K VA L I T E T S R A P P O RT

2017
BØRN OG UNGE

Kvalitetsrapport
FOR BØRN OG UNGE
1

INDHOLD
1

INDLEDNING

1.1	Det samlede billede af kvaliteten i Børn
og unge – resumé

5

1.1.1		De lokale drøftelser og opfølgning
			på kvalitetsrapporterne:

8

1.2 Grundlaget for kvalitetsrapporten

9

1.3	Læsevejledning

10

1.4	Rapportens datagrundlag:

11

2 	 KVALITET PÅ 0-6-ÅRSOMRÅDET

14

2.1	 Sammenfatning

15

2.2	Læring og udvikling på 0-6 årsområdet

17

2.2.1		Alsidig personlig udvikling

17

3 KVALITET PÅ 6-18-ÅRSOMRÅDET

38

3.1 Sammenfatning

39

3.2 Læring og udvikling på 6-18 årsområdet

40

3.2.1		Faglig udvikling i løbet af skoleforløbet
3.2.2		Fagligt niveau ved afslutning
			af skoleforløbet
3.2.3		Uddannelsesparathedsvurderingen i
		
udskolingen
3.2.4		Elever i 10. klasse

40
45
55
57

3.2.5		Overgang til og fastholdelse i
			ungdomsuddannelse

58

3.3 Sundhed og trivsel på 6-18 årsområdet

66

3.3.1 Trivsel 		

66

3.3.2		Sundhed og sunde vaner

74

3.4 Fællesskaber på 6-18 årsområdet

80

18

3.4.1		Fællesskaber og sociale relationer i skolen

80

2.2.3		Natur og miljø

26

3.4.2		Medbestemmelse og inddragelse

83

2.2.4		Kultur og kreativitet

27

3.5 Temperaturmåling på folkeskolereformen

85

2.2.5		Udsættelse af skolestart

28

2.2.2		Børnenes sproglige udvikling:

2.3 Sundhed og trivsel på 0-6 årsområdet

30

2.3.1		Krop og bevægelse

30

2.3.2		Over- og undervægt blandt børnene

31

2.3.3		Sunde tænder

33

2.4 Fællesskaber på 0-6 årsområdet
2.4.1		Børnenes sociale kompetencer

2

5

35
35

4	TVÆRGÅENDE UDVIKLINGSFOKUS
I BØRN OG UNGE 0-18 ÅR
4.1 Strategi for Tidlig og rettidig indsats

98

5.1 Lokale tilsynspunkter 2018
100

4.1.1		Chancelighed for udsatte børn og unge 0-18 år 101
4.1.2		Tværgående initiativ: Status på tidlig indsats
		 projekterne
108
4.1.3		Lokale initiativer til forankring af tidlig og
		

rettidig indsats

4.2 Strategi for Helhedssyn i forhold til
børnene og de unge
4.2.1		Vurdering og tilfredshed med helhedssyn

110

111

112

4.2.3		Lokale initiativer til forankring af
			helhedssyn på børnene og de unge

112

4.3 Strategi for Samskabelse

114

4.3.2		Børnenes og de unges oplevelse af
			medbestemmelse
4.3.3		Forældre og børnenes oplevelse af
			overgange 0-18 år
4.3.4		Lokale initiativer til forankring af strategien

4.4 Strategi for vidensbaseret praksis
4.4.1		Tværgående understøttelse: LOKE
4.4.2		Lokale initiativer til forankring af strategien
4.4.3		Kompetencedækning i skolen

4.5 Strategi for Bæredygtige og attraktive
arbejdspladser

131

5.1.1		Tilsynspunkter på dagtilbudsområdet

131

5.1.2		Tilsynspunkter på skoleområdet

131

5.1.3		Tilsynspunkter på FU-området

131

5.2 Klager til Klagenævnet for Specialundervisning

131

5.3	Oversigt over obligatoriske indikatorer i
kvalitetsrapporten

132

6	SIDEN SIDSTE KVALITETSRAPPORT –
SÅDAN ER DER FULGT OP
6.1	Opfølgning på byrådsbeslutninger på
baggrund af Kvalitetsrapporten for 2015

134

135

114
117
117
118

119
119
119
120

122

4.5.1		Medarbejdernes sygefravær i Børn og Unge

122

4.5.2		Social kapital i Børn og Unge

123

4.5.3		Program ”Stærkere læringsfællesskaber”
		
på tværs af børn og unge

127

111

4.2.2		Tværgående fokus
			Lige muligheder for piger og drenge

4.3.1		Forældrenes oplevelse af samskabelse

5 TILSYNSOPGAVEN

124

3

RÅDMANDENS FORORD
Kære læser

Som forældre ønsker vi det bedste for
vores børn. Vi ønsker, at børnene har
gode kammerater, udvikler sig både fagligt og socialt, og at de bliver robuste til
at møde en mangfoldig verden.
I Børn og Unge gør vi os umage for
at indfri det. Som ansvarlige for blandt
andet skoler, dagtilbud og fritidspædagogiske tilbud er det altafgørende, at vi
leverer en høj kvalitet.
Kvalitetsrapporterne er et af redskaberne. Hver enkelt lokalrapport for en
skole eller et dagtilbud understøtter den
lokale dialog mellem ledelse, bestyrelse,
forældre og medarbejdere om at udvikle
vores tilbud i Børn og Unge. Vi fastholder et stort lokalt råderum – det vil sige,
at beslutninger skal træffes så tæt på
børnene og de unge som muligt.
Forudsætningerne for samarbejdet er
heldigvis gode. Der er nemlig høj generel tilfredshed med dagtilbud, skoler og
klubber i Aarhus, hvilket jeg ser som et
skulderklap til medarbejderne.
Kvalitetsrapporten 2017 for Børn og
Unge sammenfatter de mange lokale
kvalitetsrapporter og -samtaler og giver
et samlet billede for skolerne, dagtilbudene og fritidstilbudene i Aarhus kommune.
Der er mange tal og tendenser at følge op på. Noget går godt, andet kan vi
blive bedre til – og samtidig skal vi have
øje for alt det, vi ikke nødvendigvis kan
måle.
Jeg hæfter mig ved, at langt de fleste
børn i dagtilbuddene har alderssvarende kompetencer, og at eleverne i den
aarhusianske folkeskole generelt trives
og har et godt fagligt niveau. Samtidig
glæder jeg mig over det til tider oversete fritidspædagogiske område, hvor jeg
hæfter mig ved, at elever, der ikke trives
i skolen, typisk trives i klubben. Vi kan
også se, at elever, der ikke har venner i
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skolen, har venner i klubben.
På den anden side er der en mindre
gruppe af børn der af forskellige grunde
er udsatte. Her hæfter jeg mig særligt
ved, at forskellen mellem disse grupper
af børn og unge og alle andre børn og
unge fortsat er markant. Dette både
hvad angår trivsel, fravær, karaktergennemsnit, prøvefrekvens og påbegyndelse af ungdomsuddannelse.
Som rådmand vil jeg gerne bidrage til,
at alle børn og unge kommer med.
Jeg tror på, at mindre ulighed er afgørende for at sikre, at vi fortsat har
et godt velfærdssamfund, der hænger
sammen. Derfor skal vi arbejde målrettet på at mindske chanceulighederne så
tidligt som muligt i børnenes liv.

God læselyst
Thomas Medom
Rådmand for Børn og Unge
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INDLEDNING
1.1 DET SAMLEDE BILLEDE AF
KVALITETEN I BØRN OG UNGE
– RESUMÉ
Når man ser på alle børn og unge i Aarhus under ét, tegner kvalitetsrapporten
2017 et positivt billede af børn og unges
læring og udvikling, trivsel og sundhed
samt fællesskaber.
Langt hovedparten af børnene i alderen 0-6 år har de kompetencer, der forventes ift. deres alder, når forældre og
pædagoger vurderer børnenes kompetencer på de seks lærer planstemaer, som
fremgår af dagtilbudsloven. Ni ud af ti
forældre er ligeledes tilfredse med deres
barns dagtilbud. Ser man på de vurderinger, der er foretaget ligeligt af forældre
og pædagoger af børnenes kompetencer
inden for de seks læreplanstemaer, viser
resultaterne dog også et fald i børnenes
relative robusthed i takt med, at de bliver
ældre. Således vurderes 95% af børnene
at være robuste ved start i vuggestue/
dagpleje, mens 71% vurderes robuste på
vej mod skolestart. I relation til børnenes
sproglige udvikling er der en tendens til,
at børnenes kompetencer til at håndtere sprogets form og regler samt eksperimentere med skriftsproget vurderes
lavere end børnenes overordnede kompetencer til at kommunikere og etablere
sproglig kontakt.
Resultaterne for 0-6-årsområdet viser
derudover, at der er markant forskel i de
sproglige kompetencer hos børn med
dansk som andetsprog og dansk som modersmål. Forskellen øges fra børnene er
9-14 måneder, til de er 3 år. I 3-årsalderen
viser dagtilbuddenes sprogvurderinger,
at 91,0 % af børnene med dansk som
modersmål har aldersvarende dansk,
mens dette tal blot er 40,8 % for børn
med dansk som andetsprog. Herefter
mindskes forskellen frem mod skolestart.

Denne tendens findes både i dialoghjulsvurderinger og i sprogvurderinger af
de 3-årige og af eleverne i 0. klasse. En
analyse viser i den forbindelse, at andelen
af børn med dansk som andetsprog, der
har aldersvarende dansk ved skolestart,
er faldende, jo senere børnene starter i
dagtilbud. Den tidlige sprogindsats i dagtilbuddene ser således ud til at gøre en
forskel. Dog har børn med dansk som andetsprog generelt et dårligere udgangspunkt for at starte i skole, sammenlignet
med børn med dansk som modersmål.
Børn med dansk som andetsprog vurderes generelt lavere i kompetencer sammenlignet med jævnaldrende børn med
dansk som modersmål. Dette er tilfældet
indenfor alle de seks læreplanstemaer,
hvor der ud over sproglig udvikling særligt ses en forskel inden for temaerne natur og naturfænomener samt kulturelle
udtryksformer og værdier. Hertil kommer,
at børn med dansk som andetsprog er
mere udsatte i forhold til sundhed i form
af flere huller i tænderne og en større andel overvægtige. Hvad angår tandsundhed og overvægt blandt de 0-6-årige,
skal det dog nævnes, at det generelle
niveau er positivt og lever op til de målsætninger, som byrådet har fastsat.
I forhold til børn og unge i alderen
6-18 år er det generelle billede i Aarhus
Kommune også overvejende positivt. Fire
ud af fem forældre tilkendegiver, at de er
tilfredse med deres barns skole. Hvad angår trivslen i skolen svarer næsten fire ud
af fem elever, at de er glade for skolen.
På tværs af de aarhusianske folkeskoler
og klubber oplever næsten alle børnene
og de unge, uanset køn og alder, at de
har mindst én god ven. Relativt få elever
angiver, at de tit eller meget tit oplever at
blive mobbet i skolen (3%), mens endnu
færre elever oplever mobning to skoleår
i træk (0,5%). Den generelle tilfredshed

og trivsel i skolen kan være en medvirkende faktor til, at de aarhusianske skoleelevernes gennemsnitlige fravær ligger
lidt under landsgennemsnittet, mens
deres karaktergennemsnit, til trods for et
mindre fald i 2016/17, fortsat ligger over
landsgennemsnittet. 15 måneder efter
definitivt afsluttet folkeskole er 90,6% af
de unge i gang med en ungdomsuddannelse. I forbindelse med klub- og fritidstilbud ses en svag stigning i andelen af
børn og unge, der går i klub. Klubberne
gør desuden en forskel for elever, der ikke
trives i skolen, da disse elever til gengæld
er glade for klubben og bl.a. oplever at
få nye venner.
Foruden disse positive resultater på
6-18-årsområdet, er der også resultater,
der giver anledning til opmærksomhed.
Karaktergennemsnittet i Aarhus er faldet med 0,2 karakterpoint fra 2016 til
2017, hvilket skal ses i forhold til et meget højt niveau i 2016. Der er en svag
stigning i elevernes opmærksomhedskrævende fravær i skolen, og der ses
en stigning i andelen af elever, der ikke
opnår 02 i dansk og matematik. I udskolingen opleves der generelt et stigende opmærksomhedskrævende fravær
(27,6% af eleverne), mens en del elever
(29%) finder undervisningen kedelig og/
eller mangler motivation for skolen. Flere elever end tidligere føler ikke, at de er
medbestemmende i undervisningen, og
mange elever er ikke tilstrækkeligt fysisk
aktive i skolen.
Ovenstående generelle billede dækker over betydelige lokale variationer på
tværs af Aarhus Kommune. Disse variationer bunder især i forskellig fordeling
af livsmuligheder hos familier, børn og
unge på tværs af byen. Det har stor betydning for børn og unges læring og udvikling, trivsel og sundhed, hvilken social
baggrund de har, og om de har særlige
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behov. Der ses i rapporten nærmere på
tre grupper af ’udsatte’ børn og unge –
hhv. børn og unge, som har modtaget
en foranstaltning efter Serviceloven, børn
og unge med handicap og/eller som er
indskrevet på en specialskole eller i en
specialklasse samt børn og unge, hvor
begge forældre har grundskolen som
højst fuldførte uddannelse. Uagtet at
disse grupper af udsatte børn og unge
på visse områder har oplevet en positiv
udvikling, eksempelvis i forhold til deres
trivsel, er forskellen mellem disse grupper
af børn og unge og alle andre børn og
unge fortsat markant. Dette både hvad
angår trivsel, fravær, karaktergennemsnit, prøvefrekvens og påbegyndelse af
ungdomsuddannelse. Nærmere analyser
af de elevgrupper, der ikke opnår 02 i
dansk og matematik, samt af de unge,
der ikke kommer i gang med en ungdomsuddannelse, underbygger, at det
er sammensatte problemkomplekser, der
er baggrunden for disse børn og unges
udfordringer.
Som beskrevet i børne- og ungepolitikken sigter Børn og Unge efter at understøtte alle børn og unge i at opnå deres
fulde potentiale. For bedst muligt at styrke børn og unges udvikling, forudsætter
det, at der, foruden fokus på børnene og
de unge, fokuseres på rettidighed, helhedssyn, fælles viden og samskabelse.
Dette arbejde tager afsæt i Børn og Unges strategier.
Der bliver arbejdet aktivt med at forankre strategierne for tidlig og rettidig
indsats, helhedssyn, samskabelse, vidensbaseret praksis og bæredygtige og
attraktive arbejdspladser i Børn og Unge.
For så vidt angår tidlig og rettidig indsats,
er der igangsat initiativer om bl.a. robusthed og børns tidlige sprog.
Lokalt i Børn og Unge arbejdes der
bl.a. med, hvordan systematikken i
praksis kan være på forkant og opfange
opmærksomhedspunkter, før de udvikler sig. Om end der gøres meget, er der
til stadighed en gruppe af udsatte børn
og unge, som langt oppe i skolealderen
ikke har forudsætningerne for at klare
sig på samme niveau som de fleste.
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På 0-6 års området har større fokus på
helhedssynet på børnene i Aarhus Kommune betydet, at personalegrupperne og
ledelsen har arbejdet med egen praksis
og igennem bl.a. teoretisk opkvalificering
har opnået større indsigt i, hvilke dele af
praksis som bidrager til at udvikle barnets sociale og personlige egenskaber. På
skoleområdet er der arbejdet med fællesskaber. På medarbejdersiden er der blevet arbejdet med fællesskaber mellem de
fagprofessionelle i forpligtigende samarbejder mellem lærere og pædagoger ud
fra en ambition om at sikre helhedssynet
på børn og unge. Dertil er der også blevet arbejdet med børnenes og de unges
forståelse af fællesskaber.
Lokalt hos dagtilbud, skole og FU-områder beskrives det bredt, at det går relativt godt med forældresamarbejdet, men
at der stadig er et stykke vej, før man kan
tale om en reel samskabelse mellem lærere, pædagoger og forældre. Dialoghjulet nævnes som et godt skridt på vejen til
at opnå et ligeværdigt højt informationsniveau om det enkelte barn forældre og
personale imellem, hvilket nævnes som
et af de vigtigste elementer i en samskabende relation.
Nogle dagtilbud beskriver, at de oplever at yde en større indsats i arbejdet med
overgange mellem dagtilbud og skole
end de modtagende skoler, hvilket ople-

ves som uhensigtsmæssigt i forhold til at
opfylde principperne for ligeværdighed i
strategien for samskabelse.
Gennem LOKE er ledere på tværs af
Børn og Unge blevet rustet til at bedrive
datainformeret ledelse og at understøtte
medarbejderne i arbejdet med den vidensbaserede praksis. I dagtilbud, skoler
og FU-områder arbejdes der med egne
dataindsamlinger, logbøger og observationer, som efterfølgende bliver evalueret
med kolleger. Det beskrives også, hvordan der opbygges fagbiblioteker og artikelsamlinger, så medarbejderne kan holde sig opdateret på den nyeste forskning
indenfor praksis.
I bestræbelserne på, at Aarhus Kommune skal være en bæredygtig og attraktiv arbejdsplads, er det positivt, at
sygefraværet over en 3-årig periode er
faldet fra 14,14 sygefraværsdage i skoleåret 2014/15, til 13,06 sygefraværsdage
i skoleåret 2016/17. Under disse overordnede tal tegner sig forskellige billeder
alt efter, hvilke arbejdspladstyper blikket
rettes mod.
Hvad angår den sociale kapital i Børn
og Unge er der, ligesom for sygefraværet,
tale om en positiv udvikling. Sammenlignes resultaterne fra 2017 med resultaterne fra 2015, har der således været en
fremgang på alle tre parametre, hvor en
sammenligning er mulig.

1
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1.1.1 De lokale drøftelser og
opfølgning på kvalitetsrapporterne
På tværs af kommunens dagtilbud, skoler og fritids- og ungdomstilbud er der
i perioden december 2017 til februar
2018 afholdt kvalitetssamtaler med
afsæt i resultaterne fra de lokale kvalitetsrapporter. Deltagere ved samtalen
er den lokale ledelse for dagtilbuddet,
skolen eller fritids- og ungdomsskolen
samt forældre-, elev- og medarbejderrepræsentanter. Derudover deltager
enhedens områdechef som mødeleder
og tilsynsansvarlig, samt en fagkonsulent fra Børn og Unges fællesfunktioner.
Formålet med samtalen er, at man lokalt
drøfter og kvalificerer oplysningerne i
kvalitetsrapporten og på baggrund heraf indkredser områder, der skal prioriteres i de kommende år.
Ved kvalitetssamtalerne har der blandt
andet været et særligt fokus på at styrke
samarbejdet og samskabelsen med børnenes og de unges forældre. Skiftet fra
forældresamarbejde til samskabelse har
været et centralt omdrejningspunkt for
drøftelserne, og herunder overgangen
fra at informere forældrene til gensidig
kommunikation og vejledning med fokus på børnenes og de unges læring og
udvikling. Det vurderes i den forbindelse, at der fortsat er et stort uforløst potentiale, og man er stadig nysgerrig på
gode erfaringer med at få samskabelsen
til at lykkes.
Samarbejdet på tværs af dagtilbud,
sundhedspleje, skole og fritidstilbud har
ligeledes været et gennemgående tema
flere steder – hvor fokus er på deling af
viden og gode overgange for børnene
og de unge. Der er eksempelvis fokus
på at skabe fælles sprog og en rød tråd
i de indsatser, der sættes i værk for at
understøtte børnenes trivsel, læring og
udvikling i lokalområdet. Dette afspejler
sig i de valgte udviklingspunkter fra kvalitetssamtalerne, hvor godt halvdelen af
kommunens dagtilbud, skoler og fritidsog ungdomstilbud har peget på, at de i
de kommende år vil have særligt fokus
på at styrke deres praksis i forhold til
samarbejde og samskabelse.
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Den faglige kvalitet og praksis, samt
børnenes generelle udvikling, læring
og progression har ligeledes været et
centralt tema ved samtalerne. På dagtilbudsområdet har brugen af dialoghjulet
som ny datakilde til kvalitetsrapporterne blandt andet affødt overvejelser om
anvendelsen af redskabet i praksis og
potentielle behov for at styrke det fælles
faglige afsæt herfor.
Herudover har drøftelserne affødt en
række udviklingspunkter vedrørende
udvikling af dagtilbuddenes læringsmiljøer, arbejdet med den pædagogiske læreplan samt understøttelse af børnenes
sproglige udvikling. På skoleområdet
er elevernes progression omdrejnings-

punkt for 20 af de udviklingspunkter,
der er givet. En opmærksomhed som
både omfatter de faglige resultater og
elevernes sociale kompetencer og trivsel.
Endelig er børnenes og de unges trivsel, sundhed og robusthed drøftet på
flere samtaler. Blandt andet har man på
fritids- og ungdomsskoleområdet været
optagede af at skabe de rette rammer
for at understøtte de unges udvikling
af robusthed, vedholdenhed og sunde
vaner. Tilsvarende har der på en række
skoler været fokus på at sikre mere bevægelse og fysisk aktivitet i skoledagen,
ligesom krop og bevægelse er blevet
drøftet i en række dagtilbud.

1
1.2 GRUNDLAGET FOR
KVALITETSRAPPORTEN
Aarhus Kommunes virksomhedsmodel
definerer, at effekten i forhold til borgerne beskrives i kæden mellem ”Ressourcer-Organisation-Ydelser-Effekt” (ROYE).
Set i den sammenhæng har kvalitetsrapporten 2017 primært fokus på effekten i
forhold til børnene og de unge.
Med afsæt i børne- og ungepolitikken har byrådet vedtaget tre mål, som
tilsammen udtrykker, hvad vi i Aarhus
Kommune forstår ved kvalitet og ønsket
effekt for byens børn og unge.
Ordlyden af de tre mål er:
• Læring og udvikling: Alle børn og
unge udvikler og udfolder deres
potentialer optimalt. De er aktive i
egen læring, er motiverede, ihærdige og vedholdende, og har de
faglige, personlige, sociale og kulturelle kompetencer, der skal til, for at
ruste dem til deres videre uddannelses-/dannelsesforløb.
•	Sundhed og trivsel: Alle børn og
unge har en god og sund opvækst.
De trives, er glade og robuste, og de
har selvværd og mod på tilværelsen.
De er aktive i forhold til egen livskvalitet og er i stand til at træffe reflekterede og kloge valg.
• Fællesskaber: Alle børn og unge er
en aktiv og værdsat del af et forpligtende fællesskab. De respekterer
deres medmennesker og begår sig
i forskellighed og mangfoldighed.
De deltager aktivt i samfundet som
demokratiske medborgere og er bevidste om deres medansvar for det
samfund, de lever i.
Disse tre politisk vedtagne mål for
Børn og Unge er det fælles pejlemærke
for alle medarbejdere i Børn og Unge.
Det betyder, at alle medarbejdere arbejder efter de samme politiske mål
på tværs af hele 0-18-årsperspektivet.
Uanset om man er ansat i et dagtilbud,
en skole eller et fritids- eller ungdomstilbud, i sundhedsplejen, i tandplejen,
som PPR-psykolog eller i de øvrige fæl-

Aarhus Kommunes virksomhedsmodel:

lesfunktioner, så har man disse mål for
børnenes og de unges udvikling som
fælles sigtepunkt. Med effektmålene
som fælles retning og ramme er der
udstrakt lokalt råderum til at beslutte,
hvordan man i det enkelte dagtilbud, på
den enkelte skole, i det enkelte fritidsog ungdomstilbud vil organisere sig, prioritere sine ressourcer og tilrettelægge
sine indsatser for at nå de fælles mål.

