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FORORD 

 

Imens Rudersdal Kommune offentliggør sin kvalitetsrapport for skoleåret 2012 er folketinget 
undervejs med ny folkeskolereform. I skrivende stund ved vi kun ganske lidt om reformens 
elementer. Men vi ved, at Rudersdal Kommune vil fortsætte med at være ambitiøse på 
folkeskolen vegne.  

 

Rudersdals kommende engagement i folkeskolereformen og vores eget projekt Udvikling og 
Fornyelse bygger på den erfaring, at det er muligt, men også nødvendigt, at udvikle vores 
velfærdssamfund ud fra et positivt udgangspunkt, og en lyst til hele tiden at nytænke og tilpasse 
folkeskolen til fremtidens vilkår.  

 

Dette års kvalitetsrapport tegner et billede af et skolevæsen i rivende udvikling. Rapporten 
beskriver, hvordan mange af vores udviklingsområder: Udviklingen af det faglige 
teamsamarbejde, brugen af undervisningsvejledere og andre ressourcepersoner, større 
opmærksomhed på læsning i alle fag, er med til fortsat at styrke undervisningens kvalitet.  

 

Det er en kvalitet, vi bl.a. kan aflæse i skolernes resultater, der bliver bedre og bedre på langt de 
fleste af de områder. Den udvikling skal ses i lyset af, at vi har et udviklingsorienteret 
skolevæsen, som gennem fortsat nysgerrighed, innovationslyst og fokus på børnene kan gøre en 
god skole bedre. 

 

Derfor ser jeg dette års kvalitetsrapport som et fint eksempel på udvikling i Rudersdal Kommune. 

 

Daniel E. Hansen 

Formand for Børne- og Skoleudvalget 
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 KVALITETSRAPPORT 2012 

 

Rudersdals kvalitetsrapport for folkeskoleområdet består af to hovedelementer: 

 De enkelte skolers kvalitetsredegørelser 
 Den samlede kvalitetsrapport 

 

Skolernes kvalitetsredegørelse samler en gang årligt op på skolens virksomhed og resultater. Den er både 
rettet mod skolens bestyrelse og forældre og mod forvaltning og Kommunalbestyrelse. Selvom form og 
indhold i vidt omfang kan fastlægges lokalt, er redegørelsens indhold underlagt krav fra 
Undervisningsministeriets bekendtgørelse om kvalitetsrapporten og den ramme, forvaltningen for 
skoleområdet har udarbejdet for den samlede kvalitetsrapport i kommunen. Det betyder, at skolen, ud over 
at redegøre for lokale indsatsområder, skal redegøre for udviklingen på områder, der har haft fælles 
interesse i kommunen i form af indsatsområder eller udviklingsprojekter. Derudover skal skolen redegøre 
for en række nøgletal, der på forskellig måde er udtryk for skolens udgangspunkt, prioriteringer og 
udvikling. Skoleredegørelsen har et fremadrettet sigte for den enkelte skole, idet den indgår i 
beslutningsgrundlaget for tilrettelæggelsen af skolens videre udvikling. 

 

Kvalitetsrapporten er forvaltningens samlede redegørelse til Kommunalbestyrelsen og kommunens 
borgere om skoleudviklingen i Rudersdal Kommune. I lighed med Kvalitetsredegørelserne er den omfattet 
af indholdsmæssige krav fra bekendtgørelsen, men den rummer også redegørelser og oplysninger, Skole 
og Familie selv lægger vægt på i præsentationen af udviklingen. Kvalitetsrapporten ser på tværs af 
kommunens tretten skoler og inddrager oplysninger fra deres kvalitetsredegørelser uden at gennemgå den 
enkelte skole systematisk. Kvalitetsrapportens nøgletalsbilag rummer dog en skoleinddelt samling af 
nøgletalsoplysninger omfattet af bekendtgørelsens krav. Disse nøgletal inddrages i rapportens redegørelse 
i det omfang, det er relevant. 

 

Kvalitetsrapporten udarbejdes i en fireårig cyklus svarende til kommunalbestyrelsesperioden. Det betyder, 
at der hvert fjerde år udarbejdes en mere omfattende rapport, der samler op på udviklingen gennem hele 
perioden. De tre øvrige rapporter sætter fokus på Skole og Families etårige indsatsområder. I lighed med 
kvalitetsredegørelserne har kvalitetsrapporten et fremadrettet sigte, da den indgår som en central del af 
tilrettelæggelsen af den fælles skoleudvikling i Rudersdal Kommunes skolevæsen. 
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ÅRET DER GIK 

SKOLESTRUKTUR 

Rudersdal Kommune forventes i de kommende år at få et markant fald i elevtallet. Et fald, der kan 
registreres på 0-5 års området, og som vil fortsætte til skoleområdet de kommende år. Samtidig ønsker 
Rudersdal Kommune at fastholde og udvikle et højt niveau for alle kommunens folkeskoler. 

På den baggrund valgte Kommunalbestyrelsen i oktober 2011 at sende forslag til skole-strukturændring i 
høring. Ændringen omfattede en lukning af Kajerødskolen og Parkvejskolen med en etablering af en ny 
skole på Parkvejskolens nuværende matrikel. 

Efter høringen vedtog Kommunalbestyrelsen i januar 2012 at lukke Kajerødskolen og Parkvejskolen pr. 
31. juli 2012 og etablere en ny skole pr. 1. august 2012. I forbindelse med denne beslutning blev det 
vedtaget at bevilge 46 mio. kr. til en om- og udbygning af Parkvejskolens tidligere matrikel, der skal 
danne udgangspunkt for den nye skole. I maj blev den nye skole navngivet Birkerød Skole. I skoleåret 
2012/13 vil undervisningen foregå på begge de tidligere matrikler for bh. kl.- 5. kl., mens 6.- 9. klasse vil 
være samlet på den tidligere Kajerødskolen, indtil ombygningen af den nye skole forventes færdig i 
sommeren 2013.  

STRATEGI FOR DEN GODE INKLUSION 

Skole og Familie har i samarbejde med Børneområdet, det tidligere Børn og Unge samt Kultur og Fritid, 
tilrettelagt et flerårigt udviklingsprojekt med fokus på inklusion i Rudersdal Kommune. 
Udviklingsprojektet er beskrevet i Strategi for den gode inklusion, der efter en høringsfase blev godkendt 
af Kommunalbestyrelsen i oktober 2011. 

 

Strategi for den gode inklusion kan findes på kommunens hjemmeside www.rudersdal.dk. 

 

I projektets første periode har der på skoleområdet været særligt fokus på områderne: 

 Inklusionsforståelsen og -kapacitet 
 Ledelse af en inkluderende skole- og daginstitution 

 

Inklusionsforståelse og -kapacitet 

Det første område har været del af skolernes indsatsområder for skoleåret 2011-13. Skolerne har på 
forskellig måde sat inklusionsbegrebet på dagsordenen for at skabe endnu større grad af fælles forståelse 
af begrebet, både som værdigrundlag og som et pædagogisk/didaktisk begreb. I forlængelse af denne 
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proces skulle skolerne tage stilling til skolens inklusionskapacitet i form af faglige kompetencer, 
organisationsformer og samarbejds- og kommunikationsformer. 

 

Skolerne er gået til opgaven på forskellige måder. Set på tværs af skoleredegørelserne tegner der sig to 
hovedstrategier:  

 En proces med eksplicit fokus på inklusion som værdi 
 En proces med fokus på kompetenceudvikling 

 

Begge strategier ser ud til at give anledning til at arbejde med den anden dimension, så der er primært tale 
om et strategisk valg fra ledelsernes side. Inden for hvert tema er der også stor variation i tilgangene. De 
værdiorienterede processer er foregået som fælles temadage, møderækker i afdelinger, særlige 
temagrupper o.l. Mest centralt står dog, at skolerne giver udtryk for, at de forskellige tilgange alle ser ud 
til at have opbygget flere fælles billeder på, hvad der ligger i Rudersdal Kommunes inklusionsforståelse 
og en anerkendelse af skolens opgave som skole for alle børn – også når skolen har svært ved at løfte 
opgaven. 

 

Skolerne, der har valgt at sætte fokus på kompetenceudvikling, har primært haft fokus på metodiske 
tilgange med fokus på relationsarbejde. Som en del af disse forløb kan det ikke undgås, at de 
grundlæggende forståelser af inklusion kommer i spil og derfor også kommer omkring indsatsområdets 
centrale fokus. 

 

Skolerne har også set på deres inklusionskapacitet. Her har skolerne primært været optaget af samspillet 
mellem skolens interne ressourcepersoner. Det har først og fremmest ført til oprettelsen af ressourcecentre 
(ikke nødvendigvis fysiske centre) bestående af fx ledelsesrepræsentant, inklusionsvejleder, speciallærere, 
AKT-lærer o.l. 

Centrene har både koordinerende og konsultative funktioner i forhold til elever i vanskeligheder. 

 

Samlet set er der efter Skole og Families vurdering tale om en både stor og udbytterig indsats fra skolernes 
side. Behovet for at få et klarere fælles billede af inklusionsbegrebet som både et menneskesyn og et 
fagligt, pædagogisk begreb er blevet imødekommet på skolerne. Ikke at dette arbejde nogensinde kan 
siges at være forbi, men at det nu for alvor er sat i gang. For inklusionskapacitetens vedkommende er der 
ligeledes taget en række perspektivrige initiativer på skolerne. Skole og Familie vil i løbet af det 
kommende år skabe et mere systematisk overblik over den måde, skolerne har valgt at organisere sig på, 
både for at kunne understøtte inspiration og videndeling på tværs af skolerne og for at kunne vurdere, på 
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hvilken måde de centrale ressourcepersoner i Skole og Familie bedst understøtter skolerne i samarbejde 
med ressourcecentrene på skolerne. 

 

Ledelse af en inkluderende skole- og daginstitution 

Skole og Familie har i samarbejde med Børneområdet sat fokus på ledelsesdimensionen i forhold til 
inklusion. Skole- og områdeledere har i løbet af det første halvår i 2012 deltaget i en række temamøder 
med fokus på forskellige dimensioner omkring ledelse og inklusion. Forløbet har haft til formål at 
forankre tankerne bag Strategi for den gode inklusion hos lederne personligt og som del af et kommunalt 
ledernetværk. Møderne har givet dem lejlighed til at overveje og drøfte, hvilke krav inklusion stiller til 
dem selv som ledere og til den samlede ledelsesopgave i deres skole eller område.  

 

For at udfordre og inspirere ledergruppen i forhold til, hvad inklusion også kan være, gennemførte 
gruppen en studietur til Reggio Emilia i Italien. Italiens inklusionsforståelse er langt mere omfattende end 
den danske. Alle børn er del af skolen i Italien. Specialinstitutioner findes ikke. Det er et inklusionssyn, 
der er fastlagt ved lov og har fungeret i de seneste fyrre år. Det omfatter ikke alene grundskolen, men også 
ungdoms- og videreuddannelser samt det italienske arbejdsmarked. Lederne deltog i en række oplæg, 
debatter og skolebesøg, der gav dem mulighed for at diskutere og reflektere over, hvad der egentlig 
definerer den danske forståelse af ”grænser for inklusion”. I deres efterfølgende skriftlige opsamlinger på 
studieturen reflekterer flere af lederne over, hvor vigtigt et fast forankret værdigrundlag er i denne 
forbindelse. Et værdigrundlag, der både er forankret professionelt hos ledere og medarbejdere og hos 
politikere og borgere i øvrigt. Derudover understregede turen vigtigheden af en faglighed hos 
medarbejderne, der ikke mindst har fokus på det relationelle arbejde og på opbygningen af et læringsmiljø 
for alle børn. I forlængelse af studieturen har samtlige ledere udarbejdet en kompetenceudviklingsplan for 
dem selv og deres ledelsesteam. For Skole og Families vedkommende drøftes disse ved skolechefens 
årlige skoleudviklingssamtale med den enkelte skoleledelse. 

 

RUDERSDAL SOM SCIENCE KOMMUNE 

SCIENCE RUDERSDAL – UDVIKLING AF DET NATURFAGLIGE OMRÅDE 

 

Arbejdet med projektet Science Rudersdal, der blev igangsat i 2007, har betydet, at der i Skole og Familie 
arbejdes målrettet på at understøtte og initiere indsatser, der kan bidrage til at gøre børn og unge 
interesserede i det naturvidenskabelige område. 

 



7 
 

Styregruppen for Science Rudersdal, der har haft stor betydning for blandt andet at medvirke til at skabe 
samarbejdsrelationer mellem grundskole og uddannelsesinstitutioner og lokale virksomheder i Rudersdal 
Kommune, har i dette skoleår ikke været aktiv, idet projektet nu er i en fase, hvor der er behov for at 
overveje, hvordan gruppens sammensætning kan optimeres, således at den afspejler de relevante aktører i 
en science kommune.  

 

Kommunalt netværk 

Fra hver af skolerne deltager en naturfaglig ressourceperson/undervisningsvejleder i henholdsvis det 
kommunale netværk for naturfag og for matematik. Begge netværk ledes af den pædagogiske 
udviklingskonsulent for området. De kommunale netværk skal betragtes som involveringsrum, hvor 
deltagerne i klare rammer kan dele og reflektere over praksiserfaringer, blive præsenteret for nye nationale 
og lokale indsatser og teorier og udvikle konkrete, meningsfulde og helst også innovative tiltag i forhold 
til udvikling af den naturfaglige praksis. Evalueringen ved slutningen af skoleåret 2011-12 viser, at 
deltagerne opfatter netværksarbejdet som meget værdifuldt i forhold til det daglige arbejde med at 
videreudvikle naturfagsundervisningen på egen skole. 

 

Samarbejde gymnasier - folkeskoler 
I forbindelse med Dansk Naturvidenskabsfestival, som hvert år ligger i uge 39, gennemførte Skoleområdet 
i 2011 for fjerde gang i et samarbejde med Nærum Gymnasium og Birkerød Gymnasium en science dag 
for elever på 1. - 6. klassetrin. Her viste gymnasieeleverne på hvert af de to gymnasier spændende og 
involverende forsøg med udgangspunkt i temaet ”Lys og Luft”. Som noget nyt tilbød gymnasierne også 
skolerne, at de i forbindelse med uge 39 kunne få besøg af nogle gymnasieelever, der ud fra nærmere 
aftale kunne formidle et givent emne. En enkelt lærer benyttede sig af dette tilbud med meget stort udbytte 
for eleverne.  For 7. - 9. klassetrin var der tilbud om at deltage i aktiviteter på Naturskolen i Rådvad. I alt 
deltog ca. 3100 folkeskoleelever i de fælleskommunale tilbud, hvilket vil sige 46 % af kommunens elever.  

 

Evalueringen af science dagen på de to gymnasier viser, at der stadigvæk er et stort ønske om at fortsætte 
og udvikle samarbejdet. Det er en kendsgerning, at overgangen fra folkeskole til gymnasium kan være en 
yderst krævende proces. For flere elever så krævende, at de er i fare for at falde fra, og måske endda også 
gør det. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på at iværksætte tiltag, der kan lette elevernes overgang 
fra folkeskole til gymnasium. En antagelse er, at overgangen kan lettes ved, at grundskolelærerne kender 
til de forventninger og krav, eleverne bliver mødt med på gymnasiet, og at gymnasielærerne har større 
viden om, hvad der er arbejdet med i grundskolen. I den næste periode er der derfor fokus på at udvikle 
samarbejdsformer, hvor man får skabt nogle tætte og forpligtende relationer mellem den enkelte 
gymnasielærer og folkeskolelærer. 
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For at understøtte dette ønske blev der i februar 2012 afholdt et arrangement ”Naturvidenskab og 
matematik på tværs” for naturfags- og matematikundervisere på kommunens grundskoler, 7.–10. 
klassetrin og naturfags- og matematikundervisere på Nærum Gymnasium og Birkerød Gymnasium. 
Arrangementets formål er at inspirere deltagerne til samarbejdsmuligheder på tværs af grundskole og 
gymnasium og at skabe konkrete person- til personrelationer på tværs af uddannelserne. Der deltog i alt 
ca. 100 undervisere. 

