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Bæredygtigt Børneområde (BBO) har eksisteret siden 
august 2015. Siden sin start har den fælles BBO-distrikts-
ledelse arbejdet med implementering og forankring af 
organisationsændringen. En række fælles definerede fag-
lige mål har været styrende for indsatsen gennem årene, 
og den overordnede vision med BBO er omsat til målet: 
”I et femårs perspektiv vil resultatet være en fleksibel 
og tværfaglig organisation, der har en tæt faglig og 
personalemæssig sammenhængskraft på tværs af de tre 
områder; Familie, Dagtilbud og Skole”.

Et af de faglige mål, der har været arbejdet med gen-
nem årene, handler om udviklingen af kvaliteten på 
henholdsvis familie-, dagtilbuds- og skoleområdet. I 
arbejdet med kvalitet tages afsæt i såvel den viden, der 
kan hentes fra forskning såvel som den erfaringsbaserede 
viden, der findes i organisationen. Et vigtigt fokuspunkt 
er også den akkumulering af viden nye tiltag genererer, 
således at den ny viden, der produceres, også sættes i 
spil. Kvalitet skal således forstås som videns- og erfa-
ringsbaserede tiltag, der øger børnenes trivsel og læ-
ring. Inden for hvert af områderne er der arbejdet med 
kvalitet på forskellig vis; på familieområdet har indsatsen 
for eksempel været relateret til myndighedsområdet, 
på dagtilbud har arbejdet med KVALid været i fokus og 
skoleområdet har beskæftiget sig med professionelle 
læringsfællesskaber. 

Hvert andet år laves der en selvstændig kvalitetsrap-
port på skoleområdet, hvilket er et ministerielt krav. På 
dagtilbudsområdet blev der for første gang udarbej-
det en selvstændig kvalitetsrapport i 2017. I 2019 føl-

ger familieområdet for første gang med med sin egen 
kvalitetsrapport lavet med afsæt i det samlede Center 
for Familie. Parallelt med dette arbejde med kvalitet på 
hvert af områderne, har der via BBO været en ambition 
om at udarbejde en fælles kvalitetsrapport på tværs af 
de 3 områder. En rapport der samler op på kvaliteten af 
det tværgående arbejde med BBO-målene ude i distrik-
terne. Den første fælles kvalitetsrapport præsenteres i 
det følgende, og de 3 selvstændige kvalitetsrapporter (en 
for familie, en for dagtilbud og en for skole) præsenteres 
efterfølgende. 

Rapportens tilblivelse
Den fælles distriktsledelse har haft nedsat en arbejds-
gruppe bestående af udvalgte distriktsledere og konsu-
lenter, som har skitseret rammen for den første fælles 
kvalitetsrapport. Rapporten er bygget op omkring de 4 
mål, der sætter retning for BBO 2018-2020:

1. Fælles Børne og familiesyn
2. Sammenhængskraft og sammenhængende 
 børne- og ungemiljøer
3. Tidlig indsats
4. Kvalitet i centre for Børn, Skole og Familie

Konkret er der udarbejdet en skabelon til selvevaluering, 
hvor der for hvert mål søges svar på hvilke delmål og 
indsatser, der har været iværksat, hvilke tegn der er på 
effekt/virkning af de igangsatte indsatser samt et fokus 
på, hvad der vil blive arbejdet med fremadrettet i hvert 
af distrikterne. Desuden er der et ’meta-perspektiv’ ift. 
kvalitetsaspekter af betydning for det samlede BBO på 
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tværs af de 4 distrikter. Skabelonen, som er vedhæftet i 
bilag, er sendt til ’Team 3’ i hvert distrikt, som er di-
strikts-/områdeleder fra hhv. dagtilbud, skole og familie. 
Team 3 har været ansvarlig for at rapportere tilbage og 
har selv faciliteret processerne ude i distrikterne ift. at 
få inddraget afdelingsledere og medarbejdere i besva-
relserne. Den nedsatte arbejdsgruppe har bearbejdet de 
indsamlede data, som så er mundet ud i den fælles kva-
litetsrapport, der foreligger her. Kvalitetsrapporten har 
været i høring i de relevante bestyrelser forud for politisk 
behandling. 

MÅL 1: FÆLLES BØRNE- OG FAMILIESYN

I arbejdet med at realisere et Fælles børne- og familie-
syn (BBO mål 1) har der i distrikterne i særlig grad været 
fokus på at udvikle og skabe en fælles tværfaglig praksis, 
som er baseret på de fælles værdier - på at få det Fælles 
Børne og familiesyn til at leve i praksis med konkret 
betydning for distriktets børn og familier. Der er derfor 
arbejdet med at skabe større kontinuitet i samarbejdet 
i de fire Team 3, at afholde fælles tværfaglige møder for 
ledere og nøglemedarbejdere, at forstærke brugen af 
hinandens fagligheder i de tværfaglige konsultative fora 
og styrke anvendelsen af fælles værktøjer, redskaber og 
systematikker i forhold til indsatser for børn og familier.

De fælles redskaber og systematikker er bl.a.:

• Trivselslinealen – som anvendes til en vurdering af 
børns trivsel ud fra fælles forskningsbaserede 

 risiko – og beskyttelsesfaktorer 

• Mere bevidst inddragelse af øvrige relevante 
 samarbejdspartnere i forhold til arbejdet med børn 

og familier f.eks. fra arbejdsmarkedsafdelingen, 
sprogskolen etc., 

• Afholdelse af fælles årlige evalueringsmøder i di-
strikterne, hvor der laves en systematisk opsamling 
af viden og erfaring med henblik på at forbedre den 
tværfaglige praksis/Familien i Centrum 

Virkningerne af indsatserne i forhold til at forankre 
et fælles Børne – og familiesyn kommer til udtryk på 
forskellig vis i de fire distrikter. Et fælles gennemgåen-
de træk for de fire distrikter er oplevelsen af, at der er 
udviklet et tættere tværfagligt samarbejde, som i højere 
grad er baseret på en skærpet fælles bevidsthed - og 
værdien om, at gode langtidsholdbare løsninger for børn 
og familier i udsatte positioner skabes gennem et tæt 
tværfagligt samarbejde med fælles ansvar for de valgte 
handlinger.
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Det fortsatte arbejde med at implementere et Fælles 
børne-  og familiesyn:

Det kommende år vil der i de fire distrikter bl.a. blive sat 
fokus på: 

- At styrke arbejdet med Børne- og Ungepolitikken som 
den fælles ramme for det fælles tværfaglige arbejde

- At lave tidligere og mindre indgribende foranstaltnin-
ger i forhold til børn i udsatte positioner

- At styrke struktur og systematik ift. Familien i Cen-
trum(FIC)

- At anvende Trivselslinealen systematisk i etablerede 
samarbejdsfora

MÅL 2: SAMMENHÆNGSKRAFT OG SAMMENHÆNGENDE 
BØRNE- OG UNGEMILJØER

I arbejdet med at realisere Sammenhængskraft og sam-
menhængende børne- og ungemiljøer (BBO mål 2) er 
distrikterne i særlig grad lykkedes med at få forstærket 
det professionelle samarbejde og skabt bedre overgan-
ge mellem alle led i ”kæden” fra 0-18 år for børn og 
familie. 

Det er bl.a. lykkedes ved:

• at indføre og anvende fælles redskaber og syste-
matikker i samarbejdet omkring overgangene i 
børns liv 

• at arbejde med fælles tematikker, viden og forstå-
elser; have fokus på at få et fælles mindset i for-
hold til betydningen og vigtigheden af i fællesskab 
at sikre og forpligte sig på at skabe gode overgan-
ge i børns liv fra 0 til 18 år. 

Et fælles gennemgående træk har bl.a. konkretiseret sig 
i øget samarbejde mellem klubber og skole i forhold til 
børns trivsel og læring og mellem skoler og ungdomsud-
dannelser, fælles personalearrangementer mellem dag-
tilbud og skole og besøgsordninger og makkerordninger 
mellem dagtilbud og skole.

Det fortsatte arbejde med at implementere; Sammen-
hængskraft og sammenhængende børne- og ungemil-
jøer 

Det kommende år vil der i de fire distrikter bl.a. blive 
arbejdet med følgende tiltag: 

• Fælles forældremøder i indskolingen med repræsen-
tanter fra familie, skole og dagtilbud

• Fælles tema på tværs af fagligheder i et distrikt, et 
eksempel er Sprog og læsning

• At styrke videndeling og evaluering så de gode erfa-
ringer fra indsatser bliver brugt systematisk på tværs

MÅL 3: TIDLIG INDSATS1

I forhold til at styrke et kontinuerligt og systematisk 
arbejde med Tidlig indsats (BBO mål 3) peger distrikterne 
bl.a. på følgende tiltag med stor betydning for at lykkes 
- både med den tidlige indsats og med udvikling af mere 
inkluderende læringsmiljøer i skoler og dagtilbud:

• Afholdelse af skole- og institutionsrådgivning med 
fast struktur og fælles redskab (Trivselslinealen) 

• Afholdelse af Familieteammøder(FIC)
• Fælles tværfaglige strukturerede evalueringer – vi-

dendeling og erfaringsopsamling 
• Målrettet arbejde med at udarbejde fælles handle-

planer i forhold til de enkelte børn.
• Iværksættelse af indsatser tidligt i barnets liv – og 

ind i familien - bl.a. i forhold til nybagte forældre; 
forældreforberedelse Godt i gang

• Tættere ressourcefokuseret samarbejde med forældre-
ne om børnene bl.a. Familiestuer og Familieklasser

• Stabile tværfaglige team 

1Definition: I Tidlig indsats er der både fokus på at arbejde med forebyggende og indgribende indsatser så tidligt i barnets liv så muligt – 
tidligt i alder - og/eller så tidligt i problemudvikling som muligt.
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Det fortsatte arbejde med Tidlig indsats

Det kommende år vil der i nogle af de fire distrikter bl.a. 
blive arbejdet med følgende tiltag: 

• At arbejde med en tænkning og tiltag der går fra; fejl 
og mangel tænkning til en ressourcefokuseret tænk-
ning

• Gode overleveringer og overgange

• Det gode og ressourcefokuserede forældresamarbejde

• Fælles fokus på tosprogsområdet – herunder også 
fokus på efter- og videreuddannelse af personalet

• At understøtte forankringen af allerede igangsatte 
indsatser

MÅL 4: KVALITET I CENTRE FOR BØRN, 
SKOLE OG FAMILIE

I arbejdet med at realisere Kvalitet i Center for Børn og 
Skole og Center for Familie (BBO mål 4) – vidensbaserede 
tiltag, der øger børnenes trivsel og læring - er der både 
iværksat tiltag i de enkelte distrikter på tværs af de 2 
centre og tiltag i de enkelte centre for sig. 

