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Indledning 

Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en 

systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag 

for lokal dialog og kvalitetsudvikling. 

Rapporten indeholder en beskrivelse af nationalt og kommunalt fastsatte mål for skolerne samt 

de resultater, der ligger til grundfor byrådets vurdering af kommunens skoler. Herudover 

indeholder rapporten en vurdering af de obligatoriske indikatorer, som 

Undervisningsministeriet foreskriver. 

Kvalitetsrapporten er udarbejdet af staben i Center for Dagtilbud og Skoler i samarbejde med 

skolelederne. 

De anvendte data i kvalitetsrapporten stammer fra Undervisningsministeriets 

ledelsesinformationssystem, som det er obligatorisk for kommunerne at anvende. Det har ikke 

været muligt at validere samtlige data. Opsamlingen af data til informationssystemet har 

mangler i forhold til afrapportering på skoleniveau på kommunens tre store skoler, idet der 

mangler historisk data. Der er i denne kvalitetsrapport medtaget data i det omfang, de 

foreligger fra ledelsesinformationssystemet med undtagelse af data vedr. resultaterne fra 10. 

klasseskolen Øresund, hvor data er leveret af skolen. 

Sammenfattende helhedsvurdering 

Skoleåret 2014/2015 var et skoleår, der var præget af omstillingen af skolen i forbindelse med 

folkeskolereformen. Som understøttelse af forandringerne deltog Helsingør Kommune i et 

kommunesamarbejde i KL om faglig ledelse, hvor skolerne bød ambitiøst ind og ønskede 

konkrete erfaringer med ledelse tættere på elevernes læring. Det betød, at ledere på alle 

skoleafdelinger med få undtagelser i løbet af foråret 2015 har gjort sig konkrete erfaringer 

med at lede mere målrettet i forhold til elevernes læring. Det har givet et godt fundament for 

det videre arbejde med omstillingen af skolelederens opgaver. 

Sammenfattende er skolerne nået et stykke af vejen på nogle centrale områder. Skolerne er 

tæt på målet om at inkludere 96 % af eleverne i almenundervisningen, hvilket skal ses i 

sammenhæng med kommunens omfattende arbejde med området, som er beskrevet i 

Inklusion 2016. Karaktergennemsnittet i matematik er stigende og ligger som det højeste i tre 

år. Det ligger dog fortsat under landsgennemsnittet. Andelen af elever med dårlige resultater i 

matematik ligger under landsgennemsnittet og er faldet, hvilket er meget tilfredsstillende. 

Resultaterne af de nationale test viser, at andelen af de allerdygtigste elever i læsning er 

faldet, hvilket ikke er en tilfredsstillende udvikling, set i lyset af, at Helsingør Kommune har 

haft et særligt fokus på læseindsatsen siden 1995. Andelen af elever med dårlige resultater i 

læsning er for høj i forhold til den mangeårige indsats på læseområdet. Helsingør Kommune 

opfylder kun det nationale mål på 8. klassetrin, hvor andelen er stigende. I matematik lever 

kommunen op til målsætningen idet andelen af de allerdygtigste elever er stigende. 

Konklusionen i forhold til nationale test er, at der skal være en fortsat opmærksomhed på både 

de udfordrede elever og på de dygtigste elever. 
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Den nationale trivselsmåling i starten af 2015 er en baselinemåling, som giver skolerne et 

detaljeret billede af, hvordan eleverne oplever deres skole. Samlet set viser målingen, at 

eleverne i Helsingør Kommune generelt har en god trivsel og at de trives som på 

landsgennemsnittet i forhold til de fire indikatorer, som Undervisningsministeriet har valgt at 

opsamle svarene på 4. – 9. klassetrin i. Indikatoren Trivsel, støtte og inspiration i 

undervisningen giver dog særlig anledning til opmærksomhed, da elevernes gennemsnitlige 

trivsel på dette område falder støt fra 4. klasse til 9. klasse. Samme tendens ses på landsplan. 

Faldet i trivsel er her lidt større end på de andre områder. En nedadgående trivsel er ikke 

tilfredsstillende, trivselsmålingen giver skolerne et godt redskab for arbejdet med elevernes 

trivsel, da skolen kan bruge de underliggende spørgsmål og dermed målrette indsatsen. 

Afgangsprøveresultaterne giver mulighed for at se en udvikling, da der er data for tre skoleår. 

Det samlede prøveresultat i de fem bundne prøver er gennem de tre år stabilt og ligger i 

2014/2015 lige under landsgennemsnittet. 

I forhold til opfyldelsen af målsætningen om at 95 % af en ungdomsårgang skal have mindst 

en ungdomsuddannelse, inden de fylder 40 år, viser Undervisningsministeriets prognose, 

profilmodellen, et fald fra 77,1% i 2012 til 74,0% i 2014 i antallet af unge, som forventes at 

gennemføre en ungdomsuddannelse indenfor 6 år efter 9. klasse. Profilmodellen er en 

fremskrivningsmodel og behæftet med usikkerhed. Det er ikke en tilfredsstillende udvikling og 

den vil blive fulgt nøje. 

Helsingør Kommune kompetenceudvikler løbende sine medarbejdere. Kompetencedækningen 

blandt lærerne viser store forskelligheder fagene imellem, og der er i forbindelse med Boost 

igangsat et stort kompetenceløft i undervisningsfag i skoleåret 2015/2016. Det løber frem til 

2020. I den periode forventes omkring 130 lærere at få formel undervisningskompetence i 

yderligere et fag. 

For at styrke arbejdet med elevernes læring er der iværksat et kompetenceløft af skolelederne. 

Kompetenceløftet tager udgangspunkt i de 7 ledelsesfelter og sætter fokus på strategisk 

ledelse, forandringsledelse og faglig ledelse, herunder ledelsesopgaven omkring brug af data. 

Helsingør Kommune vurderer, at god faglig ledelse er en afgørende forudsætning for at løfte 

skoleområdet og indfri målene.  

Handlingsplaner for 2015 og 2016 

Helsingør Kommune har iværksat et stort kompetenceløft af alle ledere, lærere og pædagoger 

for at kunne indfri reformens mål og intentioner. Projekt ”Boost – Innovativ Skole i Helsingør” 

skal løfte elevernes innovative kompetencer og give eleverne kompetencer, som rækker ind i 

et fremtidigt samfund og det 21. århundredes kompetencer. Projektet indeholder derudover et 

kompetenceløft i forhold til undervisningsfag for lærerne og et kompetenceløft af lederne i 

forhold til strategisk ledelse, forandringsledelse, ledelse af innovationsprocesser og ledelse af 

elevernes læring. 

Der vil i skoleåret 2015/2016 blive udarbejdet en skoleanalyse med henblik på at afdække 

brugen af ressourcerne på skoleområdet i Helsingør Kommune i forhold til sammenlignelige 

kommuner. Analysen forventes færdig i løbet af første halvdel af 2016. 
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Indsatsen i forhold til elever med dansk som andetsprog vil blive reorganiseret i løbet af 2016 

med henblik på en mere sammenhængende indsats, herunder et fokus på betydningen af, at 

børnene ved skolestart skal have et alderssvarende dansk. 

I sammenhæng med dette pågår der en analyse af behovet for en ændret indsats i forhold til 

modtagelse af flygtninge og andre udlændinge i vores daginstitutioner og skoler. 

Der vil desuden i skoleåret 2015/2016 blive igangsat et servicetjek af inklusionsområdet.  

Espergærde Skoledistrikt er i 2016 blevet udtaget til et kvalitetstilsyn af 

Undervisningsministeriet. Skolen er blevet udtaget til tilsyn, fordi skolen to år i træk har haft 

statistisk signifikante socioøkonomiske referencer for 9. klasseprøverne på -0,5 eller derunder. 

Formålet med tilsynet er at understøtte mål og retning for den lokale kvalitetsudvikling. 

Kommunens og skolens vurdering af situationen og refleksioner over de opnåede resultater er 

derfor en væsentlig del af tilsynet. På baggrund af dette vil skolen og Center for Dagtilbud og 

Skoler i samarbejde med Ministeriets læringskonsulenter igangsætte målrettede indsatser, der 

kan understøtte den ønskede udvikling. 

Mål og resultatmål 

Nationalt fastsatte mål og resultatmål og kommunale mål 

Med aftalen af 7. juni 2013 om et fagligt løft af folkeskolen er der fastsat en række nationale 

mål og resultatmål for folkeskolen. Disse mål og resultatmål er et centralt udgangspunkt for 

den opfølgning, der skal ske på alle niveauer i forhold til elevernes faglige niveau, og er derfor 

også retningsgivende for byrådets arbejde for at højne kvaliteten i kommunens skoler. 

Opfyldelsen af målene sigter mod, at eleverne opnår et højere fagligt niveau, når de forlader 

folkeskolen – herunder at flere elever opnår karakteren 2 i dansk og matematik – samt at 

folkeskolen i højere grad understøtter opfyldelsen af målsætningen om, at 95 % af en 

ungdomsårgang gennemfører mindst en ungdomsuddannelse. 

De nationale mål og resultatmål i aftalenom et fagligt løft er følgende: 

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

 Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. 

 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. 

 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. 

 Elevernes trivsel skal øges. 

 

Helsingør Kommune arbejder ud fra et målhieraki på skoleområdet, hvor det 21. århundredes 

kompetencer udgør en overligger for arbejdet i skolerne. Skolen danner og uddanner børn og 

unge til et fremtidigt samfund, hvor andre kompetencer vil blive efterspurgt. Det har skolens 

opgave altid været, men forandringerne i samfundet betyder, at eleverne i deres voksenliv vil 
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21.århundredes kompetencer 

skulle bestride job, der ikke kendes i dag, de skal kunne anvende teknologier, der ikke er 

opfundet endnu og de skal kunne løse problemer, som samfundet ikke kender til endnu. Det 

betyder, at skolen udover kompetencer i læsning, skrivning matematik og teknologi også skal 

give elever kompetencer indenfor andre områder. Det 21. århundredes kompetencer kan være 

samarbejde, problemløsning, kritisk tænkning, læring i fællesskab, projektarbejde, eleven som 

producent og en undersøgende tilgang til læring. 

 

 

 

 

   

 

 

 

Målhierakiet skal derfor ses i sammenhæng og skolernes arbejde med elevernes læring skal 

pege tilbage i alle dele af målhierakiet. 

 

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

Folkeskolereformens mål om at eleverne skal blive så dygtige, de kan, vurderes blandt andet 

på baggrund af de nationale test. Som et led i den løbende evaluering, jf. folkeskolelovens § 

13, stk. 2, skal eleverne gennemføre nationale test i følgende fag og på de angivne klassetrin: 

1. Dansk med fokus på læsning på 2., 4., 6. og 8. klassetrin 

 

 

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

som de kan. 

 

 

 

Folkeskolen skal mindske 
betydningen af social baggrund i 

forhold til faglige resultater. 

 

 

 

Tilliden til og trivslen i folkeskolen 
skal styrkes bland andet gennem 
respekt for professionel viden og 

praksis. 

Alle børn og 
unge skal føle 

sig som en 
værdifuld del af 

fællesskabet 

Afgangs-
prøveresultater i 

dansk og 
matematik skal 

ligge over 
landsgennemsnitt

et. 

De tosprogede 
elevers udbytte 

af 
undervisningen 

skal fortsat øges 

Alle skoler skal 
have samarbejde 

med parterne i 
den åbne skole 

Elevernes sundhed 
og indlæringsevne 

skal forbedres 
ved, at bevægelse 
tænkes ind i hele 

dagen.  

De nationale mål for folkeskolen 

Kommunale mål for skoleområdet 
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2. Engelsk på 7. klassetrin 

3. Matematik på 3. og 6. klassetrin 

4. Geografi på 8. klassetrin 

5. Biologi på 8. klassetrin 

6. Fysik/kemi på 8. klassetrin 

Testresultaterne for den enkelte elev, grupper af elever, hold, klasser, skoler, kommuner og 

regioner m.v., bortset fra opgørelser på landsplan, samt testopgaver er fortrolige, jf. 

folkeskolelovens § 55, stk. 1. I denne rapport er der derfor udelukkende anvendt resultater på 

landsplan. 

Kommunerne er forpligtet til at følge udviklingen i andelen af elever, der er gode til at læse og 

regne, hvor det nationale mål er 80 %. Desuden er kommunerne forpligtet til at øge andelen 

af de allerdygtigste elever år for år samt at mindske andelen af elever med dårlige resultater i 

dansk og matematik uanset social baggrund. Til brug for kvalitetsrapporten opgør 

Undervisningsministeriets ledelsesinformationssystem tal i forhold til de nationale test i dansk 

og matematik.  

Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test 

Undervisningsministeriet anser de nationale test i læsning og matematik, som eleverne har 

aflagt i 2014 for en nulpunktsmåling, så kommunerne kan følge udviklingen. 

Bemærk at alle grafer i dette afsnit viser landsgennemsnittet, da det ikke er tilladt at vise 

resultater på kommuneniveau. 

På landsplan viser tallene, at andelen af elever, der er gode til at læse i henholdsvis 2., 4., 6. 

og 8. klasse ligger mellem 69 og 77 %, hvilket er et større spænd end for skoleåret 

2013/2014, hvor andelen lå mellem 70 og 77 %. Andelen af elever, der har mangelfulde eller 

utilstrækkelige læsefærdigheder, ligger på mellem 10 og 13 % på landsplan. 

Andelen af elever, der gode i matematik, på landsplan ligger på 73 % i 3. klasse og 74 % i 6. 

klasse. Henholdsvis 12 % og 14 % af eleverne i 3. og 6. klassetrin har mangel fulde eller 

dårlige matematik kundskaber. 
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Læsning 

Målsætningen er, at 80 % af eleverne skal være gode til at læse. 

Andel elever med gode resultater i dansk læsning i hele landet 

 

 

Andelen af elever med gode resultater i dansk i Helsingør Kommune ligger på 

landsgennemsnittet på 6. og 8. klassetrin. På 2. og 4. klassetrin ligger resultatet under 

landsgennemsnittet.  Skolerne i Helsingør Kommune opfylder dermed ikke endnu regeringens 

målsætning i forhold til andelen af gode læsere. Der er derfor fortsat stort fokus på sprog- og 

læse-/skriveudviklingen og Uddannelseshuset har i 2015 udarbejdet nye retningslinjer for 

arbejdet med området i alle fag. 
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Matematik 

Målsætningen er, at 80 % af eleverne skal være gode til matematik. 

Andel elever med gode resultater i matematik, hele landet 

 

Andelen af elever, der er gode til matematik i Helsingør Kommune ligger over 

landsgennemsnittet både på 3. klassetrin og på 6. klassetrin. Der er for begge klassetrins 

vedkommende tale om en forbedring på mellem 5 og 7 procentpoint i forhold til sidste år. 

Resultatet er tilfredsstillende, selvom andelen af elever fortsat ligger under 80 % 
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Andelen af de allerdygtigste elever skal stige år for år 

 

Dansk, læsning 

Målsætningen er endvidere, at andelen af de allerdygtigste elever i læsning skal stige år for 

målt i de nationale test.  

Andel af de allerdygtigste elever til dansk, læsning, hele landet 

 

Andelen af de allerdygtigste elever til læsning i Helsingør Kommune ligger under 

landsgennemsnittet 2., 4. og 6. klassetrin. Kun på 8. klassetrin er andelen større end 

landsgennemsnittet.  Samtidig er andelen af de allerdygtigste elever faldet på 2., 4. og 6. 

klassetrin. Kun på 8. klassetrin er andelen stigende. 

Resultaterne er ikke tilfredsstillende, idet der siden 1995 har været en massiv læseindsats på 

skolerne i Helsingør Kommune. Helsingør Kommune opfylder kun regeringens målsætning på 

8. klassetrin. 
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Matematik 

Målsætningen er endvidere, at andelen af de allerdygtigste elever i matematik skal stige år for 

år. 

Andel af de allerdygtigste elever til matematik, hele landet 

 

 

Andelen af de allerdygtigste elever i matematik i Helsingør Kommune ligger på 

landsgennemsnittet på 3. klassetrin og under landsgennemsnittet på 6. klassetrin. Resultatet 

er dog tilfredsstillende, idet forskellen mellem landsgennemsnittet og resultatet for Helsingør 

Kommune på 6. klassetrin er blevet markant mindre, når resultaterne for skoleårene 

2013/2014 og2014/2015 sammenlignes. Dermed lever Helsingør Kommune op til regeringens 

målsætning om, at andelen af de allerdygtigste elever skal stige år for år. 

Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige 

resultater 

I folkeskolereformen er der fokus på at mindske betydningen af elevernes sociale baggrund i 

forhold til faglige resultater, således at flere elever fremover tager mindst en 

ungdomsuddannelse. Derfor vil Undervisningsministeriet følge udviklingen af elever med 

dårlige resultater i dansk, læsning og i matematik. 
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Læsning 

Målsætningen er, at andelen af elever med dårlige læseresultater i de nationale test for 

læsning uanset social baggrund skal reduceres år for år. 

Andel af elever med dårlige resultater i dansk, læsning i hele landet 

 

Andelen af elever med dårlige læseresultater i Helsingør Kommune er højere end 

landsgennemsnittet på 4. klassetrin. Andelen på 2., 6. og 8. klassetrin er lavere end 

landsgennemsnittet.  Andelen af elever med dårlige læseresultater er for alle 4 klassetrin 

omtrent den samme som i sidste skoleår.  

Det er tilfredsstillende, at Helsingør Kommune på tre klassetrin har færre elever med dårlige 

resultater end landsgennemsnittet. Det er dog ikke tilfredsstillende at andelen i forhold til 

sidste skoleår ikke er blevet mindre. 
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Matematik 

Målsætningen er, at andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for matematik 

uanset social baggrund skal reduceres år for år.  

Andelen af elever med dårlige resultater i matematik, hele landet 

 

Andelen af elever med dårlige resultater i matematik i Helsingør Kommune ligger under 

landsgennemsnittet på 3. og 6. klassetrin. På begge klassetrin er der samtidig tale om et fald i 

andelen af elever med dårlige resultater. Det er et meget tilfredsstillende resultat. 

Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for 

professionel viden og praksis 

Tilliden til folkeskolen er særlig væsentlig i en tid med store forandringer. Helsingør Kommune 

vurderer, at inddragelse og kommunikation fremmer tilliden til skolen. Der er derfor lagt en 

kommunikationsplan for arbejdet med kommunikationen omkring omstillingen af skolen. Der 

er fortsat brug for kommunikation og dialog om forandringen her i det andet år af reformen. 

Helsingør Kommune har indgået et samarbejde med danske Skoleelever om mere 

elevinddragelse og elevdemokrati i skolerne. Samarbejdet bliver foldet ud i løbet af skoleåret 

2015/2016. 

Skolerne lægger stor vægt på et velfungerende samarbejde med forældrene, som er 

fundamentet for tilliden til skolen. I forberedelserne til reformen, som stod på i foråret 2014, 

blev information til medarbejdere og forældre prioriteret højt både fra centralt hold og lokalt 

på skolerne. Dette med henblik på at skabe større tillid og tryghed i forhold til de mange 

forandringer. 

Center for Dagtilbud og Skoler har jævnlige dialogmøder med de faglige organisationer med 

henblik på at fremme tillid og trivsel i skolen og sikre en fælles forståelse i forhold til 

omstillingen af skolen. 

Børne- og Uddannelsesudvalget følger omstillingen af skolen tæt og får på hvert møde en 

status på omstillingen af skolen. 
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Elevernes trivsel skal øges 

Med folkeskolereformen bliver elevernes trivsel fulgt via den årlige nationale trivselsmåling, 

der blev gennemført første gang i foråret 2015. Der foreligger således kun en måling på 

nuværende tidspunkt. 

Trivselsmålingen består af 40 spørgsmål for elever på mellemtrinnet og i udskolingen (4.-9. 

kl.). Elever i indskolingen (0.-3. kl.) får 20 mere enkle spørgsmål. Data indsamles én gang om 

året via en national spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever i folkeskolen. Indikatorer 

beregnes kun for elever i 4.-9. klasse. 

Afrapporteringen på 0. – 3. klasse vanskeliggøres af, at svarene ikke opsamles på en 

overskuelig måde. Der er i denne kvalitetsrapport udelukkende medtaget tal vedr. 4. – 9. 

Klasse. Skolerne arbejder med elevernes trivsel på alle klassetrin ud fra mere detaljerede 

oplysninger om besvarelserne. 

 

Indikatorberegning 

Indikatorerne er dannet på baggrund af statistiske analyser og er udtryk for grupperinger af 

spørgsmål, som grundlæggende måler den samme underliggende holdning hos eleverne. 

 

For hver elev beregnes et gennemsnit af svarene på spørgsmålene i indikatoren. 

Gennemsnittet går fra 1 til 5, hvor 1 repræsenterer den ringest mulige trivsel, og 5 

repræsenterer den bedst mulige trivsel. Rapporten viser et gennemsnit af elevernes 

gennemsnit.  

Derudover viser rapporten fordelingen af elevernes gennemsnit inden for fire grupper: Andel 

elever med et gennemsnit fra 1,0 til 2,0; andel elever med et gennemsnit fra 2,1 til 3,0; andel 

elever med et gennemsnit fra 3,1 til 4,0 samt andel elever med et gennemsnit fra 4,1 til 5,0. 

En elevs besvarelse indgår kun i indikatoren, hvis eleven har svaret på mindst halvdelen af 

spørgsmålene i indikatoren. 

 

For eleverne på 4. – 9. klassetrin opdeler Undervisningsministeriet elevernes besvarelse i 4 

indikatorer: 

 Indikatoren ’Social trivsel’ bygger på 10 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes 

opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og 

mobning. 

 Indikatoren ’Faglig trivsel’ består af 8 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes 

oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. 

 Indikatoren ’Støtte og inspiration i undervisningen’ består af 7 spørgsmål. 

Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt 

af lærernes hjælp og støtte. 

 Indikatoren ’Ro og orden’ indeholder 4 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevens 

oplevelse af ro og støj i klassen samt klasseledelse. 
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Trivsel, differentierede indikatorer, gennemsnit pr indikator, Helsingør, 2014/2015 

 
Af figuren fremgår det, at eleverne i Helsingør Kommune generelt trives som på 

landsgennemsnittet for hver af de 4 indikatorer, hvilket er udtryk for en god trivsel. 

Social trivsel 

Indikatoren ’Social trivsel’ bygger på 10 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes 

opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. 

 

 

I forhold til den sociale trivsel adskiller svarene fra eleverne i Helsingør Kommune ikke 

markant fra landsgennemsnittet. Det er dog stadig ikke tilfredsstillende, at 6 % af eleverne 

oplever social trivsel svarende til gruppe 2,1-3 (1 repræsenterer den ringest mulige trivsel). 

Figuren viser, at 57 % af eleverne ligger i den højeste gruppe mod 59 % på landsniveau. 
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Fordelingen på klassetrin ser således ud: 

 

Figuren viser, at den sociale trivsel på 4. – 9. klassetrin i Helsingør Kommune ligger omkring 

landsgennemsnittet; dog lidt under på 7. og 9. klassetrin. Center for Dagtilbud og Skoler 

vurderer, at udsving i forhold til landsgennemsnittene ikke er signifikante og kan skyldes 

statistisk usikkerhed. 

Faglig trivsel 

Indikatoren ’Faglig trivsel’ består af 8 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes 

oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. 

 

 

I forhold til den faglige trivsel adskiller svarene fra eleverne i Helsingør Kommune sig ikke 

markant fra landsgennemsnittet. Det er dog stadig ikke tilfredsstillende, at 9 % af eleverne 

oplever faglig trivsel svarende til gruppe 2,1-3 (1 repræsenterer den ringest mulige trivsel). 
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Figuren viser dog, at lidt færre elever i Helsingør Kommune oplever ringe faglig trivsel i forhold 

til landsgennemsnittet. 

Figuren viser, at 30 % af eleverne ligger i den højeste gruppe, hvilket svarer til 

landsgennemsnittet. 

Fordelingen på klassetrin ser således ud: 

 

Figuren viser, at den faglige trivsel på 4. – 9. klasse i Helsingør Kommune ligger på 

landsgennemsnittet på samtlige klassetrin.  

Støtte og inspiration 

Indikatoren ’Støtte og inspiration i undervisningen’ består af 7 spørgsmål. Spørgsmålene 

omhandler elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærernes hjælp og 

støtte. 
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I forhold til Støtte og Inspiration adskiller eleverne i Helsingør Kommune fra 

landsgennemsnittet på alle svargrupper, idet elevernes svarprocent i lavest rangerende 

grupper ligger højere end landsgennemsnittet. 35 % af eleverne vurderer deres trivsel i 

forhold til støtte og inspiration til at ligge i gruppe 1 - 3 på landsplan, mens det i Helsingør 

kommune er 40%. Samtidig er der 10 % på landsplan, der trives rigtig godt, mens der kun er 

8 % i Helsingør Kommune. Det er ikke tilfredsstillende, og skolerne har i deres arbejde med 

trivselsmålingen set nærmere på besvarelserne af de enkelte spørgsmål for at kunne fokusere 

indsatsen lokalt. 

