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Personale: Antal og uddannelse 

 

Skolen har haft 50 lærere og 13 pædagoger ansat til at løse de pædagogiske opgaver. For pædagogernes 

vedkommende er der tale om kombinationsstillinger med tiden delt mellem undervisningstiden og 

fritidstilbuddet. 

Medarbejderne er inddelt med undervisningsopgaverne i tre afdelinger på skolen: 0-3. årgang, 4-6. årgang 

og 7-9. årgang. Herudover er medarbejderne organiseret i årgangsteam, som samarbejder tæt om 

undervisningens indhold, elevernes læring og trivsel, klasseledelsen og forældresamarbejdet. 

Der er et nært samarbejde mellem lærere og pædagoger med afsæt i planlagt fælles forberedelsestid. 

Skolen kan dække undervisningsopgaverne tilfredsstillende set i et fagligt perspektiv, men det skal i 

forbindelse med nyansættelser løbende vurderes, hvor vi har størst behov for flere kompetencer. Det er 

desuden vigtigt at vurdere vores kompetencer til at tilgodese børns forskelligheder og muligheder for at 

tilgodese alle elevers behov. 

Personalegruppen fremstår generelt som veluddannet, men vi har i øjeblikket yderligere to lærere under 

uddannelse som henholdsvis matematikvejleder og læsevejleder. Dette ses som en vigtig faktor for at 

understøtte lærernes arbejde med de faglige mål. 

Resultater: 

Resultaterne i de nationale test viser, at skolen som helhed opnår målsætningen om at mindst 80 % af en 

årgang ligger på et niveau, der beskrives som godt, rigtig godt eller fremragende. Set i forhold til det 

samlede ´resultat i kommunens klasser ligger skolen som helhed bedre end gennem snittet.  

Der er en tendens til at eleverne på 4. årgang har svært ved at opnå målsætningen, og dette faktum vil 

indgå i vores arbejde med skolens handleplan for læsning. Det ser ud, som om at eleverne ligger meget højt 

i anden klasse, men at de ikke fastholder dette gode niveau fra indskolingen i deres videre udvikling på 

mellemtrinnet. En hypotese kan være, at vi for tidligt slipper elevernes systematiske og koordinerede 

færdighedstræning i læsning. 

Det er dog glædeligt at eleverne i 8. årgang atter har indhentet dette og igen viser et tilfredsstillende niveau 

og en god udvikling. 

Andelen af de allerdygtigste elever i dansk stiger også først i 8. årgang mens andelen af de dygtigste elever i 

matematik stiger fra 3. til 6. årgang. Det vurderes, at de dygtigste elever udfordres godt ud fra deres niveau 

og derved er inde i en god udvikling. 

Med hensyn til andelen af elever der ligger på et niveau, som beskrives som mangelfuld eller ikke 

tilstrækkelig er der ikke nogen ændring hverken i opadgående eller nedadgående retning. 

 

 



Karaktergennemsnit ved afslutningen af 9. klasse: 

Elevernes afgangskarakterer ligger på et meget tilfredsstillende niveau og væsentligt over kommunens 

gennemsnit. Dette tilskrives, at eleverne udfordres fagligt med afsæt i en varieret og tidssvarende didaktik 

med god anvendelse af IT-programmer. Det tillægges desuden stor betydning, at undervisningen varetages 

af kompetente undervisere, som samarbejder om elevernes læring ud fra en målstyret planlægning. 

På trods af at eleverne også ud fra en kønsopdelt registrering ligger over kommunens gennemsnit, må vi 

desværre erkende, at vi endnu ikke har knækket kurven med at opnå ligeså gode resultater for drengene 

som for pigerne.  

De gode resultater eleverne præsterer sættes yderligere i relief af at de også ud fra en socioøkonomisk 

ramme ligger over forventet. 

Mest glædeligt er det dog at alle afgangselever i skoleåret har opnået minimum 02 i både dansk og 

matematik og hermed står godt rustet i deres videregående uddannelse. Det skal i denne sammenhæng 

bemærkes at vi vægter højt at ALLE elever gennemfører afgangsprøverne og vi fritager sjældent nogle fra 

prøven med mindre der er tale om meget store funktionsnedsættelser hos eleven. 

 

 

Kompetencedækning. 

Vi har samlet set en meget tilfredsstillende kompetencedækning af fagene på skolen, idet undervisningen 

samlet set dækkes af fagkompetent personale i 94 % af fagene. Det hænger dels sammen med, at vi har et 

veluddannet personale, dels at skolen er så stor, at vi har organiseret den i tre afdelinger hvor 

medarbejderne placeres, så de fagligt set passer bedst. Der er så mange forskellige undervisningsopgaver 

på årgangene, at medarbejdere kan fordeles på fag, som de er uddannet i. 

Det skal bemærkes at undervisningen i overbygningen i hovedfagene (dansk, matematik, engelsk, tysk og 

fysik udelukkende varetages af fagligt kompetent personale. Samtidig spiller det ind i konteksten, at der i 

den humanistiske faggruppe (historie, samfundsfag og kristendom) og i den naturvidenskabelige faggruppe 

(fysik, geografi og biologi) undervises tværfagligt. Dette indebærer dels at lærerne samarbejder som et 

team, hvor fagene er tilgodeset af lærere, som bringer deres faglighed ind i samarbejdet, dels at fagenes 

didaktik kan overføres fra det ene fag til det andet. 

Eleverne på skolen føres til afgangsprøver tværfagligt og dette er en arbejdsform vi vil have yderligere fokus 

på fremover, da det udover en mere funktionel undervisning også sikrer fagligheden bedre. 

De fag hvor kompetencedækningen særligt i de mindre klasser kan forbedres har vi fokus på i lærernes 

efteruddannelse, og ved ansættelse af nyt personale. 

 

 