Arrangementet har betydet, at der er blevet dannet flere samarbejdsrelationer, som vil blive fulgt nærmere 
af Skole og Familie i den næste periode. Endvidere førte arrangementet til, at der var et ønske om, at gøre 
en særlig indsats med temaet ”Ung til Ung formidling”.  

 

Efterfølgende er der derfor blevet afholdt et møde med deltagere fra Nærum Gymnasium og Birkerød 
Gymnasium og Skole og Familie med særligt fokus på denne indsats. Det har ført til, at der er defineret 
forskellige temaer, som de to gymnasier tilbyder folkeskolerne i Rudersdal Kommune som Ung til Ung 
formidling i forbindelse med Dansk Naturvidenskabsfestival i 2012. Tilbuddene retter sig mod fagene 
matematik, fysik, kemi, biologi og geografi.  

 

UngAkademi  

Konceptet UngAkademi udbudt af Ung i Rudersdal i et samarbejde mellem ungdomsskolerne i Rudersdal, 
Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Frederiksberg og Hørsholm, er et særligt tilbud til elever i 7. - 10. klasse, der 
har særlige interesser og behov for ekstra udfordringer. Konceptet har vist sig at dække et reelt behov og 
har her det første år vist sig at være særdeles bæredygtigt. Også i dette skoleår har Skole og Familie givet 
input til Ung i Rudersdal i forhold til deres UngAkademi. Blandt de naturfaglige temaer kan nævnes 
”Boost din økonomi”, ”Astronomi og rumforskning” og ”Raketteknologi og moderne rumfart”. Der har 
været stor interesse for at deltage.  

 

Naturfagsmaraton (NFM)1 

Skole og Familie arbejder på at udvikle og understøtte en naturfagsundervisning, hvor eleverne får 
mulighed for at være kreative og innovative, bruge deres faglige viden og samarbejde. For anden gang har 
der i foråret 2011 været afholdt NFM for elever på 5. og 6. klassetrin. Det var muligt for 22 klasser at 
deltage, men flere var på venteliste.  

 

Evalueringen af arrangementet viser, at lærerne oplever, at det tilfører deres undervisning dimensioner, 
der i høj grad understøtter indsatsens fokus. En lærer udtrykker det således: Jeg har været meget glad for 

                                                           
1 Konceptet ”Naturfagsmaraton” udvikles og udbredes i et partnerskab mellem Skolevisioner og Naturvidenskabernes 
Hus og er et non-profit projekt. Se www.naturfagsmaraton.dk 
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at deltage i Naturfagsmaraton. Ved at arbejde med åbne opgaver bliver vi i stand til se eleverne arbejde 
innovativt og kreativt fra idé til færdigt produkt. Undervejs møder de en del modstand, der stiller krav til 
deres forståelse af den naturfaglige metode, hvor de fx skal tage stilling til om hypotesen forkastes eller ej. 
… Eleverne har lært noget om helt konkrete naturfaglige emner. Derudover har de lært en masse om 
metoden og at arbejde i grupper med deres opfindelser, hvor de skal være lydhøre over for hinandens 
forslag. 

 

Følgende er eksempler på en deltagende klasses tilbagemelding på deres udbytte:  

Vi har lært  

- at arbejde fra idé til færdigt produkt  
- at arbejde under tidspres  
- at arbejde sammen og gå på kompromis  
- at bruge den naturvidenskabelige arbejdsmetode  
- om saltvands egenskaber, konstruktion, CO2 m.m. 
- at selv om det ser sort ud, så skal man holde ud og blive ved 

 

Også i 2012 vil der blive afholdt Naturfagsmaraton. Interessen for at deltage er nu så stor, at der vil blive 
gennemført en dag for henholdsvis 4. og 5. klassetrin. I alt 46 klasser er tilmeldt fordelt på 11 skoler. 

 

LEGO-Læringscentre 

Alle kommunens folkeskoler har mulighed for at anvende et af de fire LEGO-læringscentre. Yderligere 
tilbyder centrene vejledning til såvel den enkelte lærer som til fagteam i teknisk og pædagogisk 
anvendelse af materialet.  

Det har været en udfordring, at ikke alle naturfagslærere har kunnet få øje på en tilstrækkelig 
sammenhæng mellem den læring, som arbejdet med LEGO kan tilbyde, og det, der lovmæssigt skal 
undervises i fx i faget fysik/kemi. Der er derfor i dette skoleår gjort en særlig indsats for at synliggøre 
denne sammenhæng, hvilket, der er en forventning om, vil betyde, at endnu flere lærere – især i 
overbygningen – vil kunne se den faglige relevans i at anvende materialet.  Indsatsen understøttes 
yderligere ved, at der i starten af skoleåret 2012/13 tilbydes lærerkurser med forløb med afsæt i Fælles 
Mål for naturfagene og matematik.  
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På en af kommunens skoler er der fra skoleåret 2010/11 etableret et DJEEO2- lokale med en tilknyttet 
ressourceperson med særlig indsigt i materialets didaktiske anvendelse og teknikaliteter. Det er muligt for 
kommunens andre skoler at benytte skolens lokale, lige som skolerne har mulighed for at låne DJEEO-
udstyr og få hjælp til at komme i gang. Lærerne er i højere og højere grad i stand til selv at anvende 
materialet, og der har i dette skoleår derfor kun været behov for at afholde ét DJEEO-kursus for lærerne. 
Skolerne har endvidere mulighed for at indgå en personlig aftale med ressourcepersonen i forhold til en 
konkret opgave i forbindelse med arbejdet med DJEEO-materialet. 

 

Bæredygtighed og ESCO 

Arbejdet med at opnå energibesparelser via adfærdsændringer på kommunens folkeskoler er i dette 
skoleår for alvor kommet i gang via ESCO-projektet (se nedenfor). 

Skolerne har taget godt imod projektet og har udarbejdet handleplaner for, hvordan de konkret kan arbejde 
med ændring af adfærd på deres skole. Handleplanerne er tilgængelige på skolernes fælles intranet. 
Derudover arrangeres der hvert år en ESCO-event, hvor ESCO-grupperne kan mødes på tværs af skolerne 
og udveksle erfaringer. 

 

Selve ændringen af børnenes adfærd sker gennem undervisningen, information om skolernes mål og 
resultater på området, kortlægning af elevernes viden om energi- og vandbesparelser, indsamling af 
inspirationsmateriale til skolens lærere og pædagoger samt afholdelse af konkurrencer.  

 

I kommunens handleplan for naturfag 2010 – 15 står der, at naturfagsteamet på den enkelte skole ”skal 
iværksætte initiativer på tværs af skolens fag, der bidrager til at ruste eleverne til at tage stilling til klima-
og energiproblematikker og handle reflekteret hertil…”. Denne udfordring har skolerne taget op på 
forskellig vis, og de forskellige initiativer er blevet delt og diskuteret mellem skolerne blandt andet via det 
kommunale netværk for naturfag.  

 
Videre samarbejde på regionalt plan i NTS (Natur – Teknik – Sundhed) regi 

De regionale NTS-centre arrangerer løbende workshops og temadage, der giver ny inspiration til 
undervisningen i grundskolerne. Flere af naturfagsunderviserne har deltaget i nogle af disse tilbud og har 
været meget tilfredse med udbyttet heraf. 

 

                                                           
2 DJEEO Education er et GPS baseret læringsspil, der gør det muligt at inddrage faglige elementer, fysisk aktivitet, 
kommunikation og samarbejde i undervisningen. Indholdet i forbindelse med et DJEEO-spil bestemmes af, hvad der 
er lærerens mål for undervisningen 
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Den kommunale udviklingskonsulent for naturfag og matematik deltager løbende i møder med de øvrige 
science-koordinatorer i kommunerne såvel i regionalt som i nationalt regi. Dette med henblik på ny 
inspiration og videndeling. 

 

ESCO-PROJEKTET 

Energispareprojektet ESCO har til formål at reducere skolernes energiforbrug med 20 % i 2016. Projektet, 
som blev igangsat i skoleåret 2011/12, vil blive videreudviklet i skoleåret 2012/13.  

 

Projektet er opdelt i to hovedområder: 

1. ESCO Teknik fokuserer på at gennemføre energioptimerende renoveringer på skolernes bygninger. Alle 
renoveringer er afsluttet i 2011/12.  

2. ESCO Adfærd fokuserer på at få elever, medarbejdere og fritidsbrugere til at spare på energien.  

Aktiviteterne i ESCO adfærd er mangeartede; en status for 2011/12 ser således ud: 

 Det Tekniske Servicepersonale har været på kursus i Energioptimering 
 Skolerne har fået et nyt styringsværktøj (Omega). Det giver et detaljeret overblik over hver skoles 

energiforbrug. Systemet kan bruges i undervisningen, som ledelsesværktøj og af det Tekniske 
Servicepersonale.  

 Hjemmesiden www.escoler.dk er introduceret. Den henvender sig i første omgang til lærere og 
pædagoger. (En udvidelse, med spil og aktiviteter målrettet eleverne, er på ideplan. Denne del 
videreudvikles i 2012/13) 

 I 2011/12 fik alle skoler installeret infoskærme, som viser skolernes energibesparelser og forskellige 
former for energiinformation til eleverne.   

 I 2011/12 blev den første ESCO konkurrence afholdt. I resten af projektperioden afholdes to årlige 
konkurrencer for eleverne. For de medarbejdere der involverer sig i ESCO-projektet, afholdes en årlig 
event.    

 Kontakten til kultur har i 2011/12 været i opstartsfasen. Samarbejdet udvides i 2012/13 så 
fritidsbrugernes energiforbrug også kommer i fokus.   

 
 
 

DIGITALISERING PÅ SKOLEOMRÅDET 

 

Studietur til Maine, USA 

Skole og Familie deltog i dagene 7. - 9. december 2011 i en studietur til den amerikanske delstat Maine 
samt New York. Turens fokus var den 1:1 strategi staten Maine implementerede med start i 2001. Det 
grundlæggende element i strategien er en computer til hver elev og hver lærer, samt adgang til trådløse 
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netværk i så vidt omfang som overhovedet muligt – det vil sige både i skole og hjem samt offentlige 
bygninger som fx biblioteket. Projektet, der siden sin begyndelse har været fulgt og støttet af et 
forskerhold, har affødt en række lærerige erfaringer ud over selve digitaliseringen. Temaer som ledelse, 
implementering og kompetenceudvikling, der vil indgå i Rudersdal Kommunes egen forberedelse af den 
kommende strategiplan for den digitale udvikling på skoleområdet. Studieturens centrale resultat er en 
vurdering af, at 1:1 strategien baseret på en fælles platform (Windows, Apple eller lignende.) er det 
sikreste udgangspunkt for udviklingen af en digitaliseret undervisning på nuværende tidspunkt.  

 

På baggrund af studieturens erfaringer har Skole og Familie iværksat et udredningsarbejde i en række 
arbejdsgrupper, der skal udmunde i en samlet anbefaling til Kommunalbestyrelsen og Børne og 
Skoleudvalget om den digitale strategi på skoleområdet. Det samlede arbejde er yderligere beskrevet i ”Vi 
former fremtiden – Udviklings- og fornyelsesprojekter, august 2012”, der også rummer det samlede notat 
om Maine-studieturen.  

 

Firekommune samarbejdet 

Kommunerne Gladsaxe, Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal indgik i foråret 2012 en 
samarbejdsaftale om digitalisering på skoleområdet. Projektet har primært til formål at samarbejde om 
udviklingen af en række digitale løsninger, der ikke vil være mulige at opbygge for en selvstændig 
kommune. I første omgang sættes der fokus på udvikling af et digitalt arbejdsbord, der kan understøtte en 
kvalificering af lærerarbejdet og reducere eller fjerne nogle af lærerens arbejdsopgaver, som ikke er 
direkte relateret til undervisningen. 
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INDSATSOMRÅDER 2011/12 

 

MEDARBEJDERNES PROFFESSIONSFORSTÅELSE 

Fra autonom metodefrihed til professionel refleksion i et forpligtende samarbejde 

 

Underoverskriften peger på et helt centralt mål for udviklingen af fremtidens folkeskole. Det er både 
nationalt og internationalt anerkendt, at de udfordringer, verdens uddannelsessystemer står overfor, stiller 
endnu større krav til lærernes evne til konstant at udvikle deres undervisning som del af deres egen 
praksis. Det hverken kan eller skal foregå som en individuel øvelse, men i et professionelt fællesskab 
præget af faglig dygtighed, nysgerrighed, innovation og følelse af fælles ansvar for skolens mission. At 
ændre på professionelles grundlæggende antagelser om, hvad der kendetegner deres opgave og måder at 
løse den på, er en af de vanskeligste ledelsesopgaver, der findes. Der er derfor god grund til at anerkende 
den store indsats, der har været udført på Rudersdal Kommunes skoler de seneste år. Dette års 
skoleredegørelser dokumenterer, at der er sket afgørende skridt i retning mod en ny professionsforståelse. 

Dette støttes af de vurderinger, Skole og Familie løbende opsamler gennem de pædagogiske 
udviklingskonsulenters samarbejde med skolerne samt af resultaterne fra UCC’s forskningsprojekt (se 
nedenfor), 

 

Inden for den fælles kommunale ramme formuleret i Den gode skole og den fireårige udviklingsplan har 
skolerne valgt forskellige tilgange for udviklingen af en ny professionsforståelse på skolen. 
Gennemgående kan man sige, at skolerne har benyttet sig af tre strategier: værdigrundlag, rammesætning 
af det professionelle samarbejde og inklusion som afsæt for en ny lærerrolle. 

Flere af skolerne har udarbejdet reviderede værdigrundlag, der blandt andet sætter fokus på 
professionsforståelsen. Værdigrundlagene er blevet formuleret, introduceret og forankret gennem 
forskellige typer af pædagogiske dage, team- og medarbejderudviklingssamtaler. 

Rammesætningen af det professionelle samarbejde er i vidt omfang centreret om etableringen af det 
faglige miljø med undervisningsvejlederne som ankermænd. Endelig har nogle skoler valgt at benytte 
inklusionstemaet som afsæt for en drøftelse af, hvad det stiller af krav til lærerrollen fremover. 

 

Som del af partnerskabet mellem UCC og Rudersdal kommune har ph.d. Helle Bjerg gennemført et toårigt 
forskningsprojekt med fokus på undervisningsvejledere som ledelsesteknologi. Den samlede rapport er 
fortsat under bearbejdelse, men Helle Bjerg og de tilknyttede UCC-konsulenter fremlagde og debatterede 
de foreløbige resultater på et ledelsesseminar i juni 2012. Studiet er kvalitativt og bygger i den sidste fase 
på studiet af tre case-skoler samt interview med konsulenter fra Skole og Familie. Studiet fremhæver både 
de positive muligheder, der ligger i undervisningsvejledermodellen, men også en række udfordringer, 
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Skole og Familie bør være opmærksomme på i det videre arbejde. Grundlæggende viser undersøgelsen, at 
der både er teoretisk og praktisk belæg for etablering af vejledermodellen og den fortsatte udvikling af 
modellen. Da den samlede rapport først forventes offentliggjort i løbet af vinteren, kan Skole og Familie 
ikke her fremlægge detaljer fra rapporten, men kan sige så meget som, at potentialerne er større end 
udfordringerne og ikke mindst, at vejledermodellen allerede nu viser tegn på at skabe positive 
forandringer i det professionelle miljø på skolerne, hvilket er i overensstemmelse med skolernes egne 
billeder i skoleredegørelserne. 