Der er bl.a. arbejdet med følgende indsatser:

• Dialogbaseret børnefaglig undersøgelse 

• Fælles definition af `hvad er kvalitet´ og herunder 
bl.a. også arbejde med at definere den fælles tvær-
faglige kerneopgave

• Processer og møder som understøtter systematiske 
tværfaglige og fag-faglige refleksioner over praksis

• Implementering af et fælles `mindset´ hvor fokus i det 
pædagogiske og sociale arbejde flyttes fra barnet til 
fokus på læringsmiljøet omkring barnet, og dermed 
fokus på personalets opgave, ansvar og muligheder 
for udvikling af det gode læringsmiljø - for alle børn

• Projekt Robuste Børn og Unge på Toppen

• Professionelle Læringsfællesskaber(PLF) i Center for 
Skole og Dagtilbud. PLF er et kompetenceudviklings-
forløb for alle distriktsledere og afdelingsledere med 
fokus på arbejdet med at udvikle og professionalisere 
samarbejds- og læringskulturen i alle dagtilbud og 
skoler - og i alle distrikters ledelsesteam.

Udbyttet og virkningerne af det fælles målrettede og 
strukturerede arbejde med tiltag i forhold til realiserin-
gen af BBO mål 4, beskrives af distrikterne bl.a. med: 

• At der via arbejdet med PLF (Professionelle Læ-
ringsfællesskaber) er sket en kvalificering af møde-
strukturen i BBO regi, som betyder større udbytte af 
møderne, og møder som i højere grad understøtter og 
fremmer det fælles sprog og samarbejdet på tværs. 

• At arbejdet med Dialogbaseret børnefaglig undersø-
gelse har medført bedre beskrivelser af børn i udsatte 
positioner og børnenes situation

Det fortsatte arbejde med Kvalitet i centre for Børn, 
Skole og Familie – vil bl.a. foregå ved et øget fokus på 
mere tværgående og systematisk evaluering og status på 
det fælles tværfaglige samarbejde og indsatser, og på 
en mere systematisk deling af viden - og erfaringer fra 
igangværende projekter - både internt i distrikter - men 
i lige så høj grad på tværs af de fire distrikter.
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Familie
 – kvalitetsrapport2

Center for Familie varetager støttende, udviklende og 
kompenserende indsatser til børn, unge og deres famili-
er. Ud fra et familiebevarende fokus møder vi familierne i 
deres livssituation i et tæt og gensidigt afhængigt samar-
bejde med almenområdet. 

Indsatsernes karakter dækker hele spekteret fra rådgiv-
ning og vejledning til behandling, hvor omfanget og 
tidsperioden for vores indsatser afspejler støttebehovet. 
For os er den rette indsats på det rette tidspunkt derfor 
et grundelement i vores arbejde med familierne.

DEN TIDLIGE FOREBYGGELSE

Det fælles tema for Center for Families kvalitetsrapport er 
den tidlige forbyggende indsats. En af centerets hoved-
opgaver er at understøtte den tidlige forebyggende- og 
sundhedsfremmende indsats, hvor den tidlige fore-
byggelse både skal forstås som tidligt i livet og tidligt i 
problemudviklingen. I tråd med Børne- og Ungepolitik-
ken, BBO målene samt Center for Families vision ”Fo-
kuseret forandring i fællesskab” arbejdes der med den 
tidlige forebyggelse ud fra et familiebevarende fokus og 
mindst indgribende princip. Arbejdsstrukturen i bære-
dygtigt børneområde samt arbejdsmetoderne (herunder 
trivselslinealen og Familien i Centrum) understøtter det 
nødvendige fokus på den tidlig forebyggelse ud fra et 
helhedsorienteret- og tværfagligt perspektiv. 

CENTER FOR FAMILIES FØRSTE KVALITETSRAPPORT

Det er første gang, der udformes en kvalitetsrapport for 
Center for Familie, hvorfor det ikke har været muligt at 
sammenligne med tidligere kvalitetsrapporters resultater 
og ambitioner.

Center for Families kvalitetsrapport skal ikke ses som en 
fuldstændig afdækning af centeret, men kan bidrage til 
at få tydeliggjort nogle af Center for Families indsatser 
ind i den tidlige forebyggelse. 

Der foretages centrale nedslag omkring den tidlige fore-
byggelse inden for områderne: 

• tandplejen
• sundhedsplejen 
• pædagogisk, psykologisk rådgivning (PPR)
• myndighed
• udfører

TANDPLEJEN

Kerneopgaven i Tandplejen er formidling og pleje af 
tandsundhed i øjenhøjde med borgere og pårørende. Det 
tidlige fokus på tandsundhed og forebyggelse ses eksem-
pelvis ved, at førstegangsforældre tilbydes information 
om mundhygiejne og kost til barnet, når barnet er 10 
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måneder gammelt. Derudover tilbydes alle børn og unge 
i alderen 3-18 år, specialtandplejepatienter og omsorgs-
tandplejepatienter en årlig undersøgelse og forebyggel-
se. Tandplejen mener, at dette styrker og fremmer en 
tæt relation til borgeren, som rustes til at varetage egen 
sundhed og trivsel.

Fra Tandplejen er der udvalgt følgende områder:

• Forsegling af 6-års tandens tyggeflade
• Tandregulering

Forsegling af 6-års tandens tyggeflade
Siden 2015 har Tandplejen tilbudt alle 6 årige forsegling 
af tyggefladen på 6-års tanden. Formålet med forseg-
lingen er at forebygge huller. Når 6-års tanden har været 
fremme i munden i mere end 2 år, er der ikke evidens 
for, at forseglingen beskytter mod huller. Gevinsten af 
forseglingen opnås i det første år 6års tanden er helt 
fremme i munden. 
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Nedenfor ses procentforskellen af børn med huller i tyggefladen i 6-års tanden. Begge grafer følger de samme årgange i 
tidsperioden 2015-2018. Det er ud fra hvert årstal angivet, hvor gamle børnene er. 

Sammenligningen mellem de to grupper viser med tydlighed, at forseglingen har en forebyggende effekt.

Fig. 1

Fig. 2
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TANDREGULERING 

Alle børn og unge undersøges årligt og der foretages i 
den forbindelse en screening af deres tandstilling. 
Årlig screening af børn og unges tandstilling sikrer en 
rettidigt henvisning til tandregulering, som tilbydes ud 
fra Sundhedsstyrelsens kriterier. Ud fra et forebyggelses-
perspektiv kan en tandregulering have både sundheds-
mæssig og psykosocial effekt på kort såvel som længere 
sigt. 

Grafen viser procentdelen af de 15 årige, som er tilknyttet 
Den Kommunale Tandpleje i Frederikshavn Kommune, 
som er tandreguleret. I gennemsnit er 28,5 % af de 15 
årige fra 2015-2018 tandreguleret, hvilket er på linje med 
landsgennemsnittet. 
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SUNDHEDSPLEJEN

Sundhedsplejen bidrager til at sikre børn og unge en 
sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en 
sund voksentilværelse. I Sundhedsplejens tilbud ydes en 
generelt forebyggende og sundhedsfremmende indsats 
samt en individorienteret indsats til alle børn, herunder 
en særlig indsats i forhold til børn med særlige behov. 

Fra Sundhedsplejen er der udvalgt følgende områder:
• teamsamtaler sammen med jordemødrene 
• tilbud om deltagelse i forældreforberedelse ”Godt i 

gang”

Teamsamtaler
Teamsamtaler er en tværfaglig samtale med den gravi-
de, partneren, sundhedsplejerskeren og jordemoderen, 
der kan forventes afholdt 4- 6 uger efter screening for 
sårbarhed i graviditetsuge 13-15. Tilbuddet blev etableret 
fra 1.1. 2017

I forhold til teamsamtaler med jordemødrene betragter 
vi antallet af gravide, som får tilbuddet, som en kva-
litetsindikator i sig selv. Det er en anerkendt antagelse 
nationalt, at ca. 10 % af de gravide vil have sårbarheds-
faktorer, der kan begrunde en særlig opmærksomhed og 
intervention. Samtidigt bidrager teamsamtalerne til den 
tidlige opsporing og tidlige indsats, idet samarbejds-
aftalen region og kommune imellem, i Frederikshavn 
implicerer, at andre fagprofessionelle kan involveres i 
teamsamtalen.
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Deltagerprocenten i ”Godt i Gang”
”Godt i gang” er Frederikshavn Kommunes forældrefor-
beredelsesforløb, der tilbydes til alle førstegangsforældre 
i et samarbejde mellem jordmødre, familiekonsulenter 
fra Familiehuset og spæd- og småbørnssundhedsplejer-
sker. Der er 2 mødegange før fødslen og 8 mødegange 
efter fødslen. Formålet med forældreforberedelsen er at 
understøtte en tryg tilknytning og understøtte forældre-
nes evne til at sikre barnets udvikling og trivsel. 

Vores faglige antagelse er, at eksempelvis deltagerpro-
centen i ”Godt i gang” i sig selv er udtryk for kvalitet – vi 
tror på, at den viden og det fællesskab forældrene får, 
bidrager til at de kommer til at opleve sig selv som mere 
kompetente forældre. Og vi ved, at jo flere der deltager, 
jo bedre udnyttelse får vi af den ressource, der investe-
res. 

Godt i Gang er udbudt til alle førstegangsforældre fra 
1.10.18. Både jordemødre og sundhedsplejersker har 
under perioden arbejdet med at styrke rekrutteringen, 
og tallet for den sidste periode ser derfor lidt anderledes 
ud:

Både teamsamtaler og ”Godt i Gang” kan følges med 
valide data. I forhold til ”Godt i gang” kan det fremad-
rettet suppleres med brugernes selvoplevede kvalitet af 
forløbet, idet deltagerne fremadrettet evaluerer forløbet 
efter 9. mødegang. 

PÆDAGOGISK, PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) 

PPR består af psykologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, 
tale/hørekonsulenter, småbørnsvejleder og specialpæ-
dagogiske konsulenter. Kerneopgaven i PPR er fokus på, 
at børn og unge er i trivsel, lærer og udvikler sig. I PPR 
arbejder vi tæt sammen med almenområdet, familierne 
og netværket for at understøtte, at børnene og de unge 
kan indgå i og have succes i fællesskabet.  

Fra PPR er udvalgt følgende områder: 

• Sprogpakkenetværk i dagtilbud
• Småbørnsvejledning til familier med et barn med 

betydelig og varig nedsat funktionsevne
• Fysioterapeutisk bistand til spædbørn

Sprogpakkenetværk i dagtilbud
Sprogpakkenetværket er en udløber af et samarbejde 
mellem Socialstyrelsen og de danske kommuner i 2011.  
Her blev 1-2 pædagoger fra alle dagtilbud tilbudt kompe-
tenceløft ift. dels at identificere sproglige afvigelser hos 
børn i alderen 0-6 år dels i sprogstimulerende aktivite-
ter, som kan anvendes til såvel børnegruppen generelt 
samt børn med sproglige udfordringer. 