De tre mål er definerende for, hvad
der forstås ved kvalitet i Børn og Unge.
Kvaliteten belyses derfor i kvalitetsrapporten i forhold til disse tre overordnede mål. Kvalitetsrapporten 2017
vedrører skoleåret 2016/2017. Derfor
indgår de 17 politisk fastlagte målsætninger for Børn og Unge i budget 2017
også som sigtepunkter i belysningen af
kvaliteten i kvalitetsrapporten.
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1.3 LÆSEVEJLEDNING
Med ansvar for indsatser og tilbud til
62.000 børn og unge – og med 10.000
ansatte, fordelt på 73 dagtilbud, 49 skoler og 4 FU-tilbud – er Børn og Unge en
stor organisation. At give et nogenlunde
fyldestgørende billede af kvaliteten for
børnene og de unge er derfor en stor
opgave. Ikke mindst fordi der internt i
Aarhus Kommune er markante variationer i vilkår som fx socioøkonomisk
baggrund og dermed også variationer i
den enkelte enheds afsæt for opgave–
varetagelse. Dette er én af begrundelserne for, at Kvalitetsrapporten for Børn
og Unge er en omfattende rapport. Hertil kommer, at rapporten indholdsmæssigt skal leve op til en række lovkrav for,
at byrådet lever op til sin tilsynsforpligtelse (se kapitel 5).
Af hensyn til dig som læser er rapporten skrevet, så den ikke nødvendigvis
skal læses i sin fulde længe, men også
kan bruges som opslagsværk. Til læseren, der ønsker et hurtigt overblik, kan
henvises til kvalitetsrapportens sammenfatning samt de lidt mere uddybende
sammenfatninger i de enkelte kapitler.
Ud over dette indledende kapitel 1 er
rapporten inddelt i fem kapitler, hvoraf de
første to (kapitel 2 og 3) omhandler kvaliteten i kommunes tilbud til henholdsvis de 0-6-årige børn og de 6-18-årige.
Hvert af disse kapitler indledes med en
sammenfatning og er derefter indholdsmæssigt struktureret efter de tre overordnede mål, som byrådet har besluttet
for Børn og Unge: Læring og udvikling,
Sundhed og trivsel samt Fællesskaber.
I Kapitel 2 ’Kvalitet på 0-6-årsområdet’
finder du oplysninger om det pædagogiske arbejde i Aarhus Kommunes dagtilbud (kommunale, selvejende, private
og specialdagtilbud) samt om Sundhedsplejens og Tandplejens indsats for
de helt små børn. Oplysningerne omhandler blandt andet dagtilbuddenes
arbejde med pædagogiske læreplaner
og børnenes sproglige udvikling, ligesom emner som tidlig sundhed og trivsel
blandt børnene berøres.
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Kapitel 3 handler om ’Kvalitet på
6-18-årsområdet’ i kommunens skoler og
fritids og ungdomsskoletilbud. Her finder
du blandt andet information om resultater fra folkeskolernes test og prøver. Du
vil også finde oplysninger om elevernes
fraværsmønstre, om deres trivsel i skolen
og klubben, om deres sundhed og motionsvaner samt overgang til ungdomsuddannelse.
I kapitel 4 stilles på tværs af 0-18 årsområdet skarpt på Børn og Unges strategiske fokus. I afsnittet om ”Tidlig og
rettidig indsats” ses der nærmere på,
hvordan det går grupper af udsatte børn
og unge. Under ”Helhedssyn” ses nærmere på forankringen af helhedssynet i
forhold til børnene og de unge. Under
”Samskabelse” beskrives det i hvor høj
grad reel samskabelse finder sted i Børn
og Unge i Aarhus Kommune. Afsnittet
om ”Vidensbaseret praksis” udfolder
forankringen af den datainformerede
ledelse, samt hvilke metoder der tages
i brug for at arbejde vidensbaseret. I
forhold til ”Attraktive og bæredygtige
arbejdspladser” beskrives udviklingen
i sygefraværet og målingerne af social
kapital i Børn og Unge.
Derudover indeholder rapporten kapitel 5, som er en gennemgang af de
forhold i Børn og Unge, som byrådet

har en lovmæssig forpligtelse til at føre
tilsyn med. ’Tilsynsopgaven’ håndteres
i rapporten med en sammenfatning
og vurdering af de enkelte forhold på
kommuneplan, samt en opsamling på
alle de lokale tilsynspunkter, som er
givet i forbindelse med kvalitetssamtalerne fra december 2017 til februar
2018.
Endelig rummer rapporten kapitel 6
’Siden sidste kvalitetsrapport – sådan er
der fulgt op!’ en opsamling på, hvad der
er sat i værk som opfølgning på de byrådsbeslutninger, der blev truffet, og de
tilsynspunkter, der blev givet på baggrund
af kvalitetsrapporten for 2015.
Til rapporten er vedlagt tre bilag:
•	
Udviklings og tilsynspunkter 2017 –
en opgørelse af samtlige udviklings
og tilsynspunkter fordelt på dagtilbud, skoler og fritids og ungdomstilbud.
• 
Resultaterne af de nationale test
(fortroligt) – til den politiske behandling er der vedlagt et særskilt,
fortroligt bilag med resultaterne af
de nationale test.
• Oversigt over relevant lovgivning
for Børn og Unge og Byrådets tilsynsforpligtelse med dagtilbud, skoler samt fritids- og ungdomsskoletilbud i Aarhus Kommune

1
1.4 RAPPORTENS DATAGRUNDLAG
Kvalitetsrapporten 2017 bygger bl.a. på
de lokale kvalitetsrapporter, som udarbejdes hvert andet år for alle enheder i
Børn og Unge. Den lokale kvalitetsrapport er grundlaget for den vigtige lokale dialog mellem ledelse, bestyrelse og
medarbejdere om, hvordan kvaliteten
har udviklet sig, og hvor der er behov
for ekstra opmærksomhed på børnenes
trivsel, læring og udvikling. Kvalitetssamtalen er en særlig anledning hertil,
og de udviklings- og tilsynspunkter, der
besluttes på kvalitetssamtalerne, er en
væsentlig del af datagrundlaget for denne hovedrapport til Byrådet.
Yderligere indeholder kvalitetsrapporten en lang række analyser, der bygger
på data på de børn og unge, der er indskrevet i Børn og Unges forskellige tilbud. Fælles for disse data er, at de stammer fra bydækkende dataindsamlinger
eller eksisterende registre, som varetages centralt. Via et særdeles veludviklet

0 ÅR

ledelsesinformationssystem skal data
derfor ikke indsamles på de lokale arbejdspladser i forbindelse med kvalitetsrapporten. Data indberettes lokalt på
vurderings- eller indsamlingstidspunktet, hvorefter det bliver indlæst i Børn
og Unges ledelsesinformationssystem
så det, eksempelvis i forbindelse med
kvalitetshovedrapporten for 2017, kan
anvendes til analyser og statistik. Oplysningerne anvendes alene til statistiske
formål og behandles efter bestemmelserne i databeskyttelsesloven.
De væsentligste datakilder er:
•	Undervisningsministeriets datavarehus (www.uddannelsesstatistik.dk)
•	Forældretilfredshedsundersøgelserne
•	
Trivselsundersøgelserne blandt alle
folkeskoleelever og klubmedlemmer
•	Aarhus Kommunes egne registerdata vedr. indskrivning og fremmøde i
dagtilbud og skole, dagtilbuddenes
sprogvurderinger og dialoghjulsvur-

deringer, folkeskolens test og prøver,
uddannelsesparathedsvurderinger
og påbegyndelse af ungdomsuddannelse
•	Tandplejens og sundhedsplejens registre
•	Medarbejdernes arbejdspladsvurdering (APV) og sygefravær
I visse analyser gør data det muligt at
følge en given udvikling langt tilbage i
tid – i andre analyser er det ikke muligt
at følge udviklingen over nær så lang
en periode.
Denne forskel på tværs af analyser
skyldes en gradvis udvikling af datagrundlaget med henblik på at opnå
bedre og mere valide data. Således er
der gennem årene løbende kommet
nye datakilder til, ligesom eksempelvis
opgørelsesmetoder er ændret, således
at en sammenligning over tid ikke længere vil være meningsfuld og retvisende.

16 ÅR

6 ÅR

18 ÅR

Sprog

Sprog (0. kl)

Ungdomsuddannelse

Vægt

Nationale test

(status og afbrud/skift)

Tandsundhed

Karakterer

Kriminalitet

Forældretilfredshed

Fravær

Dialoghjul

Trivsel (skole og klub)

Fremmøde

Sundhedsvaner
Vægt
Tandsundhed
Kriminalitet
Forældretilfredshed
Uddannelsesparathedsvurdering
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De lokale kvalitetsrapporter
De lokale kvalitetsrapporter udarbejdes i et samarbejde mellem dagtilbud/
skoler, FU-tilbud og Børn og Unges fællesfunktioner. Lokalrapporterne bygger
hovedsageligt på de samme datakilder
som beskrevet ovenfor, samt data fra
økonomistyringssystemet, der er lagt
ind ved udsendelsen af rapporterne til
lokal kommentering, hvorefter man decentralt forholder sig til resultaterne.
De lokale kvalitetsrapporter er i perioden fra december 2017 til februar 2018
blevet fulgt op af lokale kvalitetssamtaler med deltagelse af alle relevante
parter, dvs. områdechefen, den lokale
ledelse for dagtilbuddet/skolen/FU-tilbuddet samt forældre-, elev, og medarbejderrepræsentanter og en fagkonsulent. Ved samtalen har man drøftet
de lokale resultater – og med afsæt i et
lokalt helhedsbillede har man indkredset

UDVIKLINGSPUNKTER
Udviklingspunkter er betegnelsen
for de opfølgende udviklingstiltag,
som aftales i forbindelse med den
lokale kvalitetssamtale. Det enkelte udviklingspunkt kan afspejle et
konkret problemområde, men kan
også tage afsæt i uudnyttede potentialer eller i en beslutning om at
sætte fokus på et tema for at styrke
dagtilbuddets, skolens eller fritidsog ungdomstilbuddets profil.

TILSYNSPUNKTER
Tilsynspunkter gives i tilfælde af en
særligt bekymrende udvikling eller
manglende overholdelse af gældende love, regler og retningslinjer.
Med tilsynspunkterne følger en
skærpet ledelsesmæssig opmærksomhed og intensiveret opfølgning. For yderligere information om
de lokale tilsynspunkter henvises til
kapitel 5 Tilsynsopgaven
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ét eller flere særlige udviklingspunkter,
hvor dagtilbuddet, skolen eller FU-tilbuddet i de følgende år skal iværksætte
en særlig indsats for at løfte kvaliteten.
Hvis der har været tale om manglende
overholdelse af lovgivning, byrådsbeslutninger eller generelle rammer for
Børn og Unges virke, hvis der ikke er
fulgt op på tidligere års udviklingspunkter, eller hvis den lokale udvikling på
anden vis er særligt bekymrende, er der
givet et tilsynspunkt.
Disse lokale udviklings- og tilsynspunkter omsættes hen over foråret og

sommeren 2018 i mere konkrete tiltag,
som beskrives i de lokale udviklingsplaner. Medarbejdernes og bestyrelsernes
fokus på og ejerskab til udviklings- og
tilsynspunkterne er afgørende for, at udviklingsplanens tiltag omsættes i reel lokal kvalitetsudvikling. Af samme grund
har medarbejder- og bestyrelsesinddragelse høj prioritet – både i forberedelsen
af den lokale kvalitetssamtale og i den
efterfølgende omsætning af de besluttede udviklings- og tilsynspunkter til
konkrete lokale indsatser.

2

2

KAPITEL
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KVALITET PÅ
0-6-ÅRSOMRÅDET
I Aarhus Kommune tegnes indsatserne på
0-6-årsområdet først og fremmest af dagtilbuddene –
men også sundhedsplejen og tandplejen er væsentlige
bidragydere, når det handler om at sikre kvalitet i
tilbuddene til de yngste borgere.

FAKTA OM
DAGTILBUD
BØRN:

20.485
børn i alderen ½-5 år har
bopæl i Aarhus Kommune
• 	86,2 % af dem er
indskrevet i dagtilbud

DAGTILBUD:
Udover børne- og ungepolitikkens visioner er den pædagogiske læreplan et af
de centrale omdrejningspunkter i dagtilbuddenes arbejde med at sikre børnene
de bedste muligheder for at trives, lære
og udvikle sig. Med læreplanerne skal
dagtilbuddene beskrive deres arbejde
med at styrke børnenes kompetencer
inden for seks overordnede temaer: 1)
Alsidig personlig udvikling, 2) Sociale
kompetencer, 3) Sproglig udvikling, 4)
Krop og bevægelse, 5) Natur og naturfænomener og 6) Kulturelle udtryksformer og værdier. For hvert tema skal
der opstilles mål for børnenes læring og

argumenteres for valg af pædagogiske
metoder og faglige indsatser.
I kvalitetsrapporten følges der op på
resultatet af dagtilbuddenes arbejde med
læreplanerne. Det sker blandt andet via
oplysninger fra det såkaldte dialoghjul,
som er et materiale til vurdering af børnenes udvikling med afsæt i læringsmål for
de enkelte læreplanstema.
Herudover belyses kvaliteten på
0-6-årsområdet via oplysninger om
børnenes fysiske sundhed (over og undervægt, tandsundhed) samt resultaterne fra sprogvurderinger og sprogscreeninger.

•	72 almene dagtilbud, herunder
45 kommunale og 27 selvejende
•	1 specialdagtilbud
•	Dagtilbuddene består af
afdelinger og omfatter i alt 66
vuggestuer, 51 børnehaver, 196
integrerede institutioner og 5
specialinstitutioner. 20 dagtilbud har en dagplejeafdeling
tilknyttet.
•	Herudover 10 private dagtilbud

PERSONALE I DAGTILBUD:
• 4
 .044 fuldtidsstillinger i
kommunale og selvejende
dagtilbud

RESSOURCER I DAGTILBUD:

VÆSENTLIGSTE TEMATIKKER I UDVIKLINGSPUNKTER FOR
DAGTILBUD 2018:
•
•
•
•
•

1
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S amarbejde og samskabelse (53 udviklingspunkter)
Sprog (22 udviklingspunkter)
Læringsmiljøer og den pædagogiske læreplan (23 udviklingspunkter)
Robusthed og vedholdenhed (11 udviklingspunkter)
Vidensbaseret praksis (9 udviklingspunkter)

De lovmæssige rammer for de pædagogiske læreplaner er beskrevet i dagtilbudslovens §§ 8-10.

•	
Samlet budget for dagtilbud
(brutto): 1.857 mio. kr.
• 	Gennemsnitlig udgift pr. barn:
115.831 kr.

2
2.1 SAMMENFATNING

DIALOGHJULET
Dialoghjulet er en digital udgave af Børn og Unges
status- og udviklingsmateriale, som blev udviklet i 2007
i samarbejde med ledere og medarbejdere i kommunens
dagtilbud samt forskere i børns læring og udvikling.
Materialet er udviklet med henblik på at understøtte den løbende
dialog mellem forældre og personale om børnenes trivsel og udvikling med særligt fokus på de overgange, som barnet oplever i sine
første leveår. Rammen for materialet er de seks læreplanstemaer i
den pædagogiske læreplan (Alsidig personlig udvikling, Sproglige
udvikling, Krop og bevægelse, Sociale kompetencer, Kulturelle udtryksformer og værdier samt Natur og naturfænomener). Dialoghjulet kan således også bistå dagtilbuddene i deres løbende opsamling
på arbejdet med de seks læreplanstemaer og ikke mindst i den lovpligtige evaluering af den pædagogiske læreplan.
Dialoghjulet er som udgangspunkt i brug tre gange, mens barnet er
indskrevet i dagtilbud – når barnet er omkring 9-14 mdr. (opstart i
vuggestue/dagpleje), når det er på vej mod 3 år (overgang til børnehave), og når det er på vej mod 6 år (overgang til skole).
Ved alle tre nedslag er der et ligeværdigt fokus på forældrenes og
personalets vurderinger.
I forbindelse med vurderingen af barnets udviklingsretning arbejdes
der i dialoghjulet med følgende fire kategorier:
• Kan betyder, at barnet mestrer læringsmålet sikkert.
•	
Kan næsten selv betyder, at barnet i kraft af egen indsats er på
vej til at nå læringsmålet.
•	
Kan med hjælp fra en anden betyder, at barnet er afgørende
afhængigt af, at nogen hjælper det.
• Kan ikke endnu betyder, at barnet hverken selv eller med aktiv
støtte og hjælp fra en anden mestrer læringsmålet.
I kvalitetsrapporten er de fire kategorier omregnet til en score, hvor
’Kan’ har den højeste score, som er 4, mens kategorien ’Kan ikke
endnu’ har den laveste score, som er 1.
Dialoghjulet anvendes af alle kommunale og selvejende dagtilbud
i Aarhus Kommune. Herudover inddrages udvalgte læringsmål fra
dialoghjulet i forbindelse med sundhedsplejens hjemmebesøg, når
børnene er omkring 9-10 måneder.

På 0-6-årsområdet belyses børnenes
og de unges læring og udvikling, trivsel og sundhed samt fællesskaber på
baggrund af en række forskellige oplysninger og datakilder. Tilsammen giver
det et billede af styrker og udfordringer
indenfor 0-6-års området i Aarhus Kommune.

Læring og udvikling
•	De 0-6-årige børn er generelt i god
udvikling. Indenfor alle seks læreplanstemaer vurderes hovedparten
af børnene (80-100 %) at have de
kompetencer, der måtte forventes i
forhold til deres alder.
•	Der er dog enkelte læringsmål inden
for de seks læreplanstemaer, som er
værd at være opmærksomme på. Det
drejer sig blandt andet om børnenes
kompetencer til at håndtere sprogets
form og regler samt eksperimentere
med skriftsproget.
•	
Børnenes udvikling af robusthed er
faldende frem mod skolestart. Samtidig viser en ny undersøgelse fra landets 15 største kommuner, at 42 %
af de adspurgte indskolingsledere har
svaret ’i mindre grad’ på spørgsmålet
om, hvorvidt børnene i 0. klasse udviser robusthed.
•	Der ses en betydelig forskel i vurderingen af kompetencerne hos børn
med dansk som andetsprog og dansk
som modersmål – særligt i forhold til
læreplanstemaerne sprog, natur og
naturfænomener samt kulturelle udtryksformer og værdier.
•	
Dagtilbuddets sprogvurderinger viser
en betydelig forskel i børnenes sprogli-
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ge kompetencer ved 3 år, hvor 91,0 %
af børnene med dansk som modersmål har et alderssvarende sprog, mens
andelen for børn med dansk som andetsprog ligger på 40,8 %.

Fællesskaber
•	
Hovedparten af de mindste børn
vurderes at have kompetencer til at
kommunikere med deres følelser,
knytte sig til og adskille sig fra andre,
samt indgå i fællesskaber.

•	Hovedparten af børnene vurderes at
have kompetencer til at begå sig socialt, etablere venskaber og fastholde
dem, indgår i samspil med andre mv.,
når de nærmer sig skolealderen.

•	Andelen af børn med dansk som andetsprog, der har aldersvarende dansk
ved skolestart, er faldende, jo senere
børnene starter i dagtilbud.
•	Forskellen mellem de sproglige kompetencer hos børn med dansk som
andetsprog og dansk som modersmål
øges, fra de er 91-4 måneder, til de
er 3 år. Herefter mindskes forskellen
frem mod skolestart. En tendens der
ligeledes gør sig gældende, når man
ser på resultaterne fra sprogvurderingen af de 3-årige og i 0. klasse.

Sundhed og trivsel
•	96,4 % af de 3-årige børn har i 2017
ingen fyldninger i tænderne. Dermed
overholdes målsætningen om, at 95 %
af 3-årige ikke skal have nogle fyldninger i tænderne.
•	Ved overgang til 0. klasse er 10,5 %
overvægtige, hvilket er under Aarhus
Kommunes målsætning om maksimalt 15 % overvægtige i 0. klasse.
•	Børn med dansk som andetsprog har
ringere tandsundhed end børn med
dansk som modersmål.
•	Børn med dansk som andetsprog er
mere udsatte i forhold til overvægt.
20,9 % af børnene med dansk som
andetsprog er overvægtige, mens det
tilsvarende tal for børn med dansk
som modersmål er 9,7 %.
•	Der ses et fald i andelen af overvægtige fra spædbørn til 0. klasse. En nærmere analyse viser dog en tendens til,
at overvægtige spædbørn har ca. tre
gange så stor sandsynlighed for også
at være overvægtige i 0. klasse sammenlignet med de børn, som ikke var
overvægtige som spæd.

16

3 Taggart (2015): “Effective pre-school, primary and secondary education project (EPPSE 3-16+)” og
Marcussen-Brown (2015): “Establishing Quality in Preschool Language and Literacy Environments. On
the quality of Danish preschools, and pathways to improving it via professional development”.

2
2.2 LÆRING OG UDVIKLING PÅ
0-6-ÅRSOMRÅDET

1.2.1 Alsidig personlig udvikling

Gennem de seneste år er der sat fokus
på den læring, som sker hos børnene i
0-6-årsalderen blandt andet affødt af,
at flere forskningsresultater har vist, at
den tidlige læring og ikke mindst dagtilbuddenes kvalitet har stor betydning
for børnenes udvikling og læring såvel i
folkeskolen som senere i livet.2
I kvalitetsrapporten følges der op på
byrådets mål for læring og udvikling.
På 0-6-årsområdet sker det med afsæt
i oplysninger fra dialoghjul, sprogvurderinger samt sprogscreeninger, ligesom
der stilles skarpt på børnenes overgang
til skole samt skolegangsudsættelse.

2.1

Andel børn der ’kan’ eller ’kan næsten selv’ i forhold til
dialoghjulets læringsmål for alsidig personlig udvikling

FIGUR

100%

Læreplanstemaet ’Alsidig personlig udvikling’ omhandler barnets udvikling
som menneske og individ med egen
personlighed og integritet. Alsidig personlig udvikling understreger, at det er
barnets mange potentialer, der skal udvikles og ses som en helhed.
Det er i samspil med omgivelserne, at
børn udvikler deres personlighed. Børn
spejler sig i andre børn og voksne og
trives bedst med en omverden, der er
anerkendende og medlevende. Trygge
og udfordrende hverdagsrammer giver
børn god mulighed for løbende personlig udvikling. Herigennem får børnene
mulighed for at udforske deres egne

95,1%

99,1%

97,3%

93,1%

87,7%

82,5%

84,5%

91,9%

80%

71,2%

60%
40%
20%

9-14 mdr.

På vej mod
3 år

grænser, øve sig i at sige til og fra, og
på samme tid opnå større selvforståelse.
Resultatet fra de vurderinger, som
forældre og dagtilbudspersonale har
foretaget i dialoghjulet, viser, at de aarhusianske børn generelt er i god udvikling med deres alsidige personlige
kompetencer. Et billede som også gør
sig gældende for de vurderinger, der er
foretaget i forbindelse med sundheds-

2
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Være psykisk robust

Handle selvstændigt

Indlevelse i andre

Være psykisk
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Tage initiativ

Indlevelse i andre

0%

På vej mod
6 år

plejens besøg, når børnene er omkring
9-10 måneder. Dog vurderes lidt færre
børn at have kompetencerne til at være
psykisk robuste, når de er omkring 3
år og 6 år, end det gør sig gældende i
forhold til de øvrige læringsmål, der er
opstillet for de to aldersgrupper – ligesom andelen er lavere for børnene på
vej mod 6 år, end den er for børnene på
vej mod 3 år.

ROBUSTE BØRN
For at skabe de bedste rammer
for, at børn og unge kan udvikle
robusthed, er det vigtigt, at de
voksne agerer rollemodeller og
etablerer læringsrum og fællesskaber, hvor børnene og de unge
får passende udfordringer, hvor
de kan træne bl.a. selvregulering
og vedholdenhed. Med henblik
herpå er der med opstart i 2016
igangsat en række kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere i kommunens dag-, skole- og
fritidstilbud. Formålet med forløbene er at sikre, at deltagerne
kommer til at besidde den nyeste viden og handlekompetencer
til at understøtte børnene og de
unge i deres udvikling af mental
robusthed og vedholdenhed.
I kompetenceudviklingsforløbene arbejdes der med
følgende temaer:
• Regulering
• Mentalisering
• Opmærksomhed
• Mindfulness
• Krop
Kompetenceudviklingsforløbene
er en del af Aarhus Kommunes
investering i tidligere og mere
forebyggende indsatser i 20162019. Læs med om disse og erfaringerne med robusthedsforløbene i kapitel 4.1.2 på side 108.

Her er det vigtigt at være opmærksom
på, at der er forskel på de indikatorer,
der anvendes til at vurdere den psykiske
robusthed for de to aldersgrupper, ligesom der er større aldersspredning på de
børn, der er vurderet med materialet ’På
vej mod 6 år’ end dem, der er vurderet
med materialet ’På vej mod 3 år’.
Resultaterne understøttes dog af en
ny dansk undersøgelse blandt 745 dag-

Taggart (2015): “Effective pre-school, primary and secondary education project (EPPSE 3-16+)” og Marcussen-Brown (2015): “Establishing Quality in Preschool Language and Literacy
Environments. On the quality of Danish preschools, and pathways to improving it via professional development”.
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tilbudsledere og indskolingsledere i landets 15 største kommuner, hvor 42 % af
lederne i indskolingen har svaret, at de
kun i mindre grad oplever, at børnene
udviser robusthed, når de starter i skole,
ligesom 30 % vurderer, at børnene i mindre grad er vedholdende. De tilsvarende
andele ligger for dagtilbudslederne på
henholdsvis 17 % og 8 %3
Dykkes der dybere ned i resultaterne
fra dialoghjulet, viser der sig desuden en
lille forskel i vurderingen af de alsidige
personlige kompetencerne hos drenge
og piger på vej mod 3 år og på vej mod
6 år, mens deres kompetencer er vurderet til at ligge nogenlunde lige, når de er
omkring 9-14 måneder.
Tilsvarende kan der også spores en
lille forskel, når man sammenligner resultaterne for børn med dansk som andetsprog med resultaterne for børn med

Sproget er en forudsætning for at
kunne udtrykke sig og kommunikere
med andre. Det er blandt andet via sproget, at barnet kan give udtryk for sine
følelser og holdninger, ligesom sproget
kan være barnets adgangsbillet til leg og
sociale fællesskaber.
Børnenes sprogtilegnelse begynder allerede, når de er helt små. Derfor er den
sproglige udvikling et af de områder, som
Børn og Unges sundhedsplejersker har
en særlig opmærksomhed på i forbindelse med deres hjemmebesøg, mens børnene er helt små. Her er der blandt andet fokus på barnets kompetencer til at
etablere sproglig kontakt og kommunikere med kendte andre. Resultaterne fra
sundhedsplejerskernes besøg i 2017 viser
i den forbindelse, at 86,9 % af børnene
på 9-10 mdr. havde kompetencer til at
etablere sproglig kontakt, mens 95,7 %

kunne kommunikere med kendte andre.
Børnenes sproglige udvikling er ligeledes et tema, som dagtilbuddene arbejder med i kobling til den pædagogiske
læreplan. Her viser resultaterne fra dialoghjulet, at vurderingen af børnenes
kompetencer i forhold til at etablere
sproglig kontakt og kommunikere generelt ligger højt med et gennemsnit på
85-95% der ’kan’ eller ’kan næsten selv’
ved såvel 9-14 måneder som på vej mod
3 år og på vej mod 6 år.
Til gengæld ligger vurderingen noget lavere i forhold til børnenes kompetencer til at håndtere sprogets form
(9-14 mdr.) og forstå sprogets regler (på
vej mod 3 år) samt deres kompetencer
til at eksperimentere med skriftsproget (på vej mod 6 år). Kompetencer
som primært berører de mere formelle
sprogstrategier som ordforråd, sæt-

DANSK SOM ANDETSPROG
I Aarhus Kommune defineres børn
med dansk som andetsprog efter
folkeskolelovens §4a, stk. 1.
Her lyder definitionen som følger:
”Ved tosprogede børn forstås
børn, der har et andet modersmål
end dansk og først ved kontakt
med det omgivende samfund,
eventuelt gennem skolens undervisning, lærer dansk”

2.2

Andel børn der ’kan’ eller ’kan næsten selv’ i forhold til
dialoghjulets læringsmål for sproglig udvikling
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Et godt sprog tidligt i livet er et vigtigt
fundament for børns trivsel, læring og
udvikling både på kort og på langt sigt.4

På vej mod
3 år

Eksperimentere
med skriftsproget

Kommunikere med
deres omverden

Forstå og bruge sproget
situationsuafhængigt

Forstå sprogets regler

Kommunikere med
sin omverden

Etablere sproglig kontakt

Håndtere
sprogets form

Kommunikere med
kendte andre

0%
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dansk som modersmål. Her ligger den
gennemsnitlige score for børnene med
dansk som modersmål 0,1-0,2 point højere (på en skala fra 1-4) end for børn
med dansk som andetsprog i forhold til
alle læringsmålene i materialerne ’På vej
mod 3’ år og ’På vej mod 6 år’. Det er
den samme forskel, som gør sig gældende for drenge og piger.

På vej mod
6 år

Klar, parat, skolestart! En undersøgelse af arbejdet med sammenhænge mellem dagtilbud og skoler i landets 15 største kommuner”, Tænketanken DEA (December 2017).
I undersøgelsen er der blandt andet spurgt til, om børnene ’udviser robusthed ved at kunne modtage kritik uden at tage det personligt’ og om de ’udviser vedholdenhed
og giver ikke op, når det handler om leg og læring’.