Trivsel, støtte og inspiration i undervisningen, differentierede indikatorer, gennemsnit pr 

klassetrin, Helsingør, 2014/2015 

 

Af figuren fremgår det, at eleverne i Helsingør Kommune ligger på landsgennemsnittet i 5. og 

8. klasse, mens det for eleverne i 4., 6., 7. og 9. klasse ligger under. 

Den faldende trivsel henover skoleårene giver anledning til en særlig opmærksomhed på 

skolerne. 

Ro og orden 

Indikatoren ’Ro og orden’ indeholder 4 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevens oplevelse 

af ro og støj i klassen samt klasseledelse. 
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I forhold til ro og orden adskiller eleverne i Helsingør Kommune fra landsgennemsnittet i de tre 

svargrupper. Der er således færre elever i Helsingør Kommune, der placerer sig i den bedst 

mulige gruppe. Der er to procent flere elever i Helsingør Kommune end på 

landsgennemsnittet, der placerer sig i midtergruppen. 17 % af eleverne vurderer, at deres 

trivsel i forhold til ro og orden ligger i gruppe 2,1 til 3 i Helsingør Kommune, mens det på 

landsplan er 16 %. Det vurderes at ligge indenfor statistisk tilfældighed. 

Det er ikke tilfredsstillende, at der i Helsingør Kommune kun er 21 %, der trives rigtig godt i 

forhold til ro og orden, men det på landsplan er 25 %. Skolerne har i deres arbejde med 

trivselsmålingen set nærmere på spørgsmålene lokalt for at kunne fokusere deres indsats. 

Trivsel, ro og orden, differentierede indikatorer, gennemsnit pr klassetrin, Helsingør, 

2014/2015 

 

Elevernes oplevelse af trivsel i forhold til ro og orden ligger på landsgennemsnittet på 5., 7. Og 

8. klassetrin, mens det ligger lidt under på 4., 6. Og 9. klassetrin.  

Skolerne har arbejdet lokalt med den enkelte skoles trivselsmåling. Dette arbejde bygger 

ovenpå skolernes arbejde med elevernes trivsel generelt og de målinger, som skolerne 

løbende foretager i forbindelse med undervisningsmiljøvurderingerne. Den nationale 

trivselsmåling for skoleåret 2014/2015 er en basismåling. 

De mange spørgsmål i den nationale trivselsmåling gør det muligt for skolerne at målrette 

arbejdet omkring trivsel. Center for Dagtilbud og Skoler vil fremadrettet også have en dialog 

med de faglige organisationer om resultaterne fra trivselsmålingen. 
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Eleverne skal nå et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen 

Et af folkeskolereformens tre mål, er, at alle elever skal blive så dygtige, de kan. Intentionen 

med reformen er derudover, at eleverne fagligt fremover på 8. klassetrin skal være det 

nuværende 9. klasseniveau. Det betyder, at elevernes faglige progression skal følges tæt. 

Alle elever skal på 9. klassetrin aflægge fem bundne prøver samt to prøver, som findes ved 

lodtrækning. Herudover kan eleven vælge at aflægge prøve i en række frivillige fag. De fem 

bundne prøver er to prøver i faget dansk og en prøve i hvert af fagene matematik, engelsk og 

fysik/kemi. 

I kvalitetsrapporten skal følgende obligatoriske indikatorer afrapporteres: 

1. karaktergennemsnit for 9. klasseprøver i dansk (alle fagdiscipliner), matematik (begge 

fagdiscipliner) og samtlige bundne prøver. 

2. Socioøkonomiske referencer for samtlige bundne prøver på 9. klassetrin. Det vil sige 

elevernes faglige niveau i forhold til deres sociale baggrund. 

3. Andel af 9. klasseelever med 2 eller derover i både dansk og matematik. 

Dansk 

Karaktergennemsnit i dansk, 9. klasse, Helsingør Kommune 

 

Kommunegennemsnittet i dansk, alle fagdiscipliner, i Helsingør Kommune følger 

landsgennemsnittet, som er steget fra skoleåret 2013/2014 til 2014/2015. Helsingør 

Kommune følger således den generelle udvikling i skolerne. 

Der er dog stor forskel på hvordan eleverne på de forskellige skoler klarer sig jf figuren 

herunder. 
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Karaktergennemsnit i dansk, 9. klasse, alle skoler 

 

Af figuren fremgår det, at der er en stigning i den gennemsnitlige afgangsprøve karakter for 

eleverne på Espergærde Skole, Hellebækskolen og Hornbæk Skole. Der er tale om et fald i 

gennemsnitkarakteren for elever på de øvrige skoler, hvilket ikke er tilfredsstillende. 

Hellebækskolen og Espergærde Skoler ligger over landsgennemsnittet og det kommunale 

gennemsnit på 6,9, men Hornbæk Skole med 6,8 ligger lige under. 

Der er fortsat en forventning om, at skolerne kan indfri det politiske mål om, at 

gennemsnitskarakteren skal ligge over landsgennemsnittet. 

Matematik 

 

Helsingør Kommune ligger trods en stigning i gennemsnitskarakteren fortsat under 

landsgennemsnittet i matematik. Landsgennemsnittet er steget i forhold til skoleåret 

2013/2014, således, at resultatet for Helsingør Kommune fortsat ligger et stykke fra det 

politiske mål om, at eleverne skal ligge over landsgennemsnittet. 
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Karaktergennemsnit i matematik, 9. klasse, alle skoler 

 

Af figuren fremgår det, at gennemsnitskarakteren for eleverne på tre skoler er steget i forhold 

til skoleåret 2013/2014. For eleverne på Espergærde Skole er der tale om en markant 

stigning. For eleverne i Snekkersten Skoledistrikt, på Helsingør Skole og i Helsingør 

Ungdomsskole er der tale om et fald i gennemsnitskarakteren. 

Der er fortsat en forventning om, at flere af skolerne i Helsingør Kommune kan hæve 

gennemsnittet i matematik, så skolerne samlet set indfrier det politiske mål om at ligge over 

landsgennemsnittet. 

Bundne prøvefag 

De fem bundne prøver på 9. klassetrin er to prøver i faget dansk og en prøve i hvert af fagene 

matematik, engelsk og fysik/kemi. 
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Karaktergennemsnit i bundne prøvefag, 9. klasse, Helsingør Kommune 

 

Helsingør Kommune ligger trods en stigning i forhold til skoleåret 2013/2014 fortsat under 

landsgennemsnittet og er på niveau med resultatet fra skoleåret 2012/2013. 

I den samme periode er landsgennemsnittet steget. Det er ikke tilfredsstillende, at Helsingør 

Kommune for andet år i træk ligger under landsgennemsnittet. 

 

Karaktergennemsnit bundne prøvefag, 9. klasse, alle skoler 

 

 

Af figuren fremgår det, at gennemsnitskarakteren for Espergærde Skole, Hellebækskolen og 

Hornbæk Skole er steget fra skoleåret 2013/2014 til skoleåret 2014/2015. For eleverne på 

Espergærde Skole er der tale om den største stigning. For eleverne på Helsingør Skole er der 

tale om det mindre fald i gennemsnitskarakteren. Samlet set vurderer Center for Dagtilbud og 
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Skoler, at det er tilfredsstillende, at skolerne har hævet det gennemsnitlige resultat, og der er en 

forventning om, at udviklingen fortsætter.    

Socioøkonomisk reference i forhold til de bundne prøver 

Som en del af kvalitetsrapporten anvendes den socioøkonomiske reference. Det er et statistisk 

udtryk, som viser, hvordan skolens elever har klaret sig i forhold til elever på landsplan med 

samme baggrundsforhold. Socioøkonomisk refererer til elevernes sociale og økonomiske 

baggrund, men reference fortæller, at tallet kan bruges som et sammenligningsgrundlag for 

skolens faktisk opnåede gennemsnitskarakter. 

Den socioøkonomiske reference bliver beregnet ud fra skolens elevgrundlag. I beregningen 

indgår faktorer på individniveau som for eksempel køn, etnisk oprindelse samt forældrenes 

uddannelse og indkomst – altså faktorer, som skolen ikke har direkte indflydelse på. Den 

socioøkonomiske reference tager højde for elevernes baggrundsforhold og ved at sammenligne 

skolens faktiske karakterer hermed kan der fås et billedes af, hvorvidt skolens elever har 

klaret afgangsprøver bedre eller dårligere eller på niveau med elever på landsplan med den 

samme baggrund. 

I langt de fleste tilfælde vil en skoles elever have klaret prøverne på niveau med andre elever 

på landsplan med samme baggrundsforhold. 

 

Hvis skolens gennemsnitskarakter er højere end den socioøkonomiske reference, og der er en 

(*) ud for forskellen, betyder det, at skolens elever har klaret prøven bedre end elever på 

landsplan med samme baggrundsforhold. Forskellen er statistisk signifikant. 

 

Hvis skolens gennemsnitskarakter er lavere end den socioøkonomiske reference, og der er en 

(*) ud for forskellen, betyder det, at skolens elever har klaret prøven dårligere end elever på 

landsplan med samme baggrundsforhold. Forskellen er statistisk signifikant. 

 

Hvis der er en forskel mellem skolens karakter og dens socioøkonomiske reference, som der 

ikke er en (*) ud for, kan forskellen skyldes statistisk usikkerhed. I så fald kan man ikke sige, 

at skolens elever har klaret prøven bedre eller dårligere end andre elever på landsplan med 

tilsvarende baggrundsforhold.  
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Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag i alt og socioøkonomiske 

referencer, 9. klasse, Helsingør 
 

 

 Skoleår  Skoleår  Skoleår  

 2014/2015  2013/2014  2012/2013  

Skole Karakte

r-

genne

m-snit 

Socioøk

. 

referen

ce 

Forsk

el 

Karakte

r-

genne

m-snit 

Socioøk

. 

referen

ce 

Forsk

el 

Karakte

r-

genne

m-snit 

Socioøk

. 

referen

ce 

Forsk

el 

Espergærde 

Skole 

7,3 
 

7,8 
 

-0,5* 
 

6,6 
 

7,3 
 

-0,7* 
 

7,4 
 

7,5 
 

-0,1 
 

Hellebæksko

len 

7,8 
 

7,9 
 

-0,1 
 

7,4 
 

7,2 
 

0,2 
 

8,0 
 

7,7 
 

0,3 
 

Helsingør 

Skole 

6,4 
 

6,8 
 

-0,4* 
 

6,6 
 

6,6 
 

0,0 
 

6,1 
 

6,2 
 

-0,1 
 

Hornbæk 

Skole 

7,2 
 

7,3 
 

-0,1 
 

6,8 
 

7,0 
 

-0,2 
 

6,9 
 

6,9 
 

0,0 
 

Snekkersten 

Skoledistrikt 

6,8 
 

7,1 
 

-0,3 
 

6,7 
 

6,7 
 

0,0 
 

6,8 7,0 -0,2 

          
 

Gennemsnitligt set er der ingen skoler i Helsingør Kommune, hvor eleverne statistisk 

signifikant klarer sig bedre end eleverne på landsplan. På to skoler klarer eleverne sig 

gennemsnitligt signifikant dårligere end landsgennemsnittet, hvilket er bekymrende. Dette er 

drøftet på kvalitetssamtaler i efteråret med de to skoler. Der er en forventning om en ændring 

af resultaterne. Det skal dog bemærkes, at resultatet for Espergærde Skole er lidt bedre end 

året før. 

På ingen skoler er den socioøkonomiske reference positiv i skoleåret 2014/2015 modsat 

skoleåret 2013/2014, hvor Hellebækskolens elever præsterede bedre sammenlignelige elever 

på landsplan. Bortset fra Espergærde Skole er forskellen mellem gennemsnitskarakter og den 

socioøkonomiske reference steget fra skoleåret 2013/2014 til skoleåret 2014/2015.  

Det er ikke tilfredsstillende, at den indsats skolerne har gjort for at dygtiggøre eleverne ikke 

har løftet eleverne tilstrækkeligt. 

Der er fortsat en forventning om, at skolerne kan præstere mindst på niveau med den 

socioøkonomiske reference. 

Alle elever skal forlade folkeskolen med mindst karakteren 2 i dansk og matematik 

 

Som et led i at følge, at eleverne når et højere fagligt niveau vil kommunerne fremover blive 

målt på om et stigende antal elever forlader folkeskolen med mindst karakteren 2 i dansk og 

matematik.  Karakteren 2 i dansk og matematik er den adgangsgivende karakter på 

erhvervsuddannelserne. 
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Andel elever med mindst 2 i både dansk og matematik, 9. klasse, Helsingør 

 

 

I forhold til andelen af elever med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik er det ikke 

tilfredsstillende, at der ikke er sket en positiv udvikling fra 2013/2014 til 2014/2015. 