2011- 2019 Deltagere Temaer

1-2 årlige 
opkvalificeringer

48 pæda-
goger

”Den gode samtale” 
”Fokus på kreativitet og 
leg i den daglige sprog-
stimulering. Både i 
forhold til arbejdet med 
ordforråd, sprogforstå-
else og lydlig opmærk-
somhed”

Indsatsen resulterer i en højere grad af bevidsthed om 
alle børns sproglige udvikling, samt en viden om hvor-
dan denne bedst understøttes i dagligdagen.
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1/10 2018 - 
13/9 2019

1/6 2019 -
1/9 2019

Deltagerprocent

Det første år var der i alt 98 deltagende familier, hvor 
enten begge eller den ene forældre deltog i ”Godt i 
Gang”. I perioden 1. juni 2019- 1.september 2019 har 34 
familier deltaget. 

Fig. 5
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Småbørnsvejledning
Småbørnsvejledning er et tilbud målrettet familier og 
fagpersoner ift. børn i alderen 0-6 år med betydelig, 
varig, nedsat funktionsnedsættelse (handicap).

Rådgivning og vejledning til forældre og øvrigt net-
værk tilbydes umiddelbart efter, at barnets udvikling og 
funktionsniveau peger på en varig funktionsnedsættelse. 
Det kan være funktionsnedsættelser, som konstateres i 
graviditeten, ved barnets fødsel eller på et hvilket som 
helst tidspunkt inden skolestart.

Rådgivningen til forældre og netværk foregår i familiens 
hjem og inddrager alle aspekter af barnets trivsel og 
udvikling med de særlig behov, der måtte være. Der er 
især fokus på relation og kommunikation eksempelvis 
gennem Tegn til Tale-kurser. 

PPR råder over et LEGETEK med specialpædagogisk legetøj 
og andre stimulerende redskaber, som udlånes til famili-
er og netværk.

Småbørnsvejlederen yder rådgivning og vejledning (kon-
sultative opgaver) i forbindelse med opstart i dagtilbud 
og skole.

1. Børn med kranieasymmetri og nedsat bevægelighed i 
nakke og ryg.

2. Børn med forsinket sansemotorisk udvikling.

Indsatsen iværksættes primært på baggrund af hen-
visning fra spæd- og småbørnssundhedsplejersken, og 
består primært af rådgivning om og instruktion i øvelser 
som kan udføres dagligt i hjemmet. 
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Småbørnsvejledning

Antal børn og familier
Konsultative opgaver 
i dagtilbud og skole

2018 2019

Motorisk og sansemotorisk undersøgelse, støtte og 
behandling for spædbørn i alderen 0-1 år
Den fysioterapeutiske indsats vedr. spædbørn i alderen 
0-1 år kan opdeles i to problemstillinger: 

Antal henvisninger
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Motorisk fejludvikling kan på sigt påvirke barnets trivsel, 
udvikling og læring i en sådan grad, at der ikke må her-
ske nogen tvivl om, at en forebyggende indsats har stor 
betydning for barnets muligheder for et velfungerende 
og sundt børne- ungdoms- og voksenliv.

Fig. 6

Fig. 7



MYNDIGHED 

Myndighedsafdelingen tilbyder blandt andet råd og vej-
ledning til børn og unge samt deres familier. 

Ved behov vil der kunne udarbejdes en børnefaglig un-
dersøgelse med en vurdering af, hvilke konkrete hand-
linger og former for hjælp den enkelte kan tilbydes, for 
eksempel familiebehandling, tilknytning af en kontakt-
person, aflastnings- eller døgnophold.

Derudover varetager myndighedsafdelingen bl.a. også 
håndteringen af underretninger og understøtter børn og 
unge med handicap. 

For myndighed er udvalgt følgende områder:

• Underretninger
• Visitation
• Mindre indgribende foranstaltninger

Underretninger
Vi har en stor opmærksomhed på, om der underrettes i 
eksisterende eller ny sag samt afsendere af underretnin-
ger. Vi opfordrer samarbejdspartnere og andre til at søge 
faglig sparring via vores Visitation for afklaring af, om 
der er tale om en underretning, eller om der kan anvises 
andre veje i forhold til at etablere et samarbejde omkring 
bekymringen. 

Sammenlignes tallene for 2017 og 2018, ses der en 
procentmæssig stigning i underretninger i eksisterende 
sager. For de første 10 måneder af 2019 er underretnings-
procenten i eksisterende sager faldet og er på 62 %, 
mens underretningsprocenten for nye sager er 38 %.
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Vi holder løbende øje med, hvem vi modtager underret-
ninger fra og bruger dette i vores samarbejde med vores 
samarbejdspartnere, så der kun underrettes, når det er 
nødvendigt.

Visitation
Vi har pr. 1. september 2019 etableret en Visitation, der er 
indgangen til myndighedsområdet i Center for Familie.

Vi har en forventning om, at der kan skabes et større 
sagsflow og at mange af sagerne hurtigere kan afsluttes, 
idet der umiddelbart iværksættes den fornødne råd og 
vejledning hurtigere. I oktober 2019 var der 308 sager i 
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Underretning fordelt på afsendere
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Vuggestue/dagpleje
Børnehave
Skole/efterskole
Interne
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Tværkommunalt
Private
Politi
Anonym

*Eksterne underrettere er eksempelvis Psykiatrien, Familieretshus, læger, jordmødre, Fogedretten.

Visitationen. Hvis sagen indikerer behov for et længere 
forløb, og / eller hvis der er behov for at udarbejde en 
børnefaglig undersøgelse, overgår sagen til distriktet. 

Vi forventer, at overflytning af opgaver fra distrikterne 
til Visitationen også vil have den effekt, at der skabes 
mere ro og tid til arbejdet med foranstaltningssagerne i 
distrikterne, således vi kontinuerligt sikrer opfølgning.

Mindre indgribende foranstaltninger
Vi har et fokus på, at der arbejdes med mindst indgri-
bende foranstaltninger, og anvender indsatstrappen som 
et arbejdsredskab hertil. Indsatstrappen ses i det neden-
stående:

Forebyggelse

Hjemmebaserede 
indsatser

Anbringelser i 
slægt eller netværk

Anbringelser i 
forskellige typer af 
plejefamilier

Anbringelse i 
institution

Fig. 9
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84

8
26

170

191

297

46
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148
116
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Tankerne bag er, at der skal vælges den rette indsats på 
det rigtige tidspunkt. Videre er grundtanken, at der som 
udgangspunkt skal vælges den mindst indgribende ind-
sats, når den socialfaglige vurdering peger herpå. 

Mange familier får tilbud om alternative foranstaltninger 
til anbringelse, hvis det fagligt vurderes at kunne matche 
barnets behov, herunder anvendes især Bohjemmestøtte 
og Skansen, hvilket beskrives i det efterfølgende afsnit 
under udførerområdet.

UDFØREROMRÅDET

I Center for Familie er udførerområdet bestående af:
• Krisecenteret
• Døgncenteret
• Skansen 
• Familiehuset 
• SSP 
• Støttekontakt korpset
• BoHjemmeStøtte

Udførerområdet har mange forskelligartede indsatser til 
børn, unge og deres familier og dækker hele spekteret fra 
forebyggelse, alternativer til anbringelser samt anbrin-
gelse. 

For udførerområdet er der udvalgt følgende områder:

• BoHjemmeStøtte
• Skansen

I Center for Familie har vi to tilbud, hvis indsatser fun-
gerer som alternativ til anbringelse. Det er hhv. BoHjem-
meStøtte og Skansen.

Disse indsatstyper gør, at det i høj grad lykkes at fasthol-
de børn og unge i hjemmet, enten hos forældrene eller 
som bo-selv-løsninger for de unges vedkommende. Der 
arbejdes familiebehandlende i nærmiljøet med et fami-
liebevarende fokus.

BoHjemmeStøtte
I 2019 var der i gennemsnit 49 børn og unge indskrevet i 
BoHjemmeStøtte. I alt endte 2 unge i anbringelse, mens 
de resterende blev fastholdt ude af anbringelse.

25 børn og unge blev indskrevet, mens 11 blev udskrevet 
af indsatsen i 2019.

BoHjemmeStøtte
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0

Børn og unge, som blev 
indskrevet i 2019

Børn og unge, som blev 
udskrevet i 2019

25

11

Antal



17

Skansen 
I Skansen var der i 2018 gennemsnit indskrevet 25 famili-
er med tilsammen 74 børn, hvoraf 2 børn endte i anbrin-
gelse. 

I 2019 har der i gennemsnit været indskrevet 27 familier 
med tilsammen 72 børn, hvoraf 2 er endt i anbringelse. 
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Dagtilbud 0-6 år
 – kvalitetsrapport3

INDLEDNING

Dagtilbudsområdet i Frederikshavn kommune består af 4 
dagtilbudsdistrikter; Nord, Syd, Øst og Vest, hvori dag-
plejen også indgår. Herudover består dagtilbudsområdet 
af én puljeinstitution, tre selvejende daginstitutioner, en 

Figur 1: Oversigt over fordelingen af børn

Kommunale 
børnehavepladser 49%

Kommunale 
dagplejepladser 16%

Tilskud til privat pasning 
0-2 år 10%

Kommunale 
vuggestuepladser 11%

Selvejende 
børnehavepladser 8%

Private 
vuggestuepladser 1%

Selvejende
vuggestuepladser 1%

Private 
børnehavepladser 2%

Pasning af egne børn 1%

Specialpladser 1%

privat daginstitution fordelt på to adresser samt en række 
private pasningsordninger. Nedenfor ses fordelingen af 
børn fra 0-6 år, tallene er en gennemsnitsberegning af 
fordelingen for år 2019. 
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Herunder ses et overblik over ansatte i Frederikshavn 
kommunes dagtilbud fordelt på distrikter. Beregningen 
er lavet på fuldtidsstillinger.

Figur 2: Oversigt over medarbejdere pr. august 2019

Pæda-
goger

Pæda-
gogiske 

assistenter

Pædagog-
medhjæl-

pere

Dagple-
jere

Samlet 146,6 28,7 49,8 106,4

Distrikt 
Nord

28,9 3,4 13,9 32,4

Distrikt 
Syd

36,4 4 12 22

Distrikt 
Øst

56,7 14,1 14,7 34

Distrikt 
Vest

24,6 7,2 9,2 18

PÆDAGOGISKE TILSYN I DAGINSTITUTIONER

Børne- og ungdomsudvalget vedtog i marts 2019 nye 
rammer for tilsyn med dagtilbud og private pasningsord-
ninger i Frederikshavn Kommune. 

