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Kære læser 

I Norddjurs Kommune hviler vores folkeskole på vores fælles kerneopgave ”Vi skaber 
miljøer, hvor børn ses, lærer, trives, deltager og – tør livet”, samt et fagligt fundament, 
bestående af vores handleplaner for læsning og matematik og en fælles tilgang til 
læringskulturen. Principperne for disse er beskrevet i ”Synlig læring”, der til sammen skaber 
en fast og fælles forankring for vores folkeskole i Norddjurs kommune. 

Denne kvalitetsrapport er et redskab til at rette fokus på folkeskolens resultater, indsatser 
og målsætninger i et 2 års interval. Kvalitetsrapporten sætter særligt fokus på elevernes 
faglige og sociale trivsel. 

Kvalitetsrapporten er den første i et nyt koncept for Kvalitetsrapporter i Norddjurs 
Kommune og er i henhold til KL’s beskrivelser for ”Kvalitetsrapporter 2.0”. Formen er 
reduceret til at omfatte data, der retter fokus mod de centrale resultater for elevernes 
læring og trivsel samt beskrivelser af aktuelle og væsentlige indsatser, der understøtter 
opfølgningen på de nationale mål og resultatmål.

Med udgangspunkt i testresultater og trivselsmålinger danner rapporten baggrund for 
dialog omkring udviklingen af vores folkeskole, målopfyldelse af de politiske vedtagne mål 
samt en aktuel status og vurdering af kvaliteten i den dagligdag børn og unge møder i 
vores kommunale folkeskole i Norddjurs Kommune.

God læselyst!

Lene Mehlsen Thomsen
Skole- og dagtilbudschef

Kvalitetsrapport for 
skoler og dagtilbud i 
Norddjurs Kommune
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Kvalitet og målstyring i skolerne  
Analysen af kvaliteten i kommunens skoler tager afsæt i bekendtgørelsen for 
”Kvalitetsrapporten version 2.0”, som blev udarbejdet i forlængelse af folkeskolereformen. 
Det betyder, at alle kommuner er forpligtet på og måles på 3 nationale mål samt en 
række resultatmål. 

Aftalen der blev indgået den 7. juni 2013 om et fagligt løft af folkeskolen er et centralt og 
vigtigt styringsværkstøj i opfølgningen på elevernes niveau og faglige udvikling samt i 
forhold til at øge elevernes trivsel. Med kvalitetsrapporten leveres datamateriale, analyser 
og redegørelser, der underretter kommunalbestyrelsen om skolernes opfølgning på 
målene. 

Opfyldelsen af målene sigter mod, at elever i den danske folkeskole opnår et højere 
fagligt niveau, inden de forlader folkeskolen, og at minimum 95% af en ungdomsårgang 
gennemfører en ungdomsuddannelse. 

I de følgende afsnit redegøres der for kvaliteten i kommunens skoler med afsæt i de 
vedtagne nationale mål og resultatmål. Resultatmålene er en operationalisering af de 3 
nationale mål og bruges til at kvalificere analysen af datamaterialet, der skal klarlægge 
kvaliteten i Norddjurs kommunes folkeskoler. 

De tre overordnede nationale mål er:

                      Nationale mål for folkeskolen og resultatmål 

1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de 
kan

Resultatmål 1: Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til 
at læse og regne i de nationale test.
Resultatmål 2: Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og 
matematik skal stige år for år.

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

Resultatmål 3: Andelen af elever med dårlige resultater i 
de nationale test for læsning og matematik uanset social 
baggrund skal reduceres år for år.

3. Tilliden til og 
trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet 
gennem respekt for professionel viden og 
praksis

Resultatmål 4: Elevernes trivsel skal øges. 
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Ud over de fire ovenstående resultatmål er der yderligere tre resultatmål, som 
kommunerne og skolerne er forpligtet på at opfylde og disse er:  

Øvrige mål for folkeskolen
 

Resultatmål 5: Eleverne skal opnå et højere fagligt niveau, når de 
forlader folkeskolen.

Resultatmål 6: Alle elever skal forlade folkeskolen med 
mindst karakteren 2 i dansk og matematik.

Resultatmål 7: Folkeskolen skal understøtte 
opfyldelsen af 95 % målsætningen.

Endelig er der indtil videre to midlertidige mål omkring kompetencedækning og inklusion:  

Midlertidige mål for folkeskolen frem mod 2020

Resultatmål 8: Alle elever i folkeskolen skal undervises af lærere, som 
enten har undervisningskompetencer (tidligere linjefag) fra 

læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller har opnået 
en tilsvarende faglig kompetence via deres 

efteruddannelse mv. 

Resultatmål 9: Andelen af inkluderede elever i 
almenskolen skal stige til 96 % 
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Fortrolighed omkring testresultater
I opfølgningen på de tre første resultatmål anvendes elevernes resultater i de nationale 
tests i dansk og matematik. De nationale tests er underlagt fortrolighed og må derfor ikke 
offentliggøres. 

Bestemmelsen giver visse udfordringer i forbindelse med afrapporteringen i 
kvalitetsrapporten, da dele af rapporten nødvendigvis må behandles som et lukket punkt i 
kommunalbestyrelsen. 

Konkret betyder det, at skoler modtager en udgave af kvalitetsrapporten, hvor 
resultaterne af de nationale tests er fjernet. Kommunalbestyrelsen modtager en udgave af 
kvalitetsrapport hvor alle testresultater er med. 

Statistikkens begrænsninger

Resultaterne af de nationale test og de heraf udledte statistikker påvirkes af flere faktorer, 
som betyder, at de altid må betragtes som et øjebliksbillede og et udgangspunkt for 
dialog. En række forhold kan således skævvride resultaterne: 

Små årgange

Såfremt en årgang består af 16 elever, vil fire elever udgøre 25 % af årgangens resultater. 
Få elever med faglige vanskeligheder (f.eks. elever med dysleksi eller anden etnisk 
baggrund end dansk) vil da veje tungt i en statistik. 

Afgang og tilgang af elever

Hvis der i tiden mellem to nationale test er to fagligt stærke elever, der forlader en klasse, 
mens to mindre stærke kommer til, vil resultatet for årgangen være dårligere to år senere – 
men der er ikke tale om, at de samme børn har mistet kompetencer.

Fokus på de nationale test 

Formålet med og betydningen af de nationale tests har ændret sig med 
folkeskolereformen, således at den enkelte skole og kommunen som helhed årligt bliver 
målt på elevernes resultater i de nationale test i dansk læsning og matematik (resultatmål 
1-3). 

Når testene skal anvendes til evaluering og målstyring, er det vigtigt at være opmærksom 
på vilkårene for afviklingen.

Den statistiske usikkerhed ved de nationale test bliver større, hvis elever og lærere har 
forskellige tilgange til og erfaring med testning. For eksempel falder sikkerheden, hvis 
eleven afslutter for tidligt og naturligvis også, hvis eleven er meget usikker ved 
testsituationen. Det kan også være, at eleven ikke tager testen helt alvorligt og måske 
svarer tilfældigt. Endelig kan der være forskel på, hvor meget erfaring eleverne har med 
at løse netop den slags opgaver, som de nationale test består af. Det er derfor afgørende, 
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at eleverne i Norddjurs Kommune har gode og ensartede betingelser for at klare sig godt i 
testsituationen.  

De 9 resultatmål – kommunens data i De Nationale tests
I det følgende analyseres Norddjurs Kommunes resultater i forhold til de 9 resultatmål. 

I opgørelsen af resultaterne nedenfor er Djurslandsskolen (specialskole) indregnet i 
opgørelserne sammen med de almindelige folkeskoler. En sammenligning af 
resultatopgørelser hhv. med og uden Djurslandsskolen har vist, at der er meget små 
udsving i resultaterne, hvilket taler for en sammenstilling af resultaterne.  

Først analyseres Norddjurs Kommunes resultater på de første to resultatmål – først i dansk 
læsning og derefter i matematik. 

Resultatmålene 1-3 opgøres kriteriebaseret hvilket betyder, at eleverne bliver placeret i én 
af følgende kategorier: 

Fremragende præstation

Rigtig god præstation

God præstation

Jævn præstation

Mangelfuld præstation

Ikke tilstrækkelig præstation
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Resultatmål 1: Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og 
regne i de nationale test.

Det betyder, at mindst 80 % af eleverne skal have resultater i de øverste tre 
kategorier ”God præstation”, ”Rigtig god præstation” og ”Fremragende 
præstation”

Resultatmål 2: Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik 
skal stige år for år.

Det betyder, at andelen af elever, der har resultater i den allerøverste kategori – en 
”fremragende præstation” skal øges fra år til år. 

Resultatmål 3: Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale 
test for læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år 
for år.

Det betyder, at andelen af elever med resultater i de to nederste kategorier, 
”Mangelfuld præstation” og ”Ikke tilstrækkelig præstation” skal reduceres. 

Resultatmålene 1-3 forholder de sig til ovenstående kategorier på følgende måde:

Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så 
dygtige, som de kan

Resultatmål 1: Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode 
til at læse og regne i de nationale test

Resultatmål 2: Andelen af de allerdygtigste 
elever i dansk og matematik skal stige år for år
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Resultatmål 1 (dansk)
Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse i de nationale 
test
Resultaterne af de nationale tests er underlagt fortrolighed, og derfor indgår de ikke i 
denne udgave og må ikke offentliggøres. Resultaterne forelægges kommunalbestyrelsen 
som et lukket dagsordenspunkt.  

Resultatmål 1 (matematik)
Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til matematik i de 
nationale test
Resultaterne af de nationale tests er underlagt fortrolighed, og derfor indgår de ikke i 
denne udgave og må ikke offentliggøres. Resultaterne forelægges kommunalbestyrelsen 
som et lukket dagsordenspunkt. 

Resultatmål 2 (dansk)
Andelen af de allerdygtigste elever i dansk læsning skal stige år for 
år
Resultaterne af de nationale tests er underlagt fortrolighed, og derfor indgår de ikke i 
denne udgave og må ikke offentliggøres. Resultaterne forelægges kommunalbestyrelsen 
som et lukket dagsordenspunkt. 

Resultatmål 2 (matematik)
Andelen af de allerdygtigste elever i matematik skal stige år for år
Resultaterne af de nationale tests er underlagt fortrolighed, og derfor indgår de ikke i 
denne udgave og må ikke offentliggøres. Resultaterne forelægges kommunalbestyrelsen 
som et lukket dagsordenspunkt.
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Folkeskolen skal mindske betydningen af social 
baggrund i forhold til faglige resultater

Resultatmål 3: Andelen af elever med dårlige resultater i 
de nationale test for læsning og matematik uanset 

social baggrund skal reduceres år for år.

Resultatmål 3 (dansk) 
Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for 
læsning uanset social baggrund skal reduceres år for år

Resultaterne af de nationale tests er underlagt fortrolighed, og derfor indgår de ikke i 
denne udgave og må ikke offentliggøres. Resultaterne forelægges kommunalbestyrelsen 
som et lukket dagsordenspunkt. 

Resultatmål 3 (matematik) 
Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test i 
matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år. 