Forskellen på 0,1 % anses for at være en statistisk usikkerhed. Det skal bemærkes, at 

landsgennemsnittet er steget. 

Fordelt på de enkelte skoler ser resultatet således ud: 

Andel elever med mindst karakteren 2 i dansk og matematik, 9. klasse, alle skoler 
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Af figuren ses det, at antallet af elever med mindst karakteren 2 i dansk og matematik er 

steget på Espergærde Skole, på Hellebækskolen og i Snekkersten Skoledistrikt, hvorimod det 

er faldet på Helsingør Kommunale ungdomsskole, på Helsingør Skole og på Hornbæk Skole.  

Det er bekymrende, at andelen af elever med mindst karakteren 2 i dansk og matematik er 

faldende, idet karakteren 2 er adgangsgivende til erhvervsuddannelserne. 

Både på Espergærde Skole og på Hellebækskolen opnår mere end 95 % af eleverne karakteren 

2 i dansk og matematik. 

Resultater for eleverne i 10. klasse 

Afrapportering af resultater for eleverne, der tager afgangsprøve i 10. klasse er ikke 

obligatorisk i kvalitetsrapporten. Helsingør Kommune vurderer dog, at resultaterne er 

væsentlige og har derfor valgt at medtage dem i vurderingen. 10. klasseskolen Øresund skiller 

sig ud fra de andre skoler, idet skolen modtager elever fra to kommuner; Fredensborg 

Kommune og Helsingør Kommune. Den skiller sig desuden ud, idet skolen kun har eleverne i 

et år, og dermed kun har ganske kort tid til at gøre eleverne så dygtige, de kan. 

Center for Dagtilbud og Skoler har vurderet, at det er elevernes progression i løbet af året i 

10. klasse, der er interessant at følge. For at følge elevernes progression ses på forskellen 

mellem karakteren, som eleverne er gået af 9. klasse med, og karakteren, som eleven opnår i 

10. klasse. Karaktererne kan ikke sammenlignes direkte, da der aflægges prøve på to 

forskellige niveauer. Et løft i karakter afspejler således både et løft i forhold til 9. klasseniveau, 

men samtidig et yderligere løft, da niveauet i 10. klasse er højere 

10 klasseskolen Øresund har i skoleåret 2014/2015 gennemsnitligt løftet eleverne i 

Dansk med 1,53 i gennemsnitskarakter 

Matematik med 1,58 i gennemsnitskarakter 

Engelsk med 3,21 i gennemsnitskarakter 

Center for Dagtilbud og Skoler vurderer, at elevernes progression i løbet af 10. klasse er 

meget tilfredsstillende. 

 

Folkeskolen skal understøtte opfyldelsen af 95 % målsætningen. 

95 % målsætningen betyder, at 95 % af en ungdomsårgang skal have mindst en 

ungdomsuddannelse, inden de fylder 40 år. Kommunerne er forpligtet på at følge udviklingen 

via kvalitetsrapporten. 

Overgang til ungdomsuddannelse  

 

Med ungdomsuddannelse menes fuldtidsungdomsuddannelse: gymnasial og erhvervsfaglige 

uddannelser og STU. Enkelte er i gang med en videregående uddannelse, de tælles her med 

under ungdomsuddannelse. Forberedende aktiviteter eller enkeltfags hf tælles ikke med som 

en ungdomsuddannelse. 
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Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. klasse, 

hele landet  

Indikatoren beskriver, hvor stor en andel af eleverne på landsplan, som tre måneder efter 9. 

klasse, er i gang med en ungdomsuddannelse. 

 

 

Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. klasse, 

Helsingør Kommune 
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Helsingør Kommune har en stor andel af unge, som tre måneder efter 9. klasse er i gang med 

en ungdomsuddannelse og kommunen ligger markant over landsgennemsnittet. 

Bemærk at andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. 

klasse ikke summerer til 100 procent, da en stor del af eleverne blandt andet fortsætter i 10. 

klasse, på efterskole eller udenlandsophold. 

Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse, 

hele landet 
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Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse, 

Helsingør 

 

Helsingør Kommune følger med mindre udsving fra år til år det samlede landsgennemsnit for 

andelen af elever, som er i gang med en ungdomsuddannelse. Der ses dog fortsat en tendens 

til, at der er flere unge som vælger de gymnasiale uddannelser frem for 

erhvervsuddannelserne i Helsingør Kommune. 
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Andel af 9. klasse årgang, der forventes at fuldføre mindst en ungdomsuddannelse 

indenfor 6 år efter 9. klasse, Helsingør 

 

Andel af elever i 9. klasse, som forventes at fulføre mindst en ungdomsuddannelse inden for 

seks år efter 9. klasse er baseret på Undervisningsministeriets profilmodel. 

Det er væsentligt at være opmærksom på, at profilmodellen er en fremskrivning og derfor 

behæftet med usikkerhed. Det bemærkes, at profilmodellen er følsom over for manglende 

registreringer og ændringer af uddannelsesadfærd i de bagvedliggende data. 

Modellen viser et fald i forventningen til andel af unge som forventes at fuldføre en 

ungdomsuddannelse indenfor 6 år efter 9. klasse. Dette er ikke en tilfredsstillende udvikling og 

den vil derfor blive fuldt nøje. 
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Ungdomsuddannelsesstatus 9 mdr. efter de unge forlader grundskolen, Helsingør 

 

Grafen viser et fald i andelen af unge, som ni måneder efter de har forladt grundskolen, har 

afbrudt den ungdomsuddannelse, som de havde påbegyndt. Dette er en positiv tendens. 

Samtidig er der andelen af unge, som ikke har påbegyndt en ungdomsuddannelse forholdsvis 

høj og ligger enten på eller over landsgennemsnittet. Dette er et opmærksomhedspunkt, som 

skolerne skal arbejde med i samarbejde med UU-Øresund. 

 

Fastholdelse i ungdomsuddannelse 9 mdr. efter de unge forlader grundskolen, 

Helsingør
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Andelen der fastholdes i ungdomsuddannelse er beregnet som antal, der er i gang med en 

ungdomsuddannelse 9 måneder efter afgang fra grundskolen ud af antallet, som har 

påbegyndt en ungdomsuddannelse i 9 måneders perioden. 

Kompetencedækning  

Kompetencedækningen er et udtryk for, hvor stor en andel af elevernes undervisningstimer, 

der varetages af undervisere med ’undervisningskompetence’ eller ’tilsvarende kompetencer’. 

Indikatoren er obligatorisk i kvalitetsrapporten indtil skoleåret 2021/22.  

Det er skolelederen, der vurderer, hvorvidt læreren har kompetence svarende til 

undervisningskompetencer i et fag. Der er ingen faste kriterier og beror udelukkende på 

skolelederens vurdering. Det betyder, at data vedr. undervisningskompetence ikke er direkte 

sammenlignelige.  Der er i skolelederkredsen aftalt en drøftelse af området med henblik på en 

mere ensartet vurdering på kommunens skoler. 

Indikatoren giver mulighed for at følge op på, om kommunen overholder målet om fuld 

kompetencedækning som beskrevet i aftalen af folkeskolereformen. Målet er, at alle elever i 

folkeskolen i 2020 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. Målsætningen om fuld 

kompetencedækning indeholder alle fag og alle klassetrin og skal gælde på kommuneniveau. 

Fuld kompetencedækning betyder, at 95 % af undervisningstimerne læses af lærere med 

undervisningskompetencer svarende til linjefag. 

Ved tolærerordninger og holddelt undervisning indgår kun læreren med flest klokketimer. 

Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning 
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Figuren viser, at Helsingør Kommune har en markant positiv udvikling fra skoleåret 2012/2013 

til skoleåret 2013/2014. Der har i skoleåret 2014/2015 været fokus på at fastholde denne 

udvikling. Figuren viser imidlertid, at udviklingen er stagneret. Kompetencedækningen vil 

naturligt svinge fra år til år, men samlet set skal Helsingør Kommune leve op til målsætningen 

på 95 % i 2020. 
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Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning pr. fag
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Figuren viser kompetencedækningsgraden i de enkelte fag. Der er stor fortsat stor variation 

mellem fagene, hvilket ikke er tilfredsstillende. Center for Dagtilbud og Skoler er i dialog med 

skolerne om kompetencedækning i fag, som ligger under kommunens gennemsnit. 

Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning, pr. skole 

 

Grafen viser store udsving fra skole til skole i andelen af planlagte undervisningstimer med 

kompetencedækning. Center for Dagtilbud og Skoler vil fortsat have opmærksomhed på dette i 

dialogen med skolerne og på skolernes måde at indberette data på.  

Helsingør Kommune er i gang med kompetenceudviklingsprojektet Boost -  Innovativ Skole i 

Helsingør, som løber over tre. Dette projekt er med til at sikre, at der inden 2020 bliver fuld 

kompetencedækning på samtlige skoler. 

Inklusion 

Graferne viser andelen af elever der modtager undervisning i den almene undervisning. 

Inklusionsgraden beregnes alene på baggrund af elever i kommunale skoler. 

Indikatoren beregnes som antal elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning i 

forhold til det samlede elevtal. Det vil sige elever, der ikke modtager undervisning i 

specialklasser i forhold til det samlede antal elever.  

De kommunale skoler omfatter folkeskoler, specialskoler, kommunale ungdomsskoler og 

dagbehandlingstilbud. Private skoler omfatter friskoler og private grundskoler samt efterskoler. 

Andel af elever der modtager undervisning i den almene undervisning, Helsingør 

Kommune (bopælskommune) 
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Ovenstående figur viser at Helsingør Kommune de seneste tre år har ligget tæt på regeringens 

målsætning om, at 96 % af alle elever skal modtage undervisning i den almene undervisning. 

Tallet betragtes som værende stabilt. 

Som det fremgår af nedenstående graf, ligger Helsingør Kommune lidt over 

landsgennemsnittet. Kommunen har i hele perioden ligget stabilt med en svag positiv 

fremgang mod at nå målet om en inklusionsgrad på 96 %. 

I Helsingør Kommune har vi til stadighed fokus på området og kvaliteten i de skoletilbud, som 

elever med særlige behov modtager både i almenskolerne og i specialtilbuddene.  

Indsatserne i Inklusion2016 er ved at være forankret og der vil i løbet af 2016 i forbindelse 

med servicetjek af Inklusion, blive lavet en status på effekten af indsatserne. 
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Andel elever der modtager undervisning i den almene undervisning, hele landet.

 

Skolernes egen vurdering 

Helsingør Skoledistrikt 

Vurdering af skolens resultater i arbejdet med lokalpolitiske mål 

 Afgangsprøveresultaterne i dansk og matematik skal ligge over landsgennemsnittet 

Skoleåret 2014/2015 lå Helsingør Skole samlet set under landsgennemsnittet. Der er i 

denne sammenhæng fokus på særlige elevgrupper og elevfravær i udskolingsklasserne. 

Som konsekvens af dette er der i skoleåret 2015/2016 parallellagte dansk- og 

matematiktimer på alle årgange (dog ikke på alle matrikler) for at arbejde mere målrettet 

med holddeling og differentieret undervisning, så både de dygtige og de udfordrede elever 

kan få mere udbytte af undervisningen. 

Ligeledes peger omorganiseringen på tværs af matrikler ind i en styrkelse af de 

fagprofessionelle fællesskaber, samtidig med at skolen arbejder med at styrke elevernes 

motivation for læring. 

De faglige vejledere er i skoleåret 2015/2016 blevet tilknyttet Det Pædagogiske 

Læringscenter (PLC), og der er dermed taget første skridt i retning af, at både PLC og de 

faglige vejledere er nøglepersoner på skolen i forhold til at sikre højere faglighed og øget 

læring. 

De faglige vejlederes opgave i dansk og matematik, justeres, ligesom der pågår et arbejde 

med at sikre, at både ledere og lærere løbende har fokus på alle elevers progression og 

udvikling. Der udarbejdes et årshjul for hvert klassetrin, i forhold til læring, progression og 

opfølgning. 

 Alle børn og unge skal føle sig som en værdifuld del af fællesskabet 
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I Helsingør Skoledistrikt ses variation i forhold til elevtrivsel. Skolerne har særlig fokus på 

elevfravær i udskolingen, og har indført registrering af lektionsfravær på 7.-9. årgang, med 

mulighed for at sende sms til forældrene, hvis eleven gentagne gange forlader 

undervisningen, eller helt bliver væk fra skolen. 

Arbejdet med en større inddragelse af elevrådet og fokus på elevernes stemme generelt er 

centralt. 

