Skoleudvalget

Punkt 7.

Orientering om nøgletal om elevernes læring og trivsel
2019-084318
Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, nøgletal om elevernes læring og trivsel.
Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Skoleudvalget besluttede på mødet den 5. november 2019, at kvalitetsrapporten (der udarbejdes hvert andet
år) skal suppleres med to årlige nøgletalsrapporter. Nøgletalsrapporterne består af de samme data, som
indgår i Kvalitetsrapporten, men vil blive præsenteret, mens data stadig er nye og aktuelle.
Nøgletalsrapportens formål er dermed at bibringe Skoleudvalget og skolerne med nyeste data om elevernes
læring og trivsel, så det bliver muligt at handle hurtigere, når nye tendenser opstår.
Det er aftalt, at nøgletalsrapporterne præsenteres uden kommentarer og uden, at Skoleforvaltningen har
foretaget en analyse af data. Denne del vil fortsat høre hjemme i kvalitetsrapporterne.
Der gives dog på mødet en kort præsentation af de væsentligste resultater i nøgletallene.
Denne version af nøgletalsrapporten indeholder følgende oplysninger:


Resultater af trivselsmålingen – Trivselsmålingerne for skoleåret 2019/20 er færdiggjort i juni
2020. Der er vedhæftet en rapport for henholdsvis 0.-3. klasse og 4. -9. klasse.



Fraværsdata for skoleåret 2019/20 – Fraværsdata viser skolernes samlede elevfravær i
skoleåret 2019/20 fordelt på sygdom, ekstraordinær frihed og ulovligt fravær. For at kunne
sammenligne data, er 2018/19 ligeledes medtaget.



Tilmelding til videregående uddannelse – Data om tilmelding til videre uddannelse viser, hvor
mange elever, der har valgt henholdsvis gymnasial uddannelse, erhvervsuddannelse eller andet i
skoleåret 2019/20.

Nationale test
Udover ovenstående har der i foråret 2019 været gennemført nationale test på de skoler, som enten på
grund af skolens resultater er udpeget til at gennemføre alle de obligatoriske test eller som er udtrukket til at
gennemføre udvalgte nationale test.
Følgende skoler har skullet gennemføre alle nationale test i foråret 2020, fordi skolen er blandt de 20 procent
af landets skoler med det laveste karaktergennemsnit i de bundne 9. klasseprøver i dansk og matematik:


Farstrup Skole



Filstedvejens Skole



Herningvej Skole



Mellervangskolen



Mou Skole



Seminarieskolen



Tornhøjskolen

Derudover er Langholt skole udtaget fordi skolen er blandt de 20 procent af landets skoler uden
overbygning, der har de relativt dårligste resultater i de nationale test i dansk (læsning) og matematik i 6.
klasse.
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Endelig er 18 skoler i Aalborg Kommune udtaget til at gennemføre nationale test på udvalgte klassetrin og i
udvalgte fag, som en del af et repræsentativt udsnit af skolerne.
På grund af fortrolighed omkring resultaterne, er det ikke muligt at orientere om resultaterne af de nationale
test.
Kommende nøgletalsrapporter
Næste nøgletalsrapport præsenteres for Skoleudvalget i januar 2021. Rapporten vil indeholde data om
karakterer, kompetencedækning, elevfravær og inklusion.
Derudover præsenteres udvalget forventeligt i november måned for resultaterne af den nationale
brugertilfredshedsundersøgelse, der er gennemført blandt forældre til skolebørn i foråret 2020.
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Bilag:
Trivselsmåling 4.-9. klasse
Trivselsmåling 0.-3. klasse
Bilag 3 - tilmelding til ungdomsuddannelse.docx
Bilag 4 - Elevfravær.docx
PP om nøgletal
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