Resultaterne af de nationale tests er underlagt fortrolighed, og derfor indgår de ikke i 
denne udgave og må ikke offentliggøres. Resultaterne forelægges kommunalbestyrelsen 
som et lukket dagsordenspunkt. 
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Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt 
andet gennem respekt for professionel viden og 
praksis
Resultatmål 4: Elevernes trivsel skal øges

Resultatmål 4 (trivsel)
Elevernes trivsel skal øges   
Med folkeskolereformen blev det indført, at alle folkeskoler hvert år skal gennemføre en 
trivselsmåling blandt eleverne i børnehaveklassen til og med 9. klasse. Det gælder også for 
specialskoler.  

Målingen foregår med et digitalt spørgeskema. På mellemtrinnet og i udskolingen (4.-9. kl.) 
får eleverne 40 spørgsmål, og i indskolingen (0.-3. kl.) får eleverne 20 mere enkle 
spørgsmål. Indholdet i trivselsmålingen er udviklet på baggrund af anbefalinger fra en 
ekspertgruppe om elevers trivsel. 

Resultaterne fra trivselsmålingen er et redskab for kommuner, skoler og undervisere til deres 
systematiske arbejde med trivsel og undervisningsmiljø. Resultaterne opgøres i et 3 årigt 
perspektiv fra 2016/2017 til 2018/2019, der ses i de følgende grafer.

Resultater fra indskolingen (0.-3.klasse)
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Den nationale trivselsmåling består af 20 spørgsmål for elever i indskolingen. På hvert 
spørgsmål har eleven tre svarmuligheder. Nedenstående syv spørgsmål er udvalgt som 
pejlemærker for trivslen efter anbefaling fra Dansk Center for Undervisningsmiljø. 
Resultaterne fra den nationale trivselsmåling for Norddjurs Kommune er i det 
nedenstående sammenlignet med landstallene i tilsvarende spørgsmål.

Spørgsmål 1: Er du glad for din klasse?

Norddjurs

Landstal

Spørgsmål 2: Føler du dig alene i skolen?

Norddjurs
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Landstal

Spørgsmål 3: Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det?

Norddjurs

Landstal

Spørgsmål 4: Er du glad for dine lærere?

Norddjurs
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Landstal

Spørgsmål 5: Er lærerne gode til at hjælpe dig i skolen?

Norddjurs

Landstal

Spørgsmål 6: Lærer du noget spændende i skolen?

Norddjurs
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Landstal

Spørgsmål 7: Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne?

Norddjurs

Landstal

Trivselsmålinger sammenlignes over en periode på 3 år. Generelt ligger svarene fra 
eleverne i Norddjurs kommune meget tæt på landsgennemsnittet for alle 7 
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trivselsspørgsmål både set i forhold til den seneste trivselsmåling i 2018/2019 og også 
samlet set i forhold til landsgennemsnittet for de seneste 3 år.

Generelt for alle 7 spørgsmål ses en lille positiv fremgang eller et tilsvarende niveau i 
elevernes besvarelser, hvor andelen af de mest negative besvarelser bliver mindre år 
for år

I forhold til måling i 2016/2017 er der altså sket en generel positiv udvikling i Norddjurs 
Kommunes resultater på de udvalgte 7 spørgsmål fra trivselsmålingen for eleverne i 0.-
3. klasse. 

Resultaterne tegner et generelt billede af, at andelen af den midterste svarkategori 
”ja, lidt” og ”ja, nogle gange” bliver større år for år samtidig med at kategorierne med 
de mest negative besvarelser ”Nej” og ”ja, tit” reduceres år for år. 

Trivselsmålingerne viser samlet set en positiv udvikling i trivslen blandt eleverne i 0.- 3. 
klasse i Norddjurs Kommune.  

Resultater fra mellemtrin og udskoling (4.-9.klasse)
Den nationale trivselsmåling består af 40 spørgsmål for elever på mellemtrinnet og i 
udskolingen. Resultaterne opgøres for denne aldersgruppe såvel på det enkelte 
spørgsmål, som på 4 indikatorer:

Indikatoren ’Faglig trivsel’ består af 8 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes 
oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne.

Indikatoren ’Ro og orden’ indeholder 4 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevens 
oplevelse af ro og støj i klassen samt klasseledelse.

Indikatoren ’Social trivsel’ bygger på 10 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes 
opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og 
mobning.

Indikatoren ’Støtte og inspiration i undervisningen’ består af 7 spørgsmål. Spørgsmålene 
omhandler elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærernes 
hjælp og støtte.

Derudover samles resultatet for de 29 spørgsmål indeholdt i de fire indikatorer i en samlet 
indikator for trivsel.
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Indekset går fra 1 til 5, hvor 5 er bedste score.  Tallene afspejler elevernes svar, 
eksempelvis:

Nogle af spørgsmålene er formuleret modsat hinanden, eksempelvis Er undervisningen 
kedelig? Og Er undervisningen spændende? Uanset formuleringen er det for alle 
spørgsmåls vedkommende tallet 5, der afspejler den mest positive besvarelse.  Derfor vil 
det altid være mere positivt, jo højere tallet er i indekset.

Indekset regnes ud som et gennemsnit af elevernes besvarelser.

I dette materiale præsenteres resultater for såvel de fire indikatorer som for den samlede 
indikator for trivsel.

Nedenstående figur viser, hvordan Norddjurs Kommunes resultater på trivselsmålingen for 
4.-9.klasse i 2018/2019 ligger en anelse under landsgennemsnittet på alle fire indikatorer: 

Indikator Norddjurs Landsgennemsnit

5   Helt enig

4   Enig

3   Hverken enig eller uenig

2  Uenig

1   Helt uenig
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I den samlede indikator for 4.-9. klasse præsterer Norddjurs Kommune 0,2 procentpoint 
under landsgennemsnittet.

Udvikling over tid
Udviklingen på elevernes besvarelse af trivselsmålingen siden målingen i 2016/2017 på de 
fire indeks præsenteres i de følgende figurer:

Social trivsel:

Faglig trivsel 3,6 3,7

Ro og orden 3,7 3,8

Social trivsel 4,0 4,1

Støtte og inspiration 3,2 3,2

Den samlede indikator består af de 29 spørgsmål, som indgår i de fire 
ovenfornævnte differentierede indikatorer

Den samlede indikator 3,6 3,8

Skoleår Norddjurs Landsgennemsnit

2016/2017 4,0 4,1

2017/2018 4,0 4,1

2018/2019 4,0 4,1



Faglig trivsel

Støtte og inspiration:

Skoleår Norddjurs Landsgennemsnit

2016/2017 3,1 3,3

2017/2018 3,2 3,3

2018/2019 3,2 3,3

Skoleår Norddjurs Landsgennemsnit

2016/2017 3,6 3,7

2017/2018 3,6 3,7

2018/2019 3,6 3,7
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Ro og orden:

Sammenlignes resultaterne over de seneste 3 år ses der kun meget små udsving i såvel 
resultatet for Norddjurs Kommune som for landsgennemsnittet.  I Norddjurs Kommune ses 
en stigning på ”Støtte og inspiration” fra 3,1 i 2016/2017 til 3,2 i 2018/2019.  Derudover ses 
ingen ændringer i resultatet på de fire parametre over de seneste tre år i Norddjurs 
Kommune.

På landsplan har resultatet været fuldstændigt stabilt på alle 4 parametre hvert år fra 
2015/2016 til 2017/2018. 

Norddjurs Kommunes resultat på trivselsmålingen for 4.-9. klasse ligger således alle år under 
landsgennemsnittet på alle parametre.  Ved seneste måling i 2018/2019 ligger Norddjurs 
Kommunes resultat 0,1 under landsgennemsnittet på alle 4 parametre ”Social trivsel”, 
”faglig trivsel”, ”Støtte og inspiration” og ”ro og orden. 

Konklusion - Resultatmål 4: Trivsel

For 0.-3. klasse gælder det, at elevernes trivsel er øget over tid. På alle 7 
udvalgte spørgsmål ses en lille positiv fremgang eller et tilsvarende niveau i 

et 3 årigt perspektiv. For alle 7 spørgsmål gælder det, at andelen af de mest 
negative svar bliver mindre år for år.

For 4.-9. klasse ses ingen udvikling over tid med undtagelse af ”Støtte og inspiration”, der er 
steget med faktor 0,1. Svarresultaterne for 4. -9. årgang er meget stabile de seneste tre år 
på alle fire parametre og ligger meget tæt op ad landsgennemsnittet med en afvigelse 
på faktor 0,1 på alle fire parametre.

Skoleår Norddjurs Landsgennemsnit

2016/2017 3,7 3,8

2017/2018 3,7 3,8

2018/2019 3,7 3,8
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Øvrige mål for folkeskolen 

            

Resultatmål 5: Eleverne skal opnå et højere fagligt niveau, 
når de forlader folkeskolen 

I det følgende fokuseres på karaktergennemsnittene for 9. klasse i henholdsvis dansk, 
matematik og de bundne prøvefag samlet set. Derudover opgøres andelen af 9. 
klasseelever med karakteren 2 eller derover i både dansk og matematik. Afslutningsvis 
analyseres elevernes socioøkonomiske baggrunds indvirkning på de faglige resultater.  

Resultatmål 5 (dansk)
Eleverne skal opnå et højere fagligt niveau, når de forlader 
folkeskolen

Figuren nedenfor angiver elevernes karaktergennemsnit i dansk set over de seneste 3 
skoleår. Figuren viser, at Norddjurs Kommune har sænket afstanden til landsgennemsnittet 
en smule ved de seneste afgangsprøver. Gennemsnittet er steget fra 6,0 i skoleåret 
2017/2018 til 6,3 i skoleåret 2018/2019. 
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Karaktergennemsnit i dansk, 9. klasse – set over de seneste 3 skoleår

Note: Elevernes karaktergennemsnit i dansk er beregnet for de elever, som har aflagt mindst 1 prøve i dansk. Det viste 
karaktergennemsnit er et gennemsnit af disse elevgennemsnit.

Den næste figur viser karaktergennemsnittene fordelt på institutionstype og køn. 
Opdelingen viser, at der i kommunens folkeskoler er en væsentlig forskel på hhv. pigerne 
og drengenes resultater på hele 1,8 karakterpoint. På landsplan ses en tilsvarende forskel 
på karaktergennemsnittet, hvor pigerne også her har et højere karaktergennemsnit end 
drengene i landets folkeskoler. 
Resultaterne viser en tendens til, at drenge får dårligere resultater i danskfaget end 
pigerne i gennemsnit, hvilket kan tyde på, at det er en udfordring at skabe optimale 
læringsbetingelser og dermed læringsudbytte for drengene i danskfagene.  

Karaktergennemsnit i dansk pr. institutionstype og køn, 9. klasse 2018/2019

Note 1: Elevernes karaktergennemsnit i dansk er beregnet for de elever, som har aflagt mindst 1 prøve i dansk. 
Det viste karaktergennemsnit er et gennemsnit af disse elevgennemsnit.