I Helsingør Skoledistrikt er der fokus på at arbejde hen imod at alle børn skal få den mest 

optimale skoletid og fritidsliv. Dette betyder, at der regelmæssigt gives mulighed for, at 

elever kan få et fagligt boost, både i forhold til at genetablere færdigheder og viden, men 

også i forhold til at blive udfordret. Skolen arbejder pt. på at formalisere og beskrive dette, 

således, at de kan fastholde og udvikle denne praksis. 

Der er nedsat et hurtigt arbejdende udvalg, hvis opgave er, at beskrive læringseffekt på 

hver årgang. Dette indbefatter evaluering og anvendelse, ansvar for opfølgning på og 

behandling af data, samt en beskrivelse af hvordan dette gøres. Elevtrivsel er også 

indbefattet i dette. 

Denne plan vil træde i kraft fra august 2016, efter at være drøftet i diverse 

medarbejderfora, og efterfølgende meldt ud til skolens forældre. 

 De tosprogede elevers udbytte af undervisningen skal fortsat øges 

Der er ikke et entydigt billede af de tosprogedes elevers udbytte af undervisningen. Skolen har 

især et stort fokus på tosprogede skolebegyndere, som kommer i skole, med begrænsede 

danskkundskaber. 

 

Skolen oplever at sprogstøtte i de yngre klasser, ikke dækker behovet for at eleverne i løbet af 

et par år, lærer basisdansk på et acceptabelt og brugbart niveau til at de kan indgå i 

læringsprocesserne.  

 

Der mærkes et forøget pres på Helsingør Skoledistrikt i forhold til flygtningebørn. Både i 

forhold til disses læringsniveau, og i forhold til klassens læringsudbytte. 

 

 Alle skoler skal have samarbejde med parterne i den åbne skole 

Helsingør Skoledistrikt arbejder målrettet med eksterne samarbejdsparter. Gennem de seneste 

3 år, har de arbejdet med den entreprenante skole, hvor nogle af klasserne har samarbejdet 

med lokale virksomheder. 

Foruden forløb med billedskolen, lokal danseskole, museer mv. er skolen UNESCO skole, med 

særligt lokalt fokus på Kronborg. Nationalt har skolen fokus på Nivå og Jelling, og 

internationalt samarbejde med Libanon, Oman og i 2016 med Tyrkiet. 

For at skabe, opretholde og professionalisere kontakten til erhvervslivet, kræves at der er én 

indgang fra skolen/skolerne. Skolen overvejer hvorvidt den i samarbejde med erhvervslivet, 

skal finansiere en medarbejder, som står for denne kontakt. 

Da dette område er en vigtig del af folkeskolereformen, mener Helsingør Skoledistrikt, at det 

vil være hensigtsmæssigt, hvis kommunen havde en erhvervskoordinator til dette formål. 
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Vurdering af skolens resultater og indsatser i forhold til de obligatoriske indikatorer 

 De nationale test 

Generelt ligger disse omkring gennemsnittet. Der hvor der er afvigelser, sættes der lokalt ind. 

I Helsingør Skoledistrikt tager eleverne de frivillige nationale test året inden, den er 

obligatorisk. Dette for bl.a. at se en progression. 

Der holdes skarpt øje med resultaterne af de nationale tests, således at disse resultater 

løbende anvendes. 

 

 Afgangsprøveresultater 

Helsingør Skoledistrikts resultater ligger generelt under landsgennemsnittet i de bundne 

prøvefag, bortset fra engelsk, hvor de ligger lige over landsgennemsnittet. 

Når der tages højde for den socioøkonomiske reference, ligger Helsingør Skoledistrikt meget 

tæt på landsgennemsnittet. 

Skolen har fokus på indlæringskurven allerede fra indskolingen foruden mere konsekvent og 

målrettet brug af de faglige vejledere. Ledelse er tæt på fx ved via af regelmæssige samtaler 

med lærerne/læreteamet. 

 

 Andelen af elever på ungdomsuddannelser 

Det samlede resultat for Helsingør Skoledistrikt ligger over landsgennemsnittet efter 3 mdr. i 

forhold til påbegyndt ungdomsuddannelse. Det er et vigtigt fokuspunkt. 

 

 Kompetencedæknings-graden blandt lærerne 

85,5 % af lærerne på Helsingør Skole, har linjefag eller kompetencer der svarer til en 

linjefagsuddannelse i de fag de underviser i. Der er fokus på kompetenceløft af lærere frem 

mod 2020. 

 

 Trivslen i folkeskolen 

Der er ikke et samlet tal for hverken den faglige eller sociale trivsel i Helsingør Skoledistrikt. 

Dog kan vi se, at der er behov for, at vi arbejder bevidst og struktureret med området. Vi 

arbejder med elevkultur, samværsformer og krav til denne. 

Opfølgning både på leder- og lærerniveau, i forhold til klassernes trivselsmåling. Der 

gennemføres evalueringsmøder på årgangene i udskolingen.  

Der har i indeværende skoleår været sat særligt fokus på mobning, blandt andet ved foredrag 

med Silas Holst for elever (6.årgang + elevråd) og forældre. 

 

Espergærde Skoledistrikt 

Vurdering af skolens resultater i arbejdet med lokalpolitiske mål 

 Afgangsprøveresultaterne i dansk og matematik skal ligge over landsgennemsnittet 

Prøvekaraktererne ligger over landsgennemsnittet i dansk og matematik samlet set på 

Espergærde Skole ved prøverne i 2015.  

I forhold til den socioøkonomiske effekt varierer denne over de seneste tre år fra -0,1 i 12/13, 

til -0,7 i 13/14 til -0,5 i skoleåret 14/15. Prøvekaraktererne er løftet på de tre skoler med 
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afgangsklasser. Der er fortsat et lille potentiale i at løfte yderligere og ikke mindst få en 

kontinuitet i arbejdet med at fastholde et højt niveau fra år til år. 

Beslutningen om at skabe et udskolingsmiljø er hovedindsatsen omkring dette. Stabilt højt 

fagligt niveau og høj trivsel bygger på kvalificerede og veldrevne grundskoler, hvorfor dette 

også er et fokusområde. 

 Alle børn og unge skal føle sig som en værdifuld del af fællesskabet 

Espergærde Skoledistrikt arbejder med en samlet koordineret indsats i forhold til 

fællesskaberne i de enkelte skoler. Indsatser foregår på såvel de enkelte matrikler som på 

tværs. Understøttende funktioner som inklusionsvejledere, støttefunktioner m.v. koordineres 

ud fra et helhedsperspektiv. 

Ledelse og medarbejdere arbejder i netværk omkring realisering af politikker og mål såvel 

internt i Espergærde Skoles organisation, som eksterne deltagere i diverse netværk. 

Espergærde Skoledistrikt arbejder som en samlet enhed i forhold til de resurser, der er 

prioriterede til inklusionsarbejdet og den supplerende undervisning. Inklusionsvejledere og 

LKT- indsatser er et fælles team på tværs af skolerne, med en fælles tovholder. Indsatser og 

strategier er lagt hos det fælles ESV (Espergærde Skoles Visitation), bestående af ledere fra 

hver skoleafdeling og koordinator. På den måde sikres en sammenhængende og koordineret 

indsats. 

 De tosprogede elevers udbytte af undervisningen skal fortsat øges 

Andelen af tosprogede elever på skolerne i Espergærde er ikke signifikant. De tosprogede 

elever opnår resultater på linje med øvrige elever og følger i store træk 

uddannelsesmønstret i Espergærde Skoledistrikt – dvs. fortrinsvis i gymnasial eller 

merkantil retning. Vejleder for dansk som andet sprog koordinerer området og indgår i 

udviklingsarbejde om, hvordan de faglige vejledere bruges. 

 Alle skoler skal have samarbejde med parterne i den åbne skole 

Der er etableret samarbejdsflader med de lokale idrætsforeninger. I takt med realiseringen 

af omorganiseringen af Espergærde Skoledistrikt udbygges eksisterende samarbejde med 

idrætsforeningerne, ungdomsuddannelser m.fl. 

Vurdering af skolens resultater og indsatser i forhold til de obligatoriske indikatorer 

 De nationale test 

Overordnet placerer skolerne i Espergærde sig tilfredsstillende i de nationale test. 

Espergærde Skoledistrikts vision er at være et fagligt fyrtårn i Nordsjælland. Derfor ønsker 

skolen at styrke de faglige resultater i De nationale test. Der er i skoleåret 2015/2016 

etableret et pædagogisk udviklingsprojekt centreret omkring de faglige vejledere med 

henblik på at styrke faglighed og trivsel. 

 

 Afgangsprøveresultater 

Skolens resultater ligger over landsgennemsnittet. Effekt af udvikling af de faglige 

vejlederes arbejde skal gerne give endnu højere afgangskarakterer. Etablering af 

udskolingsmiljø skal også være med til at sikre endnu højere afgangskarakterer. 

 

 andelen af elever på ungdomsuddannelser 
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Skolens andel af elever der går i ungdomsuddannelse ligger over landsgennemsnittet. 

Etablering af udskolingsmiljø skal skabe endnu bedre overgange og sikre at endnu flere der 

begynder i ungdomsuddannelse. 

 

 kompetencedæknings-graden blandt lærerne 

Kompetencedækningen blandt lærerne er under gennemsnit i flere fag. Boost-projektet 

skal medvirke til at øge graden af kompetencedækning. 

 

 Trivslen i folkeskolen 

Elevtrivslen er på et gennemsnitligt niveau. Der etableres procedure/koncept for hvordan 

der arbejdes med trivselsmålinger for de enkelte klasser. Endvidere for hvordan og hvilken 

kommunikation der skal være omkring trivslen. 

Snekkersten Skoledistrikt 

Vurdering af skolens resultater i arbejdet med lokalpolitiske mål 

 Afgangsprøveresultaterne i dansk og matematik skal ligge over landsgennemsnittet 

Både inden for fagene dansk og matematik ligger skolen i 14/15 marginalt under 

landsgennemsnittet, men er i positiv udvikling ift. de foregående år. 

Det skal bemærkes at ADHD afdelingen prioriterer, at deres elever deltager i 

afgangsprøverne. Disse resultater tæller med i distriktets samlede resultat. 

Skolen forventer en positiv faglig udvikling i forlængelse af vores nye organisering, hvor 

faserne samles på færre matrikler og dermed forventet stærkere faglige fællesskaber. 

 

 Alle børn og unge skal føle sig som en værdifuld del af fællesskabet 

Som et led i at arbejde inkluderende er der blevet etableret indskolings- og 

udskolingsspecialtilbud på skolen. Disse tilbud sikrer mindre grad af eksklusion af elever til 

specialskoler. Dette giver i etableringsfasen øgede udgifter for skolen. 

Skoleåret 2015/2016 er andet år med High Performance-initiativet. Indsatsen er målrettet 

højt begavede/højt præsterende elever. Tilbuddet er udvidet til at blive givet på alle 

klassetrin. 

Der er gode resultater med trivselsteam, der støtter op omkring enkeltelever og klasser. 

Brugen af inklusionsvejledere skal udvikles. 

 De tosprogede elevers udbytte af undervisningen skal fortsat øges 

En ny struktur med indskolings/mellemtrins skoler og en udskolingsskole, forventes at 

kunne skabe større grad af positiv udvikling for alle elever, herunder også de 2-sprogede 

elever. 

Der er kontinuerligt fokus på området og skolens Dansk som andetsprogs-vejleder arbejder 

fokuseret bl.a. ved at vejlede kolleger i konkrete værktøjer til al undervisning. 

 Alle skoler skal have samarbejde med parterne i den åbne skole 

Skolerne i Snekkersten arbejder fortsat på at inddrage eksterne interessenter i elevernes 

undervisning. Der arbejdes på flere planer i organiseringen.  

Det prioriteres at personalet kan planlægge læringsforløb med aktiviteter ud af huset, samt 

invitere gæster ind i undervisningen. Overordnet har ledelsen eksempelvis faciliteret 

samarbejde om et stort skakprojekt i indskolingen, hvor der er koblet forskning på. Et 
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andet eksempel på samarbejde er aftalen med Erhvervsguiderne der er en fondsbaseret 

frivilligt drevet organisation, der tilbyder mentorer til udskolingselever med behov for en 

håndsrækning. 

Vurdering af skolens resultater og indsatser i forhold til de obligatoriske indikatorer 

 De nationale test 

Skolens resultater i de nationale test ligger på de to største afdelinger under 

landsgennemsnittet i dansk i indskolingen og på mellemtrinnet. På 8. klassetrin præsterer 

elever til gengæld enten på niveau med landsgennemsnittet eller lidt over. 

 

I matematik ligger resultaterne omkring middel eller lige under i både 3. og 6. klasse. Der 

kan ikke peges på noget enkeltområde der skal fokuseres på. Vurderingen er, at der skal 

sættes ind bredt med en generel fokus på undervisningen i både indskolingen og 

mellemtrinnet. 