3	
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Schoon, et al. (2010): Children’s Language Ability and Psychosocial Development: A 29-Year Follow-up Study
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ningsdannelse m.v., mens de overordnede kompetencer til at kommunikere og
etablere sproglig kontakt vurderes noget højere. Ved kvalitetssamtalerne har
det blandt andet givet udslag i drøftelser
af de læringsmiljøer, der tilrettelægges
for børnene – både i forhold til at skabe rum, hvor børnene kan tilegne sig
de forskellige kompetencer og i forhold
til at give plads til, at børnene kan vise,
hvilke kompetencer de har.
Sammenlignes resultaterne for drenge og piger, viser der sig på tværs af materialets tre aldersgrupper en lille forskel
indenfor de læringsmål, der er opstillet
i forhold til børnenes kompetencer til at
kommunikere og etablere sproglig kontakt samt til at håndtere og forstå sprogets form og regler.
Ses der på kompetencerne til at eksperimentere med skriftsproget på vej mod 6

2.3

år, er forskellen lidt større – her scorer pigerne i gennemsnit 0,4 point højere end
drengene (på en skala fra 1-4).Foretages
en tilsvarende sammenligning mellem
børn med dansk som modersmål og
dansk som andetsprog, viser der sig ligeledes en række forskelle. Som det ses
af figur 2.3 vurderes børnenes sproglige
kompetencer nogenlunde lige, når de er
9-14 måneder.
Her er børn med dansk som modersmål
vurderet 0,2 point højere end børn med
dansk som andetsprog.
Ved 3-årsalderen er differencen imidlertid noget større – med en forskel på
mellem 0,4 og 0,8 point i forhold til de
tre læringsmål for aldersgruppen. En forskel, der mindskes en smule frem mod
skolestart, men dog fortsat ligger på 0,40,6 point. Det er dog her vigtigt at være
opmærksom på, at antallet af børn med

Gennemsnitlig score i forhold til dialoghjulets læringsmål for sproglige
udvikling - opdelt på modersmål
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dansk som andetsprog, der indgår i resultatet for 9-14 mdr. er betydeligt lavere
end det antal, der indgår i vurderingen
på vej mod 3 år.5 Og som nedenstående
analyse viser, har alder ved indskrivning
betydning for de sproglige kompetencer.
Resultaterne fra dialoghjulet understøttes af de seneste års sprogscreeningsresultater af børn med dansk som andetsprog, som har vist en positiv udvikling i
børnenes sproglige kompetencer fra 3 år
og til skolestart. Men jævnfør forskellen
mellem 9-14 måneder og på vej mod 3
år indikerer resultaterne ligeledes, at der
kan være behov for fokus på den helt
tidlige sprogstimulering, således at forskellen i de sproglige kompetencer ved
3-årsalderen mindskes.
At have dansk som andetsprog betyder, at man først i mødet med det omkringliggende samfund begynder at lære
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	Ved 9-14 mdr. indgår vurdering af 393 børn med dansk som andetsprog, hvilket er 12,1% af børnegruppen, mens der
ved på vej mod 3 år indgår 709 børn, hvilket er 16,2 % af børnegruppen.
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Sprogvurdering og sprogscreening – en tidslinje
I Aarhus kommune er der besluttet en række nedslag i forhold til at følge
børnenes sproglige udvikling mens de er i dagtilbud og i indskolingen,
således at der sikres en kontinuerlig opmærksomhed på, om der er børn,
der har behov for støtte i deres sproglige udvikling. De forskellige nedslag
finder sted på følgende tidspunkter i forhold til børnenes alder:

1 år

20

Sprogvurdering ved 3 år

Sprogscreening før skolestart

Sprogvurdering i 0. klasse

– alle børn

– børn med dansk som andetsprog

– alle børn

2 år

3 år

4 år

5 år

6 år

7 år

2
dansk. Et møde, der for langt de fleste
børn er forbundet med opstart i dagtilbud. For nogle af børnene finder den
imidlertid først sted, når de er omkring 3
år. Det betyder, at de allerede fra start er
bagud i deres tilegnelse af dansk.
En analyse af de seneste fem års
sprogscreeninger før skolestart viser en
klar sammenhæng mellem børnenes alder ved indskrivning i dagtilbud og deres
resultater ved skolebegynderscreeningen. Som vist figur 2.4 ligger andelen
uden sprogstøttebehov ved skolestart på
38,9 % for de børn, der er startet i dagtilbud, inden de fyldte 1 år, mens den for
børn, der var 3 år eller ældre ved indskrivning, ligger på 19,1 %.
Vigtigheden af den tidlige sprogstimulering understreges af de nyeste
sprogvurderingsresultater. Her viser
resultaterne blandt andet, at andelen
af 3-årige, der i 2017 blev vurderet til
at have et alderssvarende sprog er på
82 %. En andel der er lidt lavere end det
forventede i følge de normstudier, der
ligger til grund for sprogvurderingen.6
Til sammenligning ligger andelen for de
børn, der er vurderet til at have et alderssvarende sprog i 0. klasse, på 89 %.
Dykkes der dybere ned i resultaterne
fra sprogvurderingerne ved 3 år og i 0.
klasse, viser der sig en betydelig forskel
i resultaterne for børn med dansk som
andetsprog sammenlignet med resultaterne for børnene med dansk som modersmål jf. figur 2.5. Hvor andelen med
et alderssvarende sprog for de 3-årige
med dansk som modersmål ligger på
91,0%, ligger den for de 3-årige med
dansk som andetsprog på 40,8 %.
Når børnene starter i skole er forskellen udlignet en smule – med 93,5 %
med et alderssvarende sprog hos børnene med dansk som modersmål og
67,0 % hos børnene med dansk som
andetsprog. Som resultaterne indikerer
er det således primært udviklingen i de
sproglige kompetencer hos børnene
med dansk som andetsprog, der ligger
til grund for, at den samlede andel børn
med aldersvarende sprog er rykket fra
82 % ved 3 år til 89 % i 0. klasse.

6

7

Andel børn med dansk som andetsprog med
alderssvarende dansk ved skolestart - opdelt på alder ved
første indmeldelse i dagtilbud

2.4
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Alder ved første indmeldelse i dagtilbud
Sprogscreeningsresultater for perioden 2013-2017. Analysen omfatter børn født i Danmark,
som har haft bopæl i Aarhus Kommune frem til screeningstidspunktet (N = 1.964).

SPROGLIGE LÆRINGSMILJØER AF HØJ KVALITET
Som led i Aarhus Kommunes tidlige og forebyggende indsatser er der blandt
andet stillet skarpt på børns tidlige sprog med fokus på såvel opsporing som
sprogstimulering og forældresamarbejde. Indsatsens primære målgruppe er
0-6-årige børn med særligt fokus på den helt tidlige identifikation og sprog–
stimulering af de 0-2-årige.
Som led i indsatsen er der iværksat en række kompetenceudviklingsforløb
med fokus på aktionslæring og opbygning af gode sprogmiljøer i dagtilbuddene. Forløbene tager afsæt i nyere dansk forskning, som peger på, at der
er et udviklingspotentiale i forhold til danske daginstitutioners arbejde med
børns sproglige og kognitive udvikling.
Undersøgelsen viste blandt andet et behov for udvikling af de fysiske sprogmiljøer, ligesom pædagogernes interaktionsfærdigheder i forhold til at understøtte børnenes sproglige udvikling blev vurderet til at være af lav kvalitet hos
størstedelen af deltagerne i projektet.7
I kompetenceudviklingsforløbene arbejdes der både med at tilføre dagtilbuddene ny viden om børns sproglige udvikling og med at skabe bedre rum for
faglig refleksion og kollegial sparring, så medarbejdernes kompetencer sættes
bedre i spil.
Udover arbejdet med opkvalificering af de sproglige læringsmiljøer arbejdes ligeledes med udvikling af et nyt fælles observationsværktøj og sprogvurderingsredskab 0-2 år med henblik på tidligere opsporing af sproglige udfordringer.
Kompetenceudviklingsforløbene er en del af Aarhus Kommunes investering i
tidligere og mere forebyggende indsatser i 2016-2019. Læs med om disse og
erfaringerne med de sproglige læringsmiljøer i kapitel 4.1.2 på side 108.

	Sprogvurderingsmaterialet bygger på normstudier, som viser, at ca. 85 % af børnene må forventes at lande i ’generel indsats’, ca. 10 % i ’fokuseret
indsats’ og de resterende 5 % i ’særlig indsats’.
Justin Markussen-Brown (2015): ”Establishing Quality in Preeschool Language and Literacy Environments”
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2.5

Resultater af sprogvurdering af 3-årige - opdelt på modersmål
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Det er dog her vigtigt at være opmærksom på, at sprogvurderingen i 0.
klasse primært gennemføres som en
gruppeprøve, hvor der belyses færre
sproglige dimensioner end ved dagtilbuddenes individuelle sprogvurderinger,
når børnene er omkring 3 år.
De sproglige dimensioner kan blandt
andet være med til at tydeliggøre udfordringer, der kan være skjult i det overordnede resultat. En sprogvurdering, der
falder i ’generel indsats’ er således ikke
ensbetydende med, at der ikke er behov
for sprogstimulering, da der kan gemme
sig et sprogstøttebehov i en af de underliggende dimensioner.
Et nærmere kig på resultaterne for de
fire dimensioner i sprogvurderingen fra
2017 viser eksempelvis, at det i særlig
grad er områder som ordforråd, grammatik, historiefortælling og sprogforståelse (det såkaldte produktive og receptive talesprog), der udfordrer de 3-årige
børn med dansk som andetsprog, mens
deres kammerater med dansk som mo-

SPROGVURDERING AF 3-ÅRIGE OG I 0. KLASSE
I Aarhus Kommune sprogvurderes alle børn, når de er omkring
3 år og igen i 0. klasse. Sprogvurderingen gennemføres med det
nationale redskab til sprogvurdering af 3-årige, før skolestart og
i 0. klasse. I dagtilbuddene gennemføres sprogvurderingen som
en individuel vurdering af barnet, mens den i skolen gennemføres
som en gruppeprøve med mulighed for en mere detaljeret individuel vurdering, hvis der er tegn på, at barnet kan have behov
for sprogstøtte.
Sprogvurderingen kan overordnet set vise følgende behov hos
barnet:
•	
En generel indsats betyder, at barnet samlet set har et alderssvarende dansk sprog.
•	
En fokuseret indsats, som indebærer, at dagtilbuddet eller
skolen i en periode tilrettelægger særlige sprogstimulerende
aktiviteter for barnet.
•	
En særlig indsats, som udover den særlig tilrettelagte sprogstimulering i dagtilbuddet eller skolen også kan omfatte støtte
fra en af kommunens talepædagoger.

SPROGVURDERINGENS FIRE DIMENSIONER
Det samlede resultat i sprogvurderingen dækker over forskellige delelementer i barnets sproglige udvikling, og
det er ikke et krav, at alle delområder skal være alderssvarende for, at barnet samlet set vurderes til ’generel
indsats’.
Det er derfor relevant også at kaste et blik på barnets resultater i forhold til sprogvurderingens underliggende
dimensioner, når det skal vurderes, om der er et sprogstøttebehov. De fires sproglige dimensioner er:
•	
Produktivt talesprog, som blandt andet omfatter ordforråd, grammatiske færdigheder, evnen til at fortælle historier samt forståelse for en række ord, begreber og komplekse sætninger.
• Receptivt talesprog omfatter sprogforståelse.
•	
De lydlige kompetencer indbefatter barnets færdigheder i at bearbejde lyde og genkende og benævne
bogstavnavnene, samt identificere bogstaver og skrevne ord.
•	
De kommunikative kompetencer siger noget om, hvordan barnet bruger sproget i forskellige kommunikative situationer.
I gruppeprøven i 0. klasse er det alene det receptive talesprog og de lydlige kompetencer, der bliver belyst,
mens alle fire dimensioner belyses i de individuelle vurderinger.
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dersmål scorer nogenlunde ens på alle
de sproglige dimensioner (jf. figur 2.6)
En tilsvarende detaljeringsgrad er ikke
til stede i gruppeprøven i 0. klasse, hvor
det alene er de lydlige kompetencer og
det receptive talesprog, der belyses. Et
forhold der kan mindske synligheden
af underliggende sprogstøttebehov hos
børnene.
For børnene med dansk som andet–
sprog er det blandt andet tydeligt, når
man sammenligner resultaterne fra
sprogvurderingen i 0. klasse med resultaterne fra sprogscreeningerne før
skolestart. Her viser resultaterne en lille
stigning i andelen uden sprogstøttebehov sammenlignet med de foregående
år (jf. figur 2.7). Andelen ligger dog
fortsat under den kommunale målsætning om, at:

Andelen af børn med
dansk som andetsprog,
der ved sprogscreening
før skolestart vurderes at
have tilstrækkelige
danskkundskaber, skal
være over 40 %.
Med en andel på 34,4% uden sprogstøttebehov tegner resultatet samtidig
et noget andet billede end sprogvurderingen i 0. klasse, hvor andelen ligger på
67,0%. Det er dog vigtigt at understrege, at sprogscreeningens formål netop
er at fremhæve de sprogområder, hvor
børnene med dansk som andetsprog
kan være særligt udfordrede. Hvilket
til dels kan forklare den store forskel i
resultaterne. Men når det er sagt, indikerer forskellen samtidig et behov for
opmærksomhed på, om skolernes gruppeprøver i tilstrækkelig grad indfanger
børnenes sproglige udfordringer.
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Gennemsnitlig score på sprogvurderingens sproglige
dimensioner (3-årige) - opdelt på modersmål
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SPROGSCREENING
FØR SKOLESTART
Sprogscreening af børn med dansk
som andetsprog før skolestart har
været praksis i Aarhus Kommune
siden 2006. Screeningen har til
formål at stille skarpt på de sproglige områder, hvor børn med dansk
som andetsprog kan være særligt
udfordrede. Der er altså ikke tale
om en fuld vurdering af børnenes sprog, men en screening med
henblik på at afdække børnenes
specifikke behov for støtte til at
lære dansk. Resultaterne fra sprog–
screeningen kan således ikke sammenlignes direkte med resultaterne
fra den senere sprogvurdering af
børnene i 0. klasse.
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Andelen af børn med dansk som andetsprog uden
behov for sprogstøtte - resultat fra skolebegynderscreeningen
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STRATEGI FOR SPROG OG LITERACY 0-18 ÅR
På foranledning af byrådet er der udarbejdet en fælles strategi for
sprog og læsning i samarbejde mellem Magistratsafdelingerne Børn
og Unge og Kultur og Borgerservice, under overskriften Strategi for
sprog og literacy 0-18 år8 (vedtaget december 2017).
Strategien skal medvirke til en styrkelse af læseområdet samt en koordinering af indsatser på tværs af de to magistratsafdelinger. Strategien danner dermed en strategisk ramme for både eksisterende
og nye indsatser på sprog- og læseområdet. Den skal være med til
at skabe fælles retning i arbejdet med sprog og literacy for de medarbejdere og ledere, der dagligt arbejder med børnene og de unge.
Strategiens overordnede formål er, at alle børn og unge udvikler læselyst og sprog- og literacykompetencer som grundlag for personlig
udvikling, livslang læring og deltagelse i fællesskaber.
I strategien anlægges et 0-18 års perspektiv på sprog og læsning,
idet der er en rød tråd fra barnets første forsøg med talesproget,
opdagelse af skriftsproget gennem leg og skriblerier til den unges
nuancerede kompetencer i skrift og tale. Både professionelle voksne
og forældrene spiller en afgørende rolle for at skabe rammerne for
en god udvikling hele vejen.
Strategien bliver konkretiseret via en treårig handleplan med en række
tiltag med sigte på relevante indsatsområder ift. skoler, dagtilbud og
biblioteker. Bl.a. kompetenceudvikling, forældrevejledning og kulturelle aktiviteter.

Literacy er menneskets kompetence til at afkode, forstå og anvende tegn som fx bogstaver, tal, grafer, diagrammer, tegninger og billeder (Nationalt videncenter for literacy 2017). Literacy
handler også om at have fornemmelse for, hvordan man kan kommunikere i forskellige sammenhænge. Det indebærer viden om, hvad skrift er og kan, og at der er bestemte kulturelle koder
og konventioner omkring det. Gode literacykompetencer er nødvendige i et samfund, der i høj grad baserer sig på skrevne og multimodale tekster i både fysisk og digital form.

8 	
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Mangeartede naturoplevelser kan være
med til at skabe grundlag for børns forståelse af deres omverden og en senere
stillingtagen til eksempelvis miljøspørgsmål samt en interesse for og en viden
om naturen.
Resultaterne fra dialoghjulet viser
generelt et billede af børn, der ved skolestart har godt styr på at efterleve adfærdsreglerne i naturen og har indsigt i
dyrs og planters livsbetingelser, ligesom
de eksperimenterer med naturens materialer og stifter bekendtskab med begreber som vægt, størrelse, antal m.v. Det
er samtidig også et område, hvor drenge og piger ligger nogenlunde lige.
Dykkes der dybere ned i tallene fra
dialoghjulet viser der sig til gengæld en
betydelig forskel i vurderingen af kompetencerne hos børn med dansk som
andetsprog og børn med dansk som
modersmål. Med en difference på 0,4-

Have glæde ved
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2.2.3 Natur og miljø

På vej mod
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Gennemsnitlig score i forhold til dialoghjulets læringsmål for natur
og naturfænomener - opdelt på modersmål
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0,7 point er forskellen særligt tydelig i
forhold til læringsmålene på vej mod 3
år vedrørende kendskab til dyr, planter
og naturmaterialer og glæde af oplevelser i naturen.
En næsten tilsvarende forskel kan spores hos børnene på vej mod 6 år, hvor
forskellen i vurderingen af børnenes
kompetencer til at efterleve adfærdsregler i naturen, have indsigt i dyr og planters livsbetingelser og eksperimentere
med naturens materialer, ligger på 0,50,6 point.
Ud over at naturen kan være med til
at understøtte børnenes motoriske udvikling, nysgerrighed og viden om naturen og dens fænomener (dyr, planer
og materialer), kan den ligeledes bruges
som afsæt til, at børnene i en legende
kontekst lærer om begreber som vægt,
højde, former og længde. Her viser
forskning blandt andet, at tidlig talforståelse kan føre til bedre resultater i matematik i 1. og 2. klasse.9
Naturen kan således ses som et værdifuldt læringsmiljø til understøttelse af
børnenes læring og udvikling – også
inden for andre læreplanstemaer end
natur og naturfænomener.

MIO – MATEMATIK OG SCIENCE I BØRNEHØJDE
Med henblik på at afsøge gode metoder til understøttelse af dagtilbuddenes arbejde med naturen som læringsrum, er der i 2017 igangsat et
pilotprojekt med titlen ’Matematik og science i naturens læringsrum’.
Formålet med pilotprojektet er at undersøge, hvordan arbejdet med matematisk opmærksomhed kan kombineres med en science-pædagogisk
tilgang, der tilstræber at udøve pædagogik med fokus på natur og naturfænomener med afsæt i en undrende og nysgerrig tilgang.
I projektet arbejdes der med det såkaldte MIO-materiale, som er et pædagogisk observationsredskab, der dels skal understøtte den matematiske
opmærksomhed hos det pædagogiske personale, og dels udvide deres
viden om, hvad matematik er og kan i samspil med børnene.
Pilotprojektet er inddelt i fire faser, hvoraf den første fase er afviklet i
samarbejde med børn og voksne fra Gl. Brabrand dagtilbud og evalueret i slutningen af 2017. Fokus har i denne fase primært været på at
undersøge om, MIO-materialet er anvendeligt som redskab i det pædagogiske arbejde. Og her har evalueringen blandt andet vist, at arbejdet
med MIO har gjort deltagerne bevidste på, at de manglede matematisk
opmærksomhed i dagligdagen, samt at de i højere grad end tidligere er
begyndt at indtænke science og naturvidenskabelige potentialer i deres
pædagogiske praksis og søger at pirre børnenes nysgerrighed og undren.
Deltagerne oplever samtidig, at de er blevet bedre til at implementere
matematisk opmærksomhed i dagligdagssituationer og allerede planlagte aktiviteter.
Det samlede pilotprojekt afsluttes i midten af 2018, hvorefter der foretages en evaluering og erfaringsopsamling.

2.2.4 Kultur og kreativitet
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Kulturelle udtryksformer og værdier er
endnu et af de læreplanstemaer, som
dagtilbuddene arbejder med i tilknytning til deres pædagogiske læreplan.
Arbejdet med kulturelle udtryksformer og værdier omhandler ikke blot
børnenes udvikling af kreativitet og
kendskab til forskellige kunstneriske
udtryksformer, men også deres forståelse for verden i en bredere forstand og
kendskab til eget og andres kulturelle
ophav.
Igen viser resultaterne fra dialoghjulet,
at langt hovedparten af de aarhusianske
børn har tilstrækkelige kompetencer i
forhold til de læringsmål, der er opstillet for læreplanstemaet. For børnene på
vej mod 6 år er det således mellem 86,7
% og 92,8 %, der er vurderet til at have
kompetencerne til at være kreative og
forstå egen og andres kulturer såvel som

På vej mod
6 år

Passolunghi, M.C. & Costa, H.M. (2016): ”Working memory and early numeracy training in preschool children”, Child Neuropsykology , 22 (1).
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Gennemsnitlig score i forhold til dialoghjulets læringsmål for kulturelle
udtryksformer og værdier- opdelt på modersmål
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etiske og moralske emner og dilemmaer.
Ligesom for læreplanstemaerne for
sproglige udvikling og natur og naturfænomener ligger vurderingen af kompetencerne hos børn med dansk som
andetsprog noget lavere end vurderingen af kompetencerne for børnene med
dansk som modersmål. Gældende for
alle tre læringsmål for børnene på vej
mod 3 år scorer børnene med dansk
som andetsprog 0,4 point lavere end
børnene med dansk som modersmål
på en skala fra 1-4. For børnene på vej
mod 6 år ligger forskellen på mellem 0,3
og 0,5 point – med den største forskel
i vurderingen af børnenes kompetencer
til at forstå etiske og moralske emner og
dilemmaer.
Sammenlignes resultaterne for drenge og piger, viser der sig ligeledes en
forskel, særligt hvad angår kompetencerne til at være kreativ og forstå egen
og andres kulturer, hvor den gennemsnitlige score for børnene på vej mod 6
år er 0,3 point højere for pigerne end
for drengene. For børnene på vej mod
3 år gør en tilsvarende forskel sig gældende i forhold til kompetencerne til at
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2.2.5 Udsættelse af skolestart
Børn skal som udgangspunkt starte i
skole det kalenderår, hvor de fylder seks
år. Der kan dog anmodes om at få skolestarten udsat, hvis det vurderes, at barnet ikke er parat til overgangen fra dagtilbud til skole. Det er skolelederen på
barnets distriktsskole, som har kompetencen til at godkende, hvorvidt barnet
skal have udsat sin skolegang eller ej.
I 2017 fik 304 børn udsat deres skolestart, hvilket er 10,1 % af årgangen.
Til sammenligning blev 11,3 % skolegangsudsat i 2016 og 11,2 % i 2015.
Andelen af drenge, der bliver skolegangsudsat er dobbelt så høj som andelen af piger. Andelen af skolegangsudsatte i Aarhus Kommune ligger et stykke
over landsgennemsnittet.

PROCEDURER FOR UDSÆTTELSE AF SKOLESTART
Efter folkeskolelovens § 34, stk. 2, kan kommunalbestyrelsen efter forældrenes anmodning eller med deres samtykke godkende, at et barns undervisning udsættes ét år efter undervisningspligtens indtræden, når det er begrundet i barnets udvikling”.
Forældre har ikke noget ensidigt krav på skolegangsudsættelse til deres barn.
I Aarhus Kommune er kompetencen til at træffe afgørelse om skolegangsudsættelse delegeret til skolelede-ren på barnets bopælsdistriktsskole. Skolelederen skal behandle enhver anmodning ud fra en individuel vur-dering
og som udgangspunkt med inddragelse af dagtilbuddet. Skal et barn have
udsat sin skolegang er det desuden betinget af, at barnet er optaget eller
optages i dagtilbud.
Hovedkriteriet for skolelederens godkendelse af skolegangsudsættelse er, at
et ekstra år i dagtilbud vurde-res at få væsentlig betydning for barnets skoleparathed. Det er endvidere et krav for bevilling af skole-gangsudsættelse,
at dagtilbuddet i samarbejde med forældrene udarbejder en pædagogisk
handleplan for, hvordan det ekstra år i dagtilbud bedst muligt kan understøtte barnets udvikling frem mod skolestart.

304
Børn fik udsat deres
skolestart i 2017
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Skolegangsudsatte pr. fødselsmåned
(normalklasser i perioden 2015/16-2017/18)
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Ser man på de sidste tre års skolegangsudsættelser tegner der sig et billede af, at skolegangsudsatte børn oftest
er født i årets sidste måneder jf. figur
2.12. Et forhold der harmonerer fint
med forventningen om, at børns udvikling er tæt koblet til deres alder.
Foretages der en sammenligning mellem vurderingerne af børnenes kompetencer i dialoghjulet, og hvorvidt børnene er blevet skolegangsudsatte eller
ej, tegner der sig et lidt blandet billede.
Generelt har de skolegangsudsatte børn
scoret en anelse lavere på alle læringsmålene i materialet ’På vej mod 6 år’
end de ikke-skolegangsudsatte. Men
forskellen er ikke større end 0,1 point.
Samtidig viser en analyse, at 15,9 %
af de skolegangsudsatte børn er vurderet til den højeste kategori ’kan’ på alle
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seks læreplanstemaer. Det omfatter således sociale kompetencer, alsidig personlig udvikling, sprog, motorik, natur
og kultur. Den tilsvarende andel for de
ikke-skolegangsudsatte er 23,0 %.
At børnene er vurderet til ’kan’ på alle
læreplanstemaer er dog ikke ensbetydende med, at de er parate til at starte
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i skole. En ny dansk undersøgelse viser
nemlig, at dagtilbudsledere har en tendens til at vurdere børnene signifikant
bedre end indskolingsledere i forhold til
såvel kognitive som socioemotionelle,
motoriske og faglige kompetencer.10
Læs eventuelt nærmere om samarbejdet om overgange i kapitel 4.3.3.

Tænketanken DEA (december 2017): ”Klar, parat, skolestart! En undersøgelse af arbejdet med sammenhænge mellem dagtilbud og skoler i landets 15 største kommuner”.
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2.3 SUNDHED OG TRIVSEL PÅ
0-6-ÅRSOMRÅDET
Trivsel, velvære og livsglæde er betydningsfulde elementer i et godt børneliv
og en forudsætning for børns læring og
udvikling. Det er derfor vigtigt allerede
i en tidlig alder at have øje for, om barnet i sin udvikling udsender signaler om
manglende trivsel.
I kvalitetsrapporten følges der op på
byrådets mål for sundhed og trivsel. På
0-6-års området sker det med afsæt i
oplysninger om børnenes udvikling fra
Sundhedsplejen og Tandplejen i forhold
til børnenes højde og vægtforhold, deres tandsundhed og deres tidlige udvikling af motoriske kompetencer. Herudover sætter dagtilbuddene fokus på
børnenes trivsel og sundhed via deres
arbejde med dialoghjulet og læreplanstemaet ’Krop og bevægelse’.