 
Note 2: Af diskretionshensyn vises ikke værdier baseret på færre end 3 individer.
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Konklusion – Resultatmål 5 for dansk

Målet er, at eleverne skal opnå et højere fagligt niveau, når de forlader 
folkeskolen. Udgangspunktet er, at Norddjurs Kommune over tre år har 
mindsket afstanden til landsgennemsnittet og desuden øget elevernes 

faglige niveau i dansk i 9. klasse med 0,1 karakterpoint. Ambitionen fremadrettet 
er, at Norddjurs Kommune inden for en årrække når op på landsgennemsnittet. 

Karaktergennemsnit i dansk, Norddjurs Kommune

2016/2017 6,4
2017/2018 6,0
2018/2019 6,3

Resultatmål 5 (matematik)
Eleverne skal opnå et højere fagligt niveau, når de forlader 
folkeskolen 
I matematik ses en støt stigning i karaktergennemsnittet over de seneste 3 år, idet 
karaktergennemsnittet er steget med henholdsvis 0,2 procentpoint og 0,7 procentpoint i 
de seneste resultater. Det betyder, at det kommunale niveau for elevernes 
karaktergennemsnit i matematik for 2018/2019 svarer til landsgennemsnittet. 

Karaktergennemsnit i matematik, 9. klasse – set over de seneste 3 skoleår

Note: Elevernes karaktergennemsnit i matematik er beregnet for de elever, som har aflagt mindst 1 prøve i matematik. 
Det viste karaktergennemsnit er et gennemsnit af disse elevgennemsnit.

I matematik ses samme tendens som kunne spores i karaktergennemsnittet for danskfaget, 
idet drengene ligger 0,6 procentpoint under pigerne i kommunes folkeskoler. Pigerne 
klarer sig bedre end drengene på det kommunale niveau og lidt bedre end 
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landsgennemsnittet. I matematik ligger pigernes resultater 0,1 procentpoint over 
landsgennemsnittet og drengenes resultater 0,6 procentpoint under landsgennemsnittet.  

Karaktergennemsnit i matematik pr. institutionstype og køn, 9. klasse 2018/2019

Note 1: Elevernes karaktergennemsnit i matematik er beregnet for de elever, som har aflagt mindst 1 
prøve i matematik. Det viste karaktergennemsnit er et gennemsnit af disse elevgennemsnit.

 
        Note 2: Af diskretionshensyn vises ikke værdier baseret på færre end 3 individer.

Konklusion – Resultatmål 5 for matematik

Målet er, at eleverne skal opnå et højere fagligt niveau, når de forlader 
folkeskolen. Norddjurs Kommunes resultater stiger over en 3 årig periode og 

tangerer landsgennemsnittet i de seneste målinger fra 2018/2019. Der ses 
dermed en forøgelse af det faglige niveau i det seneste 3 årige tidsperspektiv. 

Karaktergennemsnit i matematik, Norddjurs Kommune

2016/2017 6,1
2017/2018 6,3
2018/2019 7,0

Resultatmål 5 (bundne prøvefag)
Eleverne skal opnå et højere fagligt niveau, når de forlader 
folkeskolen
De bundne prøver består af: dansk (læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling og mundtlig), 
matematik (matematiske færdigheder og matematisk problemløsning), engelsk (mundtlig) 
og fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi. 



25

Skole- og dagtilbudsafdelingen
Norddjurs Kommune

December 2019
Billeder og grafik: Colourbox.dk

I figuren nedenfor ses en samlet udvikling over de bundne prøvefag. Over de seneste 3 
skoleår, er der sket en udvikling fra 6,5 til 6,7 procentpoint. Kommunens resultater nærmer 
sig dermed landsgennemsnittet.  

Karaktergennemsnit i bundne prøvefag, 9. klasse – set over de seneste 3 skoleår

Note: Elevernes karaktergennemsnit beregnet for de elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver. Det viste 
karaktergennemsnit er et gennemsnit af disse elevgennemsnit.

De næste figurer viser karaktergennemsnittene for hver af de bundne prøvefag for 
henholdsvis 2018/2019 og 2017/2018. 
Samlet set er Norddjurs Kommunes resultater steget i alle fire bundne prøvefag. Det 
betyder, at elevernes karaktergennemsnit i Norddjurs Kommune dermed er tættere på 
landsgennemsnittet i 2018/2019 i forhold til i 2017/2018 på alle fire målparametre. 

I matematik ses desuden at karaktergennemsnittet for kommunes elever tangerer 
landsgennemsnittet. 

I dansk, engelsk og fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi ligger Norddjurs 
Kommunes karaktergennemsnit under landsgennemsnittet med henholdsvis 0,6 
procentpoint i dansk, 0,3 procentpoint i engelsk og 0,4 procentpoint i fællesprøven.
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Karaktergennemsnit i bundne prøvefag pr. fag, 9. klasse 2018/2019

Karaktergennemsnit i bundne prøvefag pr. fag, 9. klasse 2017/2018
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Socioøkonomisk reference
Ved at anvende den socioøkonomiske reference i forhold til karaktergennemsnit, tages 
der højde for elevernes sociale og økonomiske forudsætninger for at kunne levere 
resultater i 9. klasse. Derved opnås en mere nuanceret redegørelse for 
karaktergennemsnittet i 9.klasses afgangsprøver i kommunens skoler.

Konkret betyder det, at den socioøkonomiske reference giver et billede af, hvilke 
resultater man kan forvente af eleverne ud fra de sociale og økonomiske forhold, som de 
skal præstere under. Ved at sammenligne skolernes faktiske karakterer med elevernes 
socioøkonomiske forhold kan man få et billede af, hvorvidt skolens elever har klaret 
afgangsprøverne bedre, dårligere eller på niveau med elever på landsplan med samme 
baggrundsforhold.

Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag i alt og socioøkonomiske referencer, 9. klasse – set over 
de seneste 3 skoleår

 Den samlede udvikling
 2016/2017 - 2018/2019

Institution

Karakter-
gennem-

snit
Socioøk. 

reference Forskel
Auning Skole 6,2 6,2 0
Kattegatskolen 6,4 6,4 0
Vestre Skole 6,6 6,5 0,1
Ørum Skole 6,5 6,3 0,2

Over de seneste 3 skoleår tangerer karaktergennemsnittet for alle fire skoler stort set den 
socioøkonomiske reference. På Vestre skole og Ørum skole ses en positiv afvigelse på 
henholdsvis 0,1 karakterpoint og 0,2 karakterpoint. På Auning skole og på Kattegatskolen 
er forskellen 0,0 karakterpoint. 

I Norddjurs kommune ses en befolkningssammensætningen, hvor den gennemsnitlige 
socioøkonomisk status er forholdsvis lav.  Det betyder, at eleverne i Norddjurs Kommune 
skal præstere mere end forventet for, at det kommunale resultat samlet set tangerer 
landsgennemsnittet på målparametrene. 

Skoleår Skoleår Skoleår
 2018/2019 2017/2018 2016/2017

Institution

Karakter-
gennem-

snit
Socioøk. 

reference Forskel

Karakter-
gennem-

snit
Socioøk. 

reference Forskel

Karakter-
gennem-

snit
Socioøk. 

reference Forskel
Auning Skole 6,5 6,4 0,1 6,0 6,1 -0,1 6,1 6,1 0
Kattegatskolen 7,1 6,7 0,4 6,4 6,1 0,3 6,2 6,3 -0,1
Vestre Skole 6,5 6,7 -0,2 6,5 6,4 0,1 6,8 6,5 0,3
Ørum Skole 6,7 6,2 0,5 6,6 6,5 0,1 6,1 6,1 0
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Konklusion – Resultatmål 5 for bundne prøvefag

Målet er, at eleverne skal opnå et højere fagligt niveau, når de forlader 
folkeskolen. 

Over de seneste tre skoleår ses en positiv fremgang i alle fire bundne prøvefag 
for eleverne i Norddjurs kommune.

Samtidig ses også en positiv fremgang hen imod at nå landsgennemsnittet for de fire 
bundne prøvefag.

Udviklingen i karaktergennemsnit for bundne prøvefag i alt

2016/2017 6,5
2017/2018 6,2
2018/2019 6,7

Øvrige mål for folkeskolen 
Resultatmål 6: Alle elever skal forlade folkeskolen med 

mindst karakteren 2 i dansk og matematik

Resultatmål 6 (mindst 02 i dansk og matematik) 
Alle elever skal forlade folkeskolen med mindst karakteren 2 i 
dansk og matematik
Resultatmål 6 anskueliggør hvor stor andelen af 9. klasses elever er, der får karakteren 2 
eller derover i både dansk og matematik til folkeskolens afgangsprøver i et givet skoleår. 

Resultaterne for de seneste 3 skoleår viser, at der er sket et fald i andelen af elever, der 
mindst får karakteren 2. Resultatet er faldet fra 85,9 % i 2016/2017 til 83,3 % i 2017/2018 og til 
82,6 % i de seneste resultater fra 2018/2019.
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Andel elever med mindst 2 i både dansk og matematik, 9. klasse – set over de seneste 3 skoleår

Den næste figur viser resultaterne fordelt på køn. I kommunes folkeskoler klarer pigerne sig 
en anelse bedre end drengene med en forskel på 1,7 procentpoint. 88,7 % af drengene 
og 90,4 % af pigerne opnår mindst 02 i dansk og matematik. For begge grupper gælder 
det, at de tangerer landsgennemsnittet.  

Andel elever med mindst 2 i både dansk og matematik pr. institutionstype og køn, 9. klasse 2018/2019
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Konklusion – Resultatmål 6 for dansk og matematik 
Målet er, at eleverne skal forlade folkeskolen med minimum karakteren 2 i 
dansk og matematik. I Norddjurs Kommune er denne andel faldet med 3,3 
procentpoint over de seneste 3 år. 

I resultaterne fra 2018/2019 klarer pigerne sig en anelse bedre end drengene. 
For begge køn gælder det, at de tangerer landsgennemsnittet. 

Andelen af elever med mindst 02 i dansk og matematik

2016/2017 85,9 %
2017/2018 83,3%
2018/2019 82,6%

For at sikre at Norddjurs Kommune fremadrettet opfylder resultatmål 6, er der igangsat en 
række indsatser, der skal understøtte elevernes faglige udvikling. Indsatserne er beskrevet 
under afsnittet ”Prioriterede indsatser på skoleområdet” samt er en del af ”Det faglige 
fundament”.

Øvrige mål for folkeskolen 
Resultatmål 7: Folkeskolen skal understøtte 
opfyldelsen af 95 % målsætningen

Resultatmål 7 (95 % målsætningen)
Folkeskolen skal understøtte opfyldelsen af 95 % målsætningen
Det er regeringens mål, at 95 procent af alle unge gennemfører mindst en 
ungdomsuddannelse i 2015. En række data kan give information om, hvordan det går for 
kommunen med at understøtte denne målsætning. I analysen heraf inddrages data om 
elevernes uddannelsesstatus efter 3 mdr., 9 mdr. og 15 mdr. 