Rammerne tilskriver, at der føres ét anmeldt pædagogisk 
tilsyn i alle daginstitutioner i Frederikshavn Kommune 
hver andet år. Her udover føres uanmeldt tilsyn i fem 
daginstitutioner om året. Det er en pædagogisk konsu-
lent fra Center for Dagtilbud, der fører tilsynene. 

Det anmeldte pædagogiske tilsyn føres med udgangs-
punkt i KVALid (Kvalitet i dagtilbud), der er et dialog-
redskab til udvikling af pædagogisk praksis. Redskabet 
bygger på national og international forskning om kvalitet 
i dagtilbud og giver mulighed for at vurdere kvaliteten af 
læringsmiljøerne i den enkelte daginstitution. På bag-
grund af tilsynet sættes der fokus på, hvordan daginsti-
tutionen kan arbejde videre med udviklingen af pæda-
gogisk praksis. En af fordelene ved at anvende KVALid 
som ramme for tilsynene er, at det er et allerede kendt 
redskab, som personale og afdelingsledere skal anvende 
i det daglige pædagogiske udviklingsarbejde i daginsti-
tutionen. Der arbejdes ud fra følgende metode: 
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1Der er medio 2019 kommet revideret KVALid-materiale, der ikke tilbyder en numerisk rating fra 1-4. Det er dog besluttet at føre tilsyn med udgangspunkt i det for-
henværende materiale i resten af 2019, således at der kan udarbejdes et komplet datasæt for tilsynene.

Dialog med afsæt i det valgte un-
dertema, som leder frem til noget, I 
bliver nysgerrige på i forhold til jeres 
egne praksis.

Aktion: Gennem analyse af jeres dokumen-
tation finder i frem til aktioner/justeringer/
nye tiltag, som i vil afprøve i jeres praksis. 
Hertil vælges metoder ,der kan dokumente-
re tegn på, at aktionerne fører til de ønske-
de ændringer.

Evaluering som giver anledning til 
implementering og/eller justering af 
aktionerne.

Undersøgelse af praksis: I vælger en eller 
flere metoder til at dokumentere et udvalgt 
område/tidspunkt/samspil for derigennem 
at blive klogere på egen praksis.

Figur 3: KVALid som metode

I tilsynet anvendes KVALid-materialet1 til en rating af 
daginstitutionernes læringsmiljøet på en skala fra 1-4: 
 

1 – LAV KVALITET
2 – MINIMAL KVALITET

3 – GOD KVALITET
4 – HØJ KVALITET

Hvert enkel daginstitutionerne rates ud fra følgende 
tematikker i tilsynet: 

• LÆRING OG DIDAKTIK
• RELATIONER
• FORÆLDREINDDRAGELSE
• DEMOKRATI OG FÆLLESSKABER
• SUNDHED
• UDSATHED OG TIDLIG INDSATS
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Nedenfor ses et overblik af resultaterne for KVALid-ratings givet i forbindelse med tilsynene. 
Resultaterne vises distriktsvist2.

Figur 4: KVALid-rating Distrikt Nord

2 For indsigt i den enkelte daginstitutions tilsynsrapport henvises til Frederikshavn kommunes hjemmeside.
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Figur 5: KVALid-rating Distrikt Syd
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Figur 6: KVALid-rating Distrikt Vest

Figur 7: KVALid-rating Distrikt Øst
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2,4
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Det samlede gennemsnit for Frederikshavn kommunes daginstitutioner er 2,76. Daginstitutionerne ligger dermed, samlet 
set, tæt på GOD KVALITET jf. KVALid.
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NY DAGTILBUDSLOV OG DEN STYRKEDE 
PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

Medio maj 2018 blev der vedtaget en ny dagtilbudslov 
med en styrket pædagogisk læreplan. På baggrund heraf 
startede Frederikshavn kommunes dagtilbud i efteråret 
2019 et uddannelsesforløb, der retter sig mod at under-
støtte implementeringen af den styrkede pædagogiske 
læreplan. I uddannelsesforløbet deltager alle kommu-
nale dagtilbud samt tre selvejende daginstitutioner og 
en puljeinstitution. Fra hver daginstitution deltager én 
eller flere pædagoger, der uddannes til faglige fyrtår-
ne. Tilsvarende igangsættes et uddannelsesforløb for 
faglige fyrtårne i dagplejen, der på samme måde retter 
sig mod implementeringen af den styrkede pædagogi-
ske læreplan, og hvor én eller flere dagplejere fra hver 
legestuegruppe uddannes. Et fagligt fyrtårn er en faglig 
ressourceperson og forandringsagent i dagtilbuddets pæ-
dagogiske arbejde med særligt kendskab til den styrkede 
pædagogiske læreplan. Fyrtårnet opnår kompetencer 
til at tilrettelægge pædagogiske læringsmiljøer af høj 
kvalitet og understøtte en stærk evalueringskultur i deres 
dagtilbud. Arbejdet med implementeringen af det pæda-
gogiske grundlag og den styrkede pædagogiske læreplan 
pågår til medio 2020, hvor første udgave af den styrkede 

pædagogiske læreplan forventes implementeret i samt-
lige dagtilbud i Frederikshavn Kommune. Den styrkede 
pædagogiske læreplan er et dynamisk dokument, der 
løbende udvikles i relation til den konkrete pædagogiske 
praksis i dagtilbuddet.  

PROFESSIONELLE LÆRINGSFÆLLESSKABER (PLF)

Sideløbende med uddannelsen af faglige fyrtårn i 
daginstitutionerne er samtlige afdelings- og distrikts-
ledere på læringsdage med fokus på arbejdet med PLF 
og implementeringen af den styrkede pædagogiske 
læreplan. Uddannelsesforløbet er en fortsættelse af det 
uddannelsesforløb, der begyndte primo 2019 med fokus 
kun på PLF. Uddannelsen bygger videre på den allerede 
eksisterende viden om og færdigheder i forhold til faglig 
ledelse af pædagogiske processer med udgangspunkt i 
den styrkede pædagogiske læreplans indhold. I dette 
uddannelsesforløb deltager deslige afdelingsledere fra 
dagplejen i Frederikshavn Kommune. 
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3For det samlede datasæt henvises til bilag.

4 Rapporten er dateret den 11. november 2019.

BØRNENES LÆRING OG TRIVSEL I DAGTILBUD

Følgende afsnit omhandlende børnenes læring og trivsel 
i Frederikshavn kommunes dagtilbud dokumenteres 
igennem én samlet kommunerapport fra Hjernen & Hjer-
tet3. Kommunerapporten er dannet ud fra dialogprofiler 
udarbejdet i de enkelte daginstitutionerne. Dialogpro-
filerne er et redskab, som det pædagogiske personale 
bruger som udgangspunkt for dialogen med forældre i 
forbindelse med overgange i barnets liv i dagtilbuddet 
– fra dagpleje/vuggestue til børnehave og fra børnehave 
til skole. I dialogprofilen vurderer såvel pædagogen som 
forældrene barnets kompetencer ud fra dagtilbudslo-
vens seks læreplanstemaer og barnets trivsel generelt i 
dagtilbuddet. Dialogprofilen giver således et godt billede 
af, hvorvidt barnet har de forventede færdigheder inden 
børnehavestart og skolestart. 

Nedenfor præsenteres de samlede resultater fra kommu-
nerapporten fra 20194. Rapporten bygger på dialogprofiler 
fra de kommunale institutioner på tværs af tilbudstyper, 
fra puljeinstitutionen og fra de selvejende institutioner 
i kommunen. Der laves ikke en historisk sammenligning 
med tidligere års resultater fra Hjernen & Hjertet, da dia-
logprofilerne er opdateret jf. den styrkede pædagogiske 
læreplan og udvidet i forhold til vurderingen af barnets 
trivsel og sundhed, der kan derfor ikke laves en valid 
sammenligning af udviklingen på området. For et histo-
risk overblik henvises til tidligere års kvalitetsrapporter.

Nedenfor ses en samlet oversigt over dialogvurderin-
ger på dagtilbudsområdet. Efterfølgende gives indsigt i 
resultaterne for børn i 3- års alderen og børn i 5-6-års 
alderen.

Figur 8: Antal dialogvurderinger lavet af fagpersonale i 
Frederikshavn Kommune:

2019

Børn 9-14 mdr. 12

Børn i 2-års alderen 46

Børn i 3-års alderen 259

Børn i 4-års alderen 7

Børn i 5-6-års alderen 471

Total 795

Figur 9: Antal dialogvurderinger lavet af forældre i 
Frederikshavn Kommune:

2019

Børn 9-14 mdr. 12

Børn i 2-års alderen 39

Børn i 3-års alderen 232

Børn i 4-års alderen 4

Børn i 5-6-års alderen 402

Total 689

BØRN PÅ VEJ MOD BØRNEHAVE

I figurerne nedenfor ses datagrundlaget for børn i 3-års 
alderen

Figur 10: Antal dialogvurderinger for børn i 3-års alderen 
– fagpersonalets vurdering

2019

Dreng 140

Pige 119

Total 259

Figur 11: Antal dialogvurderinger for børn i 3-års alderen 
– forældrenes vurdering

2019

Dreng 123

Pige 109

Total 232
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Nedenfor vises en samlet oversigt over fagpersonalets og forældrenes vurdering af børnenes sundhed og trivsel. I figur 13 
er resultaterne fordelt på køn.

Figur 12: Resultat for sundhed og trivsel for børn i 3- års alderen – forældre og fagpersonalets vurdering 
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 Ovenstående resultater viser, at forældre og fagpersonale vurderer, at børn i 3- års alderen i Frederikshavn Kommunes 
dagtilbud trives rigtig godt. Der er endvidere relativ overensstemmelse mellem forældre og fagpersonales vurdering. Der 
ses desuden en minimal forskel på trivslen mellem drenge og piger. Det generelle billede viser, at drengene trives en 
smule dårligere end pigerne. 

Figur 13: Resultat for sundhed og trivsel for børn i 3-års alderen fordelt på køn – fagpersonalets vurdering:
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Figur 14: Resultater for de seks læreplanstemaer – forældre og fagpersonalets vurdering

DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

I følgende afsnit vises resultater for fagpersonalets og 
forældrenes vurdering af barnets kompetencer inden 
for de seks læreplanstemaer. Forældre og fagpersonale 
vurderer børnenes kompetencer ud fra forskellige udsagn 
knyttet til hvert enkelt læreplanstema. Vurderingen fin-
der sted på en skala fra kan, kan næsten selv, kan med 
hjælp og kan ikke endnu. 
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Ovenstående resultater viser relativ overensstemmel-
se mellem forældrenes og fagpersonalets vurdering af 
børnenes kompetencer. Børnenes kompetencer vurderes 
højest inden for læreplanstemaerne Alsidig personlig 
udvikling og Krop, sanser og bevægelse. Børnenes kom-
petencer vurderes lavest inden for læreplanstemaerne 
Social udvikling og Natur, udeliv og science. 