 

Skole og Familie anbefaler, at der fortsat er fokus på videreudviklingen af vejledermodellen og det faglige 
miljø gennem tiltag forankret i de etårige indsatsområder. Tiltag, der yderligere skal styrke det 
reflekterende og innovative samarbejde mellem lærere og pædagoger. 

 

UNDERVISNINGSDIFFERENTIERING 

Indsatsområdet for 2011/12 er som udgangspunkt centreret omkring tre dele:  

1. En systematik som grundlag for tilrettelæggelse af en differentieret undervisning, eksemplificeret 
gennem ”den lærende skole”-modellen 

2. Organisering af undervisningen 
3. It og digitale medier i forbindelse med undervisningsdifferentiering. 

 

Skolernes redegørelser beskriver på forskellig vis, hvordan der har været sat fokus på 
undervisningsdifferentiering. Det er tydeligt, at der nu på skolerne er meget omtale af og tale om 
undervisningsdifferentiering, og hvordan det kan gøres. Der hersker nu en udbredt fælles forståelse for det 
grundlæggende princip for tilrettelæggelse af undervisningen og nødvendigheden af at differentiere for at 
kunne give alle elever passende, faglige udfordringer. Et par skoler betegner det som en naturlig 
nødvendighed for at kunne undervise, og på en anden skole udtrykkes det, at det stadig er svært at arbejde 
med undervisningsdifferentiering, således at alle elever udfordres mest muligt. Det nævnes fra flere 
skolers side, at undervisningsvejlederne har en betydelig rolle i forhold til drøftelser om 
undervisningsdifferentiering og differentierede læremidler. Lærerne får inspiration og passende 
forstyrrelser fra undervisningsvejlederne.  

 

Næsten alle skoler omtaler de fælles tiltag omkring fx genrepædagogik, Cooperative Learning, True North 
og faglig læsning som vigtige tiltag på skolen til fremme af dels det fælles sprog dels udviklingen og 
anvendelsen af metoder og tilgange til elevernes læring. Videndeling af differentierede 
undervisningsforløb er på flere skoler systematiseret på fagteammøder og i andre fora.  
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Undervisningsdifferentiering indgår også i flere skolers aktionslæringsforløb, hvor lærerne observerer 
hinanden ud fra et bestemt fokus i undervisningen. Når skolerne arrangerer sig således, fortæller det noget 
om, hvilken systematik der er lagt til grund for arbejdet med undervisningsdifferentiering.  

 

Et par skoler peger på betydningen af at arbejde med test og afdækning af elevernes forudsætninger som et 
naturligt udgangspunkt for den videre planlægning og tilrettelæggelse af undervisningen.  

 

Flere skoler beskriver, hvorledes der er arbejdet med organiseringen af undervisning for at tilgodese 
undervisningsdifferentiering. Der er eksempler på, hvordan holddannelse og samarbejde på tværs af 
klasser kan være med til at højne læringen for det enkelte barn. Der er også henvisning til, at 
værkstedsundervisning er anvendt med undervisningsdifferentiering for øje. Omkring organisationsformer 
nævnes det fra flere skoler, at indretning af faglige læringsmiljøer har fået stor betydning for børnenes 
læring og for lærernes ind tænkning af det fysiske læringsrum i deres planlægning. Det visuelle 
læringsmiljø fungerer som en god støtte for eleverne og har været et godt afsæt for fagdiskussioner i 
fagteamene. Det siges også fra en skole, at når eleverne inddrages i beslutningen om effektive 
organiseringsformer, giver det gode resultater både med hensyn til aktiv deltagelse og faglige resultater.    

 

Også den fysiske indretning af undervisningslokalet er mere på dagsordenen. Når en klasse skal arbejde 
med forskellige opgaver på samme tid, kommer lokalet i spil. Nogle skoler opererer med parallellagte 
fagtimer, så faglærerne kan planlægge sammen og udnytte hinandens og elevernes ressourcer.    

 

På skolerne er der fokus på læremidler, især de digitale. De ekstra ressourcer, der blev givet til skolerne, 
har sat gang i drøftelserne af, hvad god undervisning er og hvilke læremidler, der i højere grad kan 
understøtte læringen. Undervisningsvejlederne medvirker til at give anvisninger på, hvordan læremidler 
kan anvendes mere differentieret og åbner derigennem for nye veje til, hvordan et undervisningsforløb kan 
planlægges ud fra de eksisterende materialer. Digitale læremidler kommer mere og mere i anvendelse, og 
på et par skoler forsøges der med iPads som læringsredskab for eleverne. Det tegner godt, siger de 
pågældende skoler.   

 

Flere redegørelser fortæller, at lederne på MUS (medarbejderudviklingssamtaler) og TUS 
(teamudviklingssamtaler) har drøftelser om undervisningsdifferentiering med medarbejderne for på den 
måde at holde sig orienterede og følge op på skolens tiltag.  

 

Drøftelser omkring lektier er også blevet aktualiseret i forbindelse med et øget fokus på 
undervisningsdifferentiering. Der diskuteres hvornår, hvad, hvor meget og hvordan der skal gives lektier 
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for og samtidig, hvordan der skal gives feedback til eleven på stillede opgaver. På et par skoler nævnes 
det, at skolebestyrelserne er optaget af disse drøftelser.  

 

Skole og Familie anbefaler, at der fortsat er fokus på udviklingen af en differentieret undervisning. 
Vægten vil i den kommende periode ligge på ideer til andre måder at tænke skoledag, skoleår, hold og 
klasser på. 

 

 

SKOLEDAGENS OG UNDERVISNINGENS ORGANISERING 

Rudersdal Kommune har i skoleårene 2009/10 og 2010/11 haft nogle pilotprojekter på Ny Holte skole, 
Dronninggårdskolen og 10. klasseskolen om ”den lærende skole” (beskrevet i disse års kvalitetsrapporter). 
Formålet har været at arbejde med en ændret organisering af skoledagen og undervisningen, hvor 
organiseringen og strukturen tager udgangspunkt i elevernes kompetencer og det, de skal lære. Skolerne 
har arbejdet med lidt forskellige modeller, men grundlæggende har det vist sig vanskeligt at frigøre sig fra 
skolens traditionelle struktur.  

 

I forbindelse med budgetforliget for 2012 blev det vedtaget, at skolerne skulle arbejde med at skabe en 
anden struktur, hvor skolerne arbejder med en anden sammenhæng mellem undervisnings- og rekreative 
aktiviteter. Konkret fik skolerne mulighed for, at skolens SFO-personale kan overtage lærerenes normale 
tilsynsopgaver (gårdvagter), men i en ny ramme, hvor der fx etableres spisemiljøer for eleverne, arbejdes 
med rekreative moduler med fx fysisk aktivitet og lignende. En arbejdsgruppe med deltagelse af 
skoleledere, BUPL og den lokale lærerkreds udarbejdede en første rammebeskrivelse, men måtte 
konstatere, at dette projekt i den grad udfordrer i forhold til de rammer, som folkeskolen har arbejdet i 
gennem generationer. Enkelte skoler har valgt at arbejde med rekreative moduler i skoleåret 2012/13.  

 

Arbejdet med at skabe en sammenhængende læringsdag for børnene vil fortsætte i skoleåret 2012/13 med 
henblik på at kunne arbejde med denne udvikling på alle kommunens skoler fra skoleåret 2013/14.   

 

Der tages udgangspunkt i det enkelte barns kompetencer samtidig med, at medarbejdernes kompetencer 
anvendes bedst muligt. Endvidere skabes der rammer for, at medarbejderne sammen kan udvikle deres 
praksis.  
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TEAMARBEJDE 

Teamsamarbejdet er en grundlæggende samarbejdsform for lærere og pædagoger på skolerne i Rudersdal 
Kommune. Det er et afgørende element i udviklingen af et professionelt miljø og dermed centralt i forhold 
til den fortløbende udvikling af undervisningen og medarbejdernes egen professionelle udvikling. Selvom 
teamarbejdsformen på forskellige måder har været et fast etableret element gennem mange år, vurderer 
Skole og Familie, at der fortsat er behov for at skolerne har opmærksomhed på området. 

 

Skolerne giver i deres redegørelse udtryk for, at de i vidt omfang er på plads i forhold til grundstrukturerne 
omkring teamene. Det lader dog til, at en del skoler lægger stadig mere vægt på årgangsteam, da de 
øjensynligt rummer mere energi eller synergi end klasseteamene. Der arbejdes også en del med 
organisering og mødemuligheder på skolerne, et arbejde, der fortsætter også i indeværende skoleår og skal 
ses i sammenhæng med udviklingen af en sammenhængende skoledag for børnene. 

 

En del skoler har benyttet indsatsområdet som afsæt for at genopfriske den fælles forståelse af 
teamarbejdets indhold, form og principper. Der har været fokus på mødeprocessen, gode mødeformer, 
mødekultur og samtaleprincipper. 

 

Skole og Familie vurderer, at der ikke er behov for at fastholde teamarbejdet som et selvstændigt 
fælleskommunalt indsatsområde. Den videre udvikling skal foregå lokalt med støtte fra Skole og Familie i 
det omfang, det skønnes nødvendigt. Teamarbejdet skal til gengæld styrkes gennem nogle af de øvrige 
indsatsområder, der har fokus på indholdet i teamarbejdet fx videreudvikling af den løbende evaluering, 
faglig selvevaluering og aktionslæring. 

 

AKTIONSLÆRING 

Sigtet med indsatsområdet er, at aktionslæring forankres som en integreret del af skolernes praksis. 
Ambitionen for skoleåret 2011/12 var, at alle lærere gennemførte aktionslæringsforløb. 

 

Af skolernes redegørelser fremgår det, at en stor del af lærerne har anvendt aktionslæring eller andre 
metoder til praksislæring i det forgangne år. De fleste af skolerne er stadig i en begynderfase, enkelte har 
arbejdet med det i nogle år, og andre nævner, at de først kommer rigtig i gang i indeværende skoleår. 

 

Det er en gennemgående erfaring på de skoler, der har arbejdet med aktionslæring eller andre metoder til 
praksislæring, at observation af undervisning ud fra en systematik danner et godt afsæt for refleksion og 
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sparring om udvikling af undervisning.  
Samtidig fremgår det af flere af skoleredegørelserne, at det er blevet mere og mere almindeligt, at give og 
modtage kollegial supervision/vejledning. En skole formulerer det således:  

 

”Der er gennem de sidste par år skabt en kultur, hvor alle er interesseret i at udvikle deres undervisning, 
og hvor det ikke opleves som et nederlag, når man søger råd og vejledning hos andre, men ser det som en 
del af ens profession.”  

 

Endelig er der skoler, der giver udtryk for, at læringsudbyttet af forløbene er blandede – for nogle lærere 
et godt udbytte for andre i mindre grad. Som mulig begrundelse peges der på usikkerhed og manglende 
erfaring. Generelt er der ud over gennemførsel af aktionslæringsforløb også en opmærksomhed rettet mod 
de læringspotentialer, der ligger i at fastholde og formidle de indhentede erfaringer til kolleger. 

 

De enkelte skoler i kommunen har grebet opgaven med implementering af aktionslæring meget forskelligt 
an. Men det er gennemgående, at skoleledelserne i vid udstrækning har rammesat processen, både i 
forhold til organisering og indhold. 

 

En række skoler har arbejdet med aktionslæring/praksislæring i kursusforløb med en instruktør udefra. 
Disse forløb har metodisk og indholdsmæssigt været styret af den faglige og pædagogiske vinkel, 
kursusinstruktøren har bragt med. I de gennemførte kurser har der især været fokus på klasseledelse og 
lærerens relationskompetence. I disse forløb er videoobservation anvendt som et centralt værktøj, og der 
gives udtryk for, at netop videoobservation rummer særlige potentialer for praksislæring. 

 

På andre skoler har undervisningsdifferentiering været et overordnet tema for alle gennemførte 
aktionslæringsforløb. 

 

Endelig er der skoler, hvor ledelsen har struktureret aktionslæringsprocesser med en undervisningsvejleder 
eller anden ressourceperson som tovholdere eller koblet medarbejderne i makkerpar. Her er forløbene 
afviklet på tomandshånd, og efterfølgende er der anvendt forskellige metoder til at formidle iagttagelser 
og erfaringer videre til kolleger. På enkelte af skolerne har undervisningsdifferentiering været et fælles 
overordnet tema for alle gennemførte aktionslæringsforløb. 

 

På de skoler, hvor aktionslæringsprocessen er forankret i et team med flere deltagere, giver 
skolerne/lærerne udtryk for, at der sker en kollegial medlæring, idet det synes muligt at gå fra specifikke 



19 
 

til mere generelle læringspointer og erkendelser.  En skole skriver: 
”Vejledningen foregår i teamet, og der er en stor grad af medrefleksion fra kollegaer, som giver udtryk 
for, at de lærer rigtig meget af at se en kollega blive vejledt.”  

 
Det er på nuværende tidspunkt for tidligt at konkludere, at aktionslæring er integreret som en del af 
skolernes praksis. Men mange af skolerne er rigtig godt i gang.  
De mangfoldige erfaringer, der nu er med aktionslæring og andre metoder til praksislæring, skaber et godt 
afsæt for at udvikle, fastholde og forankre praksislæring som en del af lærernes muligheder for 
kompetenceudvikling.  

 

Som en støtte for lærernes arbejde med praksislæring, har Udvikling og Analyse udformet en digital 
guide, der beskriver processen i trin og tilbyder en række værktøjer i tilrettelæggelse og gennemførsel af et 
praksislæringsforløb. Guiden er netop nu ved at blive testet af lærerteam på to skoler i kommunen. 
 

Skole og Familie anbefaler, at der med afsæt i skoleredegørelser og den viden, Udvikling og Analyse i 
øvrigt har om skolernes arbejde med indsatsområdet, fortsat iværksættes indsatser, der medvirker til, at 
aktionslæring bliver en integreret del af skolens praksis i de kommende år. 

 

 

FAGLIG SELVEVALUERING 

Som del af skolens interne udvikling af sin faglige praksis og dens løbende dialog med omverdenen om 
resultatet af skolens virksomhed har Skole og Familie iværksat et udviklingsprojekt med fokus på løbende 
faglig selvevaluering på skolerne. Tanken er, at skolernes fag enten som enkeltfag eller i fagområder skal 
foretage en systematisk og tilbagevendende selvevaluering af fagets status og udvikling.  

 

Det er på nuværende tidspunkt tanken, at det enkelte fag eller fagområde gennemfører selvevalueringen 
hvert fjerde år. Selvevalueringens resultater skal dels tjene til den interne udvikling af faget, men samtidig 
indgå i ledelsens dialog med fagteamet samt indgå i skolens årlige skoleredegørelse, således at der hvert år 
i kvalitetsrapporten vil indgå en status og en udviklingsplan for en række af skolens fag og fagområder. 
Skole og Familie er indgået i et samarbejde med fagteamet for de naturvidenskabelige fag på 
Toftevangskolen om udvikling og afprøvning af en selvevalueringsvejledning, der fremover skal kunne 
anvendes på tværs af fagene.  
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I projektet indgår desuden et samarbejde med Danmarks Pædagogiske Universitet om udviklingen af et 
digitalt skema til eleverne, hvor de løbende giver udtryk for forhold omkring deres læringsudbytte. 
Projektet forventes gennemført og evalueret i løbet af skoleåret 2012/13. 