Endelig ses også på en graf over andelen af elever, der efter afsluttet 10. klasse er 
påbegyndt en ungdomsuddannelse.  
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Udviklingen i andel af elever i Norddjurs Kommune, der 3 måneder efter endt 9.klasse er i gang med en 
ungdomsuddannelse

39,52%
42,10%

49,64%

2016/2017 2017/2018 2018/2019
Norddjurs

Kilde: Unoit.dk, ungedatabasen, Undervisningsministeriet

Udviklingen i andel af elever i Norddjurs Kommune, der 9 måneder efter endt 9.klasse er i gang med en 
ungdomsuddannelse 

46,67%

42,81%

40,35%

2015/2016 2016/2017 2017/2018
Norddjurs

Kilde: Unoit.dk, ungedatabasen, Undervisningsministeriet
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Udviklingen i andel af elever i Norddjurs Kommune, der 15 måneder efter endt 9.klasse er i gang med en 
ungdomsuddannelse

86,89%

82,34%
82,10%

2015/2016 2016/2017 2017/2018

Norddjurs

Kilde: Unoit.dk, ungedatabasen, Undervisningsministeriet

Andel af elever der 3 måneder efter at have afsluttet folkeskolens 10. klasse er påbegyndt en 
ungdomsuddannelse 

89,17%

76,47% 76,60%

2016/2017 2017/2018 2018/2019
Norddjurs

Kilde: Unoit.dk, ungedatabasen, Undervisningsministeriet
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Andel af elever der 9 måneder efter at have afsluttet folkeskolens 10. klasse er påbegyndt en 
ungdomsuddannelse 

64,76%

83,33%

69,61%

2015/2016 2016/2017 2017/2018
Norddjurs kommune

 Kilde: Unoit.dk, ungedatabasen, Undervisningsministeriet

Andel af elever der 15 måneder efter at have afsluttet folkeskolens 10. klasse er påbegyndt en 
ungdomsuddannelse 

73,35%

76,67%

71,57%

2015/2016 2016/2017 2017/2018
Norddjurs

Kilde: Unoit.dk, ungedatabasen, Undervisningsministeriet
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Konklusion – Resultatmål 7: 95 % målsætningen

Målet er, at folkeskolen skal understøtte 95 % målsætningen – skolerne er én 
aktør blandt mange, der i fællesskab skal opfylde 95 % målsætningen. 

49,64 % af eleverne, der afsluttede 9. klasse i 2018/2019 var 3 måneder efter 
påbegyndt en ungdomsuddannelse i Norddjurs Kommune. Der er ikke sammenligningstal 

tilgængelige for 2018/2019 efter henholdsvis 9 mdr., 15. mdr., da årgangen endnu ikke er 
nået så langt i uddannelsesforløbet.

I stedet sammenlignes tallene for 2017/2018 i det følgende. 

I 2017/18 var 40,35% af eleverne 9 måneder efter afslutningen af 9. klasse påbegyndt en 
ungdomsuddannelse. Efter 15 måneder er dette tal steget til 82,10 % og ligger således 12,9 
procentpoint under 95% målsætningen. 

Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 mdr. efter afslutningen af 9. 
klasse

2015/2016 86,89%
2016/2017 82,34%
2017/2018 82,10%

Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 mdr. efter afslutningen af 10. 
klasse

2015/2016 73,35%
2016/2017 76,67%
2017/2018 71,57%

Midlertidige mål frem mod 2020
Resultatmål 8: Alle elever i folkeskolen skal i 2020 undervises af 

lærere, som enten har undervisningskompetencer (tidligere 
linjefag) fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, 

eller har opnået en tilsvarende faglig kompetence via 
deres efteruddannelse mv.
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Resultatmål 8 (kompetencedækning)
Nedenfor følger status på Norddjurs Kommunes vej mod opfyldelsen af resultatmål 8 
omkring fuld linjefagsdækning (kompetencedækning). I forbindelse med dette resultatmål 
er der opstillet en række nationale delmål for årene frem mod 2020: 

 I 2016 skal linjefagsdækningen minimum være 85 %
 I 2018 skal linjefagsdækningen minimum være 90 %
 I 2020 skal linjefagsdækningen være fuld – svarende til at 95 % af 

undervisningstimerne skal varetages af undervisere med 
undervisningskompetence eller tilsvarende kompetencer.

I forbindelse med Norddjurs Kommunes implementering af folkeskolereformen har der 
været nedsat 13 arbejdsgrupper, der arbejder med forskellige centrale elementer i 
reformen. Én af disse arbejdsgrupper har arbejdet med målet om fuld 
kompetencedækning.

I forlængelse af dette er det beskrevet, hvordan der gennem tre strategier opnås en 
kompetencedækning, der sikrer, at Norddjurs Kommune lever op til resultatmål 8. Den 
fulde status for kompetencedækningen i kommunen er behandlet på BUU d. 25.10. 2017. 

Af opgørelsen for 2018/2019 fremgår det, at 92,4 % af almenundervisningen i gennemsnit 
bliver varetaget af lærere med kompetencedækning eller tilsvarende kompetencer 
indenfor fagene. Norddjurs Kommune ligger dermed en anelse over landsgennemsnittet 
der i 2018/2019. Se figuren nedenfor. 

I aftalen om kommunernes økonomi for 2014 var der enighed om, at kommunerne skulle 
løfte kompetencedækningen blandt undervisere i folkeskolen, så mindst 90% af 
undervisningen i skoleåret 2018/2019 bliver varetaget af undervisere med 
kompetencedækning eller tilsvarende. Denne målsætning opfylder Norddjurs Kommune i 
2018/2019.
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Skolernes opgørelse af kompetencedækningen i almenundervisningen 2018/19:

Konklusion- Resultatmål 8: Kompetencedækning
 

Opgørelsen viser, at Norddjurs Kommune opfylder målsætningen for 2018 
om fuld kompetencedækning, idet gennemsnittet på tværs af skolerne er 

på 92,4 % og dermed 2,4 procentpoint over målsætningen. Tallet er desuden 
over landsgennemsnittet på nuværende tidspunkt. 

      

  

Midlertidige mål frem mod 2020
Resultatmål 9: Andelen af inkluderede elever i 
almenskolen skal stige til 96 % 
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Resultatmål 9 (inklusion)
Andelen af inkluderede elever i almenskolen skal stige til 96 % 
Som det sidste resultatmål på skoleområdet analyseres inklusionsgraden i Norddjurs 
Kommune. Figuren nedenfor viser, at inklusionsgraden ved seneste opgørelse i 2018/2019 
er 93,2 %. Der ses en lille stigning på 0,5 procentpoint over en 3 årig periode. 

På landsplan er inklusionsandelen på 94,7 % i 2018/2019. 

Andel elever, der modtager undervisning i den almene undervisning – set over de seneste 3 skoleår

Konklusion – Resultatmål 9: Inklusion 
Målet er, at 96 % af eleverne skal være inkluderet i almenundervisningen. 

Norddjurs Kommune har endnu ikke opnået denne inklusionsprocent. I 
skoleåret 2018/2019 er andelen 93,2 %, hvilket ligger 

underlandsgennemsnittet. 

Oversigt over andelen af elever der modtager undervisning i almenundervisningen

2016/2017 92,7 %
2017/2018 92,9 %
2018/2019 93,2 %

For at sikre, at Norddjurs Kommune understøtter børnenes inklusionsmiljøer bedst muligt vil 
der i perioden 2019-2022 iværksættes en række indsatser i skolerne samt på 
dagtilbudsområdet. Disse beskrives under afsnittet prioriterede indsatser. 
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Udmøntning af Folkeskolelovens § 16b og §16d

Skolerne er i oktober 2019 blevet bedt om at redegøre for udmøntningen af 
Folkeskolelovens § 16b og §16d

Skoler der 
anvender 
paragraffen 

Anvendelse af de frigivne midler jf. paragraffen

§16d 
Afkortning af 
skoleugen på 4.-
9. årgang. 
”Fra 4.-9. klasse 
kan skoler og 
kommuner lokalt 
vælge at gøre 
skoleugen op til 
to klokketimer 
kortere ved at 
skære 
tilsvarende i den 
understøttende 
undervisning.”

Anholt 
benytter ikke 
§16d

Auning 
benytter §16d

Børneby Midt 
benytter §16d

Børneby Nord 
Benytter §16d

Søren Kanne 
Børneby 
benytter §16d

Anholt: I Ældste klasse er UUtimer konverteret til et ekstra valgfag, der 
fungerer som et fritidstilbud for de unge. 

 
Auning: for 4-9 årgang er §16d brugt fuldt ud – dvs. forkortet 
skoledag med 2 timer mindre pr uge – der er skåret i den 
understøttende undervisning – og 30 timer pr. år (svarende til en 
lektion pr uge) bruges pr. klasse til elevsamtaler og der er tilført 
voksen ressource til hver årgang – svarende til antal klasser gange 30 
timer pr. år til brug til holddeling og to-lærertimer på årgangen – 
disse fordeles i planlægning af året af årgangsteamet.
Med den øgede pause mængede betyder det, at den 
understøttende undervisning på:

4. årgang er 30 timer
5. årgang 0 timer
6. årgang 0 timer
7. årgang 44 timer (bruges til konfirmationsforberedelse/livskundskab)
8. årgang 44 timer
9. årgang 44 timer

I specialklasserne (4.- 9. årgang) er skoledagen forkortet med 2 timer 
pr uge – der er skåret i den understøttende undervisning – og 30 
timer pr. år (svarende til en lektion) bruges pr. klasse til elevsamtaler. 
Der er tilført voksen ressource til hver årgang – svarende til antal 
klasser gange 30 timer pr. år til brug til holddeling og to-lærertimer 
på årgangen.
Den øgede pause mængede betyder følgende for den 
understøttende undervisning:

M1 (samlæst 4-6. klasse) 0 timer (dog har eleverne på 4. årgang 30 
timers svømning som understøttende).
U1 og U2 (samlæst 7.-9. klasse) 44 timer (dog har elever på 7 
årgang 44 timers konfirmationsforberedelse/livskundskab)

Børneby Midt: Har konverteret midlerne til to-lærertimer

Børneby Nord: Har afkortet skoleugen med 2 klokketimer i 
understøttende undervisning i alle 4.-6. klasser. De frigivne midler er 
brugt til 2 lærer-timer i klasserne i minimum 2 lektioner/ugentlig pr 
klasse, som anvendes til holddeling, to-lærerundervisning og 
elevsamtaler.

Søren Kanne Børneby: benytter §16b i alle almen klasser fra 4. – 9. 
årgang. Den ene halvdel af timerne bliver brugt til at kontaktlærerne 
har en dobbelttime i klasserne. Den anden halvdel bliver brugt til 
holddeling, både som mindre hold i praktiske fag og hold for elever 
med faglige udfordringer.
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Djurslands-
skolen

Djurslandsskolen: anvender § 16d til afkortning af skoleugen på 4.-9. 
årgang (mellemtrin og udskoling)
Eleverne på 7.-8. klassetrin er blevet tilbudt 
konfirmationsforberedelse, og de elever der ikke går til 
konfirmationsforberedelse, vil få et frivilligt tilbud om undervisning i 
dette tidsrum.
Frigivne ressourcer er bl.a. anvendt til individuelle tiltag bl.a. med 
fokus på undervisning, som tilpasses den enkelte elevs faglige 
udvikling inden for det enkelte klassetrin i forbindelse med 
bevægelse. Resterende voksenressourcer er fordelt på grupperne 
og planlægges på tværs af selvstyrende teams.