Figur 15: Resultater for de seks læreplanstemaer fordelt på køn – fagpersonalets vurdering
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For resultaterne fordelt på køn ses det, at drengene vur-
deres lavere end pigerne inden for samtlige læreplanste-
maer. Der vurderes mindst forskel ved læreplanstemaet 
Krop, sanser og bevægelse og der vurderes størst forskel 
ved læreplanstemaet Kommunikation og sprog. 

BØRN PÅ VEJ MOD SKOLE

I figurerne nedenfor ses datagrundlaget for børn i 5-6-
års alderen.

Figur 16: Antal dialogvurderinger for børn i 
5-6 års alderen – fagpersonale

2019

Dreng 228

Pige 240

Total 468
 
Figur 17: Antal dialogvurderinger for børn i 
5-6 års alderen – forældre

2019

Dreng 189

Pige 210

Total 399
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SUNDHED OG TRIVSEL 

Nedenfor vises en samlet oversigt over fagpersonalets og forældrenes vurdering af børnenes trivsel og sundhed. I figur 19 
er resultaterne fordelt på køn.

Figur 18: Resultat for trivsel og sundhed for børn i 5-6-års alderen - forældre og fagpersonalets vurdering 
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Figur 19: Resultat for trivsel og sundhed for børn i 5-6-års alderen fordelt på køn - fagpersonalets vurdering 
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Ovenstående resultater viser, at forældre og fagpersonale vurderer, at børn i 5-6-års alderen i Frederikshavn Kommunes 
daginstitutioner trives rigtig godt. Der er endvidere relativ overensstemmelse mellem forældre og fagpersonales vurde-
ring. Der ses desuden ingen forskel i trivsel mellem drenge og piger. 
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DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

I følgende afsnit vises resultater for fagpersonalets og 
forældrenes vurdering af barnets kompetencer inden for 
de seks læreplanstemaer. Også her vurderer forældre og 
fagpersonale børnenes kompetencer ud fra forskellige 
udsagn knyttet til hvert enkelt læreplanstema og vurde-
ringen finder sted på en skala fra kan, kan næsten selv, 
kan med hjælp og kan ikke endnu.

Figur 20: Resultater for de seks læreplanstemaer - forældres og fagpersonalets vurdering 
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Figur 21: Resultater for de seks læreplanstemaer fordelt på køn – fagpersonalets vurdering 
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Ovenstående resultater viser, som det også gør sig gæl-
dende for børn i 3-års alderen, relativ overensstemmel-
se mellem forældrenes og fagpersonalets vurdering af 
børnenes kompetencer. Børnenes kompetencer vurde-
res højest inden for læreplanstemaet Krop, sanser og 
bevægelse. Børnenes kompetencer vurderes lavest inden 
for læreplanstemaerne Alsidig personlig udvikling og 
Kommunikation og sprog. 

For resultaterne fordelt på køn ses det, at drengene 
vurderes lavere end pigerne inden for alle læreplanste-
maer med undtagelse af læreplanstemaet Natur, udeliv 
og science, hvor vurderingen er ens. Der ses størst forskel 
i vurderingen mellem drenge og pigers kompetencer ved 
læreplanstemaet Kultur, æstetik og fællesskab.
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FYSISKE RAMMER, TILFREDSHED OG PÆDAGOGISK LINJE

I det følgende præsenteres resultater af forældrenes 
vurdering af daginstitutionernes fysiske rammer, den 
generelle tilfredshed og enighed med den pædagogiske 
linje. 

Figur 23: Resultat for fysiske rammer fordelt på køn – forældrenes vurdering

5 Forældremyndighedsindehavere til børn født i første halvdel af året har lovmæssig ret til at skoleudsætte deres barn til skoleårets begyndelse (1. august).

Ovenstående resultater viser, at forældrene generelt er godt tilfreds med daginstitutionernes udendørsfaciliteter og in-
dendørsfaciliteter til tummel og leg. Desuden viser resultaterne, at forældrene er mindre tilfredse med daginstitutioner-
nes indendørsfaciliteter til ro og fred og i den forbindelse ses ingen forskel i vurderingen kønnene imellem. Der er dog en 
mindre forskel i vurderingen mellem drenge og piger i de to øvrige parametre. 
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Indendørsfaciliteter til ro og fred
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Figur 22: Resultat for fysiske rammer – forældrenes vurdering
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Figur 24: Resultat for tilfredshed og pædagogisk linje – forældrenes vurdering 
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Figur 25: Resultat for tilfredshed og pædagogisk linje fordelt på køn – forældrenes vurdering 

Ovenstående resultater viser, at forældrene til børn i Frederikshavn Kommunes daginstitutioner generelt er rigtig godt til-
freds med dagtilbuddet og er overvejende enige i den pædagogiske linje. Det ses desuden, at en stor andel af forældrene 
vil anbefale dagtilbuddet til andre forældre. Der ses en minimal forskel i vurderingen fra forældre til henholdsvis drenge 
og piger. 

SKOLEUDSÆTTELSER

I 2015 blev det politisk vedtaget at indføre rullende sko-
lestart i Frederikshavn kommunes folkeskoler. Ordningen 
betyder for nuværende, at der optages børn tre gange 
om året i folkeskolerne – 1. april, 1. august og 1. decem-
ber. Det er besluttet i budget 2020, at afskaffe rullende 
skolestart fra skoleåret 2020/2021, hvorfor proceduren 
for skoleudsættelser også ændres. Den nye procedure 
vil blive præsenteret i næstkommende kvalitetsrapport. 
Herunder ses antal skoleudsættelser fordelt på skoleår5: 

Skoleudsættelser 2016-2017 2018-2019

Samlet antal skoleud-
sættelser

84 79

Skoleudsættelser til 1. 
august 

46 48

Skoleudsættelser med 
udgangspunkt i bar-
nets udvikling

38 31
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På folkeskoleområdet skal der ifølge lovgivningen udarbejdes en kvalitetsrapport hvert andet år, i de lige år. Det er 
givet, at rapporten skal indeholde oplysninger om:

• De opnåede karakterer ved 9. klasseprøven i dansk og matematik samt de bundne prøver i alt
• Karaktergennemsnittet ved 9. klasseprøven set i forhold til den socioøkonomiske baggrund
• Andelen af 9. klasseelever der har opnået 2 eller derover i både dansk og matematik
• Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik i de nationale test
• Andelen af elever der er gode til dansk og matematik i de nationale test
• Andel af elever med dårlige resultater i dansk og matematik i de nationale test
• Elevernes fastholdelse i ungdomsuddannelse henholdsvis 3 og 15 måneder efter afsluttet 9. klasse
• Resultaterne af den nationale trivselsmåling
• Klager til Klagenævnet for Specialundervisning

Desuden skal kvalitetsrapporten indeholde oplysninger om, i hvilket omfang, at læreren har undervisningskompetencer i 
de fag de underviser i.

Der skal også fremgå af rapporten, hvor stor en andel af kommunens folkeskoleelever, der modtager undervisning i den 
almene undervisning.

Skole
 – kvalitetsrapport4
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FAKTA OPLYSNINGER

De anvendte elevtal er det faktiske antal elever pr. 1. september

Antal elever i 
almene tilbud

Specialtilbud Samlet elevtal
2019/20

Samlet elevtal
2018/19

Skoledistrikt Nord:                                                                                                        1109 elever 1111 elever

Skagen skoleafdeling1 442 10 452

Strandby Skoleafdeling 489 0 489

Aalbæk Skoleafdeling 170 0 170

Skoledistrikt Øst:                                                                                                           1651 elever 1697 elever

Frydenstrand Skoleafdeling 631 128 759

Nordstjernen Skoleafdeling2 803 89 892

Skoledistrikt Vest:                                                                                                         1012 elever 1059 elever

Bangsbostrand Skoleafdeling 695 0 695

Ravnshøj Skoleafdeling 211 0 211

Gærum Skoleafdeling 70 0 70

Heldagsskolen3 0 36 36

Skoledistrikt Syd:                                                                                                          1480 elever 1501 elever

Sæby Skoleafdeling 368 368

Sæbygård Skoleafdeling4 436 36 472

Stensnæs Skoleafdeling 109 109

Hørby-Dybvad Skoleafdeling 207 207

Torslev Skoleafdeling 324 324

Frederikshavn Kommune:                                                                                           5252 elever 5368 elever

Der har været en nedgang på 116 elever i forhold til skoleåret 2018/19, det svarer til en nedgang på 2,2 %.

I de kommende afsnit vil der fremkomme talmaterialer 
på elevernes trivsel, opnåede resultater ved både de 
nationale test og folkeskolens afgangsprøver.

1 Klasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder og klasser for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder.
2 Kontaktklasser og autist klasser.
3 AKT klasse.
4 Klasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder og AKT klasser.

Man skal være opmærksom på, at små ændringer i 
resultaterne på mindre enheder og i klasser med lav 
klassekvotient kan føre til store udsving i de opnåede 
resultater.  
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TRIVSELSMÅLINGER

Alle landets folkeskoler skal hvert år gennemføre en 
måling af elevernes trivsel. Trivselsmålingen giver et 
øjebliksbillede af elevernes oplevelse af egen trivsel i 
skolen.

Der er dels en trivselsmåling for elever på 0.- 3. klas-
setrin, hvor eleverne skal besvare 20 spørgsmål og en 
trivselsmåling for eleverne på 4.-9. klassetrin, som inde-
holder 40 spørgsmål.

Spørgsmålene i de to rapporter er inddelt i flg. temaer:

Tema 1:  Social trivsel
Tema 2:  Faglig trivsel
Tema 3:  Støtte og inspiration
Tema 4:  Ro og orden

Desuden er der en række spørgsmål, der ikke er 
grupperet.

TRIVSELSMÅLINGER 0.-3. KLASSE

Der er to spørgsmål, hvor svarene fra eleverne på 0.-3. 
klassetrin skiller sig ud som de allermest positive:
• Er du glad for din skole?
• Er du glad for din lærer?

Svarfordelingen fremgår af nedenstående diagrammer.

Ser man også på, hvor eleverne har angivet svar, hvor der 
er behov for forbedringer: 
• Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne?
• Er toiletterne på skolen rene?

Se svarfordelingen i nedenstående skemaer

Fra kategorien ”social trivsel” Fra kategorien ”støtte og inspiration”

Fra kategorien ”støtte og inspiration” Fra kategorien ”øvrige spørgsmål”
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Det er specielt på spørgsmålene vedr. medbestemmelse, 
samt om toiletterne på skolen er rene, at eleverne scorer 
lavt. Dette på trods af, at skolerne har arbejdet en del 
med disse emner. 

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4
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TRIVSELSMÅLINGER 4. – 9. ÅRGANG

Resultaterne af trivselsmålingerne i Frederikshavn Kommune, 4.- 9. årgang, sammenlignet med resultaterne på lands-
plan kan aflæses i nedenstående skema. 