2.3.1 Krop og bevægelse
Børn, der er fysisk aktive, bliver fortrolige med deres krop, og udvikler i højere
grad lyst til at lege, bruge kroppen og bevæge sig. Ved at styrke børns motoriske
færdigheder, udholdenhed og bevægelighed, forstærker man deres forudsætninger for at udvikle sig. At sikre en solid
understøttelse af børns motoriske udvikling har således stor betydning, ikke blot
for børnenes sundhed og selvhjulpenhed, men ligeledes for deres generelle
trivsel, læring og udvikling.
Ny skandinavisk forskning har blandt
andet vist, at børn med gode fysiske
færdigheder også har stærke kommu-

nikative evner og ikke mindst en større
sproglig bevidsthed og sprogforståelse. 11
Herudover har gode motoriske færdigheder betydning for børnenes lyst til fysisk aktivitet og bevægelse, hvilket dels
kan have indvirkning på deres sundhed
og bidrage til øget selvværd, og dels
fungere som adgangsbillet til de sociale
børnefællesskaber.12
Derfor er den motoriske udvikling et af
de områder, som Børn og Unges sundhedsplejersker har en særlig opmærksomhed på i forbindelse med deres hjemmebesøg, mens børnene er helt små.
Her er der blandt andet fokus på
barnets brug af sanserne og koordinering af kroppens grundbevægelser.
Registrering fra sundhedsplejerskernes
besøg i 2017 viser i den forbindelse, at
99,3 % af børnene i alderen 9-10 mdr.
havde kompetencer (’kan’ eller ’kan næste selv’) til at anvende sanserne, mens
89,8 % kunne koordinere kroppens
grundbevægelser.
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Andel børn der ’kan’ eller ’kan næsten selv’ i forhold
til dialoghjulets læringsmål for krop og bevægelse

FIGUR

100%

I dagtilbuddene viser de seneste resultater fra dialoghjulet, at næsten
alle (93,6%-96,1%) vurderes at have
kompetencerne til at være selvhjulpne,
kropsbevidste og mestre koordinering af
kroppens grundbevægelser, når de nærmer sig skolealderen.
Til gengæld er der en noget lavere andel (64,3 %), der er selvhjulpne, når de
er på vej mod 3 år. Et forhold, der i særlig grad gør sig gældende for drengene,
som i gennemsnit ligger 0,5 point lavere
end pigerne på dette område. En forskel
der dog udligner sig en smule frem mod
skolealderen.
For børnene med dansk som andet–
sprog er det læringsmålet om kropsbevidsthed, der adskiller sig lidt. Her ligger
de 0,3 point lavere både på vej mod 3 år
og på vej mod 6 år. Til gengæld er de lidt
mere selvhjulpne end deres kammerater
med dansk som modersmål, når de er
omkring 3 år. Her er det særligt pigerne,
der trækker tallet op.
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 esultaterne er påvist i det igangværende Stavangerprojekt, som gennemføres af en række forskere fra Universitetet i Stavanger. Projektet omfatter 1345 børn i førskolealderen og har
R
til formål at undersøge sammenhængene mellem børns sproglige, motoriske, matematiske og sociale kompetencer.
Østergaard H (2008): ”Motorisk usikre børn”.
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MOTORISKE VEJLEDERE TIL DAGTILBUDDENE
Som led i at understøtte dagtilbuddenes arbejde med børnenes motorik og
sansemotorik er der udviklet en krop- og bevægelsesvejlederuddannelse og
et læringsforløb til krop- og bevægelsesassistent. I begge forløb stilles der
skarpt på at styrke deltagernes kompetencer i forhold til opsporing af motoriske vanskeligheder og tilrettelæggelse af motorikstøttende aktiviteter med
fokus på bevægelsesglæde og leg og målrettet de behov, der måtte være
hos det enkelte barn eller børnegruppen.
Uddannelsen er udviklet i samarbejde med VIA University College og Vends
Motorik og Naturskole og har blandt andet til formål at løfte arbejdet med
læreplanstemaet krop og bevægelse herunder det motoriske og sansemotoriske arbejde i dagtilbuddene med fokus på bevægelsesglæde og leg.
Som led i uddannelsen bliver deltagerne blandt andet introduceret til redskabet Rambøll Motorik, som er et redskab til belysning af børnenes motoriske
udvikling og synliggørelse af eventuelle motoriske udfordringer. I uddannelsen er der herudover fokus på vejledning af såvel kolleger som forældre i
understøttelsen af børnenes motoriske udvikling. Til inddragelse af forældrene er der blandt andet udviklet et vejledningsmateriale ”Min krop og
bevægelse”, som det pædagogiske personale kan tage afsæt i.
Uddannelsen er en del af Aarhus Kommunes investering i tidligere og mere
forebyggende indsatser i 2016-2019. Læs mere om disse i kapitel 4.1.2 på
side 108.

13

Over- og undervægt i barndommen kan
have en negativ indvirkning på børns og
unges sundhed og trivsel. Nyere dansk
forskning viser bandt andet, at en stor
vægtøgning i barnets første måneder af
livet giver forhøjet risiko for fedme senere
i livet.13 Tilsvarende kan undervægt hos
spædbørn være tegn på en underliggende mangel på trivsel. Det er derfor vigtigt, at der allerede tidligt i barnets opvækst er opmærksomhed på, om der er
en bekymrende udvikling i barnets vægt.
I Aarhus Kommune foretages registreringen af børnenes over- og undervægt af Sundhedsplejen. Det sker dels
via hjemmebesøg, når børnene er helt
små, og dels via børnenes løbende besøg hos sundhedsplejersken, når de er
startet i skole. Det er i den forbindelse
Aarhus Kommunes målsætning at:

Højst 5 % af de 10 mdr.
gamle spædbørn må være
undervægtige, og højst
15 % må være overvægtige.
Mens:

Andelen af overvægtige
børn i 0. klasse skal være
under 15 %.
Andelen af undervægtige spædbørn har
siden 2010 ligget nogenlunde stabilt på
omkring 4 %, hvilket er under den kommunale målsætning. Til gengæld er andelen af overvægtige spædbørn steget
med 1,5 %-point siden 2016, så andelen
i 2017 ligger på 16,9 %. Et resultat, der
er over den kommunale målsætning om,
at højst 15 % må være overvægtige.
Når børnene når 0. klasse er andelen
dog igen fint under målsætningen. Således ligger andelen af overvægtige i skoleåret 2016/17 på 10,5% – et lille fald i
forhold til de foregående år, hvor den har
ligget på henholdsvis 11,5% i skoleåret
2014/15 og 10,9 % i skoleåret 2015/16.

Andersen, L.G. m.fl. (2012): ”Weight and weight gain during early infancy predict childhood obesity: a case-cohort study.
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2.15
FIGUR

Lokal spredning i andel børn, der var overvægtige i 0. klasse (2016/17)
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Det er imidlertid et tal, der dækker over
en væsentlig lokal spredning, hvor seks
dagtilbud har haft over 20 % overvægtige, mens 14 dagtilbud slet ingen har
haft.
Ligesom tidligere år er andelen af
overvægtige piger (12,5 %) højere end
andelen af overvægtige drenge (8,0 %).
En endnu større forskel ses dog, når
man sammenligner børn med dansk
som andetsprog med børn med dansk
som modersmål. Her viser resultaterne,
at andelen af overvægtige for børn med
dansk som andetsprog lå på 20,9%,
mens den for børn med dansk som modersmål lå på 9,7%. Ses der på svær
overvægt ligger andelene på henholdsvis 8,6 % og 1,9 %. Der kan således
være behov for opmærksomhed særligt
målrettet disse børn.
En analyse af sammenhængen mellem overvægt ved 10 måneder og overvægt i 0. klasse viser desuden, at 23,7 %
af de børn, der er overvægtige, da de
var helt små, ligeledes er overvægtige,
når de starter i skole. Til sammenligning
er 7,6 % af de børn, der ikke var overvægtige i en alder af 10 måneder, blevet
overvægtige, når de starter i skole. Der
kan således være behov for at fastholde
en tidlig og forbyggende opmærksomhed i børnenes første leveår. Tendensen
er dog væsentligt stærkere, når vi ser
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2.16
FIGUR

Andel overvægtige elever i 0. klasse 2016/17
- opdelt på modersmål
Dansk som modersmål

Dansk som andetsprog

25%

20%

20,9%

15%

10%
9,7%

8,6%

5%
1,9%

0%
Andel af overvægtige

Andel svært overvægtige

SUNDHEDSPLEJENS OVERVÆGTSINDSATS
Sundhedsplejens besøg ved 9 måneders alderen har fokus på forebyggelse
af overvægt, også selv om foræl-drene ikke ser denne problematik. Indsatsen består i en forebyggende indsats med fokus på barnets tilpas-ning til
familiens hverdagsliv. De sunde valg omkring mad og måltider, bevægelse
og søvn er forebyggende i sig selv:
• At spise familiens mad i tilpassede mængder
• At spise alsidigt og smage på
• At undgå søde drikke og sukker i maden
• At være aktivt hver dag både ude og inde
• At sove 10-12 timer om natten

2
på sammenhængen mellem overvægt i
hhv. 0. og 6. klasse, hvor hele 70 % af
de børn, der er overvægtige i 0. klasse,
ligeledes er overvægtige i 6. klasse. Læs
mere om udvikling af overvægt for elever i folkeskolealderen i afsnit 3.3.2.

2.3.3 Sunde tænder
Sunde tænder er en integreret del af
Aarhus Kommunes tidlige forbyggende sundhedsindsats. Ud over at sunde
tænder er et mål i sig selv, kan børnenes
tandsundhed – eller mangel på samme –
være en indikator på mistrivsel og usunde vaner.
Ved 3-årsalderen undersøger den kommunale tandpleje børnenes tænder første gang, og her er Aarhus Kommunes
målsætning, at:

Andelen af 3-årige uden
fyldninger i tænderne skal
være over 95 %.

TANDPLEJENS TIDLIGE FOREBYGGENDE INDSATS 0-6 ÅR
Tandplejens tidlige forebyggende indsats skal hjælpe forældre med at komme tidligt i gang med at etablere gode, varige tandplejevaner for deres barn.
Tandplejen tilbyder bl.a.:
• Velkomstbrev til forældre, når barnet er 3 måneder.
• Gode råd om tænder, tandbørstning, førstehjælp v. tandskader mm.
•	Babymøde for førstegangsforældre, når barnet er 8 måneder; flergangsforældre efter behov.
•	
Tandplejens elektroniske babycafe på tandplejenaarhus.dk: spørgsmål/
svar om små børn og tandpleje.
På basis af risikovurdering indkaldes familien til klinikken, når barnet er 1½
år, eller får ny e-hilsen med ideer til fortsat tandbørstning.
Fra barnet er 3 år indkaldes barnet sammen med forældre efter individuelt behov. Alle børn får lagt en individuel tandplejeplan, der bl.a. består af
forebyggende tiltag og vejledning til forældrene. Tandplejen har desuden en
række særlige indsatser for de mest udsatte børn i Aarhus.
Ved den seneste forældretilfredshedsundersøgelse i 2017 vurderede 69%
af forældrene, at de samlet set var ”tilfredse” eller ”meget tilfredse” med
Tandplejen.

En målsætning som gennem de seneste år er blevet ganske fint overholdt
med over 96 % 3-årige uden huller –
i 2017 med en andel på 96,4 %. Der
er samtidig tale om en andel, som kun
dækker over en begrænset lokal spredning, hvor laveste andel i 2017 ligger
på 72,7%, mens 35 dagtilbud slet ikke
har haft nogle børn med huller i tænderne i aldersgruppen.
Der tegner sig dog et lidt andet billede, når der ses på de lidt ældre børn.
For hos de 5-årige er andelen af børn
uden huller faldet til 87,2 %, og der
begynder samtidig at vise sig en større
lokal spredning dagtilbuddene imellem.
Som det ses i figur 2.17 er der fortsat 8 dagtilbud, der ligger på 100 %
børn uden huller, men samtidig er der
en række dagtilbud, hvor andelen er
faldet til under 60 %. Kendetegnende
for disse dagtilbud er, at de alle er placeret i udsatte boligområder og/eller
er dagtilbud med en høj andel børn
med dansk som andetsprog. Et forhold
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2.17
FIGUR

Lokal spredning i andel 5-årige uden huller i tænderne (2016/17)
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Tabel 2.1.: Tandsundhed for 5-årige opdelt på modersmål
der understøttes af en analyse af sammenhængen mellem modersmål og
tandsundhed.
Som det fremgår af tabel 2.1 viser resultaterne her en betydelig forskel imellem børn med dansk som modersmål
og børn med dansk som andetsprog
– både hvad angår det gennemsnitlige
antal huller og andelen med henholdsvis ingen og mange huller. Således er
andelen med mange huller hele 7,9
gange så stor blandt børn med dansk
som andetsprog (14,2 %) end blandt
børn med dansk som modersmål (1,8
%). Forhold der indikerer et behov for
en særlig opmærksomhed på at sikre
disse børn og deres forældre en tidlig
forebyggende indsats.
Yderligere analyser af børnenes
tandsundhed viser ligeledes en sammenhæng mellem antallet af huller i tænderne ved 5-årsalderen og
overvægt i 0. klasse. Blandt de elever, der havde mange huller i tænderne som 5-årige, var andelen af
overvægtige i 0. klasse 14,9 %,
mens 9,5 % af de børn, der havde under 6 huller i tænderne var overvægtige.
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Børn med dansk som
modersmål

Børn med dansk som
andetsprog

Alle børn

0,35

2,72

0,76

Andel med 0 huller

92,1 %

58,2 %

86,3 %

Andel med mange huller (> 6)

1,8 %

14,2 %

4,0 %

Gennemsnitligt antal huller

Note: Antal børn med dansk som modersmål: 2.227. Antal børn med dansk som andetsprog: 459.
Omfatter alle besøg ved Tandplejen i 2016.

2.18
FIGUR

Andel overvægtige i 0. klasse
fordelt på tandsundhed som 5-årige
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2.4 FÆLLESSKABER PÅ
0-6-ÅRSOMRÅDET

børns trivsel og udvikling, og anerkendelse fra andre er en forudsætning for
barnets eksistens som socialt individ.
Ved at indgå i venskaber og gruppefællesskaber lærer børn at give og få
omsorg og respekt, og de opnår færdigheder i forhold til at forhandle og
argumentere.
Allerede når barnet er helt lille, begynder det at vise tegn på sociale kompetencer ved blandt andet at søge kontakt og adskillelse fra kendte voksne.
Her viser resultaterne fra de vurderinger,
der er foretaget i forbindelse med sundhedsplejens besøg, at 98,6 % af børnene enten ’kan’ eller ’kan næsten selv’,
når de er omkring 9-10 måneder.
Samme billede tegner sig, når man ser
på resultaterne af de vurderinger, som
forældre og personale har foretaget i
dialoghjulet i dagtilbud. Her vurderes
langt hovedparten af børnene at have
kompetencerne til at begå sig socialt,
etablere venskaber og fastholde dem,
indgå i samspil med andre m.v., når de
nærmer sig skolealderen.

Alle børn og unge skal føle sig inkluderede, værdsat og anerkendt. At være
en del af og deltage i fællesskaber er
en vigtig faktor i børns liv. Det er derfor vigtigt, at børnene får lov til at møde
og indgå i forskellige fællesskaber, hvor
de kan lærer nyt om sig selv og deres
omverden. At indgå i fællesskaber giver
samtidig børnene værdifulde erfaringer
og er med til at udvikle deres sociale
kompetencer og respekt for andres værdier, holdninger og livsformer.
På 0-6-årsområdet belyses de byrådsbesluttede mål for fællesskaber via resultater fra dialoghulet og sundhedsplejens vurdering ved 9-10 måneder.

2.4.1 Børnenes sociale kompetencer
Sociale kompetencer udvikles gennem
hele livet, men i barndommen dannes
basale sociale mønstre, og det er her, at
kimen til børnenes forståelse for sociale
relationer og fællesskaber grundlægges.
Sociale relationer er en forudsætning for
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80%

87,7%

85,9%

Handle i sociale
fællesskaber

99,1% 96,3% 98,9%

Etablere venskaber

Andel børn der ’kan’ eller ’kan næsten selv’ i forhold til
dialoghjulets læringsmål for sociale kompetencer

FIGUR

100%

Dog adskiller resultaterne for børnene
på vej mod 3 år sig lidt i forhold til andelen af børn, der ’kan’ eller ’kan næsten
selv’ indgå i fællesskabets sociale spilleregler – med en andel på 74,7 %, hvor
andelen for resten af læringsmålene ligger på 87,7 %-96,1 %.
Også i forhold til de sociale kompetencer scorer børnene med dansk som
andetsprog lidt lavere end børnene med
dansk som modersmål. For børnene på
vej mod 3 år ligger forskellen på 0,2-0,4
point, mens den for børnene på vej mod
6 år ligger på 0,2-0,3 point. Forskellen er
størst i forhold til børnenes kompetencer
til at etablere venskaber og indgå i fællesskabets sociale spilleregler (0,4 point)
– områder hvor eventuelle sproglige udfordringer kan spille ind.
Ses der på drenge og piger ligger de
stort set lige på kompetencen til at handle i sociale fællesskaber, når de nærmer
sig skolealderen, mens drengene scorer
lidt (0,2 point) lavere end pigerne i forhold til at indgå i samspil med andre og
at etablere og fastholde venskaber.
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FAKTA OM
SKOLER
BØRN OG UNGE:

KVALITET PÅ
6-18-ÅRSOMRÅDET
I Aarhus Kommune tegnes Børn og Unges indsatser på
6-18-årsområdet først og fremmest af byens skoler,
fritids- og ungdomstilbud – men også PPR, sundhedsplejen
og tandplejen er væsentlige bidragydere, når det handler
om at sikre kvalitet i tilbuddene til de 6-18-årige.
Med afsæt i børne- og ungepolitikken har byrådet vedtaget de mål, som
tilsammen udtrykker, hvad der i Aarhus
Kommune forstås ved kvalitet for byens børn og unge. Målene handler om
børnenes læring og udvikling, om deres
trivsel og sundhed, og om de fællesskaber, børnene er en del af. Det betyder,
at der arbejdes efter de samme mål på
tværs af hele 0-18-årsperspektivet.
På 6-18-årsområdet belyses kvaliteten
med en række forskellige oplysninger:

elevernes resultater ved sprogvurderinger, nationale test og folkeskolens afgangsprøver, oplysninger om børnenes
fraværsmønstre og deres fysiske sundhed (overvægt og tandsundhed), børn,
unge og forældres oplevelser af faglige udfordringer, trivsel og fællesskaber
i skole- og klubsammenhæng, samt
oplysninger om uddannelsesparathed,
overgang til ungdomsuddannelse samt
kriminalitetsstatistik.

33.732

børn i alderen 6-16 år har
bopæl i Aarhus Kommune
83,6 % af dem er indskrevet i den
•	
kommunal folkeskole

•	10.898 0.-3. klasses elever er indskrevet i folkeskolernes SFO

FOLKESKOLER:
•	46 almene folkeskoler, 2 specialskoler samt Netværksskolen
Heltidsundervisningen
•	Klassekvotient i almene
1.-9. klasser: 21,8
•	Klassekvotient i specialklasser:
7,8

SKOLERNES PERSONALE:
•	4.180 fuldtidsstillinger

SKOLERNES RESSOURCER:
•	Samlet undervisningsbudget
(brutto): 2.003 mio. kr.
•	Samlet SFO-budget (brutto):
391 mio. kr.

FAKTA OM FU:
BØRN OG UNGE:

VÆSENTLIGSTE TEMATIKKER I UDVIKLINGSPUNKTER
FOR SKOLER 2018:
•
•
•
•
•

Samarbejde og samskabelse (30 udviklingspunkter)
Elevernes udvikling og progression (20 udviklingspunkter)
Medarbejdertrivsel og sygefravær (10 udviklingspunkter)
Elevernes trivsel og sundhed (9 udviklingspunkter)
Elevinddragelse og motivation (8 udviklingspunkter)

VÆSENTLIGSTE TEMATIKKER I UDVIKLINGSPUNKTER
FOR FU-TILBUD 2018:
• De unges trivsel og sundhed (4 udviklingspunkter)
• Læringsmiljøer/ungemiljøer (3 udviklingspunkter)
• Samarbejde og samskabelse (3 udviklingspunkter)

• 1 2.727 børn og unge i alderen
11-14 år har bopæl i Aarhus Kommune (40% er indmeldt i klub)
• 9.834 børn og unge i alderen
15-17 år har bopæl i Aarhus Kommune (10% er indmeldt i klub)

FRITIDS- OG
UNGDOMSTILBUD:
• 71 Fritids- og ungdomsklubber

samt 14 pædagogisk ledede
legepladser.

FU-PERSONALE:
• 423 fuldtidsstillinger

FU-RESSOURCER:
•	
Samlet FU- budget (brutto):
239 mio. kr.
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3.1 SAMMENFATNING
På 6-18-årsområdet belyses børnenes
og de unges læring og udvikling, trivsel
og sundhed samt fællesskaber på baggrund af en række forskellige oplysninger og datakilder. Tilsammen giver det
et billede af styrker og udfordringer indenfor 6-18-årsområdet i Aarhus Kommune.

færre elever oplever mobning. En lignende udvikling ses på landsplan.
•	
Det opmærksomhedskrævende fravær er steget, hvilket kan tilskrives en
stigning i udskolingen. Selvom fravær
er en udfordring, er den dog ikke
større end i andre kommuner. Således
ligger den gennemsnitlige fraværsprocent lidt under landsgennemsnittet.

Læring og Udvikling
•	Aarhuseleverne ligger lidt over landsgennemsnittet med hensyn til det
faglige niveau – både når vi ser på
resultater fra de nationale test og 9.
klasseprøverne.
•	Der er et lille fald i karaktergennemsnit, andel med mindst 02, prøvefrekvens og undervisningseffekt
fra 2015/16 til 2016/17. Det skal
dog ses i lyset af, at resultaterne i
2015/16 var rigtig gode.
•	
Spredningen mellem skolerne er
(fortsat) markant på mange af indikatorerne, og elevernes socioøkonomiske baggrund er stadig en afgørende
faktor for deres læring, udvikling og
trivsel.
•	Ni ud af ti unge (90,6 %) er i gang
med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. eller 10. klasse. Andelen har ligget stabilt omkring de 90
% gennem de seneste seks år. Færre
unge med anden herkomst end dansk
er i gang med en ungdomsuddannelse, men forskellen til unge med dansk
herkomst er mindsket over de senere
år.
•	En analyse viser, at bredere problemkomplekser er baggrunden for, at
én ud syv unge ikke består dansk og
matematik, og at én ud af ti unge
ikke er i gang med en ungdomsuddannelse.

•	En analyse viser, at klubtilbuddet kan
gøre en positiv forskel i forhold til den
elevgruppe, som ikke trives i skolen.

sjældent oplever at være gode til at
samarbejde med andre elever. Der er
en tendens til, at vurderingen af egne
evner til at samarbejde stiger med alderen og er mest positiv i 9. klasse.
•	Lidt under halvdelen (48 %) af eleverne i Aarhus oplever sjældent eller
aldrig at være medbestemmende i
undervisningen. Til sammenligning
er det 45 % på landsplan. Oplevelsen
af medbestemmelse falder med alderen, således at den er lavest i 9. klasse. Der er en tendens til, at oplevelsen
af medbestemmelse i undervisningen
er faldet over de seneste tre år, hvilket
også gør sig gældende på landsplan.

•	Der har været en stigning i andelen
af overvægtige elever i 9. klasse over
de seneste tre skoleår. Der har dog til
gengæld været et fald i andelen af
overvægtige elever i 0. klasse.

Temperaturmåling på
folkeskolereformen

•	
Tandsundheden blandt de 15-årige
aarhusianere har udviklet sig positivt
over de seneste år, og Aarhus Kommune ligger fortsat bedre end landsgennemsnittet.

•	Hovedelementer og virkemidler i reformen er sat i drift på skolerne. Der
er i høj grad valgt løsninger, der giver
mening lokalt og passer ift. den lokale praksis – i overensstemmelse med
byrådets signaler herom.

Fællesskaber
•	På tværs af de aarhusianske folkeskoler og klubber er billedet, at næsten
alle børnene og de unge (96-98 %),
uanset køn og alder, oplever, at de
har mindst en god ven.
•	Når man betragter alle elever under
ét oplever langt hovedparten af eleverne ikke at blive mobbet (97%).
I løbet af de seneste tre år kan der
konstateres en svag tendens til, at
færre elever oplever mobning. Ligeledes oplever blot 0,5 % af eleverne at
blive mobbet to skoleår i træk.

•	Arbejdet med reformen handler nu i
vid udstrækning om videreudvikling
og lokal konsolidering. Der er dog
fortsat potentialer for at løfte forældres og elevers oplevelse af bl.a. en
varieret og motiverende skoledag,
lektiehjælp og faglig fordybelse samt
motion og bevægelse.

•	Lidt under hver femte elev (18,9 %)
oplever mistrivsel i form af enten ensomhed, mobning, lavt selvværd og/
eller lav livstilfredshed. Flere piger
end drenge oplever mistrivsel (21,3
% vs. 16,6 %)

Trivsel og Sundhed
•	Der har været en positiv udvikling i
elevernes trivsel i skolen over de seneste tre skoleår. Således er en større
andel af eleverne glade for skolen, og

•	Eleverne har generelt en positiv vurdering af egne færdigheder i relation
til at samarbejde. Kun 4 % af eleverne giver udtryk for, at de aldrig eller
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3
3.2 LÆRING OG UDVIKLING PÅ
6-18 ÅRS OMRÅDET
Børn og unges læring og udvikling fra
6-18 år fremmes gennem alsidige aktiviteter og processer i skolernes undervisning og SFO samt – for de lidt større børn
og unge – i fritids- og ungdomstilbuddet.
Udvikling af faglige, personlige og
sociale kompetencer er nogle af de væsentligste faktorer, når det handler om
at fremme elevernes muligheder for at
gennemføre en ungdomsuddannelse og
for deres senere muligheder i livet.
Med folkeskolereformen er der sat
øget fokus på, at folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige
som de kan, og at betydningen af social
baggrund i forhold til elevernes faglige
resultater skal mindskes.

3.2.1 Faglig udvikling i løbet af
skoleforløbet
Resultater fra de nationale test
Med folkeskolereformen er der fastsat
nationale mål og resultatmål for elevernes færdigheder og udvikling. De
faglige resultatmål opgøres på baggrund af de nationale test, der er ét af
flere værktøjer, som undervejs i elevens
skoleforløb kan give et billede af, om
eleven er på rette vej. Ti test er obligatoriske fra 2. til 8. klassetrin, og fire test
kan tages på frivillig basis.
De faglige resultatmål opgøres på
baggrund af de nationale test og er omsat således i forhold til skalaen med seks
niveauer:

Niveauer

Nationale resultatmål

Fremragende præstation

A ndelen af de allerdygtigste
elever skal øges år for år

Rigtig god præstation

 indst 80 % af eleverne skal være gode til at
M
læse og regne

God præstation
Jævn præstation
Mangelfuld præstation
Andelen af elever med dårlige resultater skal mindskes år for år
Ikke tilstrækkelig præstation
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3.1

Andelen af elever, der er gode til at læse og regne

FIGUR
Dansk/læsning 2. klasse
Dansk/læsning 4. klasse
Dansk/læsning 6. klasse
Dansk/læsning 8. klasse
Matematik 3. klasse
Matematik 6. klasse

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Note: Akse- og skalaangivelse er udeladt som følge af reglerne om fortrolighed, som indebærer, at det faktiske niveau ikke må vises. Datakilde: Styrelsen for It og Læring.