 

KOMPETENCEUDVIKLING 

For at styrke medarbejdernes kompetenceudvikling valgte Skole og Familie at iværksætte to 
indsatsområder i 2011/12: 

 Udarbejdelse af en ny flerårig kompetenceudviklingsplan for ledere, lærere og pædagoger 
 Udarbejdelse af en model for opbygning af en kompetenceprofil for lærerne. 

 

Kompetenceudviklingsplan 

Det første indsatsområde bygger videre på erfaringerne med en flerårig kompetenceudviklingsplan, der 
understøtter Skole og Families fireårige udviklingsplan. Planen skal fastlægge en række principper for 
kompetenceudvikling på skolerne i Rudersdal Kommune. Den skal beskrive den stadig større variation i 
tilgange til praksisnær kompetenceudvikling, som Skole og Familie benytter sig af og endelig fastlægge de 
overordnede temaer for kompetenceudviklingen for de tre medarbejdergrupper frem til 2015. Planen 
forventes færdig omkring julen 2012. 

 

Kompetenceprofil 

Skolelederne skal fremover udarbejde en kompetenceudviklingsplan for den enkelte lærer. For at styrke 
processen, der leder frem til den, har Skole og Familie i samarbejde med ledere fra skolerne udarbejdet et 
udkast til en samtalemodel, der giver leder og lærer mulighed for at drøfte, hvordan lærerens profil ser ud i 
forhold til en række kompetencer, der må anses for at være af stor betydning for en lærer. Da modellen 
samtidig skal give lederen et bedre overblik og præsentere den samlede lærerstabs kompetenceprofil, skal 
modellen kunne digitaliseres. Denne del indgår i et fælles kommunalt samarbejde med flere områder 
involveret. Selve modellen færdiggøres i efteråret 2012 og sendes ud til test på skolerne i løbet af efterår 
og vinter 2012/13. 
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LÆSNING  

Kommunale læseresultater og nationale test 

Skole og Familie har vurderet, at de kommunale læseprøver på 1., 2., 3. og 4. klassetrin er blevet forældet 
og de udskiftes derfor med de nationale læsetest på 2., 4., 6. og 8. klassetrin. De nationale test giver et 
bedre billede af elevernes læsefærdigheder, og de er direkte sammenlignelige i forhold til at beskrive en 
elevs, en klasses, en årgangs eller en skoles udvikling. Derfor er dette år det sidste år, hvor de kommunale 
læseresultater indgår i Kvalitetsrapporten. 

 

For at evaluere 1. klasses elevernes læsestart indføres LUS (LæseUdviklingsSkema)3, der er et 
planlægnings- og evalueringsværktøj til brug for såvel lærere, elever og forældre. De fleste dansklærere i 
indskolingen har gennem de sidste år deltaget i kommunale LUS-kurser og kan derfor lave en LUS-
vurdering. Alle skoler har en læsevejleder, der kan støtte og vejlede lærere i arbejdet med LUS. 
 
1. klasse 
Den kommunale læseprøve: 
Resultaterne for 1. årgang 2011/12 ligger i lighed med tidligere år væsentligt over det nationale niveau fra 
2010. Resultaterne på 1. årgang lå sidste år lavt, men igen i år er resultaterne på niveau med tidligere års 
resultater. 
 
2. klasse 
Den kommunale læseprøve: 
Resultaterne for 2. årgang 2011/12 ligger i lighed med tidligere år væsentligt over det nationale niveau fra 
2010. Dog skal det bemærkes, at denne årgang har en smule færre sikre læsere og lidt flere usikre læsere, 
end de tidligere årgange. Denne årgang havde også sidste år i 1. klasse lidt færre sikre læsere. 
Læsekonsulenten har kontakt med de skoler, der i særligt grad har færre sikre læsere end tidligere år for at 
sikre, at de berørte børn også kommer godt i gang med læsningen. 

Den nationale test: 
Kommunens resultat i de nationale test for 2. årgang ligger pænt over det nationale niveau og med en 
tilfredsstillende normalfordeling mellem eleverne. Der er en positiv fremgang i resultatet siden sidste år. 
 
3. klasse  
Den kommunale læseprøve: 
Resultaterne for 3. årgang 2011/12 ligger i lighed med tidligere år væsentligt over det nationale niveau fra 
2010. 

 
 

                                                           
3 LUS er en måde at iagttage elevens læsning på. LUS beskriver 20 faser i læseudviklingen og kan dermed hjælpe 
læreren, eleven og forældrene til at se, hvor eleven aktuelt befinder sig, og hvad næste skridt er. 
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4. klasse 
Den kommunale læseprøve: 
Resultaterne for 4. årgang 2011/12 ligger i lighed med tidligere år væsentligt over det nationale niveau fra 
2010. Der er dog ligesom sidste år sket en lille forskydning i antallet af sikre læsere, idet 3 % af denne 
gruppe er blevet til middellæsere. Det betyder, at set over en femårig periode, er dette resultat for 4. klasse 
det laveste. Skole og Familie vil fremover i de nationale test nøje følge, om dette er en vedvarende negativ 
udvikling, der kræver en yderligere indsats.  

 

Vi ved fra både international og dansk forskning4, at en del helt unge, specielt drenge, mister læselysten i 
10-14 års alderen. Skole og Familie understøtter hvert år de unges læselyst (= ”Læse for at opleve5”) ved 
læselystkampagner, hvor hotte og bedst sælgende forfattere kommer til Rudersdal og taler med de unge 
om deres forfatterskab for derved at motivere eleverne til læsning. Rudersdal Hovedbibliotek kan måle en 
stigning i antallet af udlånte bøger efter en sådan kampagne. 

 

Undervisningsministeriet satser også på at få drenge til at holde fast i læsningen. Der er i skrivende stund 
en forfatterkonkurrence i gang om at skrive nye tekster, der appellerer til de unge drenge6. 

 

Skole og Familie vil fortsat støtte den lystbetonede læsning i forsøget på at fastholde og videreudvikle 
børn og unges læsning. Skole og Familie vil desuden i samarbejde med skolerne drøfte og udvikle flere 
tiltag, der fremmer elevernes lystlæsning. En del skoler arbejder fx med læsestund i indskolingen. På 
nogle skoler er erfaringer herfra, trukket med op på mellemtrinnet. Skole og Familie understøtter denne 
udvikling gennem sparring og videndeling med de enkelte skolers læsevejledere. 

 

Den nationale test: 
Kommunens resultat i de nationale test for 4. årgang ligger pænt over det nationale niveau og med en 
tilfredsstillende normalfordeling mellem eleverne. Der er en positiv fremgang i resultatet siden sidste år. 
 
6. klasse 
Den nationale test: 
Kommunens resultat i de nationale test for 6. årgang ligger pænt over det nationale niveau. Der er en 
positiv fremgang i resultatet siden sidste år. 
 

                                                           
4 
http://pure.iva.dk/files/34135631/Literacy_i_Videnssamfundet_En_unders_gelse_af_3._og_4._klassers_l_selyst.pdf 
5 Læse for at opleve er den frie og lystbetonede læsning, hvor man læser for at opleve 
6 http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2011/Jun/110617-Gode-historier-skal-taende-
drenges-laeselyst 
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8. klasse 
Den nationale test: 
Kommunens resultat i de nationale test for 8. årgang ligger pænt over det nationale niveau. En 
sammenligning med sidste års resultater viser en signifikant fremgang i elevernes læsning på 8. klassetrin.  

 
9. klasse afgangsprøve 
Et gennemsnit for prøveresultatet i læsning i 2008-2011 viser, at eleverne på 9. årgang samlet set har et 
godt læseniveau, der ligger pænt over det nationale niveau. 

 

På nedenstående graf ses, at læseresultater for 9. årgang gennem de sidste fire år hvert år har udviklet sig 
markant positivt7.  

 

Skole og Familie vurderer, at denne udvikling blandt andet kan forklares ved skolernes arbejde med 
”Læsning i alle fag” (se nedenfor). Skole og Familie vil finde og videndele de gode historier fra 
læseundervisningen i udskolingen for at fastholde de gode resultater for både 8. og 9. klassetrin. Skole og 
Familie vil desuden medvirke til forsat forankring af læsning og skrivning i alle fag (se nedenfor). 

 
 

                                                           
7 Det relativt lave resultat i 2009 er en generel udvikling for hele landet, hvilket peger på en problemstilling omkring 
afgangsprøvens sværhedsgrad. Dette vanskeliggør en kommunal analyse. 
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Læsning i fagene 
”Læsning i fagene” har været i fokus siden skoleåret 2009/10. I skoleåret 2011/12 har omdrejningspunktet 
været fortsat at udvikle og forankre ”Læsning i alle fag” - med særlig vægt på mellemtrin og udskolingen.  

 

Eleverne skal læse tekster i alle fag i skolen, forstå teksterne og erhverve sig ny viden gennem det læste. 
Eleverne læser for at lære8. For at eleverne har de bedste forudsætninger for at læse for at lære i de 
forskellige fag, skal faglærerne arbejde med, hvordan man læser og skriver de forskellige fags tekster. Der 
er forskel på, hvordan man læser, forstår og skriver fx en historietekst og en naturfagstekst. Hvordan man 
som lærer konkret kan arbejde med læsning og skrivning i ens fag, kræver fortsat udvikling af lærernes 
viden og kompetencer, og det kræver forsat, at der er fokus på at forankre en sådan praksis.  

 

Det er ikke kun i Rudersdal Kommune, der er fokus på ”Læsning i alle fag”. Det er et nationalt fokus. I 
2011 tog Danmarks Lærerforening og Ministeriet for Børn og Undervisning initiativ til et treårigt 
landsdækkende læseprojekt under overskriften ”Vi læser for livet”9. Projektet har blandt andet 
offentliggjort netpublikationen ”Læsning i fagene”, der ved hjælp af forskningsbaseret viden om læsning 
giver konkrete ideer til at forbedre undervisningen i faglig læsning på mellemtrinnet og i udskolingen.  

 

Skole og Familie vil i de kommende år understøtte skolernes arbejde med læsning og skrivning i fagene 
ved hjælp af videndeling i relevante kommunale netværk, kompetenceudvikling af lærere, koordinering af 
indsatsen omkring genrepædagogik og læsning i fagene.  Endvidere vil Skole og Familie fastholde 
drøftelse med skoleledelser og vejledere om fortsat forankringsstrategi på egen skole. 

 

LÆSNING I ALLE FAG OG GENREPÆDAGOGIK 

Genrepædagogik har været indsatsområde siden 2010/11. Skolelederne blev informeret på et temamøde 
om genrepædagogik ved lektor Ruth Mulvad, og derefter fik konsulentgruppen et oplæg ved lektor Mette 
Vedsgaaard. Lærerne fik i første omgang mulighed for i kommunalt regi at lære om genrepædagogik på 
uddannelsesdagen 2011 ved lektor Nadia Rathj, mens læsevejledere har fået tre-timers oplæg og 
funktionslærere for dansk som andetsprog har haft en studiedag om genrepædagogik med 

                                                           

8 Denne form for læsning adskiller sig fra at opleve. At læse for at lære handler om, hvilke læse- og skriveaktiviteter, 
der skal foregå før, under og efter en faglig tekst læses af eleven. Disse aktiviteter skal hjælpe eleven til bedre at 
forstå teksten og derved lettere lære af det læste. 

9 http://www.dlf.org/undervisning/vi+l%c3%a6ser+for+livet/om+l%c3%a6seprojektet 
Her kan læses mere om projektet, der også omfatter kursustilbud på egen skole, faglige artikler til 
faglærerne, forskningsbeskrivelser, links oversigt mm. 
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tosprogskonsulenten. I kommunens kursuskatalog har lærerne haft mulighed for at tilmelde sig et kursus 
om genrepædagogik. 

 

Udvikling og Analyse kan konstatere ud fra 10Tosprogs-Taskforces undersøgelse på de enkelte skoler og 
ud fra læsevejledernetværkets tilbagemeldinger, at det fortsat er svært for den enkelte lærer at arbejde 
aktivt med at inddrage sproget i egen praksis og i egne fag.   

 

På de skoler, som deltog i Tosprogs-Taskforce undersøgelsen, fremgik det, at der er behov for at få 
tydeliggjort og skabt forståelse for, at det er alle læreres opgave at medtænke sproget som en dimension i 
fagene. Resultaterne pegede desuden på, at lærerne har behov for nogle konkrete eksempler og redskaber. 

 

Dette behov har flere af skolerne imødekommet ved at anvende Tosprogs-Taskforces tilbud om en gratis 
oplægsholder fra UCC til en fælles temaeftermiddag for alle lærere på skolen. For yderligere at støtte op 
om dette har nogle af funktionslærere i dansk-som-andet sprog (DSA) planlagt at komme ud i klasserne og 
gennemføre eksemplariske forløb i samarbejde med klasserens faglærere. En del af funktionslærerne i 
DSA har desuden tilbudt deres kollegaer at deltage i udvalgte fagteam, hvor de skal drøfte, hvordan de 
konkret inddrager faglig læsning og genrepædagogik.  

 

For at klæde funktionslærerne på til at kunne sparre med kollegerne har de fået et kort kursus i, hvordan 
de kan gøre sig nyttige og sikre inklusion og undervisningsdifferentiering for alle elever ved hjælp af en 
genrepædagogisk tilgang. 

 

De fremadrettede kommunale tiltag vil blandt andet fokusere på begrebet literacy11. Arbejdet med sproget, 
læsning og skrivning er tæt forbundne aktiviteter. Ikke kun i danskfaget, men i alle fag, for i en 
læringssammenhæng er literacy hele tiden i spil. Det kalder på et bredere samarbejde mellem faglærere og 
tværgående lærere, når literacy skal tænkes ind som et ansvar, der går på tværs af alle fag og en ny 
bevidsthed om egen rolle hos den enkelte lærer.

                                                           
10 Ministeriet for Børn og Undervisning har nedsat en Tosprogs-Taskforce, som arbejder målrettet for at få 
skoler til at arbejde med specifikke planer for deres undervisning af tosprogede elever. Tosprogs-
Taskforcen hjælper skoler med metoder og redskaber til at arbejde mere struktureret med planlægningen 
af, hvordan undervisningen af tosprogede elever gribes an. 
 
11 Definition af literacy: ”Literacy involverer en integration af det at lytte, tale, læse, skrive og at tænke 
kritisk, og det inkluderer den kulturelle viden, der gør det muligt for en taler, skriver eller læser at 
genkende og bruge sprog i forskellige sociale situationer” (Gibbons 2009) 
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SAMLET VURDERING AF SKOLERNES FAGLIGE UDVIKLING 

 

Dansk 

Afgangsprøverne 

Læseudviklingen i 2008-2012 viser, at eleverne på 9. årgang samlet set har et pænt læseniveau, der ligger 
pænt over det nationale niveau. 

Resultaterne i 2012 viser yderligere fremgang sammenlignet med året før.  

For de øvrige danskområders vedkommende gælder, at resultaterne for afgangsprøverne fastholder et 
stabilt højt niveau med tendens til yderligere positiv fremgang.  

 

Engelsk 

De nationale test 

De nationale test på 7. klassetrin vidner om et generelt højt og tilfredsstillende niveau på alle skoler. 

De samlede resultater viser yderligere fremgang sammenlignet med året før. 

 

Afgangsprøverne 

Afgangsprøveresultaterne i engelsk mundtligt og skriftligt fortsætter den positive fremgang. Årets 
resultater er for femte år i træk højre end det foregående år. 

