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Kommunens faglige resultater er som 
minimum blandt de 20 % bedste 
kommuner og som minimum på 
niveau med sammenlignelige 
kommuner.   
  

  

De gennemsnitlige afgangskarakterer for 
eleverne befinder sig i den bedste 
femtedel blandt landets kommuner i KL’s 
nøgletal.    
  

Den enkelte skoles gennemsnitlige faglige 

resultater er over eller som minimum på 

niveau med skolens socioøkonomiske 

reference over en 3 årig periode jf. 

Undervisningsministeriets 

uddannelsesstatistik   

Skolerne arbejder målrettet med 

elevernes dannelse. Det sker ud fra 

visionen om, at skolen skal yde et 

afgørende bidrag til, at barnet 

udvikler sig til et fagligt dygtigt, 

selvstændigt og livsdueligt menneske, 

der på kompetent vis er i stand til at 

indgå i fællesskaber – lokalt og 

globalt.   

I skolens årsplan beskrives, på hvilken 
måde den vil arbejde med udviklingen af 
elevernes dannelse, og hvorledes den vil 
følge op på, at eleverne i praksis udvikler 
dannelseskompetencer i forhold til faglig  
dygtighed, selvstændighed og 
livsduelighed.   

  

Skolen lægger i arbejdet med 
dannelseskompetencerne vægt på, at 
eleverne mestrer den kritiske tænkning, 
kan behovsudsætte og har et 
samfundsmæssigt og kulturelt udsyn.   

  

I arbejdet om elevernes dannelse følger 
skolerne systematisk op på elevernes 
opfattelse af deres sociale og faglige 
trivsel og oplevelse af ro og orden samt 
om de oplever sig støttet og inspireret i 
undervisningen.   

  

Skolerne udvikler i fælleskab metoder og 

redskaber til at synliggøre og udvikle 

arbejdet med elevernes 

dannelseskompetencer og progressionen 

heri.   

Skolen skal være nytænkende og 
eksperimenterende   
  

I skolens årsplan indarbejdes hvert år et 

antal udvalgte initiativer, som er særligt 

nytænkende, innovative og 

eksperimenterende i forhold til elevernes 

motivation og læring.  
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Skolen arbejder med at udvikle og 
forankre feedbacksystemer, som 
udvikler elevernes faglighed og  
dannelse  

Skolens indsatser ift. at udvikle 

feedbackkulturen indarbejdes i årsplanen. 

Skolen involverer eleverne i at udvikle og 

afprøve flere former for feedback for at 

sikre, at feedbacken opfattes som 

motiverende af eleverne.  

Skolen har et involverende og 
gensidigt forpligtigende skole-hjem 
samarbejde.  
  

  

  

Der er en høj grad af tillid og 

opbakning til skolens professionelle 

viden og praksis.   

Skolens ledelse og bestyrelse samarbejder 
om at skabe principper og rammer for et 
involverende og gensidigt forpligtigende 
samarbejde mellem forældre og skole.   
  

Skolen er tydelig omkring sit værdisæt 
for god adfærd og dannelse overfor børn 

og forældre og hvad den ser som ideelle 
rammer for børns læring og trivsel.  

  

  

Skolens arbejde fremgår i årsplanen for 

skolen.   

Skolen som et væsentligt element i 

den sammenhængende 

dannelsesstrategi fra 0 – 18 år.   

I samarbejde med det øvrige børn- og 
ungeområde bidrager skolerne til at 
udvikle strategier, som skaber 
sammenhænge for børn og unge i 
overgangene mellem dagtilbud, skole og 
ungdomsuddannelse.  
  

Skoler og dagtilbud udvikler et fælles syn 
på børns læring og dannelse og omsætter 
dette i praksis ift. at skabe progression i 
barnets udvikling, trivsel og læring op  
igennem dagtilbud, skole og 

ungdomsuddannelse.  

 


