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Kvalitetstilsyn med folkeskolen 2019/20: Østskolen, afdeling Kari-

se udtages til tilsyn 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har den 23. december 2019 bedt 

Faxe Kommune om at redegøre for udviklingen i Østskolen, afdeling 

Karise matematikresultater i de nationale test. Styrelsen har modtaget 

Faxe Kommunes redegørelse den 24. januar 2020. 

 

Styrelsen er opmærksom på, at både skole og forvaltning lige nu står i en 

ekstraordinær situation på grund af COVID19 men har samtidig vurde-

ret, at det er relevant for både skole og forvaltning på nuværende tids-

punkt at få styrelsens vurdering af, om Østskolen, afdeling Karise udta-

ges til tilsyn. 

 

Baggrunden for styrelsens henvendelse var, at Østskolen, afdeling Karise 

skilte sig ud i den seneste screening i forbindelse med kvalitetstilsynet 

med folkeskolen, da skolen: 

 Over en treårig periode er blandt de skoler, som har den største 

stigning i andelen af ”dårligst” præsterende elever i matematik målt i 

de nationale test.  

 

Dermed var der grundlag for at udtage skolen til tilsyn.  

 

Styrelsen vurderer på baggrund af udviklingen i data og kommunens 

redegørelse, at de beskrevne indsatser ikke er tilstrækkelige til at løfte 

skolens faglige resultater og trivselsresultater. Derfor udtages Østsko-

len, afdeling Karise til tilsyn.  

 

Begrundelsen for udtagelse til tilsyn gennemgås nedenfor. 

 

Østskolen, afdeling Karise har fået ny skoleledelse i skoleåret 2018/19. 

På den baggrund baserer redegørelsen sig hovedsagligt på indsatser, der 

er planlagt og igangsat efter den nuværende ledelse er blevet ansat. Det 

fremgår af redegørelsen, at der er igangsat forskellige indsatser på skolen 
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for at løfte elevernes testresultater og trivsel samt adressere de nævnte 

årsager til de faldende resultater. Det er skolens vurdering, at særlig hyp-

pige lærerskift, overgang fra analoge til digitale lærermidler samt udskift-

ning af skolens ledelsen er årsagen til skolens lave og faldende resultater.  

 

Data viser, at skolens foruden lave testresultater i matematik også har 

faldende trivsel blandt skolens elever. Faldet er særligt bemærkelsesvær-

digt målt på trivselsindikatoren for ’støtte og inspiration’. Skolen er i 

bund 10 pct. på tre af fire differentierede trivselsindikatorer i 2018/19. 

Dermed risikerer skolen igen at falde ud i den kommende screening i 

kvalitetstilsynet, hvis den negative udvikling med elevernes trivsel fort-

sætter. 

 

Det fremgår af redegørelsen, at der er igangsat og planlagt en række rele-

vante indsatser, der direkte har til formål at adressere de udfordringer, 

som styrelsens screening har afdækket. Det fremgår bl.a., at skolen har 

uddannet matematikvejledere, fokus på faglig læsning i matematik samt 

en særlig opmærksomhed på at sikre stabilitet for så vidt angår hvilket 

personale, der varetager undervisningen, således at eleverne oplever, at 

undervisere er velkendte. Derudover redegør skolen for indsatser, der 

har til formål at styrke den systematisk vejledning af og videndeling mel-

lem personalet mm. 

 

Redegørelsen viser, at skolen allerede har fokus på de udfordringer, sko-

len falder ud på i screeningen. Styrelsen vurderer, at indsatserne både 

fremstår relevante og velbegrundede. Styrelsen har dog vanskeligt ved at 

se forvaltningens deltagelse på baggrund af de indsatser, der er beskrevet 

i redegørelsen. Styrelsen skal understrege vigtigheden af, at forvaltningen 

også stiller sig til rådighed med sparring og ressourcer med henblik på 

understøtte skolen, så den negative udvikling vendes. 

 

Det vurderes ligeledes, at skolen kun i begrænset omfang arbejder syste-

matisk med at afdække data om elevernes faglighed og trivsel. Det frem-

går ikke af redegørelsen i tilstrækkelig grad, at skolen har en praksis og 

organisering, der understøtter opfølgningen på arbejdet med en datain-

formeret afdækning af skolens og elevernes udfordringer. Dermed vur-

derer styrelsen, at bliver det vanskeligt for skolen at opnå den ønskede 

effekt af indsatserne. 

 

Mulighed for vejledning fra ministeriets læringskonsulentkorps 

Som et særligt tilbud til skoler, som udtages i kvalitetstilsyn, tilbyder 

Børne- og Undervisningsministeriets læringskonsulenter et rådgivnings-

forløb i skoleåret 2020/2021.  

 

Ministeriets læringskonsulenter er praktikere fra sektoren, både undervi-

sere og skoleledere, med særlig viden om de fag eller områder, som sko-

len er faldet ud på i screeningen.  Læringskonsulenterne kan understøtte 
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skolen med en faglig udredning af de udfordringer, som screeningen 

indikerer, og bidrage med viden fra både forskning og erfaring fra skoler, 

der har haft tilsvarende udfordringer.  

 

Det er skolen og forvaltningen, der beslutter hvorvidt sko-

len/kommunen ønsker at indgå i et samarbejde med læringskonsulenter-

ne. Skoleledelse, skolechef/skolekonsulent og læringskonsulent træffer 

herefter sammen beslutning om de nærmere rammer og indhold i et råd-

givningsforløb.  

 

Som en del af læringskonsulenternes rådgivningsindsats inviteres skolens 

ledelse og vejledere til at deltage i 3 temadage. Den første dag afvikles 18. 

juni i Odense og har fokus på dels rammerne for tilsyn- og rådgivnings-

forløbet, dels systematisk anvendelse af data. De følgende dage afvikles i 

hhv. Århus den 16. september 2020, 31. marts 2021 og København den 

17. september 2020 og 1. april 2021. I vil modtage et tilmeldingslink i 

begyndelsen af juni. 

     

Hvad sker der nu? 

Inden for kort tid vil teamleder Ulla Mørup Dall tage telefonisk kontakt 

til skolechef Henrik Reumert med henblik på at indlede en dialog om et 

eventuelt samarbejde med Østskolen, afdeling Karise. 

 

Kommunen, skolen og læringskonsulenterne arbejder herefter i skoleåret 

2020/21 med at forbedre skolens resultater på de områder, som scree-

ningen har afdækket. Styrelsen følger op på skolens tilsynssag ultimo 

2021. 

 

Såfremt I har spørgsmål eller bemærkninger til dette brev, er I velkomne 

til at kontakte fuldmægtig Magnus Kvist Wibrand på telefon: 21 64 78 23 

eller e-mail: magnus.wibrand@stukuvm.dk 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Christine Lindrum Iversen 

Kontorchef 

Center for Grundskole 
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