 

Matematik 

Skolernes afgangsprøveresultater ligger stabilt over det nationale niveau set over de sidste tre år for både 
problemløsning og færdighedsregning. Problemløsningsdelens opgaver kan i stadigt stigende omfang med 
fordel løses ved hjælp af it. Det er der dog både nationalt og lokalt langtfra alle elever, der vælger. Det er 
derfor vigtigt, at eleverne i den daglige matematikundervisning tilbydes en matematikundervisning, hvor 
anvendelse af dynamiske matematikprogrammer indgår som en mulighed. Skole og Familie er 
opmærksom på denne udfordring og har iværksat og vil iværksætte forskellige konkrete 
kompetenceudviklingstiltag for matematiklærerne i den forbindelse.  

 

Resultaterne i den nationale test for 3. klassetrin har været støt stigende og ligger over det nationale niveau 
set over de tre sidste år.  
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Resultatet i den nationale test for 6. klassetrin har ligget væsentligt over det nationale niveau set over de 
sidste tre år. 

 

Fysik/kemi 

Skolernes afgangsprøveresultater i fysik/kemi ligger stabilt over det nationale niveau set over de sidste tre 
år. Det skal dog bemærkes, at variationsbredden mellem skolernes resultater i samme periode er blevet 
mindre.  

 
Det kommunale gennemsnit for resultaterne i de nationale test for 8. klassetrin er steget jævnt over de 
sidste tre år og har alle årene ligget over det nationale gennemsnit. 

 

Geografi  

Det kommunale gennemsnit for resultaterne i den nationale test på 8. klassetrin har ligget stabilt og 
væsentligt over det nationale gennemsnit set over de sidste tre år. 

 

Biologi 

Det kommunale gennemsnit for resultaterne i den nationale test på 8. klassetrin har ligget stabilt og 
væsentligt over det nationale gennemsnit set over de sidste tre år.  

 

UDDANNELSESFREKVENS 

97 %.  af en årgang forventes at gennemføre en kompetencegivende uddannelse 

 

Den såkaldte profilmodel estimerer hvor stor en del af en årgang, der forventes at gennemføre en 
kompetencegivende uddannelse (dvs. en kort, lang eller videregående uddannelse).[1] 

 

Profilmodellen estimerer, at 97 % af årgang 2010 fra Rudersdal Kommune forventes at have taget en 
kompetencegivende uddannelse senest 25 år efter at have afsluttet folkeskolen. Det er godt 7 % point flere 

                                                           
[1]http://www.uvm.dk/Service/Statistik/Tvaergaaende-statistik/Andel-af-en-aargang-der-forventes-at-faa-en-
uddannelse/Profilfigurer 
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end på landsplan, hvor godt 89 % forventes at have taget en kompetencegivende uddannelse og på niveau 
med Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner.  

 

Modellen estimerer endvidere, at 97,4 % af årgangen vil påbegynde en ungdomsuddannelse, mens 
andelen, som forventes at gennemføre er 89,7 %. Det betyder, at 10,3 % hverken gennemfører eller 
påbegynder en ungdomsuddannelse. Dette er under landsgennemsnittet, hvor næsten 15 % forventes ikke 
at gennemføre eller begynde på en ungdomsuddannelse.  

 

Det betyder, at godt 7 % gennemfører en kompetencegivende uddannelse uden at have bestået en 
ungdomsuddannelse. Det kan forklares med, at nogle kompetencegivende uddannelser ikke kræver en 
gennemført ungdomsuddannelse for at blive optaget. Det gælder fx en række af de musiske og kreative 
uddannelser. 

 

SAMLET KONKLUSION 

 

På grundlag af de kvalitative redegørelser for sidste års indsatsområder og de foreliggende resultater fra 
lokale læsetest, afgangsprøver og nationale test vurderer Skole og Familie, at skolerne fortsat er inde i en 
både tilfredsstillende og positiv udvikling. Et helt centralt indsatsområde for Skole og Familie er den 
positive udvikling af det professionelle miljø, herunder vejledermodellen, opbygningen af faglige miljøer, 
et udviklende og forpligtende samarbejde i team osv. Ikke at målet er nået, men Skole og Familie vil gerne 
alligevel kvittere for den store indsats, der er gjort fra ledelser og medarbejderes side. Ser man den proces 
i lyset af den faglige udvikling på Rudersdals skoler gennem de seneste år, er der yderligere grund til 
tilfredshed. På næsten alle fagområder omfattet af afgangsprøver eller nationale test er der positiv 
fremgang.. 

 

Sidste års kvalitetsrapport påpegede en række opmærksomhedspunkter i forhold til tidlig 
matematikundervisning, tidlig begynderlæsning, elever med anden etnisk baggrund end dansk og en 
gruppe af elever med vanskeligheder i fysik/kemi. Det er endnu for tidligt at sige noget endegyldigt om 
udviklingen på disse områder, men det skal bemærkes, at både tidlig matematik og begynderlæsning viser 
fremgang. 
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HØRINGSSVAR 

TRØRØDSKOLEN 

Trørødskolens bestyrelse har på sit møde d. 20. november behandlet udkastet til kommunens kvalitetsrapport. 

Bestyrelsen har tidligere behandlet Trørødskolens skoleredegørelse, hvor også bilagsmateriale for Trørødskolen 
medfulgte. Bestyrelsen kan se flere muligheder for interessante drøftelser med udgangspunkt i det samlede 
bilagsmateriale. 

Bestyrelsen glæder sig over den fortsat positive udvikling der ses i kommunens skolevæsen, det er vores ambition at 
Trørødskolen bidrager væsentligt til denne udvikling. 

Vi er bekendte med kvalitetsrapportens primære formål og tager den til efterretning. 

Venlig hilsen 

Per Carøe 

Formand for skolebestyrelsen 

 

SKOVLYSKOLEN 

Skovlyskolens bestyrelse har til den fremsendte fortrolige høringsudgave til skolebestyrelserne følgende 
bemærkninger: 

Generelt: 

Rapportens kvalitative del er god og beskrivende og bærer præg af efterhånden at have fundet sin form. I let 
tilgængeligt sprog formås at give en fin beskrivelse af året der gik. Indsatsområderne er ligeledes fint beskrevet, om 
end flere af tiltagene her er beskrevet i mere indforståede termer.  

SK’s bestyrelse er generelt positiv overfor arbejdet med indsatsområderne, men er særligt tilfredse med, at Skole og 
Familie anbefaler fortsat indsats på områderne vedr. medarbejdernes professionsforståelse, 
undervisningsdifferentiering samt aktionslæring. 

Den kvantitative del skal fortsat læses med alle de forbehold man overhovedet kan komme på ift. indsamling og 
bearbejdning af et ”statistisk” materiale. At foretage en tværgående sammenligning af 13 skoler, der trods fælles 
overordnede rammer, er relativt forskellige, giver kun i allerbedste fald et retvisende billede. Og at omregne klasser 
med helt ned til 15-20 elever til procentstørrelser, for ikke at tale om udviklingen i karaktergennemsnit, kan i flere 
sammenhænge forekomme helt absurd. Når det så er sagt, er SK’s bestyrelse tilhænger af dataindsamling, men 
appellerer til, at de faktiske tal fremgår ubearbejdet så mange steder som muligt, og at man er varsom med 
kvantitativ bearbejdning af tallene. 
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Specifikke fejl mm.: 

I Bilag 4 er der en fejl. Det er angivet, at SK har 55 fuldtidslærerstillinger/årsværk inkl. ledelsens unv.tid, 
spec.unv.lærere, bh.kl.ledere. Det rigtige tal er 43,2 årsværk. Skolen har i øvrigt tidligere meddelt forvaltningen 
denne fejl. 

Mht. bilag 5, skal vi endnu engang anbefale, at denne tages helt ud af rapporten i sin nuværende form, idet skolerne 
ikke forvalter ens. For SK’s vedkommende indberettes AKT-timer, og tildeles som en ramme, dvs. ikke som 
undervisningstid. Det samme gælder vedr. Pædagogisk center, hvor SK har valgt at indberette og tildele den 
overvejende del af timerne som en ramme, dvs. ikke som undervisningstid. Endelig er der den ekstra 
forberedelsestid til SK’s specialklasselærer, som bliver indregnet og ikke udbetalt. Udbetaltes den, ville lærerne 
skulle undervise mere, men havde således mindre tid til rådighed til selve forberedelsesdelen. Alt sammen noget der 
betyder, at SK’s lærer ser ud til at have et markant lavere gnsn. undervisningstimetal. Så selv om det ikke pynter på, 
hvor meget den enkelte SK-lærer underviser, betyder tildelings- og indberetningsvalget, at SK’s ressourcer udnyttes 
mere optimalt, og i praksis - men ikke på papiret - giver mere undervisning for pengene. 

På vegne af Skovlyskolens bestyrelse 

med venlig hilsen 

Charlotte Krogh 

Skolebestyrelsesformand 

 

TOFTEVANGSKOLEN 

Samlet set er rapporten både informativ og nyttig. Vi noterer os kvaliteten i, at den er kortfattet og dermed mere 
overskuelig. Fx. er det fint, at hvert afsnit afrundes med en fremadrettet anbefaling.  

Man kan selvfølgelig altid diskutere, hvor langt man er i processen, men overordnet set læser vi rapporten som et 
troværdigt billede. Vi synes, der er en god tilgang til inddragelse af enkeltskoler i teksten, om end vi i visse tilfælde 
kunne ønske os yderligere præcision. 

Toftevangskolen har stor fokus på inklusionsdelen, og understreger i den forbindelse vigtigheden af 
metodeudvikling, vidensdeling og opfølgning på de enkelte skolers, og ikke mindst de enkelte læreres, erfaringer og 
anbefalinger. I øvrigt fremgår det ikke tydeligt, hvordan kommunikations-delen i forhold til de øvrige forældre - ud 
over ”de inkluderede” - skal håndteres. Vi understreger vigtigheden af, at de enkelte skoler får tilført de lovede 
midler, ligesom vi tidligere har lagt op til en diskussion om ”grænser for inklusion” med fokus på en præcisering af, 
hvornår et specialtilbud alligevel bør anbefales af hensyn til den enkelte, klassens og lærerens generelle trivsel. 

Nøgletallene i forhold til egen skole gennemgik vi i forbindelse med skolens redegørelse og kommentarer til dem 
fremgår af denne, hvorfor der ikke er yderligere kommentarer, dersom det er de samme tal, der fremlægges i 
indeværende rapport. 

Det kvantitative materiale i bilagene giver et fint indblik i og perspektiv på egen skole, men overordnet sætter vi 
spørgsmålstegn ved, hvorvidt man kan sammenligne skolerne ud fra nøgletallene? Det er ikke tydeligt, hvad der 
ligger bag tallene! Kan en lille elevgruppe på en skole trække et ellers højt gennemsnit ned? Det kunne være 
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interessant at kvalificere tallene yderligere gennem fx at frasortere øverste og nederste kvartil eller tilsvarende 
metoder. 

Omkring læseresultater har niveauet af sikre læsere været rimelig konstant gennem de senere år. Det kunne være 
interessant at se om læseniveauet indenfor den sikre gruppe er steget. 

På vegne af Skolebestyrelsen på Toftevangskolen 

Nils Krøyer (formand) 

 

NY HOLTE SKOLE 

Ny Holte Skole tager kvalitetsrapporten til efterretning og finder, at årets rapport giver et godt indtryk af et 
skolesystem i udvikling. 

Dog finder vi ikke de mange sammenligninger med det nationale gennemsnit for særligt informative. Det ville være 
mere informativt, at sammenligne med et gennemsnit for kommuner som f.eks. Gentofte og Lyngby-Taarbæk, som 
det også gøres enkelte steder i rapporten. 

Vi finder ikke, at alle nøgletal i rapportens bilagsdel er lige velegnede til at beskrive og sammenligne kvalitet. Fx. 
benyttes udgift til efteruddannelse pr. medarbejder som et nøgletal til beskrivelse af skolernes 
efteruddannelsesindsats. Vi savner en bedre målestok af efteruddannelsens relevans og medarbejdernes udbytte heraf 
og vil opfordre til at man arbejder på at udvikle sådanne nøgletal. I bilag 7 angives udgiften pr. elev for hver enkelt 
skole. I bemærkningerne til dette nøgletal står, at det ikke er egnet til sammenligning skolerne imellem, hvorfor vi 
foreslår nøgletallet flyttet hen under beskrivelsesdelen for de enkelte skoler.  

I beskrivelsesdelen for de enkelte skoler sammenlignes afgangskaraktererne for det senest tilgængelige år med 
kommunens gennemsnit. Her ville en sammenligning af gennemsnittet af de seneste 4 års afgangskarakterer være et 
fint supplement, idet der kan være ganske betydelige variationer fra år til år. 

Vi vil også opfordre Skole og Familieområdet til at udvikle bedre nøgletal til beskrivelse af elevernes udbytte af 
undervisningen end gennemsnitskarakterer fra afgangsprøverne.  

Vi har ikke konstateret faktuelle fejl i data vedrørende Ny Holte Skole. 

Med venlig hilsen 

Jens Darket 

Formand for skolebestyrelsen 
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SJÆLSØSKOLEN 

OVERORDNEDE KOMMENTARER 

Rapporten giver overordnet en detaljeret gennemgang af den periode man ser tilbage på og er et godt sted at søge 
samlet information om det spændende og omfattende arbejde, der foregår på skoleområdet i Rudersdal kommune.  

Sjælsøskolens bestyrelse har gennemgået tal og opgørelser, der vedrører skolen sammen med skolens ledelse, og har 
ingen bemærkninger hertil. 

Rent formatmæssigt virker rapporten flere steder mere refererende end reflekterende, hvilket kan gøre det svært at 
vurdere om de nævnte tiltag og tendenser er gode eller uhensigtsmæssige. F.eks. kan man på de første sider af 
rapporten læse at denne bl.a. indgår i "beslutningsgrundlaget for... videre udvikling", og dette gør det meget vigtigt at 
få vurderet hvorfor diverse tiltag er foretaget og en vurdering af hvordan de virker. Derudover mangler man at 
forholde de opnåede resultater til konkret opsatte mål, således at man kan se om målene er nået. 

AD. SKOLESTRUKTUR 

I dette afsnit nævnes der de ændringer, der er sket i skolestrukturen i forbindelse med lukningen af Kajerødskolen.  
Man kunne godt ønske en vurdering af, om man forudser yderligere ændringer i skolestrukturen inden for de 
nærmeste par år, eller om de forventede elevtal nu matcher den tilgængelige kapacitet på området. 

AD. RUDERSDAL SOM SCIENCE-KOMMUNE OG NATURFAGSMARATON 

Det er meget positivt at der fokuseres på naturvidenskab i kommunen. 

Der nævnes her at styregruppen er i en fase, hvor der er behov for overvejelser. Det ville være relevant at tilføje, 
hvornår disse overvejelser forventes færdige, således at der fortsat fokuseres på naturvidenskab. 

I den konkrete klasses tilbagemeldinger kan man være lidt bekymret over at kun 2 af de 6 bemærkninger faktisk har 
naturvidenskabelig relevans, hvorimod de 4 andre går mere på en projektarbejdsform. 

AD. ESCO-PROJEKTET 

Fokus på energibesparelser er også meget vigtigt, og det er godt at der ses på dette i kommunalt regi. 

Der nævnes, at målet er at reducere energiforbruget med 20% i 2016, men der nævnes ikke i forhold til hvilket 
udgangspunkt. 