§16b
Afkortning af 
skoleugen på 0.-
3. årgang og i 
specialklasser/
skoler. ”Brugen 
af paragraf 16b 
(muligheden for 
at fravige 
reglerne om 
mindste 
undervisningstid) 
begrænses, så 
den fremover 
kun kan 
benyttes i 
indskolingen 
(børnehaveklass
e til og med 3. 
klasse) og i 
specialklasser/ 
skoler.”

Anholt 
benytter ikke 
§16b

Auning skole 
benytter ikke 
§16b

Børneby Midt 
benytter §16b

Børneby Nord 
benytter §16b

Søren Kanne 
Børneby 
benytter §16b

Djurslands-
skolen benytter 
§16b

Anholt: samlæser i 3 klasser; Yngste (0.-2. Klasse), Mellem (3.- 5. 
Klasse) og Ældste (7.-9. Klasse). Det lave antal elever betyder, at det 
ikke har givet mening at konvertere færre undervisningstimer til to-
lærerordning. UUtimer bruges i Yngste og Mellem til udeskole i 
samspil med andre fag, der for er der ikke ansøgt om afkortning af 
skoleugen.

Børneby Midt: Har konverteret midlerne til to-lærertimer

Børneby Nord: Specialklasserne på 4.-6. årgang er afkortet med 1 
time ugentlig. De frigivne midler anvendes til holddeling, ene-
undervisning og elevsamtaler.

Søren Kanne Børneby: anvender § 16 b i specialklasser fra 4.-9. 
årgang. Timerne anvendes til at der er pædagoger med i 
undervisningen.  

Djurslandsskolen: anvender §16b til afkortning af skoleugen på 0.-3. 
årgang (indskolingen).
Eleverne er tilbudt plads i Djurslandsskolen skolefritidsordning i de 
timer, som fravigelsen vedrører, uden særskilt betaling fra 
forældrene. Desuden er de frigivne ressourcer anvendt til individuelle 
tiltag samt øget mulighed for at dele gruppen yderligere op på 
alternative måder i hverdagen. Resterende voksenressourcer er 
fordelt på grupperne og planlægges på tværs af selvstyrende 
teams.
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Klager til klagenævnet for specialundervisning

Klage vedr. Baggrund Afgørelse
Klage til klagenævnet for 
specialundervisning

Familien ønskede 
integration i almen

Norddjurs fik medhold

Henvendelser til Borgerrådgiveren

Der forelægger endnu ingen tal for henvendelser til Borgerrådgiveren for 2019 på 
skoleområdet. I 2018 modtog Borgerrådgiveren 4 henvendelser vedrørende Skole- og 
dagtilbud, hvoraf to af henvendelserne omhandlede skoleområdet.
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Den fælles kerneopgave og det faglige fundament 
Nedenfor følger først en beskrivelse af det faglige fundament vores folkeskole i 
Norddjurs Kommune hviler på og dernæst en fokusering på de indsatser, der er 
prioriteret for 2019 på skoleområdet. 

Den fælles kerneopgave 
I 2017 har forvaltningsledelse og aftaleholdere på skole- og dagtilbudsområdet arbejdet 
med formuleringen af én fælles kerneopgave på tværs af området. 

Formuleringen af én fælles kerneopgave bygger på ønsket om at styrke samarbejdet og 
den fælles forståelse hos både forvaltning, ledere og medarbejdere. Med en fælles 
formuleret kerneopgave arbejdes der på alle niveauer og i alle projekter og indsatser på 
hele 0-18 års området frem mod det samme overordnet mål:

 ”Vi skaber miljøer, hvor børn ses, lærer, trives, deltager og tør livet”.  
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Det faglige fundament
I de forgange år har der været et stærk fokus på at udvikle en systematik omkring det 
tværfaglige samarbejde, således at praksis og indsatser rundt om det enkelte barn bliver 
så stærk, så heldorienteret og så kvalificeret som muligt.  Til at understøtte dette har hele 
børn- og ungeområdet arbejdet med Samarbejde om Sikkerhed (SOS - modellen) som 
systematisk tilgang. Et andet gennemgående udviklingstema på skoleområdet har været 
en række fokuserede indsatser, der har skullet højne børnenes læring og trivsel. På 
skoleområdet er der derfor i en årrække sat særlig fokus på Synlig læring og Trivsel samt 
på Handleplan for læsning og Handleplan for matematik.

I det følgende kommer et kort oprids af indsatserne i det faglige fundament.

Professionelle læringsfællesskaber i alle skoler og dagtilbud
Norddjurs Kommunes dagtilbud og skoler arbejder systematisk med at udvikle 
professionelle læringsfællesskaber – både lokalt og på tværs af organisationen. Målet er 
at understøtte kerneopgaven, og at løfte børn og unges trivsel, læring og udvikling 
igennem en stærk samarbejdskultur, der styrker den professionelle dømmekraft.   

Ved at styrke den professionelle dømmekraft og udvikle den faglige identitet giver 
læringsfællesskabet nye perspektiver på handlinger og understøtter, at der træffes 
kvalificerede beslutninger om- og justeringer af- praksis. Samtidig styrker det fællesskabet 
om opgaven både lokalt og på tværs af organisationen.

Det fælles faglige fundament 

            Læringsfællesskaber                 Synlig læring og trivsel                På TVÆRS

Professionelt læringsfællesskab (PLF)

Synlig læring

Handleplan for læsning

Handleplan for matematik

Synlig Læring og Trivsel SOS modellen

På TVÆRS møder
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Professionelle læringsfællesskaber udgør dermed såvel en organiseringsform og en særlig 
måde at samarbejde om kerneopgaven på. Dagtilbud og skoler arbejder ud fra 
nedenstående forståelse: 

"Et professionelt læringsfællesskab er en inkluderende gruppe af 
mennesker, der motiveres af en fælles læringsvision, og som støtter 
og samarbejder med hinanden og finder måder til at forandre egen 
praksis gennem systematisk opsamling, undersøgelse og vurdering 
af data - og sammen lærer nye og bedre tilgange. Det 
professionelle læringsfællesskab fremmer læring og trivsel for børn 
og unge gennem udvikling af de professionelles egen læring."

Albrechtsen (2013), Dafour & Marzano (2015), Hargreaves & Fullan (2016).

Der hersker bed enighed om i forskningsverdenen, at det professionelle læringsfællesskab 
bygger på et bærende fundament samt 5 søjler. Ofte illustreres det som nedenfor og 
betegnes: PLF-huset. 

Fælles værdier og vision: 

I det professionelle læringsfællesskab udvikles fælles grundlæggende værdier og 
menneske- og læringssyn, som bygger på et anerkendende, ressourceorienteret 
udviklingssyn – growth mindset og progressionsfokus. Der opstår således fælles visioner for 
udvikling af det gode dagtilbud og den gode skole. 

Deprivatisering af praksis

I det professionelle læringsfællesskab videndeler teammedlemmerne både om det der 
bøvler og det der lykkes. Dermed styrkes den professionelle dømmekraft. 
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Samarbejde

I det professionelle læringsfællesskab tages et kollektivt ansvar for børnene og de unges 
progression inden for trivsel og læring

En stærk samarbejdskultur reducerer samtidig følelsen af at stå alene med ansvaret for det 
enkelte barn, børnegruppe eller klasse.

Reflekterende dialoger

I det professionelle læringsfællesskab arbejdes bevidst med at skabe refleksion over 
praksis samt at analysere børnenes læring og trivsel på baggrund af data. Dette fokus 
bygger på en forståelse af, at for at udvikle nye handlemuligheder er refleksion over 
praksis vejen til at få øje på muligheder - og hermed at kunne foretage kvalificerede 
beslutninger om tiltag.

Fokus på børn og unges læring, trivsel og udvikling

I det professionelle læringsfællesskab inddrages data, viden og erfaringer og det sikres at 
alle får mulighed for at lære sammen, af hinanden og med hinanden på tværs af 
professioner, medarbejder- og ledelsesniveauer.  

Fundamentet

’De fem søjler’ står på et fundament af organisatoriske og strukturelle betingelser. Disse 
betingelser handler for eksempel om den lokale prioritering af rammer og tid til at mødes 
og reflektere sammen. Samtidig er de eksisterende sociale og menneskelige ressourcer 
også vigtige for det professionelle læringsfællesskab. Dermed arbejdes der bevidst med 
teammedlemmernes åbenhed over for forandringer, graden af kollegial tillid og respekt, 
adgang til ekspertise og en støttende ledelse.

I Norddjurs Kommunes dagtilbud og skoler danner professionelle læringsfællesskaber 
rammen om en udbygning, styrkelse og professionalisering af teamsamarbejdet på alle 
niveauer i organisationen. De 5 søjler og fundamentet forventes at være bærende 
elementer helt fra det nære stuemøde i dagtilbuddet og til det store aftaleholderforum på 
tværs af områderne. 

Siden august 2019 har der i gruppen af aftaleholdere været fokus på at gå forrest og vise 
det gode eksempel i forhold til at arbejde som et professionelt læringsfællesskab. Et 
arbejde, der forventes at fortsætte i projektform i 2020 hvorefter det overgår til at blive en 
naturlig og integreret del af det at samarbejde som aftaleholder i Norddjurs Kommune. 

Aftaleholderne sikrer desuden lokale processer, så samarbejdskulturen omkring 
professionelle læringsfællesskaber bliver bærende på alle niveauer af organisationen. 

Synlig læring
Skolerne skal arbejde med målstyret undervisning 
med udgangspunkt i nye forenklede Fælles Mål og 
de oplistede resultatsmål. En væsentlig faktor for at 
Kommunen opfylder de nationale mål er skolernes 
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arbejde med Synlig Læring. Synlig læring er et middel, der skal medvirke til at nå 
målene.

Kommunalbestyrelsen vedtog i juni 2014 at igangsætte et omfattende 
kompetenceudviklingsforløb af alle lærere, pædagoger og ledere i Synlig læring. 
Forløbet har ” klædt medarbejdere og ledelse på” til at udvikle praksis i skolerne, så 
denne afspejler tænkning i Synlig læring.  Implementeringsforløbet omkring Synlig 
læring har været rammesat til en fireårig periode fra 2015-2019 og er således 
overgået til drift og dermed et del af det faglige fundament i vores folkeskoler. 

Samlet set arbejder Synlig læring med temaerne:

 

Synlig læring og Trivsel
Synlig Læring og Trivsel (SloT) bygger videre på kompetenceudviklingen der har fundet 
sted i forbindelse med Synlig Læring. Udgangspunktet i SLoT er implementering af 
effektfulde strategier til trivsel og inklusion baseret på forskning indenfor feltet inkluderende 
undervisning.

Med fokus på SloT som en samlet indsats 
forventes det, at vi ser en positiv udvikling 
i elevernes trivsel såvel som læring i 
Norddjurs Kommune.

Derudover er skolens naturlige 
samarbejdspartnere om elevernes trivsel, 
dvs. Trivsel og Læring, socialrådgivere og 
sundhedsplejen, orienteret om tiltagene 
og systematikken i SloT.  Dette giver 
mulighed for et stærkt tværfagligt 
samarbejde mellem de 
fagprofessionelle, hvilket øger 
mulighederne for at fremme elevernes 
trivsel og udvikling.