Ifølge folkeskoleloven er resultater af
de nationale test, herunder på de nationale resultatmål, fortrolige. Resultaterne må ikke offentliggøres af hensyn til,
at kommuner og skoler ikke må kunne
rangordnes.
Det må dog offentliggøres, om målene for kommunen eller skolen er
indfriet, men ikke hvor langt man er
fra målet. Kommunens eller skolernes
udvikling kan ligeledes offentliggøres.
Derfor er det alene udviklingstendenserne, der synliggøres i de følgende figurer,
frem for de faktiske niveauer.
Det første nationale resultatmål er, at:

Mindst 80 pct. af eleverne
skal være gode til at læse og
regne i de nationale test.
Andelen af elever i Aarhus, der er
gode til at læse og regne i de nationale
test, ligger generelt lidt over landsgennemsnittet. Samlet set er der dog i Aarhus i 2017 ikke målopfyldelse i forhold
til ovenstående nationale resultatmål,
om end flere af årgangenes testresultater ligger meget tæt på resultatmålet.
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3.2

Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik

FIGUR

Dansk/læsning 2. klasse
Dansk/læsning 4. klasse
Dansk/læsning 6. klasse
Dansk/læsning 8. klasse
Matematik 3. klasse
Matematik 6. klasse

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Note: Akse- og skalaangivelse er udeladt som følge af reglerne om fortrolighed, som indebærer, at det faktiske niveau ikke må vises. Datakilde: Styrelsen for It og Læring.

Således er resultaterne i dansk/læsning i 2. og 8. klasse samt i matematik
i 3. og 6. klasse tæt på målet. I dansk/
læsning på 4. og 6. klassetrin er der lidt
længere til målet.
Det andet nationale resultatmål er, at:

3.3
FIGUR
Dansk/læsning
2. klasse

Andelen af elever med dårlige
resultater i dansk og matematik

Dansk/læsning
4. klasse

Andelen af de allerdygtigste
elever i dansk og matematik
skal stige år for år.
Andelen af de allerdygtigste elever
i dansk og matematik i Aarhus ligger
generelt lidt over landsgennemsnittet.
Testresultaterne viser, at andelen af de
allerdygtigste elever er steget over tid i
dansk/læsning i 2. og 8. klasse samt i
matematik 3. klasse. I dansk/læsning 4.
klasse og 6. klasse samt i matematik 6.
klasse ligger andelen af de allerdygtigste
elever stabilt over tid.

Dansk/læsning
6. klasse
Dansk/læsning
8. klasse
Matematik 3. klasse
2014/2015

2015/2016

2016/2017

Matematik 6. klasse

Note: Akse- og skalaangivelse er udeladt som følge af areglerne om fortrolighed, som indebærer, at det
faktiske niveau ikke må vises. Datakilde: Styrelsen for It og Læring.

Det tredje nationale resultatmål er, at:

Andelen af elever med dårlige resultater i læsning og
matematik skal reduceres
år for år.
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Andelen af elever med dårlige resultater i Aarhus ligger generelt på niveau
med landsgennemsnittet eller lidt under.
Over de seneste tre år er andelen af elever med dårlige resultater reduceret lidt
i dansk/læsning 2. klasse og matematik

3. klasse, mens andelen ligger nogenlunde stabilt i dansk/læsning 4. klasse,
6. klasse og 8. klasse samt i matematik
6. klasse.
I figur 3.4 og 3.5 er elevernes testresultater i hhv. dansk læsning og mate-

3
3.4
FIGUR

Andel med gode resultater i dansk læsning efter
forældres højeste fuldførte uddannelse 2016/17

2. Klasse

4. Klasse

6. Klasse

8. Klasse

Grundskolen

Gymnasial/erhvervsfaglig

Kort/mellemlang videregående

Lang videregående/PhD

3.5
FIGUR

Andel med gode resultater i matematik efter forældres
højeste fuldførte uddannelse 2016/17

3. Klasse

6. Klasse

Grundskolen

Gymnasial/erhvervsfaglig

Kort/mellemlang videregående

Lang videregående/PhD

Note: Forældrenes højeste uddannelsesniveau angiver den højeste fuldførte uddannelse blandt forældrene.
Datakilde: Styrelsen for It og Læring.

14

Se også Rockwool Fonden (2017): ”Den sociale arv har konsekvenser hele livet”.

15

Styrelsen for IT og Læring (2016): ”De nationale tests måleegenskaber”.

matik opdelt efter forældrenes højeste
fuldførte uddannelsesniveau. Tallene viser en klar sammenhæng mellem testresultater og forældrebaggrund: Jo højere
uddannelsesniveau hos forældrene, desto højere testresultater hos eleven. Disse forskelle gør sig gældende for både
dansk læsning og matematik og hele
vejen op igennem skoleforløbet.14
En analyse fra Styrelsen for IT og Læring
har desuden vist en klar sammenhæng
mellem elevernes testresultater i de nationale test i hhv. matematik i 6. klasse og
dansk læsning i 8. klasse og deres efterfølgende præstation i de relevante dele af
folkeskolens prøver i 9. klasse, hhv. dansk
læsning og matematiske færdigheder.15

DANSKE ELEVERS
LÆSERESULTATER LIGGER
OVER DET INTERNATIONALE GENNEMSNIT, MEN
ER FALDET
PIRLS (Progress in International
Reading Literacy Study) er en international undersøgelse af læsekompetencer i 4. klasse. PIRLS
2016 viser, at de danske 4. klasseelever læser signifikant bedre end
gennemsnittet af elever inden for
EU/OECD.
Sammenlignet med PIRLS-undersøgelsen fra 2011 er danske
elevers resultater dog faldet, så
niveauet nu er tilbage på det niveau, de danske elever havde i
2006. Sammenlignet med de nordiske lande opnår Danmark det
laveste gennemsnitlige niveau i
læsning.
Blandt de 50 lande, der har
deltaget i undersøgelsen, indtager Danmark en delt 13. plads
sammen med 11 andre lande.
Finland ligger som nummer fem
og er fortsat det nordiske land,
der klarer sig bedst. Undersøgelsen viser desuden, at gruppen af
svage læsere i Danmark er blevet
større siden 2011, og at Danmark
er det nordiske land, der har færrest rigtig dygtige læsere.
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Elever og forældres
oplevelse af undervisningen
Elevernes egen oplevelse af at få tilstrækkelige faglige udfordringer i skolen
er et vigtigt pejlemærke for undervisningens kvalitet og udbyttet af undervisningen. Børnenes og de unges egen vurdering af, hvor ofte de keder sig i skolen
indgår som tegn på, hvorvidt de møder
tilstrækkelige faglige udfordringer og
motiveres til at udnytte egne potentialer.
Resultaterne fra den seneste elevtrivselsmåling i foråret 2017 viser, at
andelen af elever fra 0.-3. klasse, der
tit finder undervisningen kedelig, ligger
på 12 %. Det er på niveau med landsgennemsnittet på 13 %.
På 4.-9. klassetrin er spørgsmålsformuleringen og svarkategorierne anderledes.
Her svarer sammenlagt 29 % af eleverne,
at de tit eller meget tit finder undervisningen kedelig – i lighed med landsgennemsnittet. Der er tale om en mindre
stigning fra 27 % i 2016, hvilket også er
parallelt med udviklingen på landsplan.
Stigningen fra 2016 til 2017 i andelen af
elever, der keder sig, er i Aarhus særligt
udtalt på 9. klassetrin med en stigning fra
34 % til 38 %, hvilket er lidt mere end
landsgennemsnittet på 36 %.

3.6

Elevernes svar på spørgsmålet "Er undervisningen kedelig?" (alle elever)

FIGUR

9. klasse

13%

25%

8. klasse

10%

21%

7. klasse

10%

20%

6. klasse

10%

18%

5. klasse

9%

4. klasse

8%

0%

12%

53%

15%

54%

14%

52%

16%

18%

58%

14%

23%

45%

20%

Meget tit
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49%

40%

Tit

En gang i mellem

28%

60%

Sjældent

80%

Aldrig

1%
2%
1%
2%
4%
6%
100%
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3.7
FIGUR

100%

Karakterer ved 9. klasseprøverne
Andel forældre, der er "tilfredse" eller "meget tilfredse"
med barnets faglige udbytte af undervisningen 2016/16

87,5%

90%

81,3%
77,0% 76,3%

80%
70%

70,7% 72,7% 67,9% 67,1% 70,0% 69,5%

60%
50%
40%
30%

Ved afslutning af undervisningen på 9.
klassetrin aflægger eleverne folkeskolens
9. klasseprøver. Alle elever skal således
aflægge en række bundne prøver og to
udtræksprøver. Det er kun de bundne
prøver, der indgår i beregningen af de
viste karaktergennemsnit. De bundne
prøver består af: dansk (læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling og mundtlig),
matematik (matematiske færdigheder
og matematisk problemløsning), engelsk
(mundtlig), samt fysik/kemi (praktisk/
mundtlig), som fra skoleåret 2016/17 er
erstattet af et nyt bundent prøvefag: Fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi.

20%

Målsætningen for de aarhusianske
elever er, at:

10%
0%

0. kl.

1. kl.

2. kl.

3. kl.

Når eleverne som i figur 3.6 inddeles
efter klassetrin, synliggøres det, at elevernes oplevelse af, at undervisningen er
kedelig, er tiltagende hen over skoleforløbet og ligger betydeligt højere blandt udskolingselever end blandt de yngre elever.
Den samme tendens findes på landsplan.
Se i øvrigt også afsnit 3.3.1 om trivsel i
folkeskolen, da spørgsmålet indgår i trivselsmålingens indikator om støtte og inspiration i undervisningen.
Ser man på andre spørgsmål i elevtrivselsmålingen ses samme tendens til
faldende motivation i udskolingen. Det
gælder både ift. spørgsmålet ”Undervisningen giver mig lyst til at lære mere” og
ift. spørgsmålet ”Hjælper dine lærere dig
på måder, som virker godt?”.
I tillæg til elevernes udsagn indgår
også forældrenes oplevelse af elevernes
faglige udbytte af undervisningen.
Som det fremgår af figur 3.7, viser
målingen i 2016/17, at forældrenes tilfredshed med barnets faglige udbytte af
undervisningen er faldende hen over skoleforløbet og er lavere for de ældste klassetrin end for de yngste klassetrin. Der er
tale om status quo i forhold til tidligere
undersøgelser, og der er dermed ikke tale
om en ny tendens.

4. kl.

5. kl.

6. kl.

7. kl.

8. kl.

9. kl.

3.2.2 Fagligt niveau ved afslutning af
skoleforløbet
Det er en generel målsætning med folkeskolereformen, at eleverne opnår et
højere fagligt niveau, når de forlader
folkeskolen. Jf. Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik skal den unge samlet
set både have dannelse og kompetencer
med i bagagen til et godt voksenliv.

Karaktergennemsnittet
for eleverne i Aarhus
Kommune skal ligge over
landsgennemsnittet for alle
fag ved folkeskolens prøver
efter 9. klasse, og gabet til
den lavest scorende fjerdedel
skal indsnævres. Karaktergennemsnittet for den højest
scorende fjerdedel af eleverne
skal samtidig stige.
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3.8

Karaktergennemsnit i bundne prøvefag i 9. klasse (alle elever)

FIGUR

8.0
7.5
7.0

6,64

6.5
5.5

7,39

7,25

7,09

6,98

6,61

6,64

2012/13

2013/14

7,18

6,93

6,98

6,95

2014/15

2015/16

2016/17

6,46

5.0

2011/12

Aarhus Kommune

Hele landet

Note: Elevernes karaktergennemsnit er beregnet for de elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver. Det viste karaktergennemsnit er et gennemsnit af disse elevgennemsnit.

Det samlede karaktergennemsnit i de
bundne prøver i 9. klasse ligger i 2017
på 7,2, hvilket er over landsgennemsnittet på 6,9. Gennemsnittet i de bundne
prøvefag i Aarhus har ligget over landsgennemsnittet igennem de seneste seks
år. Det indikerer, at de aarhusianske afgangselever under ét har et relativt højt
fagligt niveau ved afslutningen af deres
skolegang i sammenligning med elever i
resten af landet.
Blandt de bundne prøvefag er faget
engelsk topscorer med 8,0, mens matematik med 7,0 har laveste gennemsnitskarakter, hvilket svarer til tendensen på
landsplan. Herudover ligger gennemsnitskarakteren i dansk på 7,1 og karakteren i den nye fællesprøve i fysik/kemi,
biologi og geografi ligger på 7,4.
Efter en årrække med et stigende
samlet karaktergennemsnit i Aarhus, er
gennemsnittet faldet med 0,2 karakterpoint fra 2016 til 2017, jf. figur 3.8.
Faldet skal ses i lyset af et højt karaktergennemsnit i 2015/16. I samme periode
er landsgennemsnittet faldet med 0,04
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3.9

Karaktergennemsnit pr. fag i bundne prøvefag
i 9. klasse 2016/17

FIGUR

Aarhus Kommune

Hele landet
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3.10

Karaktergennemsnit for højest/lavest scorende fjerdedel (alle elever)

FIGUR
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7,0

7,1

7,2

7,4
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8

6,6
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3,4

4

3,5

3,6

3,4

3,5

3,2

3,3

3,5

3,7

4,0

3,7

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

0

Højest scorende fjerdedel

Alle elever

Lavest scorende fjerdedel

Note: Gabet mellem den lavest scorende fjerdedel og alle elever er markeret med
stiplede linjer i figuren.

karakterpoint, og faldet i Aarhus kan
således ikke tilskrives en generelt højere
sværhedsgrad i 9. klasseprøverne i 2017.
Aarhus Kommune er faldet fra en 19.
plads i 2015/16 til en 24. plads blandt
alle landets 98 kommuner. Karaktergennemsnittet er dog fortsat på niveau med,
hvad der kunne forventes ud fra de aarhusianske elevers sociale baggrund.
En afdækning af karaktergennemsnittet i de enkelte fag i 2015/16 og
2016/17 viser, at gennemsnittet er gået
en smule tilbage i alle prøvefag med
undtagelse af et højere gennemsnit i
den nye fællesprøve i fysik/kemi, biologi
og geografi (som har afløst den tidligere
prøve i fysik/kemi) samt et stabilt gennemsnit i prøven i dansk retskrivning.
Der er således ikke tale om, at en enkelt
af prøverne trækker det samlede gennemsnit ned, men snarere at der i næsten alle prøver i gennemsnit scores lidt
lavere karakterer end i 2016.
Ser man på henholdsvis de fagligt
stærkeste og de fagligt svageste af de
aarhusianske afgangselever, nuanceres

3.11
FIGUR

Karaktergennemsnit i bundne prøvefag i 9. klasse pr.
skole 2016/17 (almene folkeskoler)

12
10

8,6

8
6
4

3,5

2
0
Skoler
Note: Inkl. elever i special- og modtagelsesklasser, men ekskl. specialskoler.
Elevernes karaktergennemsnit er beregnet for de elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver.
Det viste karaktergennemsnit er et gennemsnit af disse elevgennemsnit.

billedet yderligere. Gennemsnittet for
den højest scorende fjerdedel af eleverne har været stigende gennem en
årrække, mens den lavest scorende fjerdedel også er løftet markant over tid. De
seneste resultater peger dog i en anden

retning, idet der fra 2015 til 2017 er en
svag tendens til et faldende gennemsnit
for den højest scorende fjerdedel, og fra
2016 til 2017 et fald i gennemsnittet for
den lavest scorende fjerdedel på 0,3 karakterpoint.
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Det samlede karaktergennemsnit dækker over en betydelig variation skolerne
imellem. Den lavest scorende almene folkeskole har således et gennemsnit på 3,5,
mens den højest scorende almene folkeskole har et gennemsnit på 8,6. Spredningen mellem skolerne understreger i
sig selv, at der er en vigtig lokal opfølgningsopgave, og at udfordringerne lokalt
har forskellig karakter.
Ser man på udviklingen i de enkelte
skolers gennemsnitskarakterer fra 2016
til 2017, har flertallet af skolerne oplevet en lille tilbagegang i gennemsnittet,
hvilket harmonerer med, at det generelle
kommunegennemsnit er faldet lidt. I alt
har 63 % skolerne således haft et fald i
karaktergennemsnittet, mens 31 % har
haft en stigning og 6 % har haft status
quo.

Socioøkonomisk reference
Den enkelte skoles faktiske karaktergennemsnit i 9. klasse har sammenhæng
med mange forskellige forhold. Det
er velbelyst, at en del af forklaringen
på forskellene i det faglige niveau skal
findes i skolernes forskellige elevsammensætning.17 Det er således relevant
at kunne korrigere for elevernes baggrundsforhold med henblik på at komme tættere på et udtryk for skolernes
’undervisningseffekt’ – også kaldet løfteevne.
Den socioøkonomiske reference er
et statistisk beregnet udtryk, som viser hvordan elever på landsplan med
samme baggrundsforhold som skolens
elever har klaret 9. klasseprøverne.
Undervisningseffekten beregnes som
forskellen mellem skolernes faktisk
opnåede karaktergennemsnit og den
socioøkonomiske reference. Den socioøkonomiske reference beregnes af Undervisningsministeriet.16
I beregningen af den socioøkonomiske reference indgår faktorer på individniveau som for eksempel køn, oprindelsesland samt forældrenes uddannelse
og indkomst – altså faktorer, som skolen
ikke har direkte indflydelse på. En positiv undervisningseffekt er således udtryk
for, at skolen har opnået et højere karaktergennemsnit end man kunne forvente
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16

ud fra skolens elevsammensætning (i 9.
klasse). Elever i specialklasser indgår ikke
i beregningen.
Ser man på de aarhusianske skolers
undervisningseffekt over en 3-årig periode fra 2014/15 til 2016/17, har størstedelen af skolerne en neutral undervisningseffekt, dvs. hvor eleverne har
klaret prøverne på niveau med andre
elever på landsplan med samme baggrundsforhold.
Der er dog syv skoler, der har en signifikant positiv undervisningseffekt og
to skoler, der har en signifikant negativ
undervisningseffekt i treårsperioden. De
ni skoler med hhv. positiv og negativ
undervisningseffekt repræsenterer hele
det socioøkonomiske spektrum, således
at der både er skoler, hvor eleverne har
en stærk socioøkonomisk baggrund og
skoler, hvor eleverne har en svag socioøkonomisk baggrund samt skoler herimellem.
De generelt positive resultater for skolernes løfteevne over den treårige periode kan dog i overvejende grad tilskrives
resultaterne i skoleårene 2014/15 og
2015/16. Såfremt man isoleret fokuserer
på 2016/17 er der flere skoler (4 skoler)
med signifikant negativ undervisnings-

Se Styrelsen for IT og Læring (2017): ”De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2017”.

7 SKOLER MED
SIGNIFIKANT POSITIV
UNDERVISNINGSEFFEKT
2014/15-2016/17
Hasle Skole: +0.8
Søndervangskolen: +0,7
Møllevangskolen: +0,7
Kragelundskolen: +0,6
Hårup Skole: +0,6
Tranbjergskolen: +0,4
Ellevangskolen: +0,3

effekt end skoler (2 skoler) med signifikant positiv undervisningseffekt. Den
treårige opgørelsesmetode vurderes dog
som den mest robuste, da den bygger
på et større elevgrundlag.
En analyse af de syv skoler, som har
en signifikant positiv undervisningseffekt under ét viser ikke noget entydigt
mønster i forhold til en højere elevtrivsel,
forældretilfredshed eller medarbejdertrivsel. Særligt to skoler skiller sig dog ud
med særdeles positive resultater på flere
forskellige parametre: Kragelundskolen
og Søndervangskolen.

3

Kragelundskolen:
Højt præsterende gennem en årrække
Kragelundskolen har gennem en årrække været højt præsterende på flere forskellige områder. For det første har skolen haft en signifikant positiv 3-årig undervisningseffekt siden
2007/08. For det andet har skolen haft den højeste elevtrivsel 3 år i træk (målt som andelen
af elever i 4.-9. klasse, der er glade for skolen) blandt kommunens skoler i både 2014/15,
2015/16 og 2016/17. Endelig har skolen haft den højeste forældretilredshed blandt kommunens skoler i både 2015/16 og 2016/17 og konsekvent ligget i top 5 i de tidligere målinger af forældretilfredsheden siden 2007/08.

Tabel 3.1 Kragelundskolen: Undervisningseffekt, elevtrivsel og forældretilfredshed

Undervisningseffekt 3-årig (2014/15-2016/17)

+0,7

Elevtrivsel: Andel elever i 4.-9. klasse, der ’tit’ eller ’meget tit’ er glade for skolen
(2016/17)

89 %

Forældretilfredshed: Andel forældre, der samlet set er ’tilfredse’ eller ’meget tilfredse’
med skolen (2016/17)

93 %

Kragelundskolen arbejder med to-voksenordning i indskolingen og to-lærer ordning for
mellemtrin og udskoling for gennem samarbejdet mellem elever og de professionelle at
øge både den faglige og den sociale trivsel. Der vil blive fulgt op på indsatsen i klasserne i
foråret 2018.
På Kragelundskolen informeres forældrene på de årlige forældremøder om bl.a. skolens
værdigrundlag, om hvordan skolen forstår fx læring og inklusion, samt om hvilke forventninger, skolen har til samarbejdet med forældrene. Det gør skolen for at give forældrene
mulighed for gennem indsigt og på et kvalificeret grundlag at kunne bidrage til trivslen i de
fællesskaber deres barn indgår i.
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Søndervangskolen:
Positiv udvikling på en række områder
Søndervangskolen har gennem en længere årrække udviklet sig i en positiv
retning på flere områder på trods af
en elevsammensætning med mange
elever med en svag socioøkonomisk
baggrund. Som vist i figur 3.12 og 3.13
har skolen over en årrække nærmet sig
kommunegennemsnittet i forhold til
både karaktergennemsnit og andelen
af elever med opmærksomhedskrævende fraværsmønster.

Søndervangskolen har desuden oplevet
en markant positiv udvikling i forældrenes tilfredshed fra at ligge et godt
stykke under kommunegennemsnittet i
2009/10 til at ligge et godt stykke over
kommunegennemsnittet i 2016/17. Endelig har der været et markant fald i sygefraværet hos undervisningspersonalet, således at sygefraværet i 2016/17
nu er lidt under kommunegennemsnittet.

Søndervangskolen beskriver, at flere greb har været taget i anvendelsen
med henblik på at vende udviklingen.
Ét vigtigt greb har været et øget fokus
på forældrene, hvor det er lykkes skolen at involvere disse mere aktivt i skolehverdagen - og i særdeleshed omkring
børnene og de unges læring. Konkret
har skolen understøttet samskabelsen
vha. såkaldte Elev Reviews (ER), hvor det
enkelte forældrepar, eleven og læreren

3.12
Karaktergennemsnit i bundne
prøvefag i 9. klasse (alle klassetyper)
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Note: Skolen har oplevet en positiv udvikling i elevsammensætningen i perioden 2010/11-2016/17, jf. en stigende socioøkonomisk reference. Denne ændring i elevsammensætningen kan statistisk set forklare omkring halvdelen af stigningen
i skolens karaktergennemsnit i perioden.
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Andel elever med opmærksomhedskrævende
fraværsmønster (alle klassetrin)
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mødes op til 4 gange årligt med henblik
på at drøfte elevens læringsstatus og
-progression. Der er tæt ved 100% deltagelse af forældrene til disse samtaler,
hvor fokus alene er elevens læring. Ca.
75% af forældrene booker selv tiderne
til ER via Forældreintra, mens de resterende 25% tildeles en tid, da skolen ønsker fuld deltagelse hver gang. Ligeledes
følger skolen op ved evt. udeblivelse fra
ER. Samtidig har der været iværksat en
systematisk opfølgning ift. en nedbringelse af elevfraværet, hvor håndholdte
indsatser med de enkelte forældrepar er
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Aarhus Kommune

lavet med henblik på at sikre en fælles
forståelse for dette.
Et andet vigtigt greb Søndervangskolen fremhæver er udviklingen af en
fælles læringsforståelse og -kultur med
tilhørende opbygning af en professionel
kapacitet blandt det pædagogiske personale og elever. En læringsforståelse
der i højere grad bygger på, at læring
skal være udfordrende og med eleven
som mere aktiv i egen lærepoces. Ligeledes har lærerrollen ændret sig fra den
til tider docerende rolle til en mere faciliterende og rådgivende tilgang i klasse-

lokalet. Konkret er der sideløbende med
udviklingen af det nye fælles læringsmindset taget markante greb ift. indretningen af skolens fysiske miljø. Dette
gælder dels ift. en sikring af gode rammer for det professionelle samarbejde,
og dels indretningen af tidssvarende læringsmiljøer for eleverne. Samtidig hermed er der skabt en digital infrastruktur
til understøttelse af læringsmindsettet
blandt andet vha. skolens 1:1 iPad-strategy.
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Mindst 02 i dansk og matematik
Det er en generel målsætning med
folkeskolereformen, at eleverne forlader skolen med mindst karakteren 02 i
dansk og matematik.
Med adgangsbegrænsningerne til
optagelse på en erhvervsuddannelse
på minimum 02 i dansk og matematik
samt indførelsen af folkeskolens afgangseksamen fra skoleåret 2017/18
med tilhørende bestå-krav, styrkes fokus på de fagligt svageste elever.