AD. DIGITALISERING PÅ SKOLEOMRÅDET 

Det nævnes, at man i samarbejde med 3 andre kommuner vil udvikle et digitalt arbejdsbord. Det kunne være relevant 
at redegøre mere i dybden, og f.eks. nævne: 

 Tidsramme og budget for dette arbejde. 

 Hvem der er involveret i udviklingen, både styringsmæssigt og udviklingsmæssigt. 

 Flere detaljer om indholdet og formålet med arbejdsbordet. 
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AD. AKTIONSLÆRING 

Ud fra beskrivelsen virker det som om aktionslæring er taget godt og positivt i brug på skolerne i kommunen. 

Man kunne overveje at nævne om dette kun sker isoleret på hver enkelt skole, eller om der faktisk også sker 
vidensdeling på tværs af skolerne på dette område. 

AD. LÆSNING OG FAGLIG UDVIKLING 

Generelt ligger Rudersdal kommune jo godt i alle de nævnte sammenligninger, hvilket demografien vel næsten også 
tilskriver. 

Man kunne her overveje om det kun er relevant at sammenligne resultaterne i forhold til landsgennemsnittet eller om 
man skulle være mere ambitiøs. F.eks. sætte sig nogle mål og så måle i forhold til disse. 

Konkret nævnes der i forhold til 1. klasse at resultatet for læsning sidste år lå lavt, uden der er nogen refleksion eller 
forsøg på forklaring ang. dette.  

I forhold til matematik nævnes at problemløsning med fordel kan anvende IT. Det ville være relevant at redegøre for, 
hvilke IT-værktøjer der anvendes her, og hvad dette betyder for undervisningen. 

På bestyrelsens vegne 

Klaus V. Lindemann 

Medlem af skolebestyrelsen 

 

BIRKERØD SKOLE 

Skolebestyrelsen på Birkerød Skole har med stor interesse læst den fremsendte kvalitetsrapport for 2012.  

Da Birkerød Skole er ny pr. august 2012 og derfor ikke umiddelbart har en fortid at kunne sammenlignes med, kunne 
vi umiddelbart fokusere på de to nedlagte skoler. For Parkvejskolens vedkomne findes et Bilag 25b Lærernes faglige 
kompetencer sammenholdt med opgaver. Dette findes ikke for de øvrige skoler. Hvorfor så have det med?  

Det er svært at udpege områder, hvor der skal sættes ind, da det er forskelligt for de to skoler.  Vi ønsker derfor at 
forholde os til fremtidige kvalitetsrapporter, hvor vi antager, at der vil være et samlet sammenligningsgrundlag. 

På det generelle plan, ser vi med stor glæde, at der fokuseres på overgangen fra folkeskole til gymnasium, gennem et 
udviklet samarbejde mellem folkeskolen og gymnasiet. Det forbedrede kendskab, vil helt klart kunne forbedre 
overgangen. Desuden mener vi, at der skal fokuseres på at styrke engelskkundskaberne langt mere for de elever, der 
ønsker at vælge den internationale linje (IB). 

Ruderdal Kommunes fokus på digitaliseringen i folkeskolen er endnu et område, som vil løfte både personale og 
elever, og være med til at forberede eleverne i deres valg af uddannelsesretning og det senere voksenliv.   

Den forsatte fokus på udviklingen af differentieret undervisning med andre måder at tænke skoledag på ser vi frem 
til på Birkerød Skole. Her ser vi gerne, at der åbnes for nye måder at se klasser og hold på. 
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Endelig ser vi arbejdet med kompetenceprofiler for lærerne, som et godt værktøj til at sikre, at de nødvendige 
kompetencer er til stede. 

Med disse kommentarer vil vi på Birkerød Skole tage kvalitetsrapporten 2012 til efterretning. 

Med venlig hilsen 

Skolebestyrelsen på Birkerød Skole 

Gitte D’Arcy 

Formand 

VEDBÆK SKOLE 

  

Hermed følger høringssvar fra skolebestyrelsen v/Vedbæk Skole til kvalitetsrapporten 2012 for Rudersdal 
Kommunes folkeskoler.  

Skolebestyrelsen v/Vedbæk Skole finder rapporten informativ og oplysende i en læsevenlig form. Rapporten giver en 
god beskrivelse af udviklingen for dels Vedbæk Skole som Rudersdals Kommunes skolevæsen i det forgangne år.  

Faktuelle fejl  

Antal elever på Vedbæk Skole pr. 5.9.2011 var ikke 547, men 534. Såfremt skoleforvaltningen har be-nyttet nøgletal, 
hvor I har brugt tallet 547 skal der rettes på disse, da det korrekte tal er 534.  

Andel af ledere på Vedbæk Skole med afsluttet diplomuddannelse/cand.pæd i % er ikke 0 % men 25 %.  

Årligt gennemsnitligt undervisningstimetal for lærere er ikke 678 men 716.  

Det er lykkedes at tydeliggøre retningen på indsatsområderne og rapportens vurderinger og anbefalingerne giver 
mening med følgende kommentarer:  

Inklusionen er et område, som kræver, at fordelingen af ressourcerne på skolerne skal stå mål med de indsatser, den 
enkelte skole sætter i værk for at kunne leve op til, at skolen er for alle også, når skolen har svært ved at løfte 
opgaven. Derfor er det vigtigt, at skoleområdet finder en ressourcefordelingsmodel, som tager højde for denne 
forskel skolerne imellem.  

Afsnittet om Rudersdal som Science Kommune viser, at der på dette område er sat mange tiltag i gang, og 
udviklingen af naturfagene går i den rigtige retning.  

Bæredygtig og ESCO er også et godt tiltag, men er en meget krævende opgave. På Vedbæk Skole har skolen sat 
mange lærertimer af til en arbejdsgruppe, som skal hjælpe dette projekt godt på vej. Det går godt lige nu, men vi kan 
være bekymrede for, om projektet kan holde sådan som kommunen har tænkt det.  

Vedbæk Skole er meget enig i, at der fortsat skal være fokus på videreudviklingen af vejledermodellen og det 
faglige miljø. Det samme gør sig gældende for udviklingen af en differentieret undervisning, hvor vægten skal 
ligge på ideer til at tænke skoledag, skoleår, hold og klasser på.  

Endelig er skolebestyrelsen enig i, at der fortsat skal iværksættes indsatser, der medvirker til, at aktionslæring bliver 
en integreret del af skolens praksis i de kommende år. 
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Bestyrelsen har bemærket følgende faktuelle forhold i Vedbæk Skolens udvikling:  

 (SIDE 141) – Afgangskarakterer ligger alle under kommunens gennemsnit, specielt dansk læsning.  

 (SIDE 142) – Afgangskarakterer ligger alle under kommunens gennemsnit, bortset fra mundtligt engelsk.  

(SIDE 143) – Afgangskarakteren i dansk læsning viser et markant fald og mindre fald i retstavning og dansk 
skriftligt.  

(SIDE 144) – Afgangskarakterer falder i alle fag, dog mindre i fysik/kemi og færdigregning.  

(SIDE 145) – Der er fald i læseresultater i forhold til sidste år med sikker læsning og deraf stigning i usikker læsning 
i 1. og 2. klasserne. (SIDE 146) – Der er et markant fald i 4. klasserne i sikker læsning og lavere end kommunens 
gennemsnit.  

Bestyrelsen finder det bekymrende at nøgletallene for Vedbæk Skole ligger under gennemsnittet i en række 
væsentlige fag samt at læseresultaterne er faldende i forhold til tidligere år.  

Derfor afventer Skolebestyrelsen skoleledelsens fremadrettede handlinger og initiativer for at bringe Vedbæk Skole 
på ret vej. Skolebestyrelsen har fået oplyst af skoleledelsen, at dette vil fremgå af Vedbæk Skoles egen 
skoleredegørelse, som bliver behandlet på et bestyrelsesmøde i 1. kvartal 2013.  

Venlig hilsen  

Michael Kjær  

Formand, skolebestyrelsen v/Vedbæk Skole 

 

NÆRUM SKOLE 

Skolebestyrersen på Nærum Skole har på sit møde onsdag d. 7. november 2012 drøftet Kvalitetsrapporten for 
skoleåret 2011/2012. 

Faktuelle fejl er meddelt området. 

Bestyrelsen tager rapporten til efterretning. 

 

På bestyrelsens vegne 

Kirsten Kryger 

Skoleleder 
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Forkortelser 
 
 
BI  Bistrupskolen 

DR Dronninggårdskolen  

HØ Høsterkøb Skole 

KA Kajerødskolen 

NH Ny Holte Skole 

NÆ Nærum Skole 

PA Parkvejskolen 

SJ Sjælsøskolen 

SK Skovlyskolen 

TO Toftevangskolen 

TR Trørødskolen 

VA Vangeboskolen 

VE Vedbæk Skole 

 

RK Rudersdal Kommune 
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Bilag 1 

Aldersprofil for lærerne 
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Bilag 2 

Aldersprofil for pædagogerne 
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Bilag 3 

Kønsfordeling for lærerne 

 

Kønsfordeling for pædagogerne 
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Bilag 4 

Antal fuldtidsstillinger 
  Bi Dr HØ KA NH NÆ PA SJ SK TO TR VA VE 
Antal fuldtidspædstillinger/årsværk 18 22 9 8 8 5 11 13 13 13 25 12 14
Antal fuldtidslærerstillinger/årsværk inkl. 
ledelsens unv.tid, spec.unv.lærere, 
bh.kl.ledere 44 45 19 30 31 33 34 46 43 43 68 38 40
Antal specialklasselærerstill. 0 13 0 2 0 0 5 2 9 0 0 0 0
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Bilag 5 

Gns. undervisningstimetal pr. lærer 
 

  Bi Dr HØ KA NH NÆ PA SJ SK TO TR VA VE RK* 
2006-2007 741 680 703 694 698 665 702 732 661 736 691 675 704 699
2007-2008 702 661 716 720 719 710 716 720 655 715 718 706 723 706
2008-2009 684 694 706 708 694 711 736 715 659 724 698 709 710 704
2009-2010 719 728 715 718 723 699 706 696 674 722 691 698 739 710
2010-2011 714 720 702 705 713 695 714 693 686 720 705 697 707 705
2011-2012 713 732 686 710 729 701 718 749 681 728 688 700 716 712

 
*simpelt gennemsnit 

 
 
Kilde: TRIO/Skolernes egen indberetning 
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Bilag 6 

Decentrale midler til efteruddannelse og kompetenceudvikling pr. fuldtidsstilling/lærere 

 

 

 
 
 
 

 
Kilde: Skolernes egen indberetning 
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2006‐2007

2007‐2008

2008‐2009

2009‐2010

2010‐2011

2011‐2012

 BI DR HØ KA NH NÆ PA SJ SK TO TR VA VE RK 
2006-2007 811 1.737 1.461 874 1.608 3.341 176 889 1.580 0 1.648 2.019 2.071 1.417
2007-2008 978 2.694 555 1.558 1.913 1.305 1.776 1.224 1.667 1.309 4.125 2.013 1.923 1.934
2008-2009 560 364 3.445 1.700 831 2.001 1.698 2.355 1.364 2.078 4.133 700 861 1.446
2009-2010 3.600 4.645 2.902 3.390 652 710 1.738 1.060 2.772 1.597 7.462 2.057 1.427 2.884
2010-2011 2.040 4.052 5.527 1.380 978 858 2.172 2.600 2.409 1.870 3.281 6.078 988 2.946
2011-2012 2.339 4.200 3.866 1.516 895 670 908 1.288 1.309 1.943 3.926 3.929 527 2.060
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Bilag 6a 
Andel af lærere og ledere med dele af eller afsluttet diplomuddannelse/cand. pæd  
Oplyst i procent 
 

  BI DR HØ KA NH NÆ PA SJ SK TO TR VA VE 

Andel af ledere med afsluttet 
diplomuddannelse/cand. pæd 

25 40 50 33 75 0 40 0 17 0 25 20 25

Andel af ledere med moduler/dele af 
diplomuddannelse 

75 60 100 33 100 100 100 100 83 100 75 80 100

Andel af lærere/pæd med afsluttet 
diplomuddannelse 

2 2 12 2 0 0 6 5 0 11 5 0 0

Andel af lærere/pæd med afsluttede moduler/dele 
af diplom 

23 11 27 8 20 15 4 16 12 6 12 12 6

 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
Kilde: Skolernes egen indberetning 
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Bilag 7 

Nettoudgift pr. elev 
 

 
 
 
Bistrupskolen, Toftevangskolen og Sjælsøskolen afholder udgift til 3. teknisk service medarbejder. 
 
Ressourcer til modtageklasser/Toftevangskolen og læseklasser/Parkvejskolen er trukket ud af forbruget. 
 
Skovlyskolen og Trørød har øgede udgifter til svømmehaller 
 
 
Kilde:TEA/Essentia 
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Bilag 8 

Antal elever bh.kl. – 9. klasse pr. 5. september  
  BI DR HØ KA NH NÆ PA SJ SK TO TR VA VE RK 

2008/2009 600 571 242 413 462 444 416 595 434 486 958 500 536 6.604

2009/2010 605 593 248 393 444 446 427 618 461 530 1009 508 522 6.727

2010/2011 600 612 231 400 434 455 407 647 463 510 1006 507 538 6.743

2011/2012 579 628 250 370 440 445 407 654 483 567 1030 498 547 6898
Inkl. modtageklasser/TO, læseklasser/PA og specialklasser (SK, SJ, KA) 

 

 
Kilde: TEA 
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Bilag 8a 

Antal elever 10. klasse/Toftevangskolen pr. 5. september  
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Bilag 9 

Antal elever i specialklasser  
Antal elever i specialklasser Bi Dr HØ KA NH NÆ PA SJ SK TO TR VA VE RK 
2006-2007 0 21 0 21 0 0 14 12 29 0 0 0 0 103
2007-2008 0 21 0 9 0 0 21 10 35 0 0 0 0 97
2008-2009 0 21 0 9 0 0 19 9 40 0 0 0 0 98
2009-2010 0 28 0 10 0 0 26 9 44 0 0 0 0 117
2010-2011 0 28 0 10 0 0 30 9 47 0 0 0 0 124
2011-2012 0 28 0 8 0 0 26 10 42 0 0 0 0 114
 

Specialtilbud 
Antal elever 

Heraf fra 
Rudersdal 
Kommune 

Antal elever 
Heraf fra 
Rudersdal 
Kommune 

Antal elever 
Heraf fra 
Rudersdal 
Kommune 

Antal elever 
Heraf fra 
Rudersdal 
Kommune 

Antal elever 
Heraf fra 
Rudersdal 
Kommune 

Skoleår 2007-2008 2007-2008 2008-2009 2008-2009 2009-2010 2009-2010 2010-2011 2010-2011 2011-2012 2011-2012 

Egebækskolen 49* 49* 69 58 69 61 58 45 51 42 

Dronninggårdskolen 21 14 21 15 28 24 28 24 28 25 

Sjælsøskolen 10 9 9 9 9 8 9 8 10 10 

Kajerødskolen 9 9 9 9 10 10 10 10 8 8 

Skovlyskolen 35 34 40 36 44 41 47 44 42 40 
Elever i komm. og 
reg. ordninger 

  65  70   72  60 60 

Dagbehandlingstilbu
d 

  16  18   16  17 19 

 

Øvrige tilbud Antal elever Antal elever Antal elever Antal elever Antal elever Antal elever

Skoleår 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Parkvejskolens læseklasser 14 21 19 31 30 26

Toftevangskolens modtageklasser 6 15 51 31 41 28
 
Antal klagesager i Klagenævnet for den vidtgående specialundervisning i skoleåret: 
2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

4 1 1 5 0 0
Kilde: PPR og TEA 
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Bilag 9a 

Udgift pr. elev til specialundervisning 

 
 

 
 
Samlede afsatte midler til specialpædagogisk bistand på skolerne 
2007/2008: Kr. 21.621.400 
2008/2009: Kr. 22.405.856 
2009/2010: Kr. 22.526.971 
2010/2011: Kr. 24.543.191 
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Udgift pr. elev

 BI DR HØ KA NH NÆ PA SJ SK TO TR VA VE RK  
Udgifter til  
spec.unv i 
alt/kr. 