Anvendelse af struktureret skak-spil i SFO-tiden er for skoleåret 2015/2015 udvidet til alle 

tre matrikler i indskolingen. Dette forventes at have indflydelse på resultaterne i 

matematik. Der iværksættes en nærmere analyse af resultaterne sammen med de faglige 

vejledere, ligesom der arbejdes med standardiserede tests på alle årgange. Der skal være 

øget fokus på faglig ledelse på området.  

 

På skolens mindste afdeling ligger eleverne over landsgennemsnittet i alle nationale test 

tæt på andre med tilsvarende socioøkonomisk profil.  

Dansk 2. klasse, tekstforståelse ligger markant over landsgennemsnittet – og afkodning i 6 

klasse- ligger ligeledes markant over. 

 

Fra skoleåret 2015/2016 ændres organiseringen af indskolingen med fokus på at 

sammenhængen i overgangen fra børneklasse til 1. klasse bliver bedre. De dansklærere og 

matematiklærere der skal undervise klasserne fra 1. klasse har sammenlagt 8 lektioner 

ugentligt i børnehaveklassen. Der planlægges med yderligere tiltag der vil løfte det faglige 

samarbejde mellem børnehaveklasseledere og lærere udgangspunktet er international 

forskning indenfor matematisk og sproglig udvikling og indlæring. 

 

Generelt har Skolerne i Snekkersten en øget fokus på faglig ledelse og fokuserede 

indsatser fra de faglige vejleder på læringsmålstyret undervisning. Disse tiltag ventes at 

understøtte bedre resultater også på 6. klassetrin. 

 

 Afgangsprøveresultater 

Der er en positiv udvikling i engelsk og matematik, hvorimod fysik og dansk har udviklet 

sig negativt. Skolen forventer en positiv faglig udvikling i forlængelse af den nye 

organisering, hvor faserne samles på færre matrikler og dermed forventet stærkere faglige 

fællesskaber. 

 

 andelen af elever på ungdomsuddannelser 

Andelen af elever der er i uddannelse 15 mdr. efter 9. klasse er i 2014 over kommunens 

gennemsnit på afdeling Borupgård og markant under kommunens gennemsnit på 

Rønnebær Allé. Det forventes, at tallene for 2015 og årene frem vil vise en positiv udvikling 

som en positiv konsekvens af samling af udskolingsafdelingen på Rønnebær Allé. 
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 kompetencedæknings-graden blandt lærerne 

Skolen mangler i særlig grad kvalificerede lærere indenfor historie og naturfag. Gennem 

Boost vil der ske en opkvalificering af lærerne indenfor de højst prioriterede områder. 

 

 Trivslen i folkeskolen 

Ved sidste trivselsmåling kan skolen vurdere om der sker positiv udvikling i de enkelte 

klasser. På baggrund af dette kan vi sætte særlige indsatser i værk. I alle klasser er der 

udarbejdet handleplaner og der følges løbende op. 

 

Hellebækskolen 

Vurdering af skolens resultater i arbejdet med lokalpolitiske mål 

 Afgangsprøveresultaterne i dansk og matematik skal ligge over landsgennemsnittet 

Afgangsprøveresultatet i dansk ligger på 7,9 mod landsgennemsnittes 6,9. 

Hellebækskolens resultat i matematik er på 7,2 og her er landsgennemsnittet på 7,0. 

Hellebækskolen er kendetegnet ved at have en forholdsvis homogen elevgruppe og der er 

stor forældreopbakning og bevågenhed. Det sætter en naturlig fokus på elevernes 

faglighed. Gennem de sidste tre år er der blevet arbejdet med holddeling i udskolingen for 

at skabe øget fokus på en differentieret læring og varieret undervisning. Det vurderes, at 

dette har styrket elevmotivationen og givet læreren et nyt fokus på udbyttet af 

undervisningen. 

I matematik arbejder skolen videre på at hæve gennemsnittet via en systematisk tilgang til 

den enkelte elevs potentiale. 

 Alle børn og unge skal føle sig som en værdifuld del af fællesskabet 

I skoleåret 14/15 har Hellebækskolen påbegyndt etableringen af to ressourcecentre på 

skolen. Ressourcecentrene skal på hver afdeling udbyde støttende undervisning, faglige 

kursusforløb og arbejde med trivselsindsatser i klasserne. 

Derudover etableres to ressourceklasser, som skal sikre særlig tilrettelagt undervisning og 

social trivsel for særlig udsatte elever. Eleverne har et varierende antal lektioner fra 8-20 

ugentligt i ressourceklassen. 

Ressourcecentrene har tilknyttet et team af lærere/pædagoger, som dels har faste 

lektioner i ressourcecenteret og dels er undervisere ude i elevernes stamklasse. 

Målet er sikre gode lærings- og trivselsvilkår for alle elever også de, som er udfordrede i 

forhold indlæringsvanskeligheder, opmærksomhedsforstyrrelse eller autisme. 

Hellebækskolen har stor nytte af kommunens nyetablerede kompetencecentre. Det er en 

enkel og tilgængelig måde at få sparring og vejledning til forståelse og forandring af 

udfordringer i skolelivet for både enkelte elever og læringsmiljøer. 

Skolen ønsker også på denne måde at øge medarbejdernes faglige kompetencer og 

muligheder for at skabe tidlige forbyggende indsatser for at sikre mest mulig trivsel og 

læring for alle elever. 

 De tosprogede elevers udbytte af undervisningen skal fortsat øges 
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Der er ingen forskel på tosprogede og de øvrige elevers udbytte af undervisningen. En 

ganske lille gruppe af tosprogede elever og dermed også en forholdsvis lille indsats på 

området.  

 Alle skoler skal have samarbejde med parterne i den åbne skole 

SFO’en benytter sig af den lokale Nordkysthallen til mange bevægelsesaktiviteter flere 

gange om ugen, og i skoleåret 2014/15 er der et samarbejde med lokale Håndboldklub og 

Borsholm fodboldklub. Formålet med dette har været at udbrede kendskabet til 

foreningslivet i Ålsgårde og give de yngste elever mulighed for at afprøve 

holdsportsgrenene. 

Vurdering af skolens resultater og indsatser i forhold til de obligatoriske indikatorer 

 De nationale test 

Resultaterne fra de nationale tests i dansk og matematik ligger over landsgennemsnit på 

alle klassetrin. Dette gælder også, når resultaterne ses i en socioøkonomisk reference. Her 

ligger resultaterne for Hellebækskolen enten på niveau eller over niveau i forhold til 

sammenlignelige skoler.  

I de nationale tests i de øvrige fag er billedet det samme. Her ligger Hellebækskolen også 

på eller over niveau i forhold til landsgennemsnit. 

I de nationale tests i engelsk for 7. klasse ligger resultatet for Hellebækskolen væsentlig 

over landsgennemsnit.  

 

Fremover vil der være større fokus på resultaterne af de nationale tests samt øvrige tests, 

således at ledelsen sammen med de faglige vejledere vil iværksætte tiltag, som kan hæve 

niveauet for enkelte årgange eller klasser. 

Det pædagogiske læringscenter skal gøres mere synligt, således at alle lærere kender til 

vejledernes kompetencer, og hvordan de faglige vejledere kan anvendes til at hæve 

niveauet for eleverne. 

 

 Afgangsprøveresultater 

Hellebækskolen ligger over landsgennemsnittet og præsterer desuden som en af 

kommunens bedste skole. Skolens udskolingsmodel har vist sig at styrke elevernes 

faglighed, det afspejler sig tydligt i afgangskaraktererne i skoleåret 14/15. 

Udskolingsmodellen som deler skoleåret op i 4 perioder af 10 uger, med en evaluering af 

den enkelte elevs faglige udvikling i løbet af de 4 perioder giver et godt instrument til 

sikring af den samlede udvikling hos eleverne.  

Fremover vil elevernes udbytte af undervisningen blive yderligere udbygget med 

indførelsen af Meebook som evalueringsredskab. 

 

 Andelen af elever på ungdomsuddannelser 

Hellebækskolens andel af elever der er i gang med en ungdomsuddannelse 57,5 % 

mod landsgennemsnittet på 42,3 % 

Hellebækskolen har mange elever, der tager på efterskole eller er på udvekslingsophold i 

udlandet. Derfor er det svært at hæve procentdelen efter tre måneder. Andelen er langt 

højere efter 1 år. 

 

 Kompetencedæknings-graden blandt lærerne 
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Kompetencedækning på Hellebækskolen er på 77,7 % mod landsgennemsnittets 81,6 %. 

Skolen arbejder på at uddanne alle lærere, så tallet nærmer sig 100 %.  

På fagområder hvor skolen kompetencemæssigt fremover kan blive udfordret, er der 

planlagt og påbegyndt en efteruddannelsesstrategi, således, at Hellebækskolen også 

fremover vil have en personalesammensætning, som kan dække alle skolens fag på alle 

klassetrin. 

 

 Trivslen i folkeskolen 

Resultatet af den nationale elevtrivselsundersøgelse i foråret viser, at Hellebækskolens 

elevtrivsel ligger på landsgennemsnit med enkelte små udsving. 

Det er skolens mål generelt at ligge over landsgennemsnit i forhold til elevtrivsel, og derfor 

vil der hvert år blive udvalgt områder, som kan hæve elevernes trivsel. Efter sidste 

elevtrivselsundersøgelse er der blevet sat fokus på, at lærerne skal sørge for, at elevernes 

idéer bliver brugt i undervisningen. 

  

 

Hornbæk Skole 

Vurdering af skolens resultater i arbejdet med lokalpolitiske mål 

 Afgangsprøveresultaterne i dansk og matematik skal ligge over landsgennemsnittet 

Landsgennemsnittet for dansk er samlet set 7,03. Hornbæk Skole ligger på 6,91. Hornbæk 

Skole ligger dermed fortsat under landsgennemsnittet med 0,12. 

Den mundtlige fremstilling er rigtig god, men der er behov for opmærksomhed omkring 

læsning og retskrivning. 

Når der kigges over en treårig periode, er der en klar fremgang i danskfaget. Det er meget 

tydeligt, at det er den mundtlige præstation, der trækker op på dette. Dette skyldes 

formentligt, at skolen har stort fokus på elevpræsentation af projektarbejder og andre former 

for mundtlig fremstilling.  

Der er iværksat nye målsætninger og indsatsområder for læseforståelse i indskolingen og 

mellemtrinnet i dette skoleår. Dette er koordineret med konsulener fra Uddannelseshuset. 

Dette samarbejde har medført et kompetenceløft af lærerne, som nu bruger CD-ord og Nota i 

alle fag. 

Tiltag for kommende skoleår er ligeledes at udarbejde mål og indsatser for læsning og 

retstavning i udskolingen. Målet skal blandt andet være, at skolens dygtige elever præsterer 

endnu bedre.  Dette vil ligeledes ske i samarbejde med Uddannelseshuset og vil også medføre 

kompetenceudvikling.  

Landsgennemsnittet for matematik samlet set er på 7,15. Hornbæk Skole ligger på 7,58. 

Skolen ligger over landsgennemsnit i både problemløsning og færdighedsregning. 

Over en treårig periode er der en klar fremgang i prøveresultaterne i matematik. Dette hænger 

formentlig sammen med, at man i skolens struktur har valgt et tæt samarbejde mellem lærere 

med undervisningskompetence i faget. Strukturen har ligeledes givet mulighed for en større 

differentiering, da undervisningen har været udbudt på mindre hold. 

Skolen er god til at udfordre de dygtigste elever i matematik. Dette kan vi se, da mange flere 

scorer de højeste karakterer i matematik.  
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Der er iværksat nye målsætninger og indsatsområder for ”tidlig matematikindsats” i 

indskolingen og mellemtrinnet i dette skoleår. Dette er koordineret med konsulener fra 

Uddannelseshuset. Dette samarbejde har medført et kompetenceløft af lærerne, som nu 

bruger CD-ord og Nota i alle fag. 

Selvom skolens elever præstere rigtig godt i matematik, vil der blive igangsat tiltag. Der skal 

ligeledes udarbejdes mål og indsatser for matematik i udskolingen. Målet skal blandt andet 

være, at skolens dygtige elever præsterer bedre. Dette vil ligeledes ske i samarbejde med 

Uddannelseshuset og vil også medføre kompetenceudvikling.  

 Alle børn og unge skal føle sig som en værdifuld del af fællesskabet 

Hornbæk Skole har en klar vision om, at ingen elever skal føle sig alene.  

