omend på stort set samme niveau som 
Frederiksgennemsnittet. Skolen ligger over landsgennemsnittet på stort set alle parametre på nær 
dansk på 2. årgang, hvorfor skolen vil have øget fokus på denne årgang. Skolen ved Bülowsvej har 
en lavere andel af elever med mindst 2 i dansk og matematik end lands- og Frederiksberg 
gennemsnittet. Skolen har modtagerklasseeleverne på Frederiksberg og hos de fuldtudslusede 
elever i almenklasserne opfylder 75 % ikke målsætningen om mindst 2 i dansk. 50 % opfylder ikke 
målsætningen om mindst 2 i matematik. Dette har en betydning for skolens samlede resultat. 
 
Initiativer lokalt: 
Skolen har i indeværende år igangsat en øget indsats for læsning i indskolingen i samarbejde med 
ekstern læsekonsulent og skolens læsevejleder. Skolens indsats i år og årene frem fremgår af 
nedenstående udmøntning af de nationale reformmål: 
 

Foreløbig oversigt over udmøntning af reformmål 
 

Nationale Mål 
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Folkeskolen skal udfordre alle 
elever, så de bliver så 
dygtige, de kan 
 
 

 
Folkeskolen skal mindske 
betydningen af social baggrund i 
forhold til faglige resultater 
 

 
Tillid til og trivsel i folkeskolen 
skal styrkes blandt andet 
gennem respekt for 
professionel viden og praksis 
 

Værdi og Vision  
 
Alle ved hvad de lærer! 

 
Alle er en del af 
læringsfællesskabet!  

 
Alle har respekt for læring og 
læringsfællesskabet! 
 

Strategi 
 
Fokus på læring og udvikling af 
læring 
_________________________ 
 
 
Synlig læring 

 FIOL (læringsmål)  

 Forskellige tilgange til 
målopfyldelse 

 Didaktiske vejvisere 

 Lektier og opgaver 
 
 
Optimering og kvalificering af 
almenområdet 
 

 Tidlig numeracy and 
literacy 

 Kompetenceudvikling 

 Linjefagsdækning 

 Datastyring 
 

 
Fokus på læringsfællesskabet, 
læringsmiljøet og læringsrummet 
____________________________ 
 
 
Inklusion – faglig og social 

 Ressourcecenter 

 Inklusionsteamet  

 Vejledere 

 SUM og SUD, DSA 

 SFO og Klub 
 
 
Udfordre tid, sted og rum  

 Pædagogisk indretning 

 Tilsyn 
 
 
 
 
 

 
Fokus på udvikling af en dialogisk 
refleksiv samarbejdskultur 
___________________________ 
 
 
Metodeansvar  

 Udvikling af praksis i 
praksis 

 Fælles ansvar for fælles 
børn (Team – klasse, 
årgang, afdeling, fag) 

 
 
Udviklende praksisfællesskaberne 

 Samarbejdsfora 

 Samskabelse 
 
Tydelige forventninger, 
ansvarlighed og disciplin 

 Kommunikation 

 Mål og ramme 

 Retningslinjer 

 Skole-hjem-samarbejdet 

 Læringsparathed 

 
Varierede undervisningsformer 
Understøttende undervisning (faglig fordybelse) 
Bevægelse og aktivitet 
Linjer i udskolingen 
Den åbne skole – samarbejde med omverdenen 
Social læring i fritidstilbuddene 
 

 
Aftaler lokalt i afdelingerne 
 
 

 
Mentorordningen 

 Opgaver bundet til mentor 

 Afholdelse af læringssamtaler (nedslag i udvikling) 
 
USSR (Udvalg for skoleudvikling af skolereform) 

 Tværgående områder – Traditioner 
 

 

 
 
På vegne af skolebestyrelsen 
Formand 
Christina Merolli Poulsen 

Skolebestyrelsen 
 Økonomi 

 Retningslinjer 

 Principper 

Minuddannelse.net (elevplan) 

Samarbejdsplatform 