2.237.835 
 

1.973.804 
 

1.104.750 
 

1.995.410
 

1.388.200
 

1.988.260
 

1.935.692
 

2.020.206 
 

2.091.390
 

2.192.022
 

2.191.840
 

1.498.980
 

2.408.988
 

1.925.183
 

Antal 
elever 

579 628 250 370 440 445 407 654 483 567 1030 498 547 531 

Udgift pr. 
elev/kr. 

3.865 3.143 4.419 5.393 3.155 4.468 4.756 3.089 4.330 3.866 2.128 3.010 4.404 3.848 
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Bilag10 

Antal elever der undervises i dansk som andetsprog (Ds2) 
 

 
Kilde: Skoleområdets indberetning 

Bi Dr HØ KA NH NÆ PA SJ SK TO TR VA VE
2009‐2010 51 10 1 24 0 23 13 12 19 26 4 7 21
2010‐2011 59 0 1 25 0 21 13 9 23 22 4 12 20
2011‐2012 56 9 0 25 0 25 13 12 25 15 3 10 21
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Bilag 11 

Udgifter til undervisning i Ds2 
 

  Bi Dr HØ KA NH NÆ PA SJ SK TO TR VA VE RK 

2008-2009 729.960 0 76.314 384.888 0 298.620 215.670 149.310 298.620 381.570 122.766 53.088 212.352 2.923.158 

2009-2010 715.213 148.340 17.660 339.064 0 324.936 183.660 173.064 268.426 360.255 56.511 155.404 300.213 3.042.746 

2010-2011 861.277 168.511 33.702 404.426 0 385.702 232.170 157.227 344.511 385.702 93.617 179.745 318.298 3.564.938 

2011-2012 830.000 142.000 0 382.000 0 469.000 181.000 201.000 365.000 386.000 111.000 139.000 302.000 3.508.000 

 

    
    

Kilde: Skoleområdets indberetning 
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Bilag 12 

Andel elever der går i SFO bh.kl. - 5.kl.  
 
 

  2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
Pr. september - antal  3.783 3.972 4.109 4.166 4186
Pr. marts - antal 3.512 3.822 4.001 3.989 4013
Pr. september - procent 91 96 97 98 99
Pr. marts - procent 85 92 94 94 95

 
 

 
 
Kilde: KMD 
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Bilag 13 

Lærerenes faglige kompetencer sammenholdt med opgaver 
 

 
 
0: Ingen liniefag/faglig baggrund 
1: Liniefag 
2: Anden uddannelse med merit i faget efteruddannelse i mere end 90 timer og/eller undervist i mere end 1000 timer 
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0: Ingen liniefag/faglig baggrund 
1: Liniefag 
2: Anden uddannelse med merit i faget efteruddannelse i mere end 90 timer og/eller undervist i mere end 1000 timer 
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Bilag 14 

Uddannelsesønsker efter 9. klasse 

 
RK: Rudersdal Kommune 
Kilde: UU Sjælsø 
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Bilag 15 

Skolesøgning 1. – 9. klassetrin  

 
RK: Rudersdal Kommune 
Kilde: Essentia 
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Bilag 15a 

Skolesøgning 10. klassetrin 

 
Hjemdistrikt dækker alle kommunens skoledistrikter, da der kun er et 10. klasses tilbud i Rudersdal Kommune. 
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Bilag 16 

Afgangskarakterer - 9. kl.  
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Bilag 17 

Afgangskarakterer - 10. klasse 

 
Kilde: UNI C 
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Bilag 18 

Læseresultater – 1. klasse 

 

Læseresultater – 2. klasse 
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Læseresultater – 3. klasse 

 

Læseresultater – 4. klasse  

 
4. klasses test er ikke obligatorisk. Derfor ingen visninger fra 2006-2008. 
 
Kilde: Skoleområdets indberetning 
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Bilag 19 Bistrupskolen 
 

Basisoplysninger 
     

Antal elever 579

Antal klasser 28

Antal spor 3 (2 spor i 4. og 9. kl.)

Gennemsnitligt antal elever/klasse 20,7

Antal ansøgere pr. opslået stilling - lærere  Ingen opslag

Antal ansøgere pr. opslået stilling - pædagoger/pædagogmedhjælpere 40

Nettoudgift/elev 48.003
 Decentrale midler til efterudd. og kompetenceudv. pr. fuldtidsstilling i kr. 
/lær 2.339
 Decentrale midler til efterudd. og kompetenceudv. pr. fuldtidsstilling i kr.  
/pæd 1.582
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Bilag 19a 

Uddannelsesønsker BI  
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Bilag 19b  

Lærernes faglige kompetencer sammenholdt med opgaver 

 
 
0: Ingen liniefag/faglig baggrund 
1: Liniefag 
2: Anden uddannelse med merit i faget efteruddannelse i mere end 90 timer og/eller undervist i mere end 1000 timer 
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Bilag 19c 

Elevfravær BI 
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Bilag 19d 

Afgangskarakterer BI – RK 
 

 



 38
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Bilag 19e 

Afgangskarakterer BI 2009-2012 
 

 



 40
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Bilag 19f 

Læseresultater BI 
1. klasserne 2007-2012 

  
 
2. klasserne 2007-2012 

 



 42

3. klasserne 2007-2012 

 
 
4. klasserne 2007-2012 

 



 43

Bilag 20 Dronninggårdskolen 

Basisoplysninger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Antal elever 628

Antal klasser 28

Antal elever i specialklasser 28

Antal specialklasser 4

Antal spor 4 (2 spor i 7.og 9. klasse)

Gennemsnitligt antal elever/klasse 22,4

Antal ansøgere pr. opslået stilling - lærere  136

Antal ansøgere pr. opslået stilling - pædagoger/pædagogmedhjælpere 50

Nettoudgift/elev 46.909

 Decentrale midler til efterudd. og kompetenceudv. pr. fuldtidsstilling i kr. /lær 4.2000

 Decentrale midler til efterudd. og kompetenceudv. pr. fuldtidsstilling i kr.  /pæd 0
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Bilag 20a 

Uddannelsesønsker DR  
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Bilag 20b  

Lærernes faglige kompetencer sammenholdt med opgaver 

 
 
0: Ingen liniefag/faglig baggrund 
1: Liniefag 
2: Anden uddannelse med merit i faget efteruddannelse i mere end 90 timer og/eller undervist i mere end 1000 timer 
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Bilag 20c 

Elevfravær DR 
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Bilag 20d 

Afgangskarakterer DR – RK 
 

 



 48
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Bilag 20e 

Afgangskarakterer DR 2009 – 2012 

 
 



 50
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Bilag 20f 

Læseresultater DR 
1. klasserne 2007-2012 

 
 
2. klasserne 2007-2012 
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3. klasserne 2007-2012 

 
 
4. klasserne 2007-2012 
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Bilag 21 Høsterkøb Skole 

Basisoplysninger 
 

Antal klasser 12
Antal spor 2
Gennemsnitligt antal elever/klasse 20,8
Antal ansøgere pr. opslået stilling - lærere Ingen opslag
Antal ansøgere pr. opslået stilling - pædagoger/pædagogmedhjælpere Ingen opslag
Nettoudgift/elev 48.146
 Decentrale midler til efterudd. og kompetenceudv. pr. fuldtidsstilling i kr. /lær 3.866
 Decentrale midler til efterudd. og kompetenceudv. pr. fuldtidsstilling i kr.  /pæd 2.855  
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Bilag 21a  

Lærernes faglige kompetencer sammenholdt med opgaver 

 
 
0: Ingen liniefag/faglig baggrund 
1: Liniefag 
2: Anden uddannelse med merit i faget efteruddannelse i mere end 90 timer og/eller undervist i mere end 1000 timer 
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Bilag 21b Elevfravær HØ 
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Bilag 21c Læseresultater HØ 
1. klasserne 2007-2012 

 
 
2. klasserne 2007-2012 
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3. klasserne 2007-2012 

 
 
4. klasserne 2007-2012 
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Bilag 22 Kajerødskolen 

Basisoplysninger 
 

Antal elever 370
Antal klasser 19
Antal elever i specialklasser 9
Antal specialklasser 1
Antal spor 2(1 spor i 2. og 8. klasse)
Gennemsnitligt antal elever/klasse 19,5
Antal ansøgere pr. opslået stilling - lærere 19,5
Antal ansøgere pr. opslået stilling - pædagoger/pædagogmedhjælpere Ingen opslag
Nettoudgift/elev 49.879
 Decentrale midler til efterudd. og kompetenceudv. pr. fuldtidsstilling i kr. /lær 1.516
 Decentrale midler til efterudd. og kompetenceudv. pr. fuldtidsstilling i kr.  /pæd 0  
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Bilag 22a Uddannelsesønsker KA  
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Bilag 22b  

Lærernes faglige kompetencer sammenholdt med opgaver 

 
 
0: Ingen liniefag/faglig baggrund 
1: Liniefag 
2: Anden uddannelse med merit i faget efteruddannelse i mere end 90 timer og/eller undervist i mere end 1000 timer 
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Bilag 22c Elevfravær KA 
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Bilag 22d Afgangskarakterer KA - RK 
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Bilag 22e Afgangskarakterer KA 2009 - 2012 
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Bilag 22f Læseresultater KA 
1.klasserne 2007-2012 

 
 
2.klasserne 2007-2012 
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3. klasserne 2007-2012 

 
 
4. klasserne 2007-2012 
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Bilag 23 Ny Holte Skole 

Basisoplysninger 
 

Antal elever 440
Antal klasser 21
Antal spor 2 (3 spor i 5. klasse)
Gennemsnitligt antal elever/klasse 20,9
Antal ansøgere pr. opslået stilling - lærere Ingen opslag
Antal ansøgere pr. opslået stilling - pædagoger/pædagogmedhjælpere 61 pæd/40 medjh.
Nettoudgift/elev 49.210
 Decentrale midler til efterudd. og kompetenceudv. pr. fuldtidsstilling i kr. /lær 895
 Decentrale midler til efterudd. og kompetenceudv. pr. fuldtidsstilling i kr.  /pæd 1.707  

 
 

 



 69

Bilag 23a Uddannelsesønsker NH  
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Bilag 23b 

Lærernes faglige kompetencer sammenholdt med opgaver 

 
 
0: Ingen liniefag/faglig baggrund 
1: Liniefag 
2: Anden uddannelse med merit i faget efteruddannelse i mere end 90 timer og/eller undervist i mere end 1000 timer 
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Bilag 23c Elevfravær NH 
 

 
 



 72

Bilag 23d Afgangskarakterer NH – RK 
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Bilag 23e Afgangskarakterer NH 2009 – 2012 
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Bilag 23f Læseresultater NH 
 
1. klasserne 2007-2012 

 
2. klasserne 2007-2012 
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3. klasserne 2007-2012 

 
 
4. klasserne 2007-2012 
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Bilag 24 Nærum Skole 

 

Basisoplysninger 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Antal elever 445

Antal klasser 21

Antal spor 3 (3 spor i 4. klasse)

Gennemsnitligt antal elever/klasse 21,2

Antal ansøgere pr. opslået stilling - lærere  52

Antal ansøgere pr. opslået stilling - pædagoger/pædagogmedhjælpere 100

Nettoudgift/elev 51.797

 Decentrale midler til efterudd. og kompetenceudv. pr. fuldtidsstilling i kr. /lær 670

 Decentrale midler til efterudd. og kompetenceudv. pr. fuldtidsstilling i kr.  /pæd 0
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Bilag 24a Uddannelsesønsker NÆ  
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Bilag 24b  

Lærernes faglige kompetencer sammenholdt med opgaver 

 
 
0: Ingen liniefag/faglig baggrund 
1: Liniefag 
2: Anden uddannelse med merit i faget efteruddannelse i mere end 90 timer og/eller undervist i mere end 1000 timer 
 



 81

Bilag 24c Elevfravær NÆ 
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Bilag 24d Afgangskarakterer NÆ - RK 
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Bilag 24e Afgangskarakterer NÆ 2009 – 2012 
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Bilag 24f Læseresultater NÆ 
 
1. klasserne 2007-2012 

 
 
2. klasserne 2007-2012 
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3. klasserne 2006-2011 

 
 
4. klasserne 2006-2011 
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Bilag 25 Parkvejskolen 

Basisoplysninger 
 

Antal elever 407
Antal klasser 18
Antal elever i specialklasser (læsegrupper) 26
Antal specialklasser (læsegrupper) 5 læsegrupper
Antal spor 2 (1 spor i 1. og 3. klasse)
Gennemsnitligt antal elever/klasse 22,6
Antal ansøgere pr. opslået stilling - lærere 55
Antal ansøgere pr. opslået stilling - pædagoger/pædagogmedhjælpere Ingen opslag
Nettoudgift/elev 53.140
 Decentrale midler til efterudd. og kompetenceudv. pr. fuldtidsstilling i kr. /lær 908
 Decentrale midler til efterudd. og kompetenceudv. pr. fuldtidsstilling i kr.  /pæd 1933  
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Bilag 25a Uddannelsesønsker PA  
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Bilag 25b 

Lærernes faglige kompetencer sammenholdt med opgaver 

 
 
0: Ingen liniefag/faglig baggrund 
1: Liniefag 
2: Anden uddannelse med merit i faget efteruddannelse i mere end 90 timer og/eller undervist i mere end 1000 timer 
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Bilag 25c Elevfravær PA 
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Bilag 25d Afgangskarakterer PA - RK 
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Bilag 25e Afgangskarakterer PA 2009 – 2012 
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Bilag 25f Læseresultater PA 
 
1. klasserne 2006-2011 

 
 
2. klasserne 2006-2011 
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3. klasserne 2006-2011 

 
 
4. klasserne 2006-2011 
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Bilag 26 Sjælsøskolen 

Basisoplysninger 
 

Antal elever 654
Antal klasser 28
Antal elever i specialklasser 8
Antal specialklasser 1

Antal spor
3 (2 spor i 0., 1., 3., og 4. klasse og 4 

spor i 6. og 8. klasse)

Gennemsnitligt antal elever/klasse 23,35
Antal ansøgere pr. opslået stilling - lærere Ingen opslag 
Antal ansøgere pr. opslået stilling - pædagoger/pædagogmedhjælpere 230
Nettoudgift/elev 47.259
 Decentrale midler til efterudd. og kompetenceudv. pr. fuldtidsstilling i kr. /lær 1288
 Decentrale midler til efterudd. og kompetenceudv. pr. fuldtidsstilling i kr.  /pæd 0  
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Bilag 26a Uddannelsesønsker SJ  
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Bilag 26b  

Lærernes faglige kompetencer sammenholdt med opgaver 
 

 
 
0: Ingen liniefag/faglig baggrund 
1: Liniefag 
2: Anden uddannelse med merit i faget efteruddannelse i mere end 90 timer og/eller undervist i mere end 1000 timer 
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Bilag 26c Elevfravær SJ 
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Bilag 26d Afgangskarakterer SJ - RK 
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Bilag 26e Afgangskarakterer SJ 2009 - 2012 
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Bilag 26f Læseresultater SJ 
 
1. klasserne 2007-2012 

 
2. klasserne 2007-2012 
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3. klasserne 2007-2012 

 
 
4. klasserne 2007-2012 
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Bilag 27 Skovlyskolen  

Basisoplysninger 
 

Antal elever 483
Antal klasser 20
Antal elever i specialklasser 42
Antal specialklasser 5
Antal spor 2
Gennemsnitligt antal elever/klasse 22,15
Antal ansøgere pr. opslået stilling - lærere  20
Antal ansøgere pr. opslået stilling - pædagoger/pædagogmedhjælpere 30
Nettoudgift/elev 55.090
Decentrale midler til efterudd. og kompetenceudv. pr. fuldtidsstilling i kr. /lær 1.309
Decentrale midler til efterudd. og kompetenceudv. pr. fuldtidsstilling i kr.  /pæd 1.843
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Bilag 27a Uddannelsesønsker SK  
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Bilag 27b  

Lærernes faglige kompetencer sammenholdt med opgaver 
 

 
 
0: Ingen liniefag/faglig baggrund 
1: Liniefag 
2: Anden uddannelse med merit i faget efteruddannelse i mere end 90 timer og/eller undervist i mere end 1000 timer 
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Bilag 27c Elevfravær SK 
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Bilag 27d Afgangskarakterer SK - RK 
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Bilag 27e Afgangskarakterer SK 2009 - 2012 
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Bilag 27f Læseresultater SK 
 
1. klasserne 2007-2012 

 
 
2. klasserne 2007-2012 
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3. klasserne 2007-2012 

 
 
4. klasserne 2007-2012 
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Bilag 28 Toftevangskolen 

 

Basisoplysninger 
 

Antal elever inkl. modtageklasser 567 
Antal klasser 29 
Antal elever i modtageklasser 35
Antal modtageklasser 5 

Antal spor 
2(3spor i 0.,2., 
og 6. kl.; 3 spor i 
10. kl.)  