VIVES ANALYSE AF
KARAKTER- OG
PRØVEEFFEKTER
I lighed med Undervisningsministeriets årlige opgørelse af socioøkonomisk reference har VIVE - Det
Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd - udarbejdet en
analyse af karakter- og prøveeffekter i de danske folkeskoler 20142016.17
Analysen finder, at der er små,
men dog signifikante forskelle på
de resultater, skolerne og kommunerne leverer, når der kontrolleres
for elevernes baggrund. Aarhus er
i analysen en af de 16 kommuner,
der klarer sig bedre end forventet,
mens 51 kommuner ligger som
forventet, og 31 kommuner ligger
dårligere end forventet.
Aarhus ligger bedre end forventet
både generelt, og hvad angår fagområderne naturfag og humanistiske fag. Bemærk i den forbindelse,
at 2017-resultaterne ikke er med i
denne analyse. Samtidig placerer
Aarhus Kommune sig som forventet i forhold til prøveeffekt, som er
skolernes effekt på sandsynligheden for, at eleverne i det hele taget
går op til 9. klasseprøverne.
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De unge, som er allermest udfordrede
i forhold til at tage en ungdomsuddannelse, er således dem, som enten ikke
går op til alle prøver i dansk og matematik ved 9. klasseprøverne, eller som
går op til alle prøver, men ikke opnår
mindst 02 i gennemsnit i både dansk og
matematik.
Målsætningen for de aarhusianske elever er, at:

Andelen af folkeskoleelever,
som ved 9. klasseprøverne
opnår mindst 02 i
gennemsnit i både dansk
og matematik skal være
mindst 95 %.
Andelen af elever med mindst 02 i
dansk og matematik ligger i 2016/17 på
85,1 %, hvormed målsætningen endnu
ikke er indfriet. Andelen er faldet med
3,2 procentpoint fra 2015/16 til 2016/17,
svarende til at antallet af elever, der ikke
har opnået 02, er steget fra 289 elever i

3.14
FIGUR

2015/16 til 373 elever i 2016/17. Elever
i special- og modtagelsesklasser udgjorde 38 % af de elever, der ikke opnåede
dansk og matematik i 2016/17 (svarende
til 114 ud af 373 elever). Resultaterne viser, at der fortsat er en udfordring i forhold til at løfte de fagligt svageste 15 %
af eleverne, herunder elever i special- og
modtagelsesklasser.
Figur 3.15 viser, hvordan alle elever i 9.
klasse fordeler sig i forhold til deres resultater i dansk og matematik. Det ses, at
størstedelen af den gruppe, der ikke består dansk og matematik, ikke har aflagt
alle seks prøver i dansk og matematik.
Elever, der ikke har aflagt nogen af
de seks prøver i dansk og matematik
udgør den største elevgruppe (6%)
blandt de elever, der ikke består dansk
og matematik, mens elever, der mangler at gennemføre en eller flere prøver
(4%) ligeledes udgør en stor andel. Endelig ses det, at elever, som har aflagt
alle prøver, men som ikke består matematik (4%), også udgør en stor andel
af de elever, som ikke består dansk og
matematik.

Andel elever i 9. klasse, der har opnået mindst 02 i gennemsnit i
både dansk og matematik (alle klasse- og skoletyper)
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Note: Undervisningsministeriet har gjort opmærksom på, at landstallet er behæftet med usikkerhed, hvorfor
det ikke vises her. Inkl. elever i special- og modtagelsesklasser samt elever på specialskoler.

VIVE (2017): ”Karakter- og prøveeffekter i de danske folkeskoler 2014-2016”
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Elever i 9. klasse fordelt efter deres resultater i dansk og matematik i 2016/17

FIGUR
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I tabel 3.2 ses der nærmere på, hvad
der karakteriserer gruppen af elever, der
ikke består dansk og matematik. Elevgruppen sammenlignes i tabellen med
alle elever i 9. klasse på en række forskellige indikatorer. Det fremgår, at 45,6 % af
eleverne, som ikke består dansk og matematik, har dansk som andetsprog, at 44,2
% har eller har haft en foranstaltning
efter serviceloven, at 37,8 % af eleverne
var indskrevet på en specialskole eller i
en special- eller modtagelsesklasse, og at
24,5 % af eleverne kommer fra familier,
hvor ingen af forældrene har gennemført
en uddannelse ud over grundskolen.
Derudover er gruppen karakteriseret
ved, at 52,4% har skiftet skole en eller
flere gange, at 50,1 % har et opmærksomhedskrævende fraværsmønster, og
at 14,4% sjældent eller aldrig er glade
for skolen. Analysen peger dermed på,
at det er en meget sammensat gruppe
af elever, der ikke består dansk og matematik i 9. klasse.

Tabel 3.2: Karakteristik af de 373 elever, som ikke bestod dansk og matematik i 9. klasse 2016/17 (14,9 % af alle
elever i 9. klasse)
Andel af de elever, som ikke
bestod dansk og matematik

Andel af alle elever
i 9. kl.

Dansk som andetsprog

45,6%

22,8%

Har eller har haft foranstaltning efter
serviceloven

44,2%

13,5%

Specialskole eller special- eller
modtagelsesklasse

37,8%

6,2%

Begge forældre har grundskolen som højest
fuldførte uddannelse

24,5%

7,8%

Et eller flere skoleskift (0.-9. klasse)

52,4%

26,1%

Opmærksomhedskrævende
fraværsmønster i 9. klasse

50,1%

28,6%

Sjældent' eller 'aldrig' glad for skolen i 9. klasse

14,4%

7,2%

Note: ”kategorierne” er ikke gensidigt udelukkende. Man kan eksempelvis både have dansk som andetsprog samt være
indskrevet i en specialklasse. Foranstaltninger efter serviceloven omfatter §§ 11.3, 52.3, 54, 54a, 57a og 57b.
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MOVE-forløb
MOVE-forløb har til formål at give et intensivt fagligt løft til elever i 8. og 9. klasse, der vurderes at være i
risiko for ikke at bestå dansk og matematik ved afgangsprøverne i 9. klasse. Et vigtigt element i Børn og
Unges MOVE-forløb er, at der både er fokus på udvikling af elevernes faglige niveau og udvikling af elevernes alsidige personlige kompetencer. Der er tale om et intensivt forløb over 5 dage, der gennemføres
af ”camp-uddannede” medarbejdere fra UNO Friluftscenter i samarbejde med faglærere fra skolerne og
personale fra fritids- og ungdomsskoleområdet. Det indgår i MOVE-forløbene, at forældrene inddrages, og
at der sker en systematisk overlevering til elevens skole sammen med eleven.
Der er gennemført en analyse af initiativet baseret på de MOVE-forløb, som er gennemført i perioden
foråret 2015 til efteråret 2017. I analysen af MOVE-forløbene indgår 23 deltagere i skoleåret 2014/15,
mens der i 2015/16 og 2016/17 indgår henholdsvis 88 og 120 deltagere. Deltagelsen i MOVE-forløbene er
efterfølgende koblet med elevernes 9. klasses afgangskarakterer i dansk og matematik for det skoleår, de
har afsluttet 9. klasse.
Analysen viser, at hele 93 % af MOVE-deltagerne over de tre skoleår under ét har aflagt alle seks prøver i dansk
og matematik. Som det fremgår af figuren, viser analysen desuden, at omkring 70 % af deltagerne i alle tre
skoleår består både dansk og matematik i 9. klasse efter at have deltaget i MOVE-forløbene. En analyse af de
82 MOVE-deltagere, som afsluttede folkeskolen i 2015/16, viser desuden, at 71 % var i gang med enten en
erhvervsuddannelse (44 %) eller en gymnasial uddannelse (27 %) 15 mdr. efter 9. klasse. Begge analyser skal
dog tolkes med det forbehold, at vi ikke ved, hvordan de samme elever ville have klaret sig uden et MOVE-forløb.

3.16
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Andel MOVE-deltagere som har bestået/ikke
bestået dansk og matematik i 9. klasse
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MOVE forløbene er finansieret af regnskabsmidler i Børn og Unge og udløber medio 2020.
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Prøvefrekvens ved 9. klasseprøverne
En væsentlig forudsætning for, at eleverne kan forlade skolen med mindst karakteren 02 er, at de aflægger de obligatoriske prøver ved afslutning af 9. klasse. At
eleverne aflægger prøverne ved afslutningen af 9. klasse er vigtigt for at vurdere, om eleverne har de faglige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre
en ungdomsuddannelse.
Målsætningen for de aarhusianske elever er:

Andelen af folkeskoleelever,
som ved 9. klasseprøverne
går op til alle bundne
prøver og udtræksprøver skal
være mindst 95 %.
I 2016/17 aflagde 85,9 % af eleverne i 9.
klasse alle bundne prøver og udtræksprøver. Denne andel har ligget nogenlunde
stabilt gennem de seneste fire skoleår.18
Figur 3.17 viser, at der bagved kommunegennemsnittet er en betydelig
forskel mellem skolerne i forhold til
prøvefrekvens. På flere skoler er det
alle elever, der går op i samtlige prøver,
mens det på andre skoler er en betyde-
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ligt lavere andel af eleverne, der går op
i alle prøver. Typisk er det skoler med en
høj andel elever i special- og modtagelsesklasser og/eller med en elevsammensætning, hvor mange elever har en svag
socioøkonomisk baggrund.

3.2.3 Uddannelsesparathedsvurderingen i udskolingen

I 8. klasse bliver eleverne vurderet uddannelsesparate, når følgende er opfyldt:
•	Eleven har et karaktergennemsnit, der
er mindst 4,0.
•	
Eleven har de nødvendige personlige og sociale forudsætninger for at
kunne begynde på og gennemføre
en ungdomsuddannelse efter grundskolen.

Eleverne skal i udskolingen have en
vurdering af, om de har de nødvendige
forudsætninger for at påbegynde og
gennemføre en ungdomsuddannelse
(uddannelsesparathedsvurderingen).
Elevernes uddannelsesparathed vurderes første gang i 8. klasse og fortsætter i 9. og 10. klasse. Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)
i Beskæftigelsesforvaltningen, der er
ansvarlig for at gennemføre uddannelsesparathedsvurderingen i samarbejde
med skolerne. Hvis eleven vurderes ikke-uddannelsesparat, udarbejder skolen i samarbejde med UU-vejlederen en
plan sammen med eleven med henblik
på, at eleven bliver uddannelsesparat.
Vurderingen af elevernes uddannelsesparathed baseres på, om eleven vurderes
at opfylde de personlige, sociale og faglige forudsætninger for at gennemføre en
ungdomsuddannelse efter grundskolen.

I modsætning til i 8. klasse bliver uddannelsesparathedsvurderingen i 9.
klasse foretaget i forhold til den type
ungdomsuddannelse, den unge ønsker
efter grundskolen.
Hvis en elev i 9. klasse ønsker en erhvervsuddannelse, skal eleven opfylde
adgangskravet til en erhvervsuddannelse på mindst 02 i dansk og matematik.
Uddannelsesparathedsvurderingen i 8.
og 9.-10. klasse foretages dermed på
forskelligt grundlag og kan ikke sammenlignes.
Som det fremgår af figuren, har andelen af elever, der vurderes ikke-uddannelsesparate, været svagt stigende
i både 8. og 9. klasse. I 2017 er 23,8%
af eleverne vurderet ikke-uddannelsesparate i 8. klasse i Aarhus. På 9. klassetrin er det 17% af eleverne, der vurderes ikke-uddannelsesparate.

Andel elever der har aflagt alle bundne prøver og
udtræksprøver i 9. klasse - spredning
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Note: Opgørelsen er inkl. elever i special- og modtagelsesklasser, men ekskl. elever på specialskoler.

18

Undervisningsministeriet har gjort opmærksom på, at landstallet er behæftet med usikkerhed, hvorfor det ikke fremstilles her.
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Fra januar 2018 er der ændringer i
uddannelsesparathedsvurderingen,
så
elever i 8. klasse nu kan ønske erhvervsuddannelse, HF og/eller en 3-årig gymnasial uddannelse. Tidligere har elever
”kun” kunnet ønske erhvervsuddannelse og/eller gymnasial uddannelse. I den
forbindelse er det relevant, at de faglige
forudsætninger for at være uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse
er hævet fra 4,0 til 5,0 i gennemsnit af
alle afgivne standpunktskarakterer.
Det må derfor alt andet end lige forventes, at flere elever fremover bliver vurderet ”ikke-uddannelsesparat”.

3.18

Andel elever i 8. og 9. klasse, der vurderes ikke- uddannelsesparate

FIGUR
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INITIATIVER I
UDSKOLINGEN MED
HENBLIK PÅ AT GØRE
ELEVERNE
UDDANNELSESPARATE
Byrådet har frem til 2018 afsat
midler til et samarbejde mellem
skoler, erhvervsuddannelser og
virksomheder om at udvikle og afprøve læringsforløb i udskolingen,
der skal understøtte, at alle unge
bliver uddannelsesparate.
Evalueringen viser, at skolerne
oplever, at samarbejdet med erhvervsuddannelser og virksomheder bringer autentiske, faglige
kompetencer på uddannelser og
i virksomheder tæt på eleverne.
Dette bidrager både til at kvalificere de unges valg – herunder at
flere vælger en erhvervsuddannelse – og til at understøtte mere
varierede og motiverende læringsmiljøer i udskolingen.
Lærerne oplever samtidig, at de
bliver klædt bedre på til at udfordre og motivere elevernes uddannelsesvalg og får inspiration til
mere praksisnær undervisning.
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8. klasse

9. klasse

Kilde. UU-Aarhus-Samsø. 9. klasse er ikke vurderet i 2015. Alle elever med bopæl i Aarhus Kommune.
Uddannelsesparathedsvurderingen i 8. og 9.-10. klasse foretages dermed på forskelligt grundlag og
kan ikke sammenlignes.

3
3.2.4 Elever i 10. klasse
Hovedparten af de elever, der vælger
at gå i 10. klasse i Aarhus Kommune,
tager 10. klasse på en efterskole. Nedstående opgørelse (figur 3.91) er lavet
for samtlige 10. klasses elever, der bor
i Aarhus Kommune. Tendensen i perioden 2013-2017 er, at flere elever vælger efterskole, og at færre elever vælger kommunal 10. klasse.
Jf. folkeskolelovens §19a er målgruppen for det kommunale tilbud i 10. klasse
elever, der efter at have afsluttet 9. klasse, har behov for yderligere faglig opkvalificering, afklaring af uddannelsesvalg
og personlig udvikling for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Kommunal 10. klasse tilbydes i dag på fire
kommunale 10. klassecentre, beliggende
på hhv. Vestergårdsskolen, Rundhøjskolen og Tranbjergskolen samt erhvervsuddannelserne i Aarhus (eud10).
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Aarhus Kommune indgik i 2015 en
driftsoverenskomst med erhvervsuddannelserne i Aarhus om at drive erhvervsrettet 10. klasse (eud10). Der er
i dag oprettet eud10-klasser på Aarhus
Business College, Aarhus TECH samt
SOSU Aarhus. Jordbrugets Uddannelsescenter indgår ligeledes i samarbejdet
om eud10. Formålet med eud10 er, at
eleverne introduceres til linjerne og undervisningen samt undervisningsmiljøet
på en erhvervsuddannelse.
Udviklingen i elevtallet i kommunal 10.
klasse pr. 5. september fremgår af figur
3.20. Der ses et betydeligt fald i søgningen til kommunal 10. klasse i den femårige periode, hvilket er en fortsættelse af
tendensen de foregående år.
I skoleåret 2017/18 ses en mindre stigning i det samlede elevtal til 10. klasse,
hvilket kan tilskrives en markant stigning
i antallet af elever, der vælger eud10. I

september 2017 er der således 109 elever på eud10 ud af et samlet elevtal i
kommunal 10. klasse på 292 elever.
I forhold til den elevgruppe, der går i de
fire kommunale 10. klassestilbud, så er
der generelt tale om en målgruppe, der
er udfordrede på deres læring og trivsel
i grundskolen. Det er kendetegnende
for elevgruppen i 10. klasse, at eleverne i deres skoleforløb før 10. klasse har
haft højt fravær (7% for årgangen og
16% for eleverne i 10. klasse). Ligeledes
er der en større andel af de elever, der
vælger 10. klasse, som er vurdereret ikke-uddannelsesparate i 9. klasse. 43% i
af eleverne i 10. klasse (2017/18), er vurderet ikke-uddannelsesparat i 9. klasse,
sammenlignet med 17% for årgangen.
Der er ligeledes en stor overrepræsentation af elever med dansk som andetsprog i 10. klasse (20% for den samlede
årgang og 57% af eleverne i 10. klasse).

Fordeling af elever i de forskellige 10. klassestilbud
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Elevtallet i kommunal 10. klasse
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Målet med 10. klasse er, at eleverne
erhverver sig kompetencerne til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Et
udtryk for dette er, om eleverne bliver
vurderet uddannelsesparate i løbet af
10. klasse.
Ses der nærmere på uddannelsesparathedsvurderingen i januar 2018 for de
elever, der går i 10. klasse i indeværende
skoleår (2017/18), er halvdelen (51%)
af de elever, der blev vurderet ikke-uddannelsesparate i 9. klasse til gengæld
vurderet uddannelsesparate i 10. klasse i
januar 2018. Der er her forskel på tværs
af de fire kommunale 10. klassecentre
fra en andel på 42 % til 66 % af de ikke-uddannelsesparate elever, som bliver
vurderet uddannelsesparate.

3.2.5 Overgang til og fastholdelse i
ungdomsuddannelse
Når unge gennemfører en ungdomsuddannelse, gavner det både den enkelte
unges fremtidsmuligheder og samfundet som helhed. Det er derfor afgøren-
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de, at skole- og fritidsområdet bidrager
til at give børnene og de unge den rette vejledning og de rette kompetencer i
forhold til at vælge og senere gennemføre en ungdomsuddannelse.
Der er både nationalt og i Aarhus et mål
om, at:

Mindst 95 pct. af en
ungdomsårgang skal
gennemføre mindst en
ungdomsuddannelse.

De unges uddannelsesvalg
I relation til unges valg af ungdomsuddannelse er den nationale målsætning,
at flere unge på landsplan skal vælge en
erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller
10. klasse.
Målsætningen er, at andelen af unge,
der vælger en erhvervsuddannelse, stiger til 25% i 2020 og til 30% i 2030.

Figur 3.21 viser uddannelsesvalget for
elever i 9. klasse i perioden 2015-2017.
Det ses, at en stigende andel af eleverne
i 2017 vælger 10. klasse (efterskole jf.
foregående afsnit), hvilket har medført,
at færre elever i 2017 valgte en gymnasial uddannelse efter 9. klasse. Andelen
af eleverne, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. klasse ligger
i perioden ret stabilt på ca. 5 % af en
årgang. Aarhus Kommune er dermed
langt fra at opfylde de nationale målsætninger i relation unges valg af en
erhvervsuddannelse.
I relation til unges valg af ungdomsuddannelse direkte efter 9. klasse, er
der stor spredning mellem skolerne i
Aarhus Kommune. Dette kan blandt
andet skyldes forskellig elevsammensætning, samt forskellige traditioner og
kulturer fra skole til skole i forhold til
at fortsætte i 10. klasse og efterskole
frem for direkte på en ungdomsuddannelse.
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Andel elever, der har søgt ungdomsuddannelse eller 10. klasse som første
prioritetsvalg
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ERFARINGER MED ANDERLEDES
LÆRINGSMILJØER OG KVALIFICERING AF
DE UNGES UDDANNELSESVALG – LOKALE
SAMARBEJDER MED ERHVERVSUDDANNELSER OG VIRKSOMHEDER
En nylig undersøgelse fra EVA19 viser, at de unge efterspørger flere forløb på uddannelser og virksomhedsbesøg og praktikker som hjælp til at vælge uddannelse.
Lokale erfaringer i Aarhus viser, at målrettede forløb på
erhvervsuddannelser og i virksomheder kan bidrage til et
mere erfaringsbaseret uddannelsesvalg, synliggøre fremtidige jobmuligheder og skabe læring i fagene på andre
måder. I et byrådsbesluttet udviklingsarbejde om kvalificering af de unges valg samarbejder de enkelte skoler
– med udgangspunkt i egen faglighed og udfordringer
– med erhvervsuddannelserne om at udvikle og afprøve
undervisningsforløb, der kobler teori og praksis i fagene.
Udviklingsarbejdet har ført til, at erhvervsuddannelserne
nu udbyder en lang række undervisningsforløb for udskolingselever. Skolerne efterspørger i stigende grad undervisningsforløbene, og lærere og elever udtrykker, at
mødet med autentiske læringsmiljøer og kompetencer (undervisere og elever) gavner de unge ved at skabe
indsigt og refleksion. Lærerne udtrykker også, at de via
samarbejdet bliver bedre klædt på til at udfordre og kvalificere elevernes valg, og samarbejdet giver inspiration
til en mere praktisk orienteret didaktik på egen matrikel.
Case: Elsted Skole har i samarbejde med AARHUS TECH
udviklet et forløb i matematik, fordi skolen oplevede,

Fastholdelse og frafald på
ungdomsuddannelse
I forbindelse med målsætningen om, at
95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, er de
unges frafald fra ungdomsuddannelserne en vigtig parameter.
I figur 3.22 er vist en opgørelse af
andelen af elever, der 15 måneder efter
afslutningen af 9. klasse har haft frafald
fra eller skift af ungdomsuddannelse. Det
fremgår af figuren, at 12,1 % af de unge
fra 2015/16-årgangen, som startede på
en ungdomsuddannelse efter 9. klasse,
havde afbrudt eller skiftet til en anden
ungdomsuddannelse. Det er en lille stigning fra de foregående to skoleår.
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at mange elever valgte STX faldt fra, og at håndværksuddannelserne havde et dårligt ry blandt elever og forældre. Eleverne løser en konkret byggeopgave, og de
oplever, at det er vigtigt at være helt præcis, når man
skal bygge. Skolen italesætter aktivt forløbet overfor
forældrene, som møder talstærkt op ved afslutningen.
Erfaringerne er nyttiggjort i udvikling af en række andre
’hands-on’ forløb på erhvervsuddannelserne. Samtaler
med eleverne viser, at det dårlige ry har forandret sig og
har udtrykt, at ”det er en god ide, for ellers havde de
måske bare valgt som de andre’’. På landsplan er andelen af elever i 9. klasse, der søger en erhvervsuddannelse, steget med godt en tredjedel (fra 7,4 % i 2014/15
til 9,9 % i 2016/17), mens andelen i samme periode er
steget fra 4,4 % til 5,5 % i Aarhus Kommune.
Case: Vestergårdsskolen har via en længerevarende
og målrettet indsats med ’håndholdte’ virksomhedspraktikker fra 7.-9. klasse understøttet, at andelen af
elever, der vælger en erhvervsuddannelse efter 9. klasse
er mere end fordoblet. En række korte film (17i17 film)
formidler elevernes overvejelser og erfaringer, og kan
bruges i dialogen med elever, forældre og lærere.
Case: Skjoldhøjskolen har oplevet, at et pilotforløb
med virksomheden SILVAN gav kontakter til eleverne,
og at man som skole ’fik hul’ på området. Skolen har
fx lavet aftale om elevpraktik i SILVAN, unge ansatte fra
SILVAN kommer på skolen og fortæller om uddannelser
og karriereveje i virksomheden, og der samarbejdes om
at udvikle forløb i naturfag og i kemi.

Andel elever med af brud fra eller skift af
ungdomsuddannelse 15 mdr. efter 9. klasse
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Overgang til ungdomsuddannelse
15 måneder efter definitivt afsluttet
folkeskole
Foruden ministeriets obligatoriske indikatorer for overgang til ungdomsuddannelse (se side 64-65) følger Aarhus
Kommune indukatoren for overgang til
ungdomsuddannelse 15 måneder efter
definitivt afsluttet folkeskole (9. eller
10. klasse). Dette tal ligger lidt højere
end tallet 15 måneder efter afsluttet
9. klasse, da opgørelsen efter definitivt
afsluttet folkeskole tager højde for, om
eleverne har gået i 10. klasse.
I 2017 var 90,6 % af de elever,
som definitivt afsluttede folkeskolen
i 2015/16, i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter. Denne
andel har ligget stabilt omkring 90 %
gennem de seneste seks skoleår.
Figur 3.24 illustrerer andelen, der er
i gang med en ungdomsuddannelse 15
måneder efter definitivt afsluttet folkeskole, opdelt på køn og herkomst. Her
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ses det, at drenge med anden herkomst
end dansk ligger relativt lavt. Det fremgår dog også af figuren, at der i forhold
til elever med anden herkomst end
dansk har været en markant positiv udvikling i perioden 2010-2017.
Ser man på, hvad hhv. drengene og
pigerne er i gang med 15 måneder efter definitivt afsluttet folkeskole, er der
en betydelig kønsforskel ift. uddannelsesvalg. Dette fremgår af figur 3.25.
Mest markant er der næsten 20 procentpoint flere af pigerne, der går på
alment gymnasium (STX), mens drengene omvendt er stærkt overrepræsenterede på erhvervsuddannelser, teknisk
gymnasium (HTX) og handelsgymnasium (HHX). Ift. erhvervsuddannelserne
er det særligt indenfor teknologi, byggeri og transport, at pigerne er underrepræsenterede.
Her er kun 0,5 % af pigerne, mens det
omvendt er hele 8 % af årgangens drenge, der er i gang med disse uddannelser.
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90,6 %

Andel elever i gang med en
ungdomsuddannelse 15 mdr. efter
definitivt afsluttet folkeskole (9. eller
10. klasse), 2015/16-årgang

Til gengæld er der med 3,0 % af pigerne og 0,5 % af drengene flest piger på
erhvervsuddannelserne vedrørende omsorg, sundhed og pædagogik. Lidt flere
drenge (10,1 %) end piger (8,6 %) er
ikke i gang med en ungdomsuddannelse.

Andel unge i gang med en ungdomsuddannelse 15 mdr.
efter definitivt afsluttet folkeskole (9. eller 10. klasse)
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Aktivitetsstatus 15 mdr. efter definitivt afsluttet folkeskole
(9. eller 10. klasse), årgang 2015/16
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Karakteristik af unge, der ikke er i
gang med en ungdomsuddannelse 15
måneder efter folkeskolen
I tabel 3.3 ses nærmere på, hvad der karakteriserer gruppen af unge, som ikke
var i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter afsluttet folkeskole (efter 9. eller 10. klasse) i skoleåret
2015/16 (227 elever svarende til 9,4 %
af alle elever). I tabellen sammenlignes
den samlede gruppe af unge, der afsluttede folkeskolen i samme skoleår.
Det fremgår, at 32,6 % af eleverne,
som ikke er i gang med en ungdomsuddannelse, har dansk som andetsprog, at
41,2 % har eller har haft en foranstaltning efter serviceloven, at 16,3 % af eleverne var indskrevet på en specialskole
eller i en special- eller modtagelsesklasse, og at 16,2 % af eleverne kommer
fra familier, hvor begge forældre ikke
har gennemført en uddannelse ud over
grundskolen. Derudover er gruppen
karakteriseret ved, at 54,2 % havde et
opmærksomhedskrævende fraværsmønster, at 12,2% sjældent eller aldrig var
glade for skolen, samt at 38,8 % ikke
bestod dansk og matematik i 9. klasse.
Sammenfattes ovenstående, underbygger det, at bredere problemkomplekser er baggrunden for, at unge ikke
er i gang med en ungdomsuddannelse
15 måneder efter grundskolen.
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19,0%

HHX

5,4%

13,4%

3%

10,1%

5,6% 1,7% 8,6%

HF, studenterkursus mv.

Ikke i ungdomsuddannelse

Tabel 3.3. Karakteristik af de 227 elever, som ikke var i gang med en ungdomsuddannelse 15 mdr. efter
definitivt afsluttet folkeskole (9. eller 10. klasse) i 2015/16 (9,4 % af alle elever)
Andel af
gruppen, som ikke var i
gang med en
ungdomsuddannelse

Andel af alle
elever, der
definitivt afsluttede
folkeskolen

Dansk som andetsprog

32,6%

23,7%

Har eller har haft foranstaltning efter
serviceloven

41,5%

11,7%

Specialskole, special- eller modtagelsesklasse

16,3%

7,8%

Begge forældre har grundskolen som højest
fuldførte udd.