I trivselsmålingerne bliver eleverne spurgt til, om de føler sig alene i skolen. Her svarer 8 % af 

elever på 0.-3. årgang, at de tit føler sig alene. Landsgennemsnittet er på 6 %. Skolen har 

derefter arbejdet med trivslen i indskolingen og efter et par måneder foretaget en ny måling, 

som viser en stor fremgang. 

På 4.-9. årgang svarer 4 % at de meget tit eller tit føler sig ensomme. Landsgennemsnittet er 

6 %. Her har der ligeledes været dialog og indsatser for eleverne og en efterfølgende måling, 

der ligeledes har vist en mindre fremgang. 

Skolens ledelse og ressourcecenter har løbende dialog med årgangsteamene og elevtrivsel, 

elevfravær, klasserumsledelse og samarbejde.  

I indskolingen er der specifikt et indsatsområde omkring tryghed i læringsmiljøet. 

 De tosprogede elevers udbytte af undervisningen skal fortsat øges 

Hornbæk Skole har for øjeblikket ikke særlige indsatser for tosprogede elever. De elever, der 

har forældre med et andet modersmål mødes gennem almindelig differentiering og 

holddannelse i undervisningen. 

Da skolen historisk ikke har haft ret mange elever med to-sprogsudfordringer, har der ikke 

været oparbejdet stærke kompetencer og en stringent praksis indenfor dette område.  

Fremover vil skolens ressourcecenter to gange årligt gøre status på de tosprogede elever. 

Herefter vurderes det, om der skal være særlige indsatser omkring disse elever. 

 Alle skoler skal have samarbejde med parterne i den åbne skole 

Skolen har igennem det seneste 1½ år udviklet sig i en positiv retning. Specielt i 

projektperioder - 12 af skolens 40 uger - har skolen et tæt samarbejde med mange parter i 

civilsamfundet. I det hele taget arbejdes der intenst med problemstillinger fra det virkelige liv. 

Skolen har sammen med Musikskolen søgt og fået midler i Kunstfonden til et treårigt projekt, 

hvor alle elever fra 3.-4. årgang spiller instrument på små hold på 6-7 elever en time om 

ugen. Underviserne er instrumentlærere fra Musikskolen. I samarbejdet indgår 

kompetenceudvikling af skolens musiklærere i forhold til instrumentundervisning og didaktik i 

forhold til musikskolelærerne. 

Skolen ønsker sig flere samarbejder med erhvervslivet og har i den forbindelse ansøgt om et 

eksternt medlem i skolebestyrelsen, der repræsenterer dette. 
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På tegnebrættet ligger ligeledes et struktureret samarbejde med idrætsforeningerne i Hornbæk 

samt folkebiblioteket. Skolen vil gerne indgå i disse samarbejder, når de kan bidrage med 

noget merværdi i form af læring. Dertil skal parterne også være enige om en pædagogisk 

tilgang til eleverne. En udfordring i disse samarbejdsprojekter er fortsat det økonomiske 

aspekt. 

Vurdering af skolens resultater og indsatser i forhold til de obligatoriske indikatorer 

 De nationale test 

Der er en tendens til, at skolen har lidt færre elever i kategorierne ”fremragende” og ”rigtig 

god” end landsgennemsnittet. Til gengæld er der også færre elever i kategorien ”mangelfuld” 

og ”ikke tilstrækkelig” end landsgennemsnittet. 

Der kunne ligeledes være en tendens til, at skolens elever præsterer bedst på de mere 

abstrakte fagområder og lidt dårligere på færdighedsniveauet. 

 

Matematik i indskolingen placerer sig alt for lavt. Dette skyldes blandt andet at 

kompetencedækningen har været lille. 

 

Der er specifikke årgange, hvor de nationale test viser en for ringe præstation i forhold til 

afkodning i dansk.  

I engelskfaget præsterer mange elever i den bedste kategori. 

 

I skolens holddannelsesforløb vil der være et større fokus på, at også de dygtigste elever bliver 

udfordret. Derudover etableres samarbejde med erhvervsskolerne om Master Classes. 

Der er behov for et fokus på differentieret træningsarbejde i undervisningen. På flere årgange 

er dette lagt ind som faste morgenbånd. Øvrige årgange har planlagt dette på andre 

tidspunkter af dagen. 

Der er igangsat efteruddannelsesforløb, således at flere lærere i indskolingen får 

undervisningskompetence i matematik. 

Der er etableret et samarbejde med kompetencecenteret på specifikke årgange, hvor arbejdet 

med afkodning har vist sig at være et opmærksomhedspunkt. 

 

 Afgangsprøveresultater 

Overordnet ligger Hornbæk Skole over landsgennemsnittet i de samlede prøver.  

Når de socioøkonomiske referencer tages i betragtning bør det samlede karaktergennemsnit 

dog ligge højere. 

Hornbæk Skole en tendens til at klare sig rigtig godt i de mundtlige fag. 

 

Skolen vurderer, at der vil være mest udviklingspotential på det danskfaglige område. 

Indsatser i forhold til dette er beskrevet under nationale test. 

 

 andelen af elever på ungdomsuddannelser 

De seneste to år afspejler en tendens, hvor 52-53 % af skolens elever ønsker at fortsætte på 

en Ungdomsuddannelse. 

Der er en tendens til, at flere elever end gennemsnittet for kommunen vælger efterskole eller 

10. klasseskole. 

Hornbæk Skole har et mindre frafald, sådan at den efter tre måneder ligger lidt over 

kommunegennemsnittet. 
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15 måneder efter (hvor dem fra efterskole og 10. klassestilbud også er med) ligger skolen på 

89,8 %. Det er endnu for langt fra det nationale mål om 95 %, men dog over både lands- og 

kommunegennemsnit. 

Det ligner derfor en tendens til, at skolen lykkes med at vejlede elever i forhold til 

uddannelsesvalg, således at frafaldet er mindre end gennemsnittet. 

 

Skolen har etableret samarbejder med Helsingør Gymnasium og Erhvervsskolen Nordsjælland. 

Med gymnasiet har der været et fælles læringsforløb, som undervisere fra begge steder har 

planlagt sammen. 

Hornbæk Skolen og Hellebækskolen har et samarbejdsprojekt med Erhvervsskolen, hvor der 

udbydes Master Classes for skolens dygtigste elever. Desuden har rektor fra Erhvervsskolen 

repræsenteret i to år været eksternt medlem i skolebestyrelen. 

 

 kompetencedæknings-graden blandt lærerne 

Hornbæk Skole har en stor fremgang i forhold til kompetencedækningen. Vi ligger i denne 

måling langt over gennemsnittet. 

 

Dette skyldes blandt andet, at skolen har organiseret undervisningen ved hjælp af 

holddannelse, således at der er mindst én lærer med undervisningskompetence på årgangene, 

som har parallellagte skemaer. Det betyder, at læreren med undervisningskompetence har 

ansvaret for årsplaner og undervisningsforløb i faget, samt at eleverne på årgangen ved hjælp 

af holddannelse alle kan undervises af denne lærer. 

 

Skolens positive faglige udvikling tyder på, at det bærer frugt at organisere skolen ved hjælp 

af holddannelse. Alligevel skal man i modellen være opmærksom på, at der kan være en risiko 

for, at underviserne strukturer undervisningsforløbene på en måde, hvor det reelt ikke er den 

lærer med undervisningskompetence, der tilrettelægger undervisningsforløb og underviser 

eleverne. 

 

Der vil i de kommende år være et opmærksomhedspunkt omkring dette fra nærmeste leder, 

således at eleverne reelt sikres undervisning af lærere med undervisningskompetence i fagene. 

 

 Trivslen i folkeskolen 

Hornbæk Skole placerer sig på et middelniveau i den sociale trivsel, men under middel i den 

faglige trivsel. Eleverne oplever med andre ord ikke den reelle fremgang, som 

afgangsprøveresultaterne viser. 

Det er Hornbæk Skoles vision, at eleverne skal have ”læringsoplevelser” og dermed er dette et 

vigtigt fokusområde for skolen. 

Skolen har i de kommende år et indsatsområde omkring synlig læring. Et værktøj til dette er 

læringsportalen MeeBook. Derudover er et fokusområde klasserumsledelse, hvor årgangsteam 

sammen beslutter tiltag. Herunder hvordan læringsmål formidles til eleverne i undervisningen. 
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Tikøb Skole 

Vurdering af skolens resultater i arbejdet med lokalpolitiske mål 

 Alle børn og unge skal føle sig som en værdifuld del af fællesskabet 

Tikøb Skole vurderer, at arbejder med trivsel fungerer godt både set i forhold til trivsel for den 

enkelte og i forhold til trivslen i klasserne. Der er en god dialog mellem bestyrelse og skolens 

ledelse i forhold til forældresamarbejdet og arbejdet i elevrådet. 

Tikøb skole vurderer, at der stadig er del udfordringer omkring systematisering og 

professionalisering af inklusionsarbejdet (Inklusion 2016). Bl.a. kan arbejdet med 

Familiedialog.dk og de faglig vejledning styrkes yderligere i de kommende år. 

Målsætningen om at skabe trygge overgange i barnets liv vil fortsat være et fokusområde. 

Tikøb Skole vil opprioritere området vedr. inklusion både ved at styrke vejlederområdet, og 

ved at øge specialundervisningsindsatsen og særligt tilrettelagte forløb. 

Målsætningen om ’at alle elever skal blive så dygtige som de kan’ betyder desuden, at de 

dygtige og talentfulde elever vil være et prioriteret indsatsområde i de kommende år. 

 De tosprogede elevers udbytte af undervisningen skal fortsat øges 

Tikøb skole har under 5 % elever som er tosprogede. 

Tikøb Skole kan med fordel samarbejde med et nabodistrikt omkring DSA (dansk som 

andetsprog) og vejlederopgaven. 

 Alle skoler skal have samarbejde med parterne i den åbne skole 

Tikøb Skole har tradition for en stærk og god opbakning fra byens borgere, foreninger og 

omkringliggende erhvervsliv. Det vurderes, at dette danner et solidt grundlag for arbejdet med 

den åbne skole.   

Vurdering af skolens resultater og indsatser i forhold til de obligatoriske indikatorer 

 De nationale test 

Tikøb skole vurderer, at skolens resultat i de nationale test ligger på niveau med 

landsgennemsnittet. Skolen vurderer, at den understøttende undervisning og fordelingen af 

ressourcer i forhold til elever med særlige behov understøttes optimalt med den nuværende 

to-lærerordning og skolepædagoger.  

I enkelte klasser er der stor spredning i elevernes faglige niveau. Der arbejdes her målrettet 

med særligt tilrettelagte forløb med to-lærerordning og LKT indsats (læsetræningsforløb, 

projektforløb efter principperne i Ugeskemarevolutionen), ligesom den understøttende 

undervisning/faglige fordybelse vurderes til i højere grad end i dag at kunne realisere bedre 

resultater. 

 

 kompetencedæknings-graden blandt lærerne 

Tikøb skole vurderer, at der med initiativet omkring et samlet kompetenceløft i Helsingør 

kommune (Boost) er skabt et grundlag for at der senest i 2020 er en fuld 

kompetencedækningsgrad på Tikøb Skole.  

Det vurderes, at der med fordel kan samarbejdes med en fælles ressourceudnyttelsesmodel 

med et nabodistrikt for at kunne imødekomme kravet om at der senest i 2020 er en fuld 

kompetencedækningsgrad på Tikøb skole.   
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 Trivslen i folkeskolen 

Tikøb skole samarbejder systematisk med fællesbestyrelsen om udviklingen af 

trivselsfremmende aktiviteter.  

På baggrund af den årlige trivselsmåling er det Tikøb Skoles vurdering, at trivslen ligger på 

niveau og på enkelte områder væsentligt over landsgennemsnittet.  

Forældrekredsen har et stærkt sammenhold, som er gavnligt både i forhold til den enkelte elev 

og i forhold til fællesarrangementer og aktiviteter.  

Skolen er i samarbejde med forældrene ved at udvikle et koncept med forældrevalgte ’trivsels-

ambassadører’   

10. Klasseskolen Øresund 

Vurdering af skolens resultater i arbejdet med lokalpolitiske mål 

 Afgangsprøveresultaterne i dansk og matematik skal ligge over landsgennemsnittet 

Afsættet for denne vurdering er, om eleverne har flyttet sig i forhold til deres resultater fra 

9.klasse. Resultaterne i skoleåret 2014/15 er meget tilfredsstillende. 

Skolen skal arbejde videre med den faglige udvikling i form af fortsat fokus på didaktik, set i 

forhold til den gruppe af elever, der går på skolen det pågældende år, da der er stor variation i 

elevgruppen fra år til år. 

 Alle børn og unge skal føle sig som en værdifuld del af fællesskabet 

Det er skolens vurdering, at der bliver skabt gode rammer, så de unge kan finde fællesskaber, 

som de kan have gavn af både i skolen og i fritiden. 