Gennemsnitligt antal elever/klasse 19,6 
Antal ansøgere pr. opslået stilling - lærere Ingen opslag
Antal ansøgere pr. opslået stilling - pædagoger/pædagogmedhjælpere 12 
Nettoudgift/elev 49.461 
Decentrale midler til efterudd. og kompetenceudv. pr. fuldtidsstilling i kr. /lær 1.943 
Decentrale midler til efterudd. og kompetenceudv. pr. fuldtidsstilling i kr.  /pæd 1.100 
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Bilag 28a Uddannelsesønsker 9. kl. TO  
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Bilag 28b Uddannelsesønsker 10. kl. TO 
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Bilag 28c 

Lærernes faglige kompetencer sammenholdt med opgaver 

 
 
0: Ingen liniefag/faglig baggrund 
1: Liniefag 
2: Anden uddannelse med merit i faget efteruddannelse i mere end 90 timer og/eller undervist i mere end 1000 timer 
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Bilag 28d Elevfravær TO 
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Bilag 28e Afgangskarakterer 9. kl. TO – RK 
 

 



 124
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Bilag 28f Afgangskarakterer 9. kl. TO 2009 - 2012 
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Bilag 28g Afgangskarakterer 10. kl. TO  
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Bilag 28g Læseresultater TO 
 
1. klasserne 2007-2012 

 
 
2. klasserne 2007-2012 
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3. klasserne 2007-2012 

 
 
4. klasserne 2007-2012 
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Bilag 29 Trørødskolen 

 

Basisoplysninger 
 

Antal elever 1030
Antal klasser 43

Antal spor 
4 (5 spor i 2., 3. 

og 5. klasse)
Gennemsnitligt antal elever/klasse 24
Antal ansøgere pr. opslået stilling - lærere  Ingen opslag
Antal ansøgere pr. opslået stilling - pædagoger/pædagogmedhjælpere Ingen opslag
Nettoudgift/elev 44.
Decentrale midler til efterudd. og kompetenceudv. pr. fuldtidsstilling i kr. /lær 3.926
Decentrale midler til efterudd. og kompetenceudv. pr. fuldtidsstilling i kr.  /pæd 900
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Bilag 29a Uddannelsesønsker TR  
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Bilag 29b  

Lærernes faglige kompetencer sammenholdt med opgaver 

 
 
 
0: Ingen liniefag/faglig baggrund 
1: Liniefag 
2: Anden uddannelse med merit i faget efteruddannelse i mere end 90 timer og/eller undervist i mere end 1000 timer 
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Bilag 29c Elevfravær TR 
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Bilag 29d Afgangskarakterer TR - RK 
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Bilag 29e Afgangskarakterer TR 2009 - 2012 
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Bilag 29f Læseresultater TR 
 
1. klasserne 2007-2012 

 
 
2. klasserne 2007-2012 
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3. klasserne 2007-2012 

 
 
4. klasserne 2007-2012 
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Bilag 30 Vangeboskolen 

 

 

Basisoplysninger 
 

Antal elever 498
Antal klasser 20
Antal spor 2
Gennemsnitligt antal elever/klasse 24,9
Antal ansøgere pr. opslået stilling - lærere  Ingen opslag
Antal ansøgere pr. opslået stilling - pædagoger/pædagogmedhjælpere 24
Nettoudgift/elev 49.816
Decentrale midler til efterudd. og kompetenceudv. pr. fuldtidsstilling i kr. /lær 3.929
Decentrale midler til efterudd. og kompetenceudv. pr. fuldtidsstilling i kr.  /pæd 1.853
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Bilag 30a Uddannelsesønsker VA  
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Bilag 30b 

Lærernes faglige kompetencer sammenholdt med opgaver 
 

 
 
0: Ingen liniefag/faglig baggrund 
1: Liniefag 
2: Anden uddannelse med merit i faget efteruddannelse i mere end 90 timer og/eller undervist i mere end 1000 timer 
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Bilag 30c Elevfravær VA 
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Bilag 30d Afgangskarakterer VA - RK 
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Bilag 30e Afgangskarakterer VA 2009 - 2012 
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Bilag 30e Læseresultater VA 
 
1. klasserne 2007-2012 

 
2. klasserne 2007-2012 
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3. klasserne 2007-2012 

 
 
4. klasserne 2007-2012 
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Bilag 31 Vedbæk Skole 

 

Basisoplysninger 
 

Antal elever 534

Antal klasser 24

Antal spor 
2 spor i 0., 2., 3., 5., 8., og 9. kl.; 

3 spor i 1., 4., 6., og 7. kl.

Gennemsnitligt antal elever/klasse 22,8

Antal ansøgere pr. opslået stilling - lærere  Ingen opslag

Antal ansøgere pr. opslået stilling - pædagoger/pædagogmedhjælpere Ingen opslag

Nettoudgift/elev 47.521

 Decentrale midler til efterudd. og kompetenceudv. pr. fuldtidsstilling i kr. /lær 527

 Decentrale midler til efterudd. og kompetenceudv. pr. fuldtidsstilling i kr.  /pæd 166
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Bilag 31a Uddannelsesønsker VE  
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Bilag 31c 

Lærernes faglige kompetencer sammenholdt med opgaver 

 
 
 
0: Ingen liniefag/faglig baggrund 
1: Liniefag 
2: Anden uddannelse med merit i faget efteruddannelse i mere end 90 timer og/eller undervist i mere end 1000 timer 
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Bilag 31c Elevfravær VE 
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Bilag 31d Afgangskarakterer VE - RK 
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Bilag 31e Afgangskarakterer VE 2009 - 2012 
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Bilag 31e Læseresultater VE 
 
1. klasserne 2007-2012 

 
 
2. klasserne 2007-2012 
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3. klasserne 2007-2012 

 
 
4. klasserne 2007-2012 
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Kvalitetsrapportens nøgletal – generelle bemærkninger 
Validitet 
Nøgletallene er opdelt i kommunale tal (bilag 1-18) og uddybende skoletal (bilag 19-31). 
Skole og Familie har anvendt de samme definitioner på nøgletal som beskrevet i tidligere 
Kvalitetsrapporter. Der arbejdes fortsat med en præcisering af definitioner for at højne validiteten i 
data. 
Skole og Familie bearbejder data, der er indsamlet fra en række IT systemer som skolerne 
registrerer i. Enkelte data er leveret af skolerne, da de ikke er registreret centralt (eks. ansøgninger 
til stillinger, gennemsnitstimetal, aflyst undervisning, andel af ledere og lærere med videregående 
uddannelser). Der tages forbehold for fejl i indberetninger. 
 
Bemærkninger til data: 
 
Bilag 1-2 Aldersprofil: 
Tallene viser aldersprofilen på medarbejdergrupperne lærere og pædagoger for de enkelte skoler. 
Gruppen af lærere i alderen 50 – 70 år udgør i gennemsnit ca. 1/3 af det samlede antal ansatte. 
 
Bilag 3 Kønsfordeling: 
Tallene viser fordelingen af køn på medarbejdergrupperne lærere og pædagoger 
(pædagogstillinger og pædagogmedhjælperstillinger). Fordelingen er uændret i de seneste år. 
 
Bilag 5 Andel af lærernes arbejdstid anvendt til undervisning – gennemsnitligt timetal pr. 
lærer: 
Timetallet inkluderer alle timer, hvor lærer er sammen med eleverne (det udvidede 
undervisningsbegreb) 
Tallet dækker udover selve undervisningen (normal- og specialundervisningen) således også 
lejrskole, elevsamtaler, sociale arrangementer i klassen og supervision/coaching. 
Det gennemsnitlige timeforbrug ligger tilfredsstillende i forhold til aftalen om lærernes arbejdstid 
med Rudersdalkredsen. 
 
Bilag 6 Anvendte decentrale midler til efter uddannelse og kompetenceudvikling: 
Tallene viser de anvendte midler på den enkelte skole til uddannelse pr. fuldtidsstilling. 
I opgørelsen er der både stor forskel skolerne imellem og på skolerne i de 5 skoleår. 
Skoler med tal højere end gennemsnittet har typisk afholdt studierejser og pædagogiske 
weekender. 
Anvendte decentrale midler til efteruddannelse kan ikke ses isoleret som billede af skolernes 
efteruddannelse og kompetenceudvikling af lærerne, da Skole og Familie også udbyder kurser 
som finansieres af en central konto. 
Der foreligger imidlertid ikke en udspecificeret opgørelse over de enkelte skolers andel af anvendte 
centrale midler. 
Afvigelser kan skyldes forskydninger i fakturering/betaling mellem to skoleår. 
 
Bilag 7 Nettoudgifter pr. elev ekskl. specialundervisning og undervisning i specialklasser: 
Udgiften er opgjort på baggrund af det elevrelaterede kronebeløb, basisbeløb og 
bygningsomkostninger (el vand, varme og rengøring). Udgiften til specialundervisning er udtrukket, idet 
ressourcen til formålet indgår i skolens regnskab som en indtægt, som derved udligner den 
tilsvarende udgift på lønkonti. Skolens samlede forbrug er delt med et vægtet gennemsnit af antal 
elever ekskl. specialklasseelever for skoleåret. 
En sammenligning skolerne imellem er ikke hensigtsmæssig da forskellige forhold gør sig 
gældende på skolerne: 
Som det er tilfældet i foregående år, er der også i skoleåret 11/112 på enkelte skoler udgifter til en 
ekstra teknisk servicemedarbejder (Bistrupskolen, Toftevangskolen og Trørødskolen), som øger 
gennemsnitsudgiften på disse skoler. 
 
Ressourcer til Toftevangskolens modtageklasser og Parkvejskolens læseklasser er trukket ud af 
forbruget. 
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Toftevangsskolen har pga. særlig øget brug af festsalen forøgede udgifter forbundet hermed. 
Øgede udgifter ses også på Skovlyskolen og Trørødskolen, da disse skoler har svømmehaller med 
mange sekundærbrugere. 
Det skal bemærkes, at Høsterkøb Skole er en skole med 0.-5. klassetrin, hvorfor der er lavere 
budget pr. elev. 
Tallene er for 2008-2010 korrigeret, idet nettoudgift pr. elev i kvalitetsrapport 2010 var udregnet alene 
på baggrund af lønudgifter og ikke de samlede nettodriftsudgifter (elevrelaterede kronebeløb, 
basisbeløb og bygningsomkostninger (el vand, varme og rengøring). 
 
Bilag 8 Antal elever: 
Antallet af elever er opgjort 5. september 2011, da det er datoen for kommunens indberetning til 
Undervisningsministeriet. Tallet er ekskl. specialklasser, inkl. modtageklasser på Toftevangskolen 
og læseklasser på Parkvejskolen. 
 
Bilag 9a Udgifter pr. elev til specialundervisning: 
Udgifter til specialundervisning er de afsatte midler i skoleåret 2011/2012. Beløbet indeholder 
midler indeholdt i elevrelateret kronebeløb og basisbeløb samt midler tildelt af Børn- og 
Ungeområdet. 
 
Bilag 12 Andel af elever der går i SFO bh. kl. – 5. klasse: 
Her vises, hvor stor en andel af eleverne på skolen, der er indskrevet i den tilhørende SFO/SFK. 
Hvad angår Toftevangskolen, Bistrupskolen, Parkvejskolen og Kajerødskolen kan der her være 6. 
klasses elever, der er medregnet, og dermed har disse skoler en højre andel af elever i SFO/SFK, 
end der elles ville have været. 
Dato for opgørelsen er 1. september 2011 og 1. marts 2012. Tallet er inkl. åben skole og klub. 
Andelen af tilmeldte elever er stigende. Der konstateres et fald i andel af elever i disse tilbud fra 
september til marts. Dette fald er imidlertid reduceret svagt over de sidste fem skoleår. 
 
Bilag 13 Lærernes faglige kompetencer sammenholdt med opgaver: 
Lærernes faglige kompetencer sammenholdt med opgaver: 
Der er anvendt følgende koder: 
0: Lærer har ingen liniefag/faglig baggrund 
1: Lærer har liniefag 
2: Lærer har anden uddannelse med merit i faget, efteruddannelse i mere end 90 timer og/eller 
undervist i faget i mere end 1000 timer. 
 
Liniefagsafdækningen, der er foretaget i juni 2012, omfatter fagene dansk, engelsk, matematik og 
natur/teknik. 
I fagene dansk, engelsk og matematik gælder, at andelen af lærere med liniefag eller anden 
uddannelse/undervisning mere end 1000 timer er høj, således at kategori 1 og 2 tilsammen udgør 
over 98 % eller derover.    
 
I Natur og Teknik, ligger trods et fald på 6 % fra skoleåret 10/11 i andel af lærere med ingen 
linjefaglig eller anden faglig baggrund fortsat lavere end ønsket. Andelen af linjefagsuddannede er 
væsentlig lavere end øvrige fag. Der er derfor behov for fortsat fokus på rekruttering og 
efteruddannelse i faget. 
 
Bilag 14 Uddannelsesønsker 
Tallene er baseret på den koordineret tilmelding pr. 15.03.12.. 
Tallene er således et billede af elevernes ønsker og ikke nødvendigvis svarende til elevernes 
faktiske valg i august 2012. 
 
Bilag 15 Skolesøgning: 
Der ses en svag stigning i antallet af elever til privatskoler på 7.9. klassetrin, men samtidig en 
stigning i antallet af elever fra andre kommuner med skolegang i Rudersdal Kommune. 
 
Bilag 16 og 17 Afgangskarakterer 9. – 10. klasse: 
Afgangsprøveresultaterne for sommeren 2012 præsenteres for samtlige fag. 
Ved kvalitetsrapportens færdiggørelse foreligger landsresultaterne for afgangsprøverne endnu 
ikke. 
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Åbningstid 
Mandag-onsdag kl. 10-15 
Torsdag kl. 10-17 
Fredag kl. 10-13 
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