Skoleåret 2018/19 Skoleåret 2017/18 Skoleåret 2016/17

Andelen af elever med generel høj trivsel

Frederikshavn Kommune 91,5 90,5 90,5

Landsplan 91,5 92,4 92,9

Andelen af elever med høj faglig trivsel

Frederikshavn Kommune 85,1 85,5 85,7

Landsplan 87,5 88,4 88,8

Andelen af elever med høj social trivsel

Frederikshavn Kommune 92,5 92,1 92,4

Landsplan 92,8 93,4 93,9

Andelen af elever, der oplever ro og orden

Frederikshavn Kommune 79,9 82,4 80,5

Landsplan 84,9 85,7 85,5

Andelen af elever der oplever høj støtte og inspiration

Frederikshavn Kommune 59,5 63,2 61,5

Landsplan 60,1 62,8 64,5

I Frederikshavn Kommune er andelen af elever med ge-
nerel høj trivsel steget med 1 % i det seneste år og ligger 
nu på niveau med den generelle trivsel på landsplan.

I de øvrige kategorier ligger Frederikshavn Kommune 
tæt på landsgennemsnittet og ligner dermed de øvrige 
kommuner. 

På et område ”Andelen af elever der oplever ro og orden” 
skiller kommunen sig ud med en score på 79,9 % mod 
84,9 % på landsplan.

Kategorien dækker over følgende spørgsmål:
• Er det let at høre, hvad læreren siger i timerne?
• Er det let at høre, hvad de andre elever siger 
 i timerne?
• Hvis der er larm i klassen, kan lærerne hurtigt få 

skabt ro
• Møder dine lærere præcist til undervisningen?

Ovenstående områder vil ledelserne og skolebestyrelser-
ne i de enkelte distrikter have øje for samt følge op på i 
den næste kvalitetsrapport. 

Andelen af elever med generel høj trivsel fordelt på sko-
leafdelinger

Skoleåret 
2018/19

Skoleåret 
2017/18

Skoleåret 
2016/17

Skoledistrikt Nord

Skagen 96,1 90,1 88,6

Strandby 93,5 90,1 89,9

Aalbæk 96,2 94,7 94,1

Skoledistrikt Øst

Frydenstrand 88,5 89,5 91,0

Nordstjernen 88,1 88,1 88,7

Skoledistrikt Vest

Bangsbostrand 94,0 92,8 91,4

Ravnshøj 94,9 92,2 89,8

Gærum 96,2 94,1 97,2

Heldagsskolen 92,0 69,0 73,3

Skoledistrikt Syd

Sæby 90,9 92,8 85,9

Sæbygård 90,6 91,8 89,9

Stensnæs 97,7 95,9 98,1

Hørby-Dybvad 94,4 93,0 91,6

Torslev 83,5 87,0 90,4
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Sammenlignet med skoleåret 2017/18 er andelen af elever, 
der har en generel høj trivsel steget på ni skoleafdelin-
ger, på en skoleafdeling er trivslen den samme, mens der 
på fire skoleafdelinger har været et fald.

De enkelte distrikter og skoleafdelinger følger op på triv-
selsmålingerne lokalt ved at udarbejde handleplaner på 
områder, hvor der ønskes ændringer.

NATIONALE TEST
Som det fremstår i nedenstående skemaer, er Frederiks-
havn Kommune i lighed med resten af landet ikke kom-
met i mål med de nationale resultatmål, der siger at

• Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og 
regne

• Andelen af de allerdygtigste elever i dansk læsning og 
matematik skal stige år for år

• Andelen af elever med dårlige resultater i dansk læs-
ning og matematik skal reduceres år for år

Det er her også vigtigt at fastslå, at de nationale test ikke 
alene tegner et fuldt billede af elevernes faglige udvik-
ling. 

For de to mål, der handler om andelen af de allerdyg-
tigste elever og de elever med dårlige resultater, kan 
andelen af elever godt ændre sig, selvom antallet er det 
samme. Dette kan være et udtryk for, at der enten er 
kommet flere eller færre elever i klassen. 

ANDEL AF DE ALLERDYGTIGSTE ELEVER I 
DANSK LÆSNING OG MATEMATIK

Mål: 
Andelen af de allerdygtigste elever i dansk 
læsning og matematik skal stige år for år

I ”Dansk læsning” er udviklingen i andelen af de al-
lerdygtigste læsere opgjort på 35 klassetrin fordelt på 3 
forskellig årgange og på 13 skoleafdelinger.

I tretten tilfælde, der svarer til 37 % af de opgjorte 
årgange, er det lykkedes at hæve andelen af de aller-
dygtigste elever, på 25 % af årgangene er andelen af de 
allerdygtigste læsere uændret. 

Ser man på den samme udvikling på matematik om-
rådet, er det i 41 % af de opgjorte årgange lykkedes at 
hæve andelen af de allerdygtigste elever i matematik og 
andelen er uændrede ligger på 27 %. 
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Dansk læsning Matematik

Nuværende 
årgang

4. årgang 18/19 6. årgang 18/19 8. årgang 18/19 6. årgang 18/19 8. årgang 18/19

Daværende 
årgang

Sammenlignet 
med 2. årgang 

16/17

Sammenlignet 
med 4. årgang 

16/17

Sammenlignet 
med 6. årgang 

16/17

Sammenlignet 
med 3. årgang 

15/16

Sammenlignet 
med 6. årgang 

16/17

Skoledistrikt Nord

Skagen uændret nej ja ja nej

Strandby uændret nej ja ja uændret

Aalbæk nej nej uændret ja nej

Skoledistrikt Øst

Frydenstrand nej nej ja ja nej

Nordstjernen ja uændret ja ja nej

Skoledistrikt Vest

Bangsbostrand ja uændret nej ja uændret

Ravnshøj ja nej ja nej nej

Gærum ja

Skoledistrikt Syd

Sæby

Sæbygård ja nej ja ja uændret

Stensnæs nej

Hørby-Dybvad nej uændret ja uændret uændret

Torslev nej uændret uændret ja uændret

Frederikshavn 
Kommune

uændret nej nej ja uændret

Landsplan nej nej ja uændret nej
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ANDEL AF ELEVER DER ER GODE TIL DANSK LÆSNING OG 
MATEMATIK

Mål:
Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og 
regne.

Dansk læsning Matematik

Skoleåret 2018/19 Skoleåret 2018/19

2. årg. 4. årg. 6. årg. 8. årg. 3. årg. 6. årg. 8.årg.

Skoledistrikt Nord

Skagen 62 % 52 % 54 % 72 % 50 % 76 % 79 %

Strandby 72 % 78 % 68 % 80 % 69 % 88 % 77 %

Aalbæk 57 % 53 % 70 % 72 % 33 % 75 % 65 %

Skoledistrikt Øst

Frydenstrand 70 % 47 % 66 % 60 % 52 % 83 % 66 %

Nordstjernen 30 % 50 % 49 % 62 % 48 % 69 % 73 %

Skoledistrikt Vest

Bangsbostrand 58 % 59 % 70 % 76 % 69 % 72 % 70 %

Ravnshøj 78 % 91 % 80 % 92 % 71 % 94 % 96 %

Gærum 78 % 54 % 83 %

Skoledistrikt Syd

Sæby 77 % 54 % 71 %

Sæbygård 50 % 77 % 79 % 74 %

Stensnæs 81 % 77 % 56 %

Hørby-Dybvad 85 % 61 % 71 % 61 % 93 % 68 % 84 %

Torslev 67 % 50 % 43 % 42 % 72 % 74 % 47 %

Frederikshavn Kommune 63 % 58 % 59 % 71 % 61 % 76 % 73 %

Landstal 73 64 66 77 75 77 79

Nedenstående tabel viser, andelen af elever, der er 
”gode” til henholdsvis dansk læsning og matematik. 

På 2. og 8. årgang er der på 2 skoleafdelinger mere end 
80 % elever, der er gode læsere. På 4. og 6. årgang er 
der kun en skoleafdeling, der har mere end 80 % gode 
læsere.

På de enkelte afdelinger er der fokus på, at eleverne bli-
ver dygtigere til læsning. Dette gøres bl.a. gennem den 
kommunale dysleksiindsats.

Desuden er der søgt om midler i forskellige puljer i 
Undervisningsministeriet. De ansøgte midler skal under-
støtte arbejdet med elevernes læseindlæring. 

Der er fortsat også fokus på at hæve andelen af elever, 
der er dygtige til matematik. Vi har en formodning om, 
at hvis eleverne bliver dygtigere læsere vil det have en 
positiv afsmittende virkning på elevernes faglige niveau 
i matematik. Der vil i det kommende år også blive sat 
fokus på dyskalkuli (talblindhed).
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ANDEL AF ELEVER MED DÅRLIGE RESULTATER I DANSK 
LÆSNING OG MATEMATIK

Mål: 
Andelen af elever med dårlige resultater i dansk 
læsning og matematik skal reduceres år for år.

I nedenstående tabel kan man se, hvor det er lykkedes at 
mindske andelen af elever, der er dårlige til læsning og 
matematik.

På 44 % af de klassetrin, der er testet på, er det lykkedes 
at mindske andelen af elever med dårlige resultater i 
læsning. For matematiks vedkommende er andelen oppe 
på 80 %, hvilket er en rigtig god udvikling. 

Dansk læsning Matematik

Nuværende årgang 4. årgang 18/19 6. årgang 18/19 8. årgang 18/19 6. årgang 18/19 8. årgang 18/19

Sammenlignet 
med 2. årgang 

16/17

Sammenlignet 
med 4. årgang 

16/17

Sammenlignet 
med 6. årgang 

16/17

Sammenlignet 
med 3. årgang 

15/16

Sammenlignet med 
6. årgang 16/17

Skoledistrikt Nord

Skagen nej nej nej ja ja

Strandby nej nej ja ja ja

Aalbæk ja ja ja ja ja

Skoledistrikt Øst

Frydenstrand nej ja nej ja uændret

Nordstjernen ja nej nej nej ja

Skoledistrikt Vest

Bangsbostrand nej ja nej ja ja

Ravnshøj ja ja nej nej uændret

Gærum nej

Skoledistrikt Syd

Sæby

Sæbygård nej nej ja ja ja

Stensnæs ja

Hørby-Dybvad nej ja ja ja ja

Torslev nej ja uændret ja ja

Frederikshavn Kommune nej ja ja nej nej

Landstal nej ja ja nej ja

ANDEL AF INKLUDEREDE ELEVER

Skoleåret 2016/17 Skoleåret 2017/18 Skoleåret 2018/19

Frederikshavn Kommune 94,1 % 93,7 % 93,7 %

Landsplan 95 % 94,8 % 94,7 %

Som det fremgår af ovenstående tabel ligger andelen af 
elever, der er inkluderet i folkeskolerne i Frederikshavn 
Kommune stabilt omkring de 94 %.
 