16,2%

7,4%

Opmærksomhedskrævende fraværsmønster
i 9. klasse

54,2%

5,8%

Sjældent’ eller ’aldrig’ glad for skolen i
9. klasse

12,2%

7,2%

Ikke bestået dansk og matematik i 9. klasse

38,8%

7,9

Note: ”kategorierne” er ikke gensidigt udelukkende. Man kan eksempelvis både have dansk som andetsprog samt være
indskrevet i en specialklasse. Foranstaltninger efter serviceloven omfatter §§ 11.3, 52.3, 54, 54a, 57a og 57b.
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Der er i forlængelse heraf lavet en
nærmere analyse af, hvad de 227 elever, der ikke var i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter definitivt afsluttet folkeskole i 2015/16, i
stedet var i gang med.
Denne analyse viser, at 24,2 % var
i arbejde, 18,5 % gik på produktionsskole, mens 29,5 % var i gang med
øvrige uddannelser eller kurser, der
ikke karakteriseres som en ungdomsuddannelse. Over en fjerdedel (27,8
%) er dog på offentlig forsørgelse,
afsoner en dom, har en foranstaltning
eller andet.
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Arbejde

FIGUR
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Produktionsskole
Øvrige uddannelser
og kurser (VUC mv.)
Off. forsørgelse,
foranstaltning mv.

18,5 %
29,5 %

Aktivitetsstatus for de 227 elever, der ikke var i gang med en
ungdomsuddannelse 15 mdr. efter definitivt afsluttet folkeskole
(9. eller 10.klasse), årgang 2015/16

NY UDDANNELSESPOLITISK
MÅLSÆTNING OM UNGES
OVERGANG TIL UNGDOMSUDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE
Med den politiske aftale om ”bedre veje
til uddannelse og job” (oktober 2017)
bliver 95%-målsætningen erstattet af en
100%-målsætning. Med den nye uddannelsespolitiske målsætning skal alle unge
som 25-årig have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller i beskæftigelse.
•	I 2030 skal mindst 90 pct. af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
•	I 2030 skal andelen af unge op til 25 år,
som ikke har tilknytning til uddannelse
eller arbejdsmarked være halveret.
•	Alle unge under 25 år, der hverken er i
gang med eller har fuldført mindst en
ungdomsuddannelse har ret til at få en
uddannelsesplan og skal gennem en
opsøgende ogopfølgende indsats tilbydes vejledning om mulighederne for
at øge deres formelle kompetencer på
kort og længere sigt.
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Undervisningsministeriets obligatoriske indikatorer for
overgang til ungdomsuddannelse
Overgang til ungdomsuddannelse 3 mdr. efter 9. kl.
Når man i 2016 betragter overgangen til ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. klasse, er 45% af eleverne i Aarhus i
gang med en ungdomsuddannelse. Dette er 1,1 procentpoint over landsgennemsnittet. Det er samtidig en stor stigning
sammenlignet med 2015, hvor tallet for Aarhus var 36,4%.
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Antal elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 3 mdr. efter 9. klasse
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Overgang til ungdomsuddannelse 15 mdr. efter 9. kl.
Rettes blikket mod de elever, der afsluttede 9. klasse i skoleåret 2014/15 er 85 % af eleverne i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter. Dette er et mindre fald sammenlignet med årgangene 2012/13 (86,1%) og 2013/14 (86,9%).
Samtidig ligger Aarhus nu 2 procentpoint under landsgennemsnittet, hvilket er et fald i forhold til de foregående år.
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Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 mdr. efter 9. klasse
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Fastholdelse i ungdomsuddannelse 9 mdr. efter 9. og 10. klasse
En central del af 95%-målsætningen er, at de elever der påbegynder en ungdomsuddannelse også fastholdes og gennemfører. Som vist i figuren er 96,4 % af de unge i Aarhus Kommune, som er påbegyndt en ungdomsuddannelse,
fortsat er i gang med en ungdomsuddannelse ni måneder efter, de har forladt folkeskolen. Frafaldet efter ni måneder er
således på 3,6% i Aarhus mod 4,8% på landsplan.

3.29

Fastholdelse i ungdomsuddannelse 9 mdr. efter 9. og 10. klasse
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Forventet fuldførelse af ungdomsuddannelse ifølge profilmodellen
Den nationale profilmodel er en matematisk model for, hvor stor en andel af eleverne der forventes at fuldføre mindst
en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter afsluttet 9. klasse. Som det fremgår af figuren, ligger Aarhus med 78,9%
på niveau med landsgennemsnittet. Der er en vis forskel på køn, idet tallet dækker over en forventning om, at 75% af
drengene og 83% af pigerne gennemfører en ungdomsuddannelse inden for 6 år.
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Andel elever, der forventes at fuldføre mindst en ungdomsuddannelse inden for 6 år
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3.3 SUNDHED OG TRIVSEL PÅ
6-18-ÅRSOMRÅDET
Med det afsæt, at sundhed, trivsel og
livsglæde er nogle af de vigtigste elementer i et godt barne- og ungdomsliv,
har byrådet besluttet, at sundhed og
trivsel er et mål for børnene og de unge.
Livsstilsvaner grundlægges tidligt i livet,
og fysisk og psykisk sundhed har direkte sammenhæng med barnets og den
unges muligheder for at udvikle sig og
lære. Derfor er der i Aarhus Kommunes
undervisnings- og fritidstilbud fokus på
sundhed og trivsel som en integreret del
af børnenes og de unges hverdag.
I dette afsnit belyses trivslen og sundheden blandt børnene og de unge med
afsæt i data fra elevtrivselsmålingen
samt data fra sundhedsplejen og tandplejen.

3.3.1 Trivsel
Det overordnede nationale
trivselsindeks
Trivsel har betydning for både den enkelte elev og for de sociale fællesskaber,
ligesom trivsel er en afgørende betingelse for et godt læringsmiljø.
Gode kammeratskaber, en god ledelse af klasserummet og et harmonisk
undervisningsmiljø er faktorer, der kan
være med til at fremme elevernes lyst til
og muligheder for at lære.20
Det nationale resultatmål er, at:

66

Trivslen i folkeskolen
skal styrkes.

Indikatoren ’Faglig trivsel’ består af 8 spørgsmål. Spørgsmålene
omhandler elevernes oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne.

Den obligatoriske spørgeramme for
trivselsmålingen består af 40 spørgsmål
for elever på mellemtrinnet og i udskolingen, mens elever i indskolingen får 20
mere enkle spørgsmål.
Der er udviklet fire overordnede indikatorer, som er lavet som indeks på
baggrund af spørgsmål, som måler den
samme underliggende holdning hos
eleverne. Da der er anvendt forskellige
spørgeskemaer henholdsvis for 0.-3.
klasse og for 4.-9. klasse, kan resultaterne ikke sammenlignes direkte.

Indikatoren ’Ro og orden’ består af 4 spørgsmål. Spørgsmålene
omhandler elevens oplevelse af ro og støj i klassen samt klasseledelse.

20

Indikatoren ’Social trivsel’ består af 10 spørgsmål. Spørgsmålene
omhandler elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og
fællesskabet, samt tryghed og mobning.
Indikatoren ’Støtte og inspiration i undervisningen’ består af 7
spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af motivation
og medbestemmelse samt af lærernes hjælp og støtte.

Undervisningsministeriet (2014): ”Anbefalinger fra ekspertgruppen om elevers trivsel i folkeskolen i relation til nationale trivselsmålinger”.
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De overordnede trivselsindikatorer, 4.-9. klasse 2016/17
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Elevernes samlede vurdering af deres trivsel inden for de fire dimensioner
viser, at den højeste vurdering findes
inden for ’social trivsel’, mens laveste
trivsel findes inden for ’støtte og inspiration i undervisningen’. Eleverne
i Aarhus ligger på niveau med gennemsnittet på landsplan, dog således
at Aarhus ligger 0,1 over landsgennemsnittet i faglig trivsel og 0,1 under
landsgennemsnittet i støtte og inspiration i undervisningen.
Der er i Aarhus generelt status quo
i forhold til målingen i 2016, dog med
undtagelse af dimensionen ’ro og orden’, som er steget med 0,1 point siden sidste år.
Inden for indikatorerne ’faglig trivsel’, ’ro og orden’ og ’social trivsel’ er
elevvurderingerne gennemsnitligt stort

Hele landet

set konstante på tværs af klassetrin.
Men bag gennemsnittet for indikatoren ’støtte og inspiration i undervisningen’ findes en forskel på tværs af klassetrin, således at elevernes trivsel inden
for denne dimension mindskes i takt
med elevernes alder. Den gennemsnitligt lavere trivsel henover skoleforløbet
på spørgsmålene inden for denne indikator er også gældende på landsplan.
De syv spørgsmål, der er indeholdt
i ovenstående indikator, omhandler
elevernes oplevelse af motivation og
medbestemmelse samt af lærernes
hjælp og støtte. Der er en tendens til,
at drengene er mere kritiske end pigerne på disse spørgsmål.
Der er således – særligt i udskolingen – grund til at være opmærksom
på denne udfordring i arbejdet med

Tabel 3.4: Andelen af forældre til børn i 0. klasse, der oplever at barnet altid eller for det meste...

...er glad for at gå i skole

2015/16

2016/17

95%

95%

Støtte og inspiration

2017/18

96%

understøttelse af elevernes fortsatte
motivation for læring, herunder ikke
mindst for drengene.

Trivsel i skolen og klubben
De første systematiske indikationer på
børnenes trivsel i folkeskolen genereres
via forældrenes svar på en række trivselsspørgsmål om barnet i forbindelse
med en sundhedssamtale med skolesundhedsplejen i 0. klasse, hvor barnets
generelle udvikling og trivsel drøftes i
fællesskab. Resultaterne viser, at langt
de fleste forældre tilkendegiver, at børnene i 0. klasse oplever en god skolestart. Således svarer 96 % af forældrene, at barnet altid eller for det meste er
glad for at gå i skole.
I elevtrivselsmålingen indgår der ligeledes en række konkrete spørgsmål om
elevernes trivsel. Et af de spørgsmål,
der indfanger elevernes generelle trivsel i skolen, handler om, hvorvidt de er
glade for deres skole. 77 % af eleverne
i 4.- til 9. klasse svarer, at de tit eller
meget tid er glade for skolen, hvilket
er på niveau med landsgennemsnittet.
Der har både i Aarhus og på landsplan
været en positiv udvikling over de seneste tre skoleår.
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I elevtrivselsmålingen indgår der desuden et enkelt spørgsmål om elevernes
trivsel i SFO. Her svarer 97 % af eleverne i 0.-4. klasse i 2017, at de er ’meget
glade’ (67 %) eller ’glade’ for SFO’en
(30 %). Dette er på niveau med tidligere skoleår.
I klubtrivselsmålingen indgår der en
række spørgsmål om klubmedlemmernes trivsel i klubben. Her svarer 91 % af
klubmedlemmerne, at de ’tit’ eller ’meget tit’ er glade for klubben. Der findes
ikke sammenlignelige tal fra tidligere
skoleår.
En analyse af data fra hhv. elevtrivselsmålingen 2017 og klubtrivselsmålingen 2017 indikerer, at klubtilbuddet kan gøre en positiv forskel for de
elever, der ikke trives i skolen. Således
er 78,5% af de klubmedlemmer, som
’sjældent’ eller ’aldrig’ er glade for skolen, til gengæld ’tit’ eller ’meget tit’ glade for deres klubtilbud (130 besvarelser
indgår i analysen). Det hører dog med
til billedet, at tilfredsheden med klubtilbuddet er højere (90,9%) hos den samlede gruppe af klubmedlemmer.

3.32

Alle skoler i Aarhus Kommune har tilknyttet en sundhedsplejerske.
Sundhedsplejersken undersøger barnet og snakker med barn og forældre om trivsel, sundhed og livsstil.
I indskolingen bliver børnene målt, vejet, syns- og høreprøvet, og børnene bliver undervist i forskellige sundhedsrelevante emner, for eksempel hygiejne, mad, bevægelse og afslapning.
På mellemtrinnet kan der undervises i emner som pubertet, sund
livsstil, trivsel og mobning. Alle børn i 6. klasse tilbydes en individuel
sundhedssamtale og undersøgelse.
I udskolingen arbejder sundhedsplejersken sammen med skolens lærere om at sikre, at alle skolebørn modtager undervisning om seksualitet og andre sundheds- og trivselsrelaterede emner. I 9. klasse får
den unge tilbud om en udskolingssamtale og -undersøgelse af sundhedsplejersken.
I den seneste forældretilfredshedsundersøgelse i 2017 har i alt 74 % af
forældrene svaret, at de samlet set er ’tilfredse’ eller ’meget tilfredse’
med skolesundhedsplejens undersøgelse af og samtale med barnet.

Elevernes svar på spørgsmålet: ”Er du glad for din skole?”
(alle elever i 4.-9. klasse)
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Hvad betyder mest for trivslen i skolen og klubben?
Der er foretaget en statistisk analyse af, hvilke forhold der har den største betydning for hhv.
elevernes trivsel i skolen og klubmedlemmernes trivsel i klubben. I tabellen er vist de tre
enkeltspørgsmål, som har den stærkeste statistiske sammenhæng med det overordnede spørgsmål
om skoletrivsel for elever i 4.-9. klasse. Generelt er det spørgsmålene inden for ’social trivsel’, der
betyder mest for, om eleverne er glade for skolen.

Tabel 3.5 Spørgsmål med størst betydning for elevernes overordnede skoletrivsel i 4.-9. klasse

Betydning

Spørgsmål

1

Er du glad for din klasse?

2

Jeg føler, at jeg hører til på min skole.

3

Hvor ofte føler du dig tryg i skolen?

Note: Relative weight analyse på baggrund af data fra elevtrivselsmålingen 2017. Skoletrivsel er målt ved elevernes svar på
spørgsmålet ”Er du glad for din skole?”.

Tabel 3.6 Spørgsmål med størst betydning for elevernes overordnede klubtrivsel

Betydning

Spørgsmål

1

Jeg lærer nye ting i klubben.

2

Jeg lærer mere om mig selv i klubben - hvad jeg er god til, og hvad jeg ikke er så god til.

3

Er du og dine kammerater med til at bestemme, hvad I skal lave i klubben?

Note: Relative weight analyse på baggrund af data fra klubtrivselsmålingen 2017. Klubtrivsel er målt ved elevernes svar på
spørgsmålet ”Er du glad for din klub?”.
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ELEVERNES PERSONLIGE
KOMPETENCER
Jf. børne- og ungepolitikken lægger
både faglige kompetencer og personlige kompetencer et solidt fundament
for læring, udvikling og trivsel. Børn og
unge skal udvikle faglige kompetencer,
samtidig med at de udvikler ihærdighed,
vedholdenhed og robusthed.
Det er i dag generelt anerkendt, at
de faglige kompetencer spiller sammen

3.33

eleverne svarer, at de tit eller meget tit
kan finde en løsning på problemer, bare
de prøver hårdt nok, hvilket er på niveau
med 2016, men under niveauet fra 2015.
Der er en klar tendens til, at jo ældre
eleverne er, jo mere tilbøjelige er de til
at vurdere, at de tit eller meget tit kan
finde en løsning på problemer, bare de
prøver hårdt nok.
Således er det 75 % af eleverne i 9.
klasse mod 52 % i 4. klasse.

Elevernes svar på spørgsmålet: ”Hvor tit kan du finde en løsning på problemer,
bare du prøver hårdt nok?” (alle elever i 4.-9. klasse)
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En analyse af data fra elevtrivselsmålingen 2017 viser en klar sammenhæng
mellem elevernes selvoplevede evne til
problemløsning og samarbejde og deres faglige niveau målt ved elevernes
karaktergennemsnit ved 9. klasseprøverne. Som det fremgår af figurerne,
findes der en klar sammenhæng mellem
både samarbejdsevne og karaktergennemsnit, og særligt mellem problemløsningsevne og karaktergennemsnit.
Hvad angår samarbejdsevne fremgår
det, at de elever, der ’tit’ eller ’meget
tit’ er gode til at samarbejde med andre,
opnår et karaktergennemsnit på 7,5 ved
afgangsprøverne i 9. klasse, mens elever, der ’aldrig’, ’sjældent’ eller ’en gang
imellem’ er gode til at samarbejde med
andre, opnår et karaktergennemsnit på
6,7. Hvad angår problemløsningsevne, er karaktergennemsnittet for de to
grupper hhv. 7,7 og 6,4.
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med de personlige og sociale kompetencer. Det betyder, at de personlige og
sociale kompetencer på en og samme
tid kan være en forudsætning for udvikling af faglige kompetencer og et resultat af disse kompetencer.
Figur 3.33 tager afsæt i data fra elevtrivselsmålingen og omhandler elevernes
oplevelse af problemløsningsevne, som
kan give en indikation af elevernes vedholdenhed og robusthed. I alt 64 % af
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Det er dog vigtigt at være opmærksom
på, at analysen ikke kan sige noget om,
hvorvidt det er de personlige og sociale
kompetencer, der påvirker det faglige niveau, eller om sammenhængen går den
modsatte vej.
Tidligere analyser har desuden vist
en stærk sammenhæng mellem stærke (selvoplevede) personlige og sociale
kompetencer og hhv. lavt elevfravær og
uddannelsesparathed.

Elevfravær
Børnenes og de unges fremmøde i skolen er en væsentlig forudsætning for
deres læring, trivsel og sociale relationer.
Undersøgelser viser, at elevernes fravær
i skolen er et af de stærkeste tegn på
mistrivsel, og at et højt fravær i skolen
har negative konsekvenser for den enkelte elevs faglige udbytte og øger risikoen
for fravær og frafald på en efterfølgende
ungdomsuddannelse.21 Også i Aarhus kan
der findes en klar sammenhæng mellem
fravær i skolen og elevernes faglige udbytte. Analyser har vist, at elever med højt
fravær generelt får lavere karakterer ved
9. klasseprøverne og dermed har dårligere forudsætninger for at påbegynde og
gennemføre en ungdomsuddannelse.
Samtidig underbygger analyser, at
der er en sammenhæng mellem elevernes fravær og deres trivsel. Elever med
opmærksomhedskrævende
fraværsmønster trives således dårligere end
21

Samarbejdsevne:
Jeg er god til at samarbejde med andre.
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Karaktergennemsnit
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Problemløsningsevne: Hvor tit kan du
finde en løsning på problemer, bare du
prøver hårdt nok?

Aldrig, sjældent eller
en gang imellem(435 elever)

gennemsnittet, og jo flere fraværsdage,
desto dårligere trivsel.
I relation til elevfravær er målsætningen
i Aarhus Kommune, at:

Elevernes samlede
gennemsnitlige fravær skal
være under 6 % om året, og
andelen af elever med opmærksomhedskrævende fraværsmønster skal falde med
1,5 procentpoint om året.

Tit eller meget tit
(1.486 elever)

Elevernes samlede gennemsnitlige
fravær ligger i Aarhus på 5,4 %. Dette
er lidt under landsgennemsnittet på 5,7
%. Målsætningen for det gennemsnitlige fravær er således indfriet. Opgjort
i antal fraværsdage var der gennemsnitligt 10,9 fraværsdage i alt pr. elev,
fordelt på 5,4 sygefraværsdage, 3,1
fraværsdage med tilladelse og 2,3 fraværsdage uden tilladelse. Det gennemsnitlige fravær har ligget nogenlunde
stabilt på mellem 5 og 6 % gennem en
årrække.

3.36
Fravær med tilladelse

FIGUR

Fravær uden tilladelse
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50%
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Fraværet fordelt på kategorier, 2016/17

Se fx Egelund og Rangvid (2004): ”PISA København” og Rambøll for Undervisningsministeriet (2011): ”Kortlægning af elevfravær i de nordiske lande”
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Der skal løbende foretages en vurdering af, om en elevs fravær er opmærksomhedskrævende, så skolen tidligt kan
forebygge, at fraværet får konsekvenser
for den enkelte elevs trivsel, læring og
udvikling.
Opmærksomhedskrævende fravær er,
når en elev har 11 eller flere fraværstilfælde det seneste skoleår og/eller mere end
10 % samlet fravær det seneste skoleår.
Andelen af elever med opmærksomhedskrævende fraværsmønster er steget lidt fra 2015/16 til 2016/17, hvorfor
målsætningen ikke er indfriet på dette
område. I alt 18,9 % af de aarhusianske
folkeskoleelever har et opmærksomhedskrævende fraværsmønster. Mens det er
18,0 % af eleverne i almenklasserne, er
det 34,9 % af eleverne i specialklasser og
29,9 % af eleverne i modtagelsesklasser.
Som vist i figur 3.37 er det primært i udskolingen, at andelen med opmærksomhedskrævende fravær er steget.
En analyse viser, at det opmærksomhedskrævende fraværsmønster er en
stærk risikoindikator allerede fra 0. klasse for senere opmærksomhedskrævende
fravær ved afslutningen af skoleforløbet.

FRAVÆRSKATEGORIER
Ifølge bekendtgørelsen om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen skal elevernes fravær registreres på én af tre kategorier.
Kategorien sygdomsfravær skal benyttes i situationer, hvor en elev er
fraværende på baggrund af sygdom.
Kategorien lovligt fravær skal benyttes i situationer, hvor en elev
ekstraordinært har fået fri. Elevens lærer kan godkende fravær ifm.
eksempelvis en begravelse el.lign. Perioder længere end én dag skal
godkendes af skolens ledelse.
Kategorien ulovligt fravær skal benyttes i to forskellige situationer.
Dels hvis skolens ledelse på baggrund af en konkret individuel vurdering ikke kan godkende den ekstraordinære frihed. Det skal her bemærkes, at skolerne er forpligtet til at orientere relevante myndigheder ift. eventuelle offentlige ydelser, hvis en elev har ulovligt fravær af
mere end én uges varighed (bekendtgørelse om børne- og ungeydelsen
mfl.). Da tilbageholdelse af børnepenge forudsætter et forældrepålæg,
betyder det i praksis, at skolen skal sende en underretning, hvis eleven har mere end en uges ulovligt fravær. Foruden ikke-godkendt ferie
omfatter ulovligt fravær også situationer, hvor hverken skolen eller
forældrene er bekendt med årsagen til elevens fravær.

3.37
Andel elever i 0.-9. klasse
med opmærksomhedskrævende fraværsmønster
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Således havde en elev med opmærksomhedskrævende fraværsmønster i 0.
klasse hele 43 % sandsynlighed for at
have et opmærksomhedskrævende fraværsmønster i 9. klasse (se figur 3.38).
Risikoen holder sig på nogenlunde samme niveau i resten af indskolingen, hvorefter den stiger kontinuerligt på mellemtrinnet og særligt i udskolingen frem til
8. klasse. Det understreger vigtigheden
i en tidlig opsporing og indsats i forhold
til at nedbringe det opmærksomhedskrævende fraværsmønster.
Et højt fravær i skolen kan være et
tegn på, at børnene og de unge ikke
trives. Det er dermed også en gruppe af
børn og unge, som fritids- og ungdomsskoleområdet skal have en særlig opmærksomhed på, jf. ”Plan for fritids- og

Sandsynlighed for at have et opmærksomhedskrævende
fraværsmønster i 9. klasse i 2016/17, hvis en elev havde et opmærksomhedskrævende mønster på et givent tidligere klassetrin
(ekskl. special- og modtagelsesklasser)

3.38
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Note: Eksempel: En elev med et opmærksomhedskrævende fraværsmønster i 0. klasse havde 43 % sandsynlighed for at have
et opmærksomhedskrævende fraværsmønster i 9. klasse (9 år senere)

Skolelederne modtager månedligt en mail-advisering med en liste over de
elever, hvis fravær har et mønster, der kalder på opmærksomhed.
En elev har opmærksomhedskrævende fravær, hvis han/hun har: 1
•	
11 eller flere fraværstilfælde det seneste skoleår
•	
10% samlet fravær det seneste skoleår
Der kan være mange grunde til, at en elev i en periode er fraværende. Det er
derfor ikke ensbetydende med, at det faktisk er bekymrende. Det er skoleledelsen opgave i samarbejde med klasselæreren/klasseteamet at vurdere, om
den konkrete elevs fravær giver anledning til bekymring. Hvis dette er tilfældet, skal der udarbejdes en handleplan i samarbejde med elevens forældre.
Afhængigt af problemstillingen bør man også overveje, om f.eks. PPR eller
Socialforvaltningen bør inddrages.
Inddragelse af PPR sker altid via den lokale PPR-psykolog. Inddragelse af
Socialforvaltningen sker som udgangspunkt altid via netværksmødet. Netværksmødet kan også fungere som en underretning, men hvis der er tale om
akut bekymring, bør inddragelsen ikke afvente et eventuelt møde.
Hvis en skole er i tvivl, om hvilke tilbud, der findes i forbindelse med en fraværsproblematik, kan man altid rette henvendelse til skolens PPR-psykolog.
1) Den liste, som skolelederen modtager, inkluderer også elever, der har haft enten:
•	
10% ulovligt fravær den seneste måned

59%

40%

OPFØLGNING PÅ
OPMÆRKSOMHEDSKRÆVENDE FRAVÆR

•	
4 eller flere fraværstilfælde den seneste måned

54%

ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune” fra 2016.
En analyse af de elever, som havde et
opmærksomhedskrævende fravær, viser
i den forbindelse, at 4 ud af 10 elever
(38,5 %) med opmærksomhedskrævende fravær i alderen 11-17 år var indskrevet i en klub i 2016/17. Det er en stigning
fra hhv. 32,5 % i 2014/15 og 36,3 % i
2015/16. Andelen er størst for de yngre
elever med opmærksomhedskrævende
fravær (11-13 år), hvor lidt under halvdelen (44,6 %) var indskrevet i klub. Blandt
de ældre elever med opmærksomhedskrævende fravær (14-17 år) var omkring
en tredjedel (32,7 %) medlem af en klub.