Handleplan for læsning
I 2017 blev en ny handleplan for læsning til politisk behandlet og har siden været 
ledernes redskab til at angive et lokalt fokus på læseudviklingen samt til planlægning 
af lokale indsatser.

Den synligt lærende elev

Feedback

Kend din effekt

Underviserens rolle

Forskning peger på, at:

- Elever, der trives i skolen, deltager 
aktivt i undervisningen og lærer mere.

- Elever, der trives i skolen, har 
kompetencer til at indgå positivt i 
skolens dagligdag.  De vil have mindre 
læringshæmmende adfærd og 
følgelig vil der blive mere plads til at 
arbejde med faglig læring.

- Lærere, som har kompetencer til at 
arbejde med elevers adfærd og trivsel, 
oplever større handlemuligheder i 
dagligdagen  
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I den nye handleplan for læsning konkretiseres det, hvordan Norddjurs Kommunes 
skoler arbejder med, at alle børn bliver så dygtige, som de kan til læsning, så de kan 
læse sig til oplevelser og viden. 

Handleplanen tydeliggør sammenhængen mellem følgende 3 elementer, der alle 
har værdi for udviklingen af elevernes læsekompetencer:

 Figurens elementer inkluderer at:

 En synligt lærende læser arbejder med strategier i læsning
 Læseren får og giver feedback i læseprocesser
 Læreren kan følge effekten på elevernes læseudvikling gennem 

observationer, screeninger og test
 Inspireret læseundervisning bygges op og udvikles. 

Det er intentionen, at alle elever i Norddjurs skal være bevidste om - og mestre – 
strategier både før, under og efter læsningen. For at lykkes med denne intention er 
underviserens rolle i undervisningssituationer, der er forbundet med indlæring af nye 
læsestrategier afgørende. Ny handleplan for læsning tydeliggør derfor at 
underviseren skal: 

 Formulere sammen med eleverne, hvad de er ved at lære
 Vise eleverne, hvordan det ser ud, når strategien er i anvendelse
 Give eleverne mulighed for at øve sig mange gange gennem længere 

tid med feedback
 Repetere strategien i nye sammenhænge, igen give tid til øvelse og 

feedback
 Evaluere om eleven mestrer strategien og sætte nye mål for næste skridt.

Forældresamarbejdet
Nyere dansk forskning peger på vigtigheden af at fokusere på samarbejdet mellem skole 
og hjem i forbindelse med elevernes positive udvikling af læsekompetencen. Ny 
handleplan for læsning angiver desuden, med baggrund i forskning på feltet, vigtigheden 

Fælles mål

Synlig læringLæsestrategier
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i at samarbejde med forældrene om børnenes læseudvikling samt hvordan dette 
samarbejde kan bakke op om barnets læseudvikling.  

Den nye handleplan for læsning lægger desuden op til at systematisere indsatsen over for 
børn i risiko for læsevanskeligheder efter nedenstående model:

Skolerne har i arbejdet med læsevanskeligheder mulighed for at samarbejde med 
det kommunale Læsecenter enten ved support eller gennem direkte læsekurser for 
elever i målgruppen.

Handleplan for matematik
I 2017 blev en ny handleplan for matematik politisk behandlet.

I Norddjurs Kommune har der ikke tidligere været en handleplan for matematik. Den 
kommunale handleplan for matematik skal give skolerne et kvalificeret grundlag, 
hvorpå de kan udarbejde skolens lokale handleplan for matematik.

Den kommunale handleplan for matematik skal være med til at videreudvikle kvaliteten i 
skoleledelserne-, de faglige vejlederes og lærernes arbejde med at gøre eleverne så 
dygtige, som de kan inden for matematik. Handleplanen skal med andre ord sikre, at 
lærere, vejledere, ledere og forvaltning får en fælles ramme og forståelse for, hvordan 
elevernes læring i matematik understøttes på bedst mulig vis. 

Handleplanen tydeliggør sammenhængen mellem følgende 3 elementer, der alle 
har værdi for udviklingen af elevernes kompetencer i matematik:

   Inkluderende undervisning

   Forebyggende undervisning 

   Foregribende undervisning 
   Indgribende
   undervisning

Fælles mål

Synlig læringFagets 
fokusområder
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Figurens elementer inkluderer at:
 En synligt lærende elev arbejder med strategier inden for matematik
 Eleven får og giver feedback på både opgave-, strategi- og 

selvreguleringsniveau
 Læreren kan følge effekten på elevernes matematiske kompetencer gennem 

observationer, screeninger og test
 Inspireret læseundervisning bygges op og udvikles

Det er intentionen, at handleplanen for matematik desuden understøtter underviserne i 
at implementere tankerne fra Synlig Læring i den daglige matematikundervisning. Synlig 
læring bør dermed indgå som et naturligt middel til at understøtte elevernes læring og 
udvikling af matematiske kompetencer.

I den nye handleplan for matematik redegøres for 4 fokuspunkter, der er 
forskningsmæssigt belæg for at kunne underbygge elevernes læringsudbytte i 
matematikundervisningen, eleverne lærer så meget som muligt.

De fire fokusområder er:

Med fokusområderne præciseres det, at undervisningen skal understøtte elevens 
bevidsthed om – og mestring af – strategier både før, under og efter opgaveløsning, 
og skal desuden understøtte et sprogligt beredskab, der gør den enkelte elev i stand 
til at trække det væsentlige ud af en tekst og anvende det i en matematisk 
sammenhæng. 

Forældresamarbejdet
Ny handleplan for matematik angiver tillige med Ny handleplan for læsning 
vigtigheden i forældresamarbejdet, og hvordan hjemmet kan indgå som 
samarbejdspartner i forhold til at bakke op om udvikling af barnets matematiske 
kompetenceudvikling.  

Prioriterede indsatser på skoleområdet
For at sikre et ensartet fokus på tværs af kommunen og for samtidig at sikre, at data er 
omdrejningspunktet for det udviklingsfokus, der lægges i kommunen, foretager skole- og 
dagtilbudschefen hvert år en prioritering af indsatserne. Prioriteringen støtter de lokale 
enheder i at navigere og prioritere i de mange indsatser. 

Sprog og begreber

Talforståelse

Regnestrategier og 
regneforståelse

Problemløsningsstrategi
er
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Nedenfor følger en beskrivelse af de indsatser, der er prioriteret for 2019 på 
skoleområdet. 

Prioriterede indsatser på skoleområdet

                                          

Handleplan for 
specialundervisning og 

inklusion

Den fælles samarbejds- og 
læringsportal

FNs verdensmål
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Fællesskaber for alle 

Baggrund og formål
Baggrunden for intensiveringen af arbejdet med inkluderende læringsfællesskaber skal 
findes i aftalen om budget 2019, hvor antallet af specialpladser i Norddjurs Kommunes 
specialklasserækker samt på Djurslandsskolen reduceres. Samtidig afsættes der ressourcer 
til at understøtte denne forandring. 
En række indsatser påbegyndes i løbet af efteråret 2019, der alle 
skal understøtte inkluderende børne- og læringsfællesskaber 
på almenområdet i skole og senere på dagtilbudsområdet. 
Indsatserne er målrettet forskellige former for 
forældrevejledning, et udvidet skole-hjemsamarbejde, 
afprøvning af nye former for læringsmiljøer, lokale 
specialgrupper i almenområdet og tidlig og 
helhedsorienteret indsatser. 

Indsatserne peger alle mod vores fælles kerneopgave og en fælles 
vision: 

Tilrettelæggelsen af de planlagte indsatser sker i et tæt samarbejde mellem områdets 
aktører med det formål at have nytænkning og en styrkelse af børnenes trivsel og 
læringsresultater for øje. Målet med de kommende indsatser og forandringsprocessen på 
skoleområdet er at skabe stærke fællesskaber for alle og styrke almenområdet, så 
segregeringsgraden sænkes.

I Norddjurs Kommune ses segregering især i overgangene og i særdeleshed i overgangen 
til udskolingen. Denne udvikling er sket samtidig med, at segregeringen på mellemtrinnet 
er faldet. En af handleplanens indsatser er derfor målrettet udskolingen på Auning skole 
og i Søren Kanne Børneby. 

”Vi skaber stærke børnemiljøer og inkluderende 
læringsfællesskaber til gavn for alle vores børn og unge.”
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Graf: Segregeringsgraden i Norddjurs Kommune fordelt på faser

Inkluderende læringsmiljøer og stærke børnefællesskaber
I Norddjurs Kommune arbejder vi ud fra en systemisk og anerkendende tilgang. Det 
betyder, at barnet skal forstås ud fra de sammenhænge, det indgår i og ud fra de 
betingelser, som barnet har for at handle. Barnets adfærd kan derfor ikke ses løsrevet fra 
de voksnes praksis og slet ikke løsrevet fra de rammer og vilkår, de voksne sætter op for 
børnenes liv med hinanden og mellem de voksne og børnene. Derfor retter indsatserne i 
handleplanen sig mod at skabe inkluderende læringsmiljøer og stærke børnefællesskaber 
til gavn for alle vores børn og unge. Samtidig skal Norddjurs Kommune fortsat levere et 
godt tilbud til de børn og unge, der har behov for specialundervisning.

Fundamentet for det fremadrettede arbejde

De fremadrettede indsatser og forandringsprocesser skal bygge videre på det fundament 
almen- og specialområdet i Norddjurs Kommune står på: 

I udviklingen af de inkluderende læringsmiljøer og børnefællesskaber i almenområdet 
vægtes det, at samarbejdet mellem almenmiljøer og specialmiljøer styrkes, så de lærer af 
og understøtter hinandens praksis. Det betyder, at Norddjurs Kommune i langt højere grad 
end tidligere skal tænke almenskolen og specialklasserne som en fælles enhed, og de 
fagprofessionelle skal understøtte dette ved at tænke lærings- og udviklingsmiljøer som 
dynamiske størrelser. 

fundamentet 
for det 

fremadrettede 
arbejde

Kerne
opgaven

Politik for 
inklusion og 
tidlig indsats

synlig læring 
og trivsel
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Forældrene som en vigtig medspiller
Forældrene er nøglepersoner i den fælles indsats omkring skabelsen af gode børne- og 
læringsfællesskaber, da de er afgørende for børn og unges trivsel og læring. Overordnet 
skal forældrene sættes ind i, hvordan de skal forholde sig til almene principper for 
skolegang. De skal oplyses om pligter og rettigheder, så de reelt har mulighed for at tage 
ansvar for deres eget barn og for det inkluderende fællesskab i samspil med de 
fagprofessionelle. 
Med handleplanen ønsker styregruppen at sende et signal om, at Norddjurs Kommune 
kan gøre noget på den korte bane. Men det er i det lange seje træk, hvor kommunen har 
fokus på en helhedsorienteret og rettidig indsats på 0 til 18 års området, at vi vil opleve 
den største effekt.