Frederikshavn Kommune ligger under landsgennemsnit-
tet i forhold til at inkludere eleverne i de almene klasser.
Der skal sættes gang i en indsats i Frederikshavn kom-
mune for at nærme os landsgennemsnittet i forhold til 
andelen af inkluderede elever i de almene klasser.
Formålet med den kommende indsats er
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• At alle børn modtager det bedst mulige undervis-
ningstilbud tæt på deres lokalområde og tæt knyttet 
til almenområdet. Dette skal sikre alle børns læring 
og trivsel. 

• Styrke både det almene samt det specialiserede om-
råde – vores organisering skal være bygget på faglig 
viden/forskning samt de bedste erfaringer fra egen og 
andre kommuner. 

LÆRERNES UNDERVISNINGSKOMPETENCER

I forbindelse med folkeskolereformen, der trådte i kraft 
pr. 1. august 2014, blev det vedtaget en målsætning om, 
at der skulle være fuld kompetencedækning i skoleåret 
2020/21, det betyder, at 95 procent af alle timer i sko-
leåret 2020/21 skal varetages af en lærer med under-
visningskompetence i det fag de underviser i eller med 
kompetencer svarende hertil. 

Med den nye folkeskoleaftale om en justering af fol-
keskolen fra januar 2019 blev aftalepartierne enige om 
at give mere tid til at opfylde målsætningen om fuld 
kompetencedækning. Målsætningen om fuld kompeten-
cedækning rykkes fra 2020/21 til 2025/26. Målsætningen 
gælder alle fag og klassetrin

Oprindeligt var der et delmål om 90 procent kompe-
tencedækning i skoleåret 2019/20, det er nu udskudt til 
skoleåret 2021/22. 

Kompetencedækning
Kompetencedækning er defineret som andelen af plan-
lagte undervisningstimer, der varetages af undervisere 
med kompetenceniveauerne ’undervisningskompetence’ 
og ’tilsvarende kompetencer’ i forhold til det samlede 
timetal. Der er anvendt følgende definitioner:

• At have undervisningskompetence i et fag betyder, at 
underviseren har haft det pågældende fag som linje-
fag på læreruddannelsen.

• At have kompetencer svarende til undervisningskom-
petence betyder, at underviseren fx har en efterud-
dannelse, videreuddannelse, kompetencegivende 
uddannelse eller et længerevarende kursusforløb, der 
vurderes at give kompetencer svarende til undervis-
ningskompetence. Skolens leder må foretage et skøn i 
denne forbindelse.

På landsplan er den samlede kompetencedækningsgrad 
på tværs af alle fag og klassetrin i skoleåret 2018/19 på 
87,6 procent. Det er en stigning på 0,9 procentpoint i 
forhold til skoleåret 2017/18.

I Frederikshavn Kommune har der været en stigning på 
3,2 % fra skoleåret 2017/18 til skoleåret 2018/19.

2017-18 2018-19

Kommunale tal 80,2 % 83,4 %

Lands tal 86,7 % 87,6 %

LÆRERNES UNDERVISNINGSKOMPETENCER FORDELT PÅ 
SKOLEAFDELINGSNIVEAU

2016-17 2017-18 2018-19

Distrikt Nord:

Skagen Ingen tilgængeligt 
data

81,9

Strandby 96,5

Aalbæk 80,6

Distrikt Øst:

Frydenstrand Ingen tilgængeligt 
data

72,5

Nordstjernen 82,2

Distrikt Vest:

- Bangsbostrand
- Ravnshøj
- Gærum
- Heldagsskolen

77,9 81,8 81,4

Distrikt syd:

Sæby 75,5 81,5 86,9

Sæbygård 96,2 93,7 93,8

Stensnæs 72,6 92,8 90,3

Hørby-Dybvad 81,7 79,0 89,8

Torslev 90,4 88,3 85,2

I Frederikshavn Kommune er henholdsvis højest og lavest 
kompetencedækning i flg. fag: 

De fem fag med højeste kompetencedækning i 
Frederikshavn Kommune
• Tysk – 87,4 %
• Dansk – 87,1 %
• Fysik/kemi – 85,5 %
• Samfundsfag – 84,4 %
• Håndværk og Design – 83,9 %

De fem fag med laveste kompetencedækning:
• Kristendom – 43,5 %



44

• Billedkunst – 50,6 %
• Geografi – 58,2 %
• Natur og teknologi – 68,8 %
• Historie – 74,6 %

For at løfte andelen af lærere, der har kompetence i 
undervisningsfaget, har vi lærere været med på kompe-
tenceløftskurser.

I et samarbejde med de øvrige nordjyske kommuner 
deltager Frederikshavn Kommune i et AP Møller støttet 
kompetenceløfts forløb. Forløbet har pt. kørt i fire år og 
fortsætter i endnu to år, dog med et begrænset fagud-
bud.

AFGANGSPRØVER

Undervisningseffekten
Undervisningseffekten er et udtryk for elevernes præsta-
tioner ved afgangsprøven sammenstillet med elevernes 
socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, 
jo bedre er skolen til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet 
mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den for-
ventelige udvikling.

På 6 af kommunens skoleafdelinger opnår eleverne bedre 
afgangsresultater end forventet, og man kan da tale om, 
at skolen har en positiv undervisningseffekt. På 3 skole-
afdelinger gør det modsatte sig gældende.

Samlet set er undervisningseffekten for alle eleverne i 
Frederikshavn Kommune på 0,16. Kommunen løfter ele-
verne mere end forventeligt i forhold til den socioøkono-
miske baggrund. 

Sammenligner man undervisningseffekten de senest to 
skoleår fremgår det, at der været fremskridt på 4 skoleaf-
delinger, status quo på 1 skoleafdeling og tilbagegang på 
5 skoleafdelinger.

Skoler Skoleåret 
2017/18

Skoleåret 
2018/19

Skoledistrikt 
Nord

Skagen -0,1 0,4

Strandby 0,5 0,5

Aalbæk -0,1 -0,2

Skoledistrikt 
Øst

Frydenstrand 0,1 0,8

Nordstjernen 0,2 -0,4

Skoledistrikt 
Vest

Bangsbostrand -0,5 0,3

Ravnshøj 0,6 0,1

Skoledistrikt 
Syd

Sæbygård 0,1 0,2

Hørby-Dybvad 0,2 0

Torslev 0,4 -0,4

Frederikshavn 
Kommune

0,08 0,16

Vesthimmerland 
0,09

Morsø 
0,13

Thisted
 0,1

Jammerbugt
0,0

Aalborg
0,07

Rebild
0,0

Mariagerfjord
0,1

Brønderslev
0,29

Frederikshavn
0,16

Hjørring
0,04

Læsø
-02,0
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KARAKTERGENNEMSNIT5 VED FOLKESKOLENS 
AFGANGSPRØVE INKL. SOCIOØKONOMISK REFERENCE OPDELT PÅ SKOLEAFDELINGSNIVEAU

2016-17 2017-18 2018-19

Forventede 
karakterer

Faktisk 
opnåede

Forventede 
karakterer

Faktisk 
opnåede

Forventede 
karakterer

Faktisk 
opnåede

Skoledistrikt Nord:

Skagen 6,7 7,2 6,6 6,5 6,9 7,3

Strandby 6,9 7,3 6,7 7,2 7,1 7,6

Aalbæk 6,9 7,2 6,6 6,5 6,4 6,2

Skoledistrikt Øst:

Frydenstrand 6,5 6,9 6,6 6,7 6,4 7,2

Nordstjernen 5,9 5,5 6,2 6,4 6,4 6,0

Skoledistrikt Vest:

Bangsbostrand 6,9 6,9 6,2 5,7 6,4 6,7

Ravnshøj 7,1 7,6 6,9 7,5 6,8 6,9

Skoledistrikt Syd:

Dybvad 6,9 6,7 7,4 7,6 6,2 6,2

Torslev 6,6 6,9 6,5 6,9 6,3 5,9

Sæbygård 6,7 6,7 7,0 7,1 6,8 7,0

Af ovenstående skema fremgår det, at hovedparten af skoleafdelingerne opnår resultater ved afgangsprøven, som ligger 
højere end det forventelige, når man tager hensyn til elevernes socioøkonomiske baggrund. 

Dansk Mate-
matik

Bundne 
prøvefag

Kommunegennemsnit 
2016/17

6,5 6,7 6,7

Kommunegennemsnit 
2017/18

6,4 6,7 6,7

Kommunegennemsnit 
2018/19

6,5 6,9 6,8

Landsgennemsnit 
2018/19

6,8 7,1 7,1

Specialklasser er ikke indeholdt i tallene

KARAKTERGENNEMSNIT VED FOLKESKOLENS 
AFGANGSPRØVER I 9. KLASSE

Af tabellen til højre fremgår det, at der fra skoleåret 
2017/18 til skoleåret 2018/19 er sket et lille fremskridt i 
karaktergennemsnittet6 ved folkeskolens afgangsprøver, 
det gælder for både dansk, matematik og de bundne 
prøvefag7. 

Det opnåede resultater i Frederikshavn Kommune ligger 
dog stadigvæk en smule lavere end karaktergennemsnit-
tet på landsplan.