Via linjestrukturen får mange unge mulighed for at afprøve sig selv i forskellige kontekster. 

Skolen bestræber sig på at skabe rammer og rum, så den unge kan føle sig set og kan få den 

undervisning, som udfordre dem fagligt.  

I skoleåret 2014/15 blev der arbejdet med begrebet ”uddannelsesparat” for at sikre en 

ensartethed i måden, der taltes om det på. Derudover var skolen optaget af de nye 

læringsmål. Der blev arbejdet med forståelsen af, hvad det betyder for undervisningen, 

herunder evalueringen af den enkelte elev.  

Skolen skal fortsat have fokus på at udnytte de muligheder der er, så de unge, der er 

udfordret, får et skoletilbud, der får dem til at opleve sig selv som en del af et socialt og 

fagliget fælleskab. 

Arbejdet med evaluering vil få øget fokus i forbindelse med arbejdet omkring Mee-book, som 

nu har nogle værktøjer, der kan hjælpe til at systematisere dette arbejde. 

 De tosprogede elevers udbytte af undervisningen skal fortsat øges 

I den 1 årige struktur er dette en opgave, som kræver særlig opmærksomhed, da gruppen af 

tosprogede elever er kompleks. Skolen afprøver kontinuerligt nye tilbud og måder at 

organisere sig på.  

Fra skoleåret 2015/16 blev der arbejdet med området som en del af alle fag. Arbejdet har 

bestået i at alle lærere tænker dansk2 ind i deres undervisning og på bagrund af gennemført 
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undervisning stiller de en ”praksis fortælling” til rådighed for kollegaer til vidensdeling for at 

kvalificere dansk2 undervisningen. 

 Alle skoler skal have samarbejde med parterne i den åbne skole 

Skolen har igennem mange år haft samarbejdspartnere fra interesseorganisationer, 

erhvervsliv, idrætsforeninger, ungdomsuddannelser, kulturinstitutioner m.m. Samarbejdet 

giver de unge et større perspektiv på samfund og ikke mindst på egne muligheder.  

Samarbejdet med ungdomsuddannelserne/erhvervsliv skal styrkes yderligere. Hvilket der er 

ved at blive udarbejdet nye rammer for. 

Vurdering af skolens resultater og indsatser i forhold til de obligatoriske indikatorer 

 Afgangsprøveresultater 

Prøveresultatet i skoleåret 2014/15 er meget tilfredsstillende. Der er stor fremgang i elevernes 

resultater fra deres afgangsprøver i 9. klasse til resultaterne i 10. klasse. 

 

 andelen af elever på ungdomsuddannelser 

Det ser ud til at andelen af elever, som starter på en ungdomsuddannelse er mindre end 

tidligere. Dette undrer, da elevgruppens afgangsprøveresultat har givet dem alle muligheder 

for at starte på en ungdomsuddannelse. Skolen er i samararbejde med UU ved at finde 

forklaringer på dette samt have fokus på, hvordan billedet kan blive ændret. 

 

 kompetencedæknings-graden blandt lærerne 

Alle lærere har linjefag eller andre kompetencegivende uddannelser fx cand.mag. i de fag, de 

underviser i. 

 

 Trivslen i folkeskolen 

10. klasse har ikke deltaget i trivselsmålinger. Skolens egne undersøgelser viser, at de unge 

trives godt på skolen. 

Helsingør Ungdomsskole, Alternativklasserne 

Vurdering af skolens resultater i arbejdet med lokalpolitiske mål 

 Afgangsprøveresultaterne i dansk og matematik skal ligge over landsgennemsnittet 

Skolens resultater er tilfredsstillende, set i relation til elevgruppens manglende kompetencer 

ved skolestart - særligt i faget matematik. Der er løbende fokus på læring frem mod at gøre de 

unge uddannelsesparate. 

 Alle børn og unge skal føle sig som en værdifuld del af fællesskabet 

A. Klasse-eleverne føler, at de hører til et sted, men med en overvejende del af unge der 

ikke magter fællesskaber på grund af manglende personlige kompetencer, er det en daglig 

udfordring at træne fællesskabet. 

Skolen arbejder inkluderende i forhold til en uddannelsesparathed hos de unge, så de bliver 

en del af ungdomsuddannelsessystemet. Familiedialog anvendes i samarbejdet med alle 

elever og familier. 

Lærernes professionelle kompetencer styrkes ved ugentligt at have fokus på elevplanen 

som et redskab i dialogen den unge, læreren og forældre. 
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Den tidlige forebyggende indsats i A. Klasserne handler om intensiveret samarbejde med 

Helsingung og BUF, samtidig er der et øget samarbejde med UU, da uddannelsesreformen 

har gjort det sværere for de unge at få adgang til og gennemføre en erhvervsuddannelse. 

 De tosprogede elevers udbytte af undervisningen skal fortsat øges 

Skolen bruger Familiedialog som værktøj til at de tosprogede elever får større udbytte af 

undervisningen, da tæt dialog og hyppig opfølgning med familien er forudsætningen for, at de 

tosprogede elever kommer i god trivsel, får øget selvtillid og tiltro til skolesystemet. 

 Alle skoler skal have samarbejde med parterne i den åbne skole 

A. Klasserne samarbejder med alle relevante partnere afhængigt af elevgruppen 

Vurdering af skolens resultater og indsatser i forhold til de obligatoriske indikatorer 

 De nationale test 

A. Klasserne deltager ikke i de nationale test, da der ikke længere går 8.klasses elever på 

skolen. 

 

 Afgangsprøveresultater 

Samlet set afspejler resultaterne, at eleverne ofte har haft flere år med stort skolefravær på 

grund af forskellige personlige og sociale udfordringer. Skolen vurderer på den baggrund at 

resultatet er tilfredsstillende, da flere elever kun når få måneders undervisning i A. Klasserne 

før FA9 prøven.  

Ungdomsskolens kompetencecenter arbejder frem mod en ny samarbejdsmodel med 

folkeskolerne for de ikke uddannelsesparate elever i folkeskolen, som vil kunne understøtte en 

forbedring af elevernes resultater ved FA9. 

 

 andelen af elever på ungdomsuddannelser 

Andel af elever som går videre i en ungdomsuddannelse vurderes at være lav – omkring 25 %. 

Hvis denne andel skal stige, skal skolen have mulighed for at komme tidligere ind i de unges 

liv, så indsatserne kan nå at få den ønskede effekt. Den nye samarbejdsmodel skal være med 

til at løse dette. 

 

 kompetencedæknings-graden blandt lærerne 

Skolen har en kompetencedækningsgrad på 100 %. Skolen arbejder på at fastholde dette. 

 

 Trivslen i folkeskolen 

Trivsel er omdrejningspunkt for al læring. Dette understøttes via en udvidet indsats både i 

forhold til elevernes trivsel i skolen men også generelt i deres ungdomsliv og i deres familie. 

 

Behandlingsskolerne Bregnehøj/Løvdal 

Vurdering af skolens resultater i arbejdet med lokalpolitiske mål 

 Afgangsprøveresultaterne i dansk og matematik skal ligge over landsgennemsnittet 

Da skolen kun har elever til over med 7. klasse, aflægges der ikke afgangsprøver. 

 Alle børn og unge skal føle sig som en værdifuld del af fællesskabet 
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Eleverne har alle komplekse skoleforløb bag sig og har typisk ikke været en inkluderet del af 

det miljø, som de kommer fra. Skolen arbejder derfor intenst på at få skabt fællesskaber, som 

eleverne kan opleve sig som værende en værdifuld del af og selv bidrage til. 

Eleverne har svømning på hold med elever fra almenskolerne. Dette er en værdifuld træning 

for del. 

• De tosprogede elevers udbytte af undervisningen skal fortsat øges 

Der bliver arbejdet med individuelle handleplaner for alle elever. For de tosprogede elever 

indgår specifikke mål vedrørende dette i handleplanerne. 

 

• Alle skoler skal have samarbejde med parterne i den åbne skole 

Lokalområdet bliver inddraget i undervisningen i videst muligt omfang. Alle forløb er på 

individplan og en del af det handleplansarbejde der i øvrigt pågår med den enkelte elev. 

Vurdering af skolens resultater og indsatser i forhold til de obligatoriske indikatorer: 

• De nationale test  

Som udgangspunkt gennemfører alle elever de nationale test. Enkelte har dog af individuelle 

hensyn været fritaget. Resultaterne fordeler sig fra mangelfuld til rigtig god og vurderes at 

være tilfredsstillende. 

Testen gennemføres altid med støtte fra en lærer, som hjælper med at fastholde eleven i 

testsituationen. 

• Kompetencedækningsgraden blandt lærerne 

Da der er få lærere ansat til at undervise elever fra 1. til 7. klasse, er skolen nødt til at 

efteruddanne lærere og ansætte faglærere til at læse enkelte fag. Således underviser en 

slagter i madkundskab og en textildesigner i håndværk og design. 

Skolen har gennem flere har haft problemer med at rekruttere en matematiklærer og der 

arbejdes fortsat på dette. 

 

• Trivslen i folkeskolen 

Skolen arbejder med elevernes trivsel i et helhedsperspektiv, hvor familien også er tæt 

inddraget. Der er individuelle handleplaner med særligt fokus på elevernes trivsel samt 

personlige og sociale udvikling. 
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Bilag: 

Fakta om skolerne skoleåret 2014/2015 

 

Helsingør Skoledistrikt  
Antal elever den 5/9 2014 1973 

Antal elever der afsluttede 9. klasse i foråret 2015 153 

Antal lederårsværk den 1/8 2014 11 

Antal lærerårsværk den 1/8 2014 180,98 

Antal pædagogårsværk den 1/8 2014 23,68 

Antal årsværk af ikke uddannet pædagogisk personale den 1/8 2014 14,33 

 

Espergærde Skole inkl. Team V  

Antal elever den 5/9 2014  1953 

Antal elever der afsluttede 9. klasse i foråret 2015  181 

Antal lederårsværk den 1/8 2014  15 

Antal lærerårsværk den 1/8 2014  139,75 

Antal pædagogårsværk den 1/8 2014  66,59 

Antal årsværk af ikke uddannet pædagogisk personale den 1/8 2014  40,46 

 

Skolerne i Snekkersten 
Antal elever den 5/9 2014 1363 

Antal elever der afsluttede 9. klasse i foråret 2015 147 

Antal lederårsværk den 1/8 2014 16,90 

Antal lærerårsværk den 1/8 2014 208,60 

Antal pædagogårsværk den 1/8 2014 94,62 

Antal årsværk af ikke uddannet pædagogisk personale den 1/8 2014 39,31 

 

Hellebækskolen 
Antal elever den 5/9 2014 753  

Antal elever der afsluttede 9. klasse i foråret 2015 58  

Antal lederårsværk den 1/8 2014 5  

Antal lærerårsværk den 1/8 2014 52,09 

Antal pædagogårsværk den 1/8 2014 4,77 

Antal årsværk af ikke uddannet pædagogisk personale den 1/8 2014 1,72 

 

Hornbæk Skole  
Antal elever den 5/9 2014 622 

Antal elever der afsluttede 9. klasse i foråret 2015 52 

Antal lederårsværk den 1/8 2014 5,00 

Antal lærerårsværk den 1/8 2014 46,81 

Antal pædagogårsværk den 1/8 2014 22,09 

Antal årsværk af ikke uddannet pædagogisk personale den 1/8 2014 10,44 
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10. klasseskolen Øresund  
Antal elever den 5/9 2014 160  

Antal elever der afsluttede 10. klasse i foråret 2015 122 - 132 

Antal lederårsværk den 1/8 2014 2 

Antal lærerårsværk den 1/8 2014 14,48 

Antal pædagogårsværk den 1/8 2014  

Antal årsværk af ikke uddannet pædagogisk personale den 1/8 2014 0 
 

Ungdomsskolen- Alternativklasserne 
Antal elever den 5/9 2014 23  

Antal elever der afsluttede 9. klasse i foråret 2015 16  

Antal lederårsværk den 1/8 2014 1  

Antal lærerårsværk den 1/8 2014 8  

Antal pædagogårsværk den 1/8 2014 0 

Antal årsværk af ikke uddannet pædagogisk personale den 1/8 2014 0 

 

Behandlingsskolerne  
Antal elever den 5/9 2014 28 

Antal elever der afsluttede 9. klasse i foråret 2015 0 

Antal lederårsværk den 1/8 2014 1 

Antal lærerårsværk den 1/8 2014 8 

Antal pædagogårsværk den 1/8 2014 16 

Antal årsværk af ikke uddannet pædagogisk personale den 1/8 2014 1 (Læser merit) 

 

 

 

 

 