Fællesskaber for alle – fase 1 og fase 2
Handleplanen for specialundervisningen og inklusion, der skal skabe fællesskaber for alle 
er inddelt i en fase 1, der beskriver de tiltag og prøvehandlinger, der igangsættes i 
skoleåret 2019/2020 og en fase 2, der inkluderer en revitaliseringsproces af Politik for 
inklusion og tidlig indsats samt indsatser, der skal sikre en helhedsorienteret tilrettelæggelse 
af specialundervisningsområdet i sammenhæng med en udvikling af almenområdet. Fase 
2 igangsættes i foråret 2020. Handleplanens indsatser er følgende:

fase 1

udvidet skole-hjemsamarbejde 

helhedsorienteret vejledningsindsats

forældrenetværk

oprettelse og vejledning af 
specialgrupper

organisering af undervisningsformer der 
skaber inkluderende læringsmiljøer

systematisk og helhedsorienteret 
visitation og revisitation

videndeling og samarbejde mellem 
almen- og specialområdet

fase 2
Revitalisering af politik for inklusion og 

tidlig indsats

anvendelse af nye videns- og 
samarbejdsformer

tidlig og helhedsorienteret indsats
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Revitalisering af politik for inklusion og tidlig indsats
I løbet af foråret 2020 går en proces i gang, hvor kommunens Politik for Inklusion og tidlig 
indsats skal revideres og revitaliseres. Processen skal munde ud i, at vi på kommunalt plan 
har en aktualiseret Politik for inklusion og tidlig indsats, der kan politisk behandles og 
vedtages i løbet af sommeren 2020. 

Med en revideret og revitaliseret Politik for inklusion og tidlig indsats sikrer Norddjurs 
kommune, at der er en målrettet og aktuel politik, der kan understøtte og rammesætte 
det udviklende arbejde med at skabe inkluderende børnefællesskaber og læringsmiljøer i 
kommunens skole og dagtilbud. 

Bæredygtighed og FNs verdensmål

Med budgetaftalen 2020-2023 er der udstukket retning og mål for at Norddjurs Kommune 
bliver social- og miljømæssig bæredygtig. FNs verdens mål vil anvendes som en 
styringsmæssig ramme. På skoleområdet arbejdes der allerede flere steder med FNs 
verdens mål og dette arbejde vil blive intensiveret yderligere de kommende år.

Et eksempel er, at Norddjurs skoletjeneste og det naturfaglige netværk er i gang med at 
udarbejde en læringskonference med afsæt i FN’s 17 verdensmål. Sigtet med 
læringskonferencen er, at bringe det pædagogisk personale, erhvervsliv og eksterne 
læringsmiljøer tættere på hinanden igennem arbejdet med de 17 verdensmål for en 
bæredygtig udvikling. 
Målet med konferencen er, at personalet igennem workshops, speaks og messe kan 
sætte fokus på verdensmålene, og at man på kommunalt plan kan bringe lokale initiativer 
sammen til gensidig inspiration og handling. 

Implementering af Aula – den nye fælles samarbejds- og 
læringsportal
 
Baggrund og formål  
Aula udspringer af Brugerportalsinitiativet, der ligger bag indførelsen af 
læringsplatforme og en fælleskommunal samarbejdsplatform 
som en aftale mellem regeringen og KL i juni 2014. 
Det overordnede formål er at bringe folkeskolen et skridt videre 
ved at etablere tidssvarende digitale platforme, der kan 
understøtte kommunikation, læring og trivsel på skolerne. 
Aula skal understøtte, at elever kan arbejde digitalt med deres 
læringsproces og få mulighed for at kommunikere med det 
pædagogiske personale og dele materiale med andre elever i 
deres grupper/klasse, samt få adgang til læringsforløb, mål og 
opgaver.
 
På samme måde skal forældre få overblik over og indblik i elevens skoledag, understøtte 
eleven i læringsprocesserne og følge elevens faglige og trivselsmæssige udvikling. 
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Endelig understøtter Aula, at det pædagogiske personale kan arbejde digitalt med at 
tilrettelægge, gennemføre og følge op på læringsforløb med udgangspunkt i fælles mål, 
videndeling med kollegaer og kommunikere med elever og forældre om faglig udvikling 
og trivsel.

Sammenhæng med strategier, politikker eller andre projekter 
Produktet Aula skal ses i sammenhæng med Brugerportalsinitiativet - indførelsen af 
læringsplatforme og en fælleskommunal samarbejdsplatform. 

I Norddjurs Kommunes egen Digitaliseringsstrategi for 2016-2020 er det beskrevet, at 
Norddjurs Kommune ønsker at borgere kan betjene sig selv og samtidig få den bedst 
mulige service. Anvendelse digitalisering skal ses som et redskab til at levere denne gode 
service. Borgerne skal i videst mulige omfang have adgang til egne data, og digitalisering 
skal give mere effektive og brugervenlige fagsystemer, der gør det nemmere for 
medarbejderne at samarbejde på tværs og inddrage borgere. 
Digitalisering skal understøtte sammenhæng i børn og unges læring, herunder trivsel, så de 
udvikler sig og lærer nok til at kunne gennemføre en kompetencegivende uddannelse. 

Med Aula får Skole- og dagtilbud en stærk samarbejds- og kommunikationsplatform, der 
bl.a. skal sikre ovenstående formål. Aula som lærings- og samarbejdsplatform understøtter 
samspillet omkring børnene og samarbejdet mellem det pædagogiske personale og 
forældrene.

Aula skal ses i sammenhæng med ”Digitaliseringsstrategien”, og visionen fra ”Politik for it 
og læring”, hvor det formuleres at:

Anvendelsesstrategien for Aula
Norddjurs Kommune har et ønske om at være en åben og sammenhængende digital 
kommune, hvor der er fokus på, at borgernes oplysninger behandles forsvarligt. I dette 
øjemed arbejdes der med en anvendelsesstrategi for Aula, der skal fastsætte retningslinjer 
og sikre, at vi overholder lovgivningen på området. Anvendelsesstrategien skal gøre det 

Formålet med anvendelsesstrategien
-at skabe en fælles strategi for skoler og 
dagtilbud således, at vi i fællesskab kan 

fastlægge vores anvendelsesambition og på den 
måde medvirke til at nå

 succesfuld implementering af Aula.

Målet med Aula i Norddjurs Kommune
- at styrke samarbejdet mellem forældre, medarbejdere, børn og 

unge, samt at styrke børns læring, trivsel og udvikling.

”alle børn og unge i Norddjurs Kommunes dagtilbud, SFO 
og skoler skal opleve, at digitale læremidler er en 
nødvendig og integreret del af deres læring; og at disse 
bidrager til deres faglige, personlige og sociale udvikling” 
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nemmere for forældre at finde relevant information og gøre det tydeligt for det 
pædagogiske personale, hvor og hvornår de skal bruge hvilke systemer.

I Norddjurs kommune er det ambitionen at:

Fokus på videndeling, kommunikation og samarbejde på tværs og
med fagprofessionelle
Det betyder at: 

Aula er den primære kommunikationsplatform i 
skoler- og dagtilbud.

Det pædagogiske personale arbejder digitalt med at 
tilrettelægge, gennemføre og følge op på 
læringsforløb med udgangspunkt i fælles mål, 
videndele med deres kollegaer og kommunikere med 
elever og forældre om faglig udvikling og trivsel.

Aula understøtter, at elever kan arbejde digitalt med 
deres læringsproces og dele materiale med andre 
elever i deres grupper/klasse, samt få adgang til 
læringsforløb, mål og opgaver.

At forældre får overblik over og indblik i elevens 
skoledag, kan understøtte eleven i læringsprocesserne 
og følge elevens faglige og trivselsmæssige udvikling.

Aula understøtter sammenhænge fra dagtilbud 
til skole

Aula omfatter en bred brugerkreds, der knytter 
sig til 0-18 års området, så kommunikation 
med hjemmet tilstræbes at ske via Aula

Aula vil på sigt også understøtte Ungdommens 
Uddannelsesvejledning og deres arbejde med 
vejledning til alle unge i grundskolen

Aula i sammenhæng med EasyIQ giver eleverne 
et nemt overblik over planer for den nærmeste 
fremtid, samt at let og tilgængeligt 
kommunikationsfora med lærere og med 
hinanden, der understøtter deres læring og 
trivsel
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Øvrige indsatser
I det følgende sættes fokus på nogle centrale indsatser i kommunen, der 
understøtter Den åbne skole, der stiler mod samfundsinddragelse i skoledagen til 
støtte og udvikling af elevernes læring og trivsel. Samarbejdet med de lokale 
organisationer er et lovmæssigt krav og inkluderer samarbejde med fx 
lokalsamfundets kultur- og foreningsliv, naturvejledere, kulturskoler og lokale 
virksomheder.

Norddjurs Skoletjeneste og Norddjurs Naturfagsnetværk

Norddjurs Skoletjeneste består af partnerskaber og samarbejder mellem skolerne og en 
række kultur- og videnscentre samt virksomheder i Norddjurs Kommune. 
Formålet var og er stadig at give folkeskoleelever rigtig gode muligheder for læring i de 
uformelle læringsmiljøer.  I dag er der 20 parter i skoletjenesten, som hver især har 
udarbejdet særdeles spændende og lærerige undervisningstilbud målrettet elever i 
kommunens folkeskoler www.norddjurs-skoletjeneste.dk

Statistikken viser, at et stadig stigende antal klasser besøger eller har besøg af 
skoletjenestens parter.

Den åbne skole skal bidrage til variation i skoledagen og til at 
differentiere undervisningen, så den imødekommer og udfordrer 
den enkelte elevs faglige niveau.

Et åben skole-samarbejde skal give værdi til både den 
fagopdelte og den understøttende undervisning. Samarbejdet 
skal give størst mulig kvalitet og effekt på elevernes læring, trivsel 
og motivation.

http://www.norddjurs-skoletjeneste.dk/
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Norddjurs Skoletjeneste har et meget stærkt samarbejde med Norddjurs 
Naturfagsnetværk, som er et netværk med fokus på naturfaglig udvikling blandt 
pædagogisk personale i førskole- og grundskoleområdet i Norddjurs Kommune. Begge 
netværk holder sig opdateret ved deltagelse i diverse relevante møder og konferencer 
samt via nationale fællesskaber som Astra og Nationalt netværk af skoletjenester.

Norddjurs Naturfagsnetværk kendetegnes ved faglig udvikling igennem aktiviteter som 
bl.a. workshops, foredrag og naturfaglige læringsaktiviteter for personale og med 
elever/børn.

Sammenhæng imellem uddannelsesinstitutionerne med et naturfagligt fokus, er et af de 
påpegede områder i ovennævnte strategi, og har derfor været på dagsordenen de 
sidste to år i Norddjurs Kommune. I den forbindelse har være afholdt workshops med 
deltagere fra både børnehave og skole. Fællesforståelse for faglige mål, praksis og 
naturfagligt sprog er med til at skabe blødere overgange for børnene fra børnehave til 
skole. 

Et andet indsatsområde i strategien, og for 
netværket, er at motivere flere piger til at 
vælge en naturfaglig uddannelsesvej. Dette 
blev der sat fokus på, da Kattegatcentret 
afholdte ”Girls day in science” for både 
grundskole og ungdomsuddannelserne. 70 
piger blev undervist af førende algeforskere og 
biologi studerende ved Aarhus Universitet. 
Deltagerne skulle lære om algers store 
potentialer, og om hvordan man dyrker dem.