5 Kilde: Uddannelsesstatistik.dk
6 Kilde: Uddannelsesstatistik.dk
7 De bundne prøvefag er: dansk, matematik, engelsk og den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi
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KARAKTERGENNEMSNIT VED FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER I 9. KLASSE PÅ SKOLENIVEAU

Distrikt Skole År Dansk Matematik Engelsk Fællesprøve i fysik/kemi, 
biologi og geografi

Bundne 
prøvefag

Skoledistrikt Nord

Skagen 
Skoleafdeling

2016/17 6,7 7,5 7,1 8,3 7,2

2017/18 6,2 6,1 7,6 7,4 6,5

2018/19 6,6 8,0 9,0 6,8 7,3

Strandby 
Skoleafdeling

2016/17 7,4 7,4 7,9 6,3 7,3

2017/18 6,6 8,3 7,3 7,1 7,2

2018/19 7,7 7,6 6,9 7,9 7,6

Aalbæk 
Skoleafdeling

2016/17 7,1 6,3 8,2 9,3 7,2

2017/18 6,1 5,8 7,9 8,1 6,5

2018/19 5,9 5,2 8,5 6,8 6,2

Skoledistrikt Øst

Frydenstrand 
Skoleafdeling

2016/17 6,4 7,1 7,8 7,6 6,9

2017/18 6,6 6,4 7,7 6,6 6,7

2018/19 7,0 7,2 8,7 6,8 7,2

Nordstjernen 
Skoleafdeling

2016/17 5,1 5,9 5,9 6,4 5,5

2017/18 6,2 6,0 7,3 7,7 6,4

2018/19 5,9 5,5 6,3 7,0 6,0

Skoledistrikt Vest

Bangsbostrand 
Skoleafdeling

2016/17 6,6 7,1 7,7 7,6 6,9

2017/18 5,9 6,0 6,1 5,1 5,8

2018/19 6,5 6,7 7,0 7,2 6,7

Ravnshøj
 Skoleafdeling

2016/17 6,6 7,8 9,6 9,3 7,6

2017/18 6,4 7,7 9,3 9,9 7,5

2018/19 5,4 8,0 8,9 8,7 6,9

Skoledistrikt Syd

Dybvad 
Skoleafdeling

2016/17 6,0 5,8 7,9 6,6 6,2

2017/18 7,0 7,1 9,5 9,0 7,6

2018/19 6,3 6,6 8,7 6,8 6,7

Torslev 
Skoleafdeling

2016/17 7,0 6,4 6,0 8,2 6,9

2017/18 6,5 6,9 7,1 8,5 6,9

2018/19 5,8 5,8 6,3 7,4 5,9

Sæbygård 
Skoleafdeling

2016/17 6,8 6,3 6,7 7,4 6,7

2017/18 6,7 7,1 7,5 7,5 7,1

2018/19 6,7 7,6 7,7 6,6 7,0

 
På 6 ud af 10 skoleafdelinger er elevernes karaktergen-
nemsnit ved folkeskolens 9. klasseprøve i de bundne 
prøvefag blevet højere i perioden 2016/17-2018/19.

På tre skoleafdelinger er det opnåede niveau i de bundne 
prøvefag højere end på landsplan.

Det er i fagene engelsk og matematik, der er sket frem-
skridt på flest skoler, mens der i fællesprøven i fysik/
kemi, biologi og geografi kun har været fremskridt på en 
enkelt skoleafdeling.

To skoleafdelinger har haft fremskridt inden for alle fage-
ne, mens en skoleafdeling har haft en tilbagegang inden 
for alle fagene. 
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Andelen af elever med 02 eller derover i både dansk og matematik fordelt på skoleafdelinger. Elever i specialklasser er ikke indeholdt i tallene.

Skagen

Strandby

Ålbæk

Frydenstrand

Nordstjernen

Bangsbostrand

Ravnshøj

Dybvad

Torslev

Sæbygård

0 20 40 60 80 100

2018/19 2017/18 2016/17 93,2

KARAKTERGENNEMSNIT VED FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVE OPGIVET FOR ALLE PRØVEDISCIPLINER

Dansk 
læsning

Dansk 
mundtlig

Dansk 
retskrivning

Dansk 
skriftlig

Matematik 
uden hjæl-
pemidler

Matematik 
med hjælpe-

midler

Engelsk Fælles-
prøve i 

fysik/kemi, 
biologi og 
geografi

Kommunegennemsnit 
2016/17

6,0 7,1 6,5 6,1 6,5 6,7 7,2 7,4

Kommunegennemsnit 
2017/18

5,6 7,6 6,3 5,9 6,5 6,6 7,5 7,3

Kommunegennemsnit 
2018/19

5,4 7,4 6,2 6,4 6,5 6,9 7,5 7,0

Landsgennemsnit 
2018/19

6,1 8,0 6,8 6,5 7,0 7,1 8,0 7,5

ANDEL AF 9. KLASSEELEVER MED 02 ELLER DEROVER I 
BÅDE DANSK OG MATEMATIK. LANDS- OG KOMMUNETAL

2016-17 2017-18 2018-19

Frederikshavn Kommune 90,6 % 91,3 % 90,4 %

Landstal 91,2 % 93,1 % 93,2 %

ANDEL AF 9. KLASSEELEVER MED 02 ELLER DEROVER I BÅDE DANSK OG MATEMATIK FORDELT PÅ SKOLEAFDELINGER
Fig. 5
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Overgange til og fastholdelse i Ungdomsuddannelserne

FORDELINGEN AF ELEVERNES VALG AF UNGDOMSUDDANNELSE EFTER 9. OG 10. KLASSE

Gymnasial uddan-
nelse

EUD FGU og øvrige ungdomsuddannelser Øvrigt

Frederikshavn Kommune 2017 67,7 % 25,8 % 0,9 % 5,6 %

2018 68,0 % 25,8 % 2,3 % 3,9 %

2019 69,4 % 24,2 % 3,2 % 3,2 %

Landstal 2017 74,0 % 18,5 % 2,3 % 5,2 %

2018 73,1 % 19,4 % 2,5 % 5,0 %

2019 72,0 % 20,1 % 3,2 % 4,7 %

Nedenstående skemaer viser, hvor stor en andel af eleverne, der efter henholdsvis 3, 9 og 15 måneder efter endt 9. klasse 
er i gang med en ungdomsuddannelse.

ANDEL AF ELEVER DER 3 MDR. EFTER ENDT 9. KLASSE 
ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE
Tabellen viser, hvor stor en andel af eleverne, som 3 må-
neder efter 9. klasse, er i gang med en ungdomsuddan-
nelse (erhvervsfaglig uddannelse, gymnasial uddannelse, 
STU og KUU) for én kommune.

2016 2017 2018

Frederikshavn 
Kommune

49,1 % 51,2 % 47,9%

Landstal 45,3 % 44,4 % 44,2 %

ANDEL AF ELEVER DER 9 MDR. EFTER 9. KLASSE ER I 
GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE
Tabellen viser andelen af elever, der er i gang med en 
ungdomsuddannelse, andelen der har afbrudt en ung-
domsuddannelse og andelen der ikke har været i gang 
med en ungdomsuddannelse 9 måneder efter 9. eller 10. 
klasse.
 

I gang med 
uddannelse

Har afbrudt 
uddannelse

Ikke i gang

Frederikshavn 
Kommune

78,8 % 4,7 % 18,4 %

Landstal 76,3 % 3,5 % 20,3 %

ANDEL AF ELEVER DER 15 MDR. EFTER 9. KLASSE ER I 
GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE
Tabellen viser, hvor stor en andel af eleverne, som 15 

måneder efter 9. klasse, er i gang med en ungdomsud-
dannelse (erhvervsfaglig uddannelse, gymnasial uddan-
nelse, STU og KUU) for én kommune.

2016 2017

Frederikshavn 
Kommune

90,7 % 86,0 %

Landstal 89,6 % 87,9 %

KLAGER TIL KLAGENÆVNET FOR SPECIALUNDERVISNING 

Antal klager

2016/17 1

2017/18 0

2018/19 1

AFSLUTNING
En kort opsummering af rapporten peger på, at der er 
steder, hvor vi i Frederikshavn Kommune er godt på vej. 

Der er bl.a. på:
• Skolernes evne til at løfte elevernes faglige niveau i 

forhold til deres socioøkonomiske baggrunde
• Overgangen til ungdomsuddannelserne
• Elevernes trivsel

Men der er også områder, hvor der er behov for indsatser 
der kan sætte gang i positive udviklinger. Her tænker vi 
bl.a. på:
• Tiltag i forhold til læsning
• Inklusion af eleverne i de almene tilbud
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Bilag
 – kvalitetsrapport5

OPGAVE TIL TEAM 3 IFT. FÆLLES KVALITETSRAPPORT

Fokus i denne opgave er den FÆLLES kvalitetsrapport, som 
går på tværs af skole, familie og dagtilbud. Kvalitetsrap-
portens indhold bliver en samlet status og perspektiver 
på arbejdet med de 4 BBO-mål, som skrives på baggrund 
af status på jeres arbejde med de 4 BBO mål i hvert team 
3. 

Distrikt XXX – mål 1: Fælles Børne- og familiesyn

Hvilke delmål og indsatser har I iværksat ift. mål 1?

Hvilke tegn ser I på virkninger/effekter af jeres indsatser 
ift. mål 1? Når I skal identificere tegn på virkninger så hold 
fokus på: 

a. Hvad er I især lykkedes med? 
b. Hvilke tegn kan I se på, at I er lykkedes? 

Hvilke (evt. nye) indsatser vil I, på baggrund af jeres sta-
tus, arbejde med fremadrettet under mål 1?

Jeres status skrives ind i nedenstående skabelon og 
indsendes til Birthe Rømer Thulstrup senest fredag den 
20. september. Vi vil bede om max 10 A4 sider pr. distrikt. 
Skabelonen er bygget op om de arbejdsspørgsmål som I 
fik ud d. 2. maj. På baggrund af møde i arbejdsgruppen, 
er der tilføjet afsnittet; metaperspektiv.
Arbejdet i Team 3’erne fortsættes på det fælles distrikts-
ledermøde den 6. juni., hvor der vil være afsat en time 
til at arbejde videre.
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Distrikt XXX – mål 3: Tidlig indsats

Hvilke delmål og indsatser har I iværksat ift. mål 3?

Hvilke tegn ser I på virkninger/effekter af jeres indsatser 
ift. mål 3? Når I skal identificere tegn på virkninger så hold 
fokus på: 

e. Hvad er I især lykkedes med? 
f. Hvilke tegn kan I se på, at I er lykkedes? 

Hvilke (evt. nye) indsatser vil I, på baggrund af jeres sta-
tus, arbejde med fremadrettet under mål 3?

Distrikt XXX – mål 2: Sammenhængskraft og sammenhængende børne- og ungemiljøer

Hvilke delmål og indsatser har I iværksat ift. mål 2?

Hvilke tegn ser I på virkninger/effekter af jeres indsatser 
ift. mål 2? Når I skal identificere tegn på virkninger så hold 
fokus på: 

c. Hvad er I især lykkedes med? 
d. Hvilke tegn kan I se på, at I er lykkedes? 

Hvilke (evt. nye) indsatser vil I, på baggrund af jeres sta-
tus, arbejde med fremadrettet under mål 2?

Distrikt XXX – mål 4: Kvalitet i centre for Børn, Skole og Familie

Hvilke delmål og indsatser har I iværksat ift. mål 4?

Hvilke tegn ser I på virkninger/effekter af jeres indsatser 
ift. mål 4? Når I skal identificere tegn på virkninger så hold 
fokus på: 

g. Hvad er I især lykkedes med? 
h. Hvilke tegn kan I se på, at I er lykkedes? 

Hvilke (evt. nye) indsatser vil I, på baggrund af jeres sta-
tus, arbejde med fremadrettet under mål 4?

Metaperspektiv på Distrikt XXX og BBO

Når I ser på tværs af jeres fagområder – specifikt ift. Di-
strikt XXX – får I så øje på nogle udfordringer der kommer 
fællesskabet ved?

Når I, i Distrikt XXX, ser på tværs af de 4 distrikter, hvilke 
evt. udfordringer får I øje på som er vigtige at arbejde med 
ift. at styrke Bæredygtigt Børneområde