Girls day in Science

https://astra.dk/om-astra
http://www.skoletjenestenetvaerk.dk/
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Big Bang Konferencen er en konference hvor pædagogiske personale for dagtilbud og 
grundskole kan blive inspireret med aktiviteter, undervisningsforløb og faglig ballast til egen 
praksis. Norddjurs Kommune sender hvert år lærere og pædagoger af sted for faglig 
udvikling. Fælleskoordinering af det faglige udbytte, samkørsel og evaluering er en del af 
initiativet, som sikre at indholdet bliver delt med det naturfaglige netværk og 
skoletjenesten.

For at sikre forankring af naturfagsnetværket og kontakt med kommunale institutioner, er 
der stiftet en arbejdsgruppe med lærere, pædagoger, en aftaleholder og skoletjenesten. 
Arbejdsgruppemedlemmerne er kontaktpersoner til personale og de er med til at vurdere 
og udvikle den naturfaglige indsats.

Norddjurs Skoletjeneste og Norddjurs Naturfagsnetværk samarbejder om følgende større 
arrangementer:

Norddjurs Naturvidenskabsfestival på Kattegatcentret. Her samles over 1.200 elever og ca. 
80 lærere om et fælles naturfagligt tema. Lokalt erhvervsliv, ungdomsuddannelser og 
eksterne læringsmiljøer byder ind i temaet, og laver spændende forsøg og eksperimenter 
med eleverne. Festivalen blandt landets største, og er hvert år genstand for stor 
mediebevågenhed. 

Naturfagsmaraton er en konkurrence for 5.-6. klasser, hvor eleverne dyster i at lave 
opfindelser til virkelige problemer. Det hedder engineering, og er også beskrevet som 
indsatsområde i den nationale naturvidenskabsstrategi. Ca. 300 elever er sammen med 
deres naturfagslærere hvert år samlet til finalen i Grenå Idrætscenter. Den første maraton 
fandt sted i 2015 og blev dengang som i dag arrangeret i samarbejde med 
Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro.

Sammen skaber vi fremtidens skole hedder projektet, hvor 4 virksomheder fra Norddjurs 
igennem en koordineret indsats de sidste tre år har lavet et formaliseret samarbejde. Med 
en velafprøvet skabelon, bliver skoleviden til brugbar viden i erhvervslivet. Eleverne stifter 
bekendtskab med bredden af erhvervsretninger de forskellige virksomheder byder på. 
Sidst i forløbet arbejdet elever med en indhold fra besøgene og skal fremlægge faglige 
problemstillinger og løsninger, som eleverne har arbejdet med i relation til besøgene. 

Naturvidenskabsfestival 2019 – 
vandets hemmeligheder
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Dommerne er naturligvis kontaktpersonerne på de virksomheder de er tilknyttet. Begge 
overbygningsskoler er repræsenteret i projektet. 

Læring Norddjurs er et 3- årigt kulturtjenesteprojekt, som har fokus på mere børnekultur og 
åben skole i Norddjurs Kommune.
Projektet er et samarbejde mellem Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum, 
Museum Østjylland og Norddjurs Skoletjeneste med førstnævnte som tovholder. 
Læring Norddjurs skal sikre, at alle børn i Norddjurs kommer tættere på kommunens 
mange eksterne læringstilbud bl.a. ved at styrke samarbejder mellem institutioner, skoler 
og kulturaktører og erhvervsliv i kommunen. Tanken er, at børn og unge i kommunen skal 
have kulturen, naturen og erhvervslivet i Norddjurs ind i hverdagen gennem besøg på 
lokale museer, videnscentre og meget mere. 
Forskning viser, at en mere varieret skoledag med inddragelse af lokale 
samarbejdspartnere i undervisningen styrker skoleelevers læring og trivsel på en række 
parametre. Læring Norddjurs arbejder netop for at udfolde de mange potentialer for 
styrket faglighed, dannelse, medborgerskab og kulturel identitet for skolebørn gennem et 
skoleliv med kontinuerlige og kvalificerede møder med ekstern læring. 
Visionen i Lærings Norddjurs er, at alle børn og unge i Norddjurs Kommune skal have 
endnu bedre muligheder for kulturel læring i eksterne læringsmiljøer i deres nærområde 
end deres jævnaldrende i storbyerne med mange kulturinstitutioner inden for kort afstand. 
Læring Norddjurs understøtter realiseringen af ambitionerne bag Den Åbne Skole, hvor 
skoler samarbejder med eksterne aktører og bidrager til en differentieret undervisning og 
styrker elevernes læring og trivsel. Det er et vigtigt mål for Læring Norddjurs at bidrage til 
udviklingen af en åben skole- strategi i Norddjurs Kommune. 

Læringsmesse Norddjurs
Læringsmesse Norddjurs er en årligt tilbagevendende begivenhed, der samler alle aktører 
inden for børne- og unge området med fokus på læring uden for skolernes og 
institutionernes mure. Arrangementet er en del af Læring Norddjurs, og på messen kan 
lærere, pædagoger og andre interesserede møde kommunens udbydere af eksterne 
læringsforløb, ligesom de kan høre oplæg fra førende forskere på området og blive 
klogere på nye tiltag, projekter og netværk inden for f.eks. børnekultur for børn i dagtilbud 
eller elever fra specialtilbud. Læringsmessen er de foregående år blevet en stor succes 
med mere end 15 stande og over 100 besøgende. 

Nyhedsbrev, vidensdeling og udviklingssamarbejde med andre kommuner
Læring Norddjurs står for at producere og udsende et nyhedsbrev, der flere gange årligt 
informerer lærere, pædagoger og formidlere såvel som politiske beslutningstagere om 
nye tiltag, gode læringsoplevelser eller andre nyheder inden for ekstern læring i Norddjurs. 
Nyhedsbrevet er en del af Læring Norddjurs strategi om at skabe mere synlighed omkring 
læringsdimensionerne i eksterne læringsaktiviteter i kommunen og støttes op af 
pressemeddelelser og opslag på de sociale medier. Desuden arbejdes der i Læring 
Norddjurs med udvikling af strategiske partnerskaber og samarbejder inden for det 
børnekulturelle i national kontekst. Der er derfor gennemført kurser og arrangementer i 
samarbejde med eksempelvis Nationalt Netværk af Skoletjenester, ligesom Læring 
Norddjurs har iværksat et samarbejde med de kommunale skoletjenester i Randers og 
Syddjurs kommuner. 

Teaterforestillinger - et samarbejde med Syddjurs Egnsteater, Rougsøskolen og 
Kulturafdelingen
Elever fra mellemgruppen på Allingåbroskolen, Langhøjskolen og Rougsøskolen 
overværede teaterforestillingen Liget og lottokuponen i Ørsted Hallen i 2018. Elever fra 9. 

https://skoletjenestenetvaerk.dk/
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årgang har tidligere set 4 forestillinger, som blev spillet dels i Syddjurs og Norddjurs.
I 2019 kom Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum og Museum Østjylland med i 
arbejdsgruppen, og der blev arrangeret Drama på slottet for elever på 3. årgang. 
Teaterstykket I guder blev opført i Riddersalen for eleverne. Derudover var der 
spændende workshops for eleverne rundt om på Gammel Estrup Danmarks 
Herregårdsmuseum.
Lige for øjeblikket samarbejder skoletjenesten med Kulturafdelingen og Søren Kanne 
Søndre om teater for de større elever.

Nye tiltag fra 2019
Engineering Day, er et nationalt initiativ, som Norddjurs Kommune nu også er en del af. Der 
sætter fokus på den innovative arbejdsmetode, hvor eleverne arbejder iterativt med 
opfindelser og senere designs af deres løsninger. Dette første år er Kattegatcentret 
udnævnt som science-center, og dermed inviteret til at afholde Engineering Day for godt 
100 fjerdeklasser i kommunen. Engineering didaktikken, som er fundamentet i initiativet, 
skal bringe STEM fagene ind i konkret problemløsende undervisning. Derudover skal det 
hjælpe eleverne til at få øje på hvad STEM-uddannelserne kan give af jobmuligheder. 
Ovennævnte er udpluk af aktiviteterne, for et mere detaljeret overblik og 
målgruppeoversigt, kan årsplanen findes på Norddjurs skoletjenestes hjemmeside. 

Naturmødet i Hirtshals 2019 - her var Norddjurs Kommune også repræsenteret, idet både 
elever, lærere, pædagoger, ledere og repræsentanter fra skoletjenesten var med for at 
få inspiration i den naturfaglige arena. Norddjurs Skoletjeneste og naturfagskoordinatoren 
organiserede turen og med fælles bus for deltagere, som undervejs på tværs af 
institutioner fik mulighed for at netværke og skabe faglige fællesskaber. Disse 
netværksrelaterede aktiviteter styrker den naturfaglige opmærksomhed og profil i skoler 
og institutioner og resulterer i masser af god undervisning og aktiviteter for kommunens 
børn.
Det er besluttet, at der igen i 2020 arrangeres fællestur til Naturmødet i Hirtshals.
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Ny struktur på Skole- og dagtilbudsområdet
Kort over skolestrukturen i Norddjurs Kommune 2019

                  
De nye skoledistrikter er organiseret som følger med dertilhørende 
afdelinger:

Søren Kanne Børneby Midt Børneby Nord Auning Anholt Djurslandsskolen
n

Område Grenaa Område Auning
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Nøgletal – skoler 

Antal elever – set over de seneste 3 skoleår 

Gennemsnitligt elevfravær – set over 3 skoleår  

Note 1: Den gennemsnitlige fraværsprocent er beregnet som et gennemsnit af de enkelte elevers 
fraværsprocent. Det betyder, at hver elev vægter lige meget i beregningen. 
Note 2: Skolerne indberetter elevernes dagsfravær. Det er op til skolelederen på de enkelte skoler at 
fastsætte, hvordan dagsfravær defineres.
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Gennemsnitligt elevfravær 2018/2019 – fordelt på skoler 

Note 1: Den gennemsnitlige fraværsprocent er beregnet som et gennemsnit af de enkelte elevers 
fraværsprocent. Det betyder, at hver elev vægter lige meget i beregningen.

Note 2: Skolerne indberetter elevernes dagsfravær. Det er op til skolelederen på de enkelte skoler at 
fastsætte, hvordan dagsfravær defineres.

Afrunding
Ovenstående analyser har givet en status på Norddjurs Kommunes resultater på 
skoleområdet (i forhold til de 9 opstillede resultatmål for folkeskolen). 

I afsnittene det faglige fundament og prioriterede indsatser beskrives en række tiltag og 
indsatser, der er igangsat i kommunen – og som forventes at være af afgørende faktor for 
at forbedre de læringsmæssige resultater og fremme børn og unges trivsel. 

De beskrevne indsatser er ikke dækkende for alle de aktiviteter, der er iværksat på 
området, men er udvalgt, fordi de af skole- og dagtilbudschefen er prioriteret som 
”særlige indsatsområder” i 2019. 