Kriminalitet blandt børn og unge i
Aarhus Kommune
Kriminalitet er et af de tydeligste tegn
på risikoadfærd og kan være forbundet
med store konsekvenser for individet
selv og for andre.
I Aarhus Kommune sker den aktive
indsats for at forebygge ungdomskriminalitet i et samarbejde mellem Børn og
Unge, Sociale forhold og Beskæftigelse
samt Østjyllands Politi.
Fundamentet for det kriminalpræventive arbejde er den indsats, der dagligt leveres af såvel forældre, lærere og
pædagoger, som arbejder for at skabe
gode og trygge rammer for børnene og
de unge, samt andre professionelle, som
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træder til, når et barn eller en ung har
det svært. Denne brede forebyggende
indsats er for det store flertal af de aarhusianske børn og unge nok til at sikre,
at de trives i sådan grad, at de ikke påbegynder en kriminel løbebane.
Som det fremgår af figuren, har ungdomskriminaliteten i Aarhus Kommune
været faldende i en årrække, således at
antallet af sigtelser er halveret på en tiårs periode. I 2016 er der registreret 698
sigtelser fordelt på 377 sigtede i alderen
10-17 år. Således er relativt få børn og
unge i løbet af deres barndom eller ungdom involverede i kriminelle forhold.
Som følge af Folketingets vedtagelse
af den såkaldte ’Ungepakke’ i 2010 skal
kommunerne som en del af en sammenhængende børne- og ungepolitik udarbejde en plan for en sammenhængende
indsats i forhold til ungdomskriminalitet.
Inden for rammerne af Forebyggelsesstrategien udarbejdes i Aarhus en årlig
handlingsplan i regi af Lokalråd Aarhus
SSP i et samarbejde mellem Østjyllands
Politi og Aarhus Kommune.
Denne organisering udgør også rammerne for samarbejdet omkring forebyggelse af radikalisering af unge, hvor

3.39

indsatsen er suppleret med en tværsektoriel og tværfaglig arbejdsgruppe med
særlig viden om radikalisering.

3.3.2 Sundhed og sunde vaner
Med afsæt i børne- og ungepolitikken
er kernen i det sundhedsfremmende
og forebyggende arbejde i Aarhus at
fremme børn og unges trivsel og udvikling samt reducere ulighed i sundhed. Sundhedsadfærden har afgørende indflydelse på helbred og trivsel
generelt. Det gælder eksempelvis graden af fysisk aktivitet, gode spisevaner,
tandsundhed, søvnvaner og uhensigtsmæssige vaner i forhold til alkohol og
rygning.
Sundhedsadfærden er således et
vigtigt tegn på barnets og den unges
samlede trivsel og sundhed, herunder
mulige risikofaktorer. Undersøgelser
tyder på, at den sundhedsadfærd, som
er grundlagt i barndommen og ungdommen videreføres ind i voksenlivet.
Endelig er sundhedsadfærd stærkt
påvirkelig, og det betyder, at det er
muligt at påvirke børn og unges sundhedsadfærd – både i positiv og negativ
retning.22

Motion og bevægelse
Motion og bevægelse er en del af en
sund opvækst og er gavnligt for kredsløb, stofskifte, vægtkontrol, balance, trivsel og læring mv. Sundhedsstyrelsen anbefaler fysisk aktivitet i mindst 1 time om
dagen – og vel at mærke fysisk aktivitet,
som ligger ud over almindelige kortvarige
dagligdags aktiviteter, og som er af moderat til høj intensitet i perioder af mindst
10 minutters varighed.
Knap 49 % af eleverne i 4.-9. klasse
dyrker således sport og motion mindst
4 timer om ugen uden for skoletiden,
hvilket er lidt mere end i 2015/16, men
samtidig lidt under niveauet fra før folkeskolereformen. Det er i tråd med en
national undersøgelse, der viser, at eleverne i gennemsnit bruger lidt mindre
tid på fritidsaktiviteter end tidligere.23
Udover børnenes og de unges sport
og motion uden for skoletid, skal de
også bevæge sig som en del af skoledagen. Med henblik på at fremme elevernes sundhed, trivsel og koncentration
skal undervisningstiden tilrettelægges
sådan, at eleverne får motion og bevægelse i gennemsnitligt 45 minutter i
løbet af hver skoledag. Alle former for

Ungdomskriminalitet: Antal sigtede/sigtelser blandt
de 10-17-årige med bopæl i Aarhus Kommune
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KRIMINALITETSFOREBYGGELSE OG ANTIRADIKALISERING
Et udsnit af de eksisterende forebyggende indsatser, som retter sig
mod alle børn og unge, inkluderer blandt andet:

I Aarhus kommune er det målsætningen,
at:

Andelen af overvægtige børn
og unge i 0., 6. og 9. klasse
skal være under 15 %.

Social Pejling
Social Pejling er et tilbud til alle kommunens 5. klasser, som sigter på at
forebygge risikoadfærd gennem italesættelse af såkaldte ’flertalsmisforståelser’. Med indsatsen adresseres den mekanisme, at mennesket
er et socialt væsen, der i de fleste tilfælde søger at passe ind i en social
sammenhæng ved at efterligne, hvad andre (flertallet) gør.
Menneskers adfærd påvirkes således af, hvad man tror andre gør og
derved forventer af én. Undersøgelser har dog vist, at det billede mennesker har af andre, ikke altid er retvisende. Ved at udfordre dette
billede af flertallet, bliver det således muligt at arbejde med eksempelvis unges tilgang til rygning og alkohol, som er eksempler på risikoadfærd.

Samtale mellem generationer
Med indsatsen Samtale mellem generationer sættes der fokus på risikoadfærd og social kapital gennem dialog på tværs af de unge og
deres forældre. Målgruppen er eleverne i 7. og 8. klasse og deres forældre, der mødes og drøfter temaer som venskab og mobning, fester
og alkohol – og hvad der ellers rører sig i den konkrete elev-/forældregruppe. Dialogmøderne faciliteres af et instruktørkorps på 14 medarbejdere på tværs af Aarhus Kommune og Østjyllands Politi.

Dialogbaserede workshops om radikalisering og diskrimination
Aarhus Kommune har sammen med Østjyllands Politi siden 2012 gennemført cirka 280 dialogbaserede workshops om radikalisering og
diskrimination i folkeskolens 9. og 10. klasser samt på ungdomsuddannelser. På disse workshops drøftes religiøs og politisk radikalisering
og ekstremisme. Der arbejdes også med klassens trivsel og fællesskab,
og hvilken betydning diskrimination kan have i forhold til at starte en
eventuel radikaliseringsproces.

bevægelse i skolen skal samtidig have et
pædagogisk sigte.
I den forbindelse svarer 36,9 % af
eleverne på mellemtrinnet og i udskolingen, at de i skoletiden i 4 timer om
ugen eller derover bevæger sig, så de
sveder eller bliver forpustede. Mens lidt
flere elever er fysisk aktive sammenlignet med 2015/16, er eleverne tilsyneladende lidt mindre fysisk aktive i løbet
af en skoledag end for to år siden. Der
er således anledning til fortsat fokus på
motion og bevægelse, herunder særligt
i udskolingen, hvor under en tredjedel af

eleverne svarer, at de bevæger sig så de
sveder eller bliver forpustede minimum
4 timer om ugen i skoletiden.

Overvægt
Overvægt har en lang række helbredsmæssige og psykosociale konsekvenser, og er en alvorlig risikofaktor for
den enkeltes sundhed og trivsel. Med
afsæt i Aarhus Kommunes forebyggelsesstrategi har Børn og Unge således
opmærksomhed på overvægt i arbejdet
med at forebygge mistrivsel og marginalisering.

Som det fremgår af figuren ligger 0.
klasseeleverne inden for målsætningen,
mens målsætningen fortsat ikke er indfriet for 6. og 9. klasseleverne. Som det ses,
er der en svagt faldende kurve i 0. klasse,
en nogenlunde stabil kurve i 6. klasse og
en stigende kurve i 9. klasse.
En analyse viser, at overvægt i indskolingen i høj grad hænger ved gennem
skoletiden, hvilket understreger vigtigheden i den tidlige indsats og opmærksomhed. Således er hele 70 % af de børn,
der er overvægtige ved indskolingsvejningen, ligeledes overvægtige ved vejningen i 6. klasse.
Til sammenligning er 9,1 % af de børn,
der ikke var overvægtige ved indskolingsvejningen blevet overvægtige frem mod
vejningen i 6. klasse.
Det betyder med andre ord, at et barn,
der er overvægtigt ved indskolingsvejningen, har 7,7 gange så stor risiko for også
at være overvægtig frem mod 6. klasse
– sammenlignet med et barn, der ikke er
overvægtig ved indskolingsvejningen.
Sandsynligheden for, at et barn fastholdes i overvægt er væsentlig større,
hvis barnet er overvægtig ved indskolingsvejningen i forhold til 9-10 måneders-vejningen. Ved overvægt i 9-10-måneders alderen har barnet således,
sammenlignet med et ikke-overvægtigt
barn, 'kun' 3,1 gange så stor risiko for
fortsat at være overvægtig ved indskolingsvejningen.
Ser man på børnenes modersmål,
fremgår det, at andelen af overvægtige er markant større blandt børn med
dansk som andetsprog, end blandt
børn med dansk som modersmål.
En analyse viser desuden en klar sammenhæng mellem overvægt og mobning. Når der kigges nærmere på den
elevgruppe, der oplever mobning, ses
en tendens til, at jo mere overvægtige
eleverne er, desto større er risikoen for,
at de oplever at blive udsat for mobning.
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Rygning og alkohol
Rygning og et stort alkoholforbrug kan
med tiden medføre sundhedsproblemer og mistrivsel, og betragtes som
tegn på risikoadfærd hos de unge. Med
afsæt i Aarhus Kommunes forebyggelsesstrategi er det i arbejdet med denne
type risikoadfærd vigtigt at styrke de
beskyttende faktorer og mindske risikofaktorerne.
De seneste tal fra elevtrivselsmålingen
vedr. elevernes alkoholforbrug viser, at
ca. 18 % af eleverne i 9. klasse har været fulde mere end 10 gange, hvilket er
lidt mindre end i skoleåret 2015/16. Til
sammenligning har ca. 49 % af eleverne
i 9. klasse aldrig prøvet at være fulde.
Tilsvarende viser elevtrivselsmålingen,
at 5,3 % af 9. klasseeleverne ryger hver
dag, hvilket er udtryk for et lille fald fra
5,9 % året før. Til sammenligning er det
ca. 81 % af eleverne, der aldrig ryger.

EFFEKT AF FYSISK AKTIVITET I SKOLEN
Hvis elevernes samlede fysiske aktivitetsniveau øges, bliver de ikke
alene sundere, men det kan også have en positiv effekt på deres læring. Det dokumenteres i en omfattende rapport fra Vidensråd for
Forebyggelse, der har samlet den videnskabelige litteratur om effekten af fysisk aktivitet i skoleregi på læring, trivsel og sundhed.
Rapporten konkluderer, at der er stærk evidens for, at fysisk aktivitet
har stor betydning for børns sundhed.24 Der er desuden evidens for,
at fysisk aktivitet kan fremme børns kognition og faglige præstation.
Dertil kommer, at fysisk aktivitet overordnet har en positiv effekt
på børns trivsel, men de sociale og pædagogiske omstændigheder
under afviklingen af aktiviteten er af betydning for denne sammenhæng. Rapporten anbefaler bl.a., at skoler med fordel kan satse på
at øge elevernes samlede fysiske aktivitetsniveau, fx ved at integrere
og understøtte muligheder for aktive pauser, fysisk træning, bevægelse integreret i undervisningen, idrætsfaget, fri leg/pauser og aktiv
transport.
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Andel overvægtige elever
(inkl. elever på frie grundskoler mv.)

FIGUR

20%

18,4%

15%

17,9%

16,2%

16,5%

15,8%

16,5%

10,5%

11,5%

10,9%

10,5%

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

15,5%
10%

11,9%

11,6%

2011/12

2012/13

18,8%

18,0%

17,0%

16,6%

15,3%

5%

0%

0. klasse

76

24

Vidensråd for forebyggelse (2016): ”Fysisk aktivitet – læring, trivsel og sundhed i folkeskolen”
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Andel elever i 9. klasse, der har været fulde mere end 10 gange
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Andel elever i 9. klasse, der ryger hver dag
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Det er vigtigt at være opmærksom på,
at tallene for elevernes alkohol- og rygevaner fra perioden 2009/10 til 2014/15
ikke umiddelbart kan sammenlignes med
tallene fra 2015/16 og 2016/17. Det skyldes, at tidspunktet for dataindsamlingen
er flyttet til ca. tre måneder senere på
skoleåret (fra oktober til januar-februar),
hvor eleverne på besvarelsestidspunktet
derfor gennemsnitligt er ca. 3 mdr. ældre.

Tandsundhed
Børnenes og de unges tandsundhed er
vigtig i sig selv og kan desuden være en
indikator på graden af trivsel og sundhed.
Til eksempel viser en analyse, at der er en
klar sammenhæng mellem overvægt og
antal huller i tænderne, hvor andelen af
overvægtige er mere end dobbelt så høj
blandt 15-årige med mange huller i tænderne (38 %) end blandt 15-årige med
få eller ingen huller i tænderne (18 %).
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Andel 15-årige uden huller og med mange huller
(alle med bopæl i Aarhus Kommune)

100%
80%
60%

63,4%

64,5%

64,9%

6,9%

6,1%

5,8%

5,2%

5,0%

3,8%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

40%
20%
0%

Uden huller

Mange huller (>6)

I forhold til tandsundhed har Aarhus
Kommune en målsætning om, at:

Andelen af 15-årige uden
fyldninger i tænderne skal
være over 50 %, og andelen
af 15-årige med mange huller
(>6) skal være under 10 %.
Tandsundhedstallene viser en samlet positiv stigning i andelen af 15-årige uden fyldninger fra 57,6 % i 2012
til 69,7 % i 2017. I tillæg er andelen
af 15-årige med mange huller reduceret fra 6,9 % i 2012 til 3,8 % i 2017.
Tandsundheden har således udviklet
sig positivt over de seneste år – og Aarhus Kommune ligger fortsat bedre end
landsgennemsnittet.

Ophobning af sund og usund adfærd
I de foregående afsnit er de enkelte
sundhedsindikatorer gennemgået hver
for sig. I dette afsnit præsenteres en
samlet analyse af elevernes sundhedsadfærd. Formålet med analysen er at
undersøge, hvor mange elever i 9. klasse, der har en ophobning af henholdsvis
sund og usund adfærd. Analysen sammenstiller vægtdata, tandsundhedsdata
samt data fra elevtrivselsmålingen 2017.
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TANDPLEJENS TIDLIGE FOREBYGGENDE
INDSATS 6-18 ÅR
Tandplejen arbejder med at fremme sundhed og forebygge sygdom i tænder, mund og kæber. I samarbejde med skolerne tilbydes børn og unge i skolealderen bl.a. undervisning i små og store
grupper om hjemmetandpleje og sunde mad- og drikkevaner, og
Tandplejen deltager gerne i lokale, tværfaglige sundhedsfremmende aktiviteter.
Gennem skolealderen inviteres børn og unge til tandeftersyn, forebyggelse og behandling efter individuelle behov. Mindst indtil 12års alderen prioriteres et tæt samarbejde med forældrene, og ved
alle undersøgelser lægges der en individuel plan for forebyggelse
og evt. behandling, inkl. vejledning til barnet/den unge og forældrene efter behov. Endelig har tandplejen en række indsatser for
de mest udsatte børn i Aarhus.
I den seneste forældretilfredshedsundersøgelse i 2017 har 79 % af
forældrene tilkendegivet, at de samlet set er ’tilfredse’ eller ’meget
tilfredse’ med tandplejen. Samtidig er 77 % af forældrene ’tilfredse’ eller ’meget tilfredse’ med det samarbejde, de har med Tandplejens personale om barnets tandsundhed.
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I analysen opereres der med to forskellige modeller – en ’sundhedsmodel’
og en ’risikomodel’. Risikomodellen er
et udtryk for ophobning af usund adfærd, mens sundhedsmodellen er et
udtryk for ophobning af sund adfærd.
Analysen indeholder følgende fem indikatorer på sundhed: Vægt, tandsundhed, rygning, alkohol og motion og indfanger dermed direkte eller indirekte de
fire KRAM-faktorer (kost, rygning, alkohol og motion). For begge modeller gør
det sig gældende, at grænseværdierne
for at indgå i modellen er restriktive. Det
betyder, at ikke ret mange børn og unge
har en ophobning af flere forskellige risikofaktorer, men det betyder til gengæld
også, at hvis barnet eller den unge har
en ophobning af risikofaktorer, så er det
relativt bekymrende og noget, der bør
være særligt fokus på.
Usund adfærd defineres i risikomodellen
ved følgende karakteristika:
• Eleven er svært overvægtig
• Eleven har over 6 huller i tænderne
•	Eleven dyrker ingen sport eller motion uden for skoletiden
•	Eleven har været fuld mere end 10
gange
• Eleven ryger dagligt

Sund adfærd defineres i sundhedsmodellen ved følgende karakteristika:
•	Eleven er normalvægtig
•	Eleven har ingen huller i tænderne
•	Eleven dyrker mindst 4 timers sport
eller motion om ugen uden for skoletiden
• Eleven har aldrig været fuld
• Eleven ryger aldrig
Analysen af sundhedsmodellen viser,
at 10,5 % af eleverne har den sundest
mulige adfærd i forhold til alle fem sundhedsindikatorer. Motion uden for skoletiden er den indikator, som flest elever
falder fra på i forhold til at have en sund
adfærd på alle fem indikatorer, tæt forfulgt af indikatoren for alkoholforbrug.
En analyse af sammensætningen af
den gruppe elever, der har den sundest
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Andel elever i 9. klasse med ingen,
en eller flere indikatorer for usund adfærd
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Analysen af risikomodellen viser, at
langt størstedelen af eleverne har ingen
eller kun en enkelt indikator for usund
adfærd. Således har kun 5,9 % af eleverne i undersøgelsen en ophobning af
to eller flere risikofaktorer. Blandt disse
5,9 % af eleverne er det at have været
fuld mere end 10 gange den hyppigste
årsag til den usunde adfærd.
En analyse af sammensætningen af
den gruppe elever, der har en ophobning
af to eller flere risikofaktorer, viser, at elever med dansk som andetsprog i højere
grad har en usund adfærd (oftest pga.
rygning og alkohol). Hvad angår køn findes der ikke en nær så tydelig tendens,
om end drengene udgør en lidt større andel af de elever med usund adfærd, end
de gør af den samlede elevgruppe.

mulige adfærd i forhold til alle fem sundhedsindikatorer, viser, elever med dansk
som andetsprog i mindre grad har en
sund adfærd sammenlignet med deres
klassekammerater med dansk som modersmål. Hvad angår køn er der heller
ikke for sundhedsmodellen nogen nævneværdige forskelle mellem drenge og
piger.
Sammenholdes sundhedsmodellen
med risikomodellen tegner der sig et
billede af, at hverken den sunde eller
den usunde adfærd er ligeligt fordelt,
hvad angår modersmål. Elever i 9. klasse med dansk som andetsprog har således oftere en usund adfærd, ligesom
de mindre ofte har en sund adfærd.
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Andel elever i 9. klasse med ingen,
en eller flere indikatorer for sund adfærd
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3.4 FÆLLESSKABER PÅ 6-18 ÅRS
OMRÅDET

3.47

I Aarhus er det formuleret som mål, at alle
børn og unge er en aktiv og værdsat del
af et forpligtende fællesskab. De respekterer deres medmennesker og begår sig i
forskellighed og mangfoldighed. De deltager aktivt i samfundet som demokratiske medborgere og er bevidste om deres
medansvar for det samfund, de lever i.
Med det afsæt arbejder byens dagtilbud, skoler og klubber for, at alle børn
og unge respekterer deres medmennesker og tager personligt ansvar – og at de
indgår i ligeværdige, forpligtende fællesskaber, begår sig i forskellighed og mangfoldighed og deltager aktivt i samfundet
som demokratiske medborgere.
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Gode venskaber er en af de vigtigste ingredienser i opskriften på en god barndom og ungdom. Alle børn og unge har
brug for at indgå i sociale fællesskaber
og relationer. Andelen af børn og unge,
der har en eller flere gode venner, ligger
i 2016/17 på 98 % i indskolingen og på
97 % på mellemtrinnet og i udskolingen,
mens andelen er 98 % blandt klubmedlemmerne.
På tværs af de aarhusianske folkeskoler
og klubber er billedet således, at næsten
100 % af børnene og de unge – uanset
køn og alder – oplever, at de har mindst
en god ven. Ikke desto mindre bør der
fortsat være særlig opmærksomhed på
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giver det i særlig grad anledning til bekymring, hvis eleven samtidig mistrives
på én eller flere andre indikatorer. I en
analyse af data fra elevtrivselsmålingen
2017 er det derfor undersøgt, i hvilken
grad forskellige indikatorer for mistrivsel
”ophober” sig hos det enkelte individ.
De fire udvalgte indikatorer for mistrivsel
er ensomhed, mobning, lavt selvværd
og lav livstilfredshed. Analysen viser (figur 3.48) , at hovedparten (81,1 %) af
eleverne ikke mistrives på nogen af de
fire indikatorer, mens omkring hver ottende elev (13,3 %) oplever mistrivsel
på én af de fire indikatorer. En mindre
gruppe på 4,1 % af eleverne mistrives
på to indikatorer, mens en betydeligt
mindre gruppe på 1,4 % mistrives på
tre indikatorer. Endelig er der en meget lille gruppe på 0,1 % af eleverne
(svarende til 18 elever), som mistrives
på alle fire indikatorer. Samlet set oplever lidt under hver femte elev (18,9 %)
mistrivsel på en eller flere indikatorer.
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Elevernes svar på spørgsmålet: ”Føler du dig ensom?” (alle elever i 4. -9. klasse)
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den lille gruppe elever, som føler sig isolerede fra det sociale fællesskab, med de
negative konsekvenser, det kan have for
deres trivsel og læring.
Børn og Unges klubtilbud har en vigtig
opgave i at understøtte trivsel og fællesskaber hos alle børn og unge, men i
særlig grad i forhold til udsatte børn og
unge. Det er derfor relevant i denne sammenhæng, at en analyse af børnenes og
de unges besvarelser vedr. trivsel og venskaber viser, at tre fjerdedele af de klubmedlemmer, der ikke har en eller flere
gode venner i skolen, til gengæld har en
eller flere gode venner i klubben.
Der er en mindre gruppe af elever fra
4.-9. klasse på ca. 6 %, der tit eller meget
tit føler sig ensomme, hvilket er samme
niveau som på landsplan. Der er generelt flere piger end drenge, der oplever
ensomhed. Således er det 53 % af drengene, der aldrig oplever ensomhed, mens
det er 35 % af pigerne.
Hvis en elev mistrives på én indikator
(eksempelvis hvis eleven føler sig ensom)

Venskaber og ensomhed
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3.4.1 Fællesskaber og sociale
relationer i skolen
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Elevernes svar på spørgsmålet: ”Føler du dig ensom?”
(alle elever i 4. -9. klasse, 2017), fordelt på køn
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Mobning

3.48

Mobning udtrykker manglende respekt
for andre mennesker, og derfor anvendes
børnenes egen oplevelse af at være udsat for mobning som indikator på, hvor
rummelige fællesskaber, børnene og de
unge er en del af.
I 2016/17 tilkendegiver langt hovedparten af eleverne, at de ikke oplever at blive
mobbet. Således oplever 3 % af eleverne
i 4.-9. klasse, at de tit eller meget tit er udsat for mobning. I løbet af de seneste tre
år kan der konstateres en svag tendens til,
at færre elever oplever mobning, jf. figur
3.49. Opdeles elevernes svar efter klassetrin, er der en tendens til, at oplevelsen
af mobning er størst i 4. og 5. klasse og
aftager i takt med elevernes alder.
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Ophobning af indikatorer for mistrivsel, elever i 4.-9. klasse, 2016/17
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Oplevelsen af mobning er en af de
vigtigste indikatorer for mistrivsel, særligt hvis mobningen er vedvarende. I
en analyse af data fra elevtrivselsmålingerne i hhv. 2016 og 2017 er det
derfor undersøgt, om de elever, der
oplever at blive udsat for mobning i ét
skoleår, også oplever at blive mobbet i
det efterfølgende skoleår.
Mobning er her defineret som, at
eleven har svaret ”tit” eller ”meget tit”
på spørgsmålet ”Er du blevet mobbet i
dette skoleår?”. Resultaterne viser, at
langt hovedparten (94,6 %) af eleverne hverken er blevet mobbet i 2015/16
eller i 2016/17. En mindre gruppe på
4,9 % af eleverne (svarende til 703 elever) er blevet mobbet i enten 2015/16
eller i 2016/17, mens en betydeligt
mindre gruppe på 0,5 % af eleverne

3.51

(svarende til 67 elever) er blevet udsat
for mobning i begge skoleår.
En anden analyse indikerer, at elever
der oplever udfordringer med mobning
i skolen i de fleste tilfælde ikke oplever
problemer med mobning i klubtilbuddet. 83% de klubmedlemmer, som ’tit’
eller ’meget tit’ er blevet mobbet i skolen, oplyser til gengæld ’sjældent’ eller
’aldrig’ at være blevet mobbet i klubben.
Der skal dog tages forbehold for, at relativt få besvarelser indgår i opgørelsen
(83 besvarelser). Men analysen indikerer,
at klubtilbuddet kan gøre en forskel i
forhold til forebyggelse af mistrivsel hos
elever, der oplever mobning i skolen.

Elevernes sociale kompetencer
For at kunne navigere i en foranderlig
verden er det vigtigt, at man som barn

Elevernes svar på spørgsmålet: ”Jeg er god til at arbejde sammen med andre”
(alle elever i 4. -9. klasse)
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og ung har de grundlæggende forudsætninger for at kunne fungere som
menneske blandt andre. Man skal kunne indgå og tage ansvar i samværs- og
samarbejdsrelationer og have en personlig robusthed.
Det fremgår af figur 3.51, at i alt 73
% af eleverne vurderer, at de tit eller
meget tit er gode til at samarbejde,
mens en gruppe på 4 % giver udtryk
for, at de aldrig eller sjældent oplever
at være gode til dette. Den positive vurdering af egen evne til at samarbejde
stiger med alderen og er mest positiv
i 9. klasse.
En opdeling af svarene på køn viser,
at der generelt er flere piger (77 %) end
drenge (69 %), der oplever, at de er tit
eller meget tit er gode til at samarbejde
med andre.
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3.4.2 Medbestemmelse og
inddragelse
Med afsæt i Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik er det vigtigt, at der
arbejdes med inddragelse på måder, der
passer til alderen, indflydelse på eget liv
samt medbestemmelse og udfoldelsesmuligheder for alle. Det er således vigtige
elementer i den grundlæggende demokratiske dannelse af byens børn og unge.
Inddragelse af børnene og de unge
har et flerdelt sigte. I et demokratisk
dannelsesperspektiv har det stor værdi,
at børnene og de unge får en gryende
fornemmelse af, hvad det vil sige at indgå i demokratiske sammenhænge, hvori
deres perspektiver og meninger tæller.
Samtidig kan oplevelsen af at deltage
være med til at skabe ejerskab og motivation for egen læring samt oplevelse
af handlekompetencer. Endelig kan børnenes og de unges meninger og syn på
deres eget liv i dagtilbuddet, skolen og
FU-tilbuddet give vigtig indsigt i og viden
om virkningen af de pædagogiske indsatser.
I alt ca. 51 % af eleverne i Aarhus’ 4.9. klasser tilkendegiver, at de meget tit,
tit eller en gang imellem oplever medbestemmelse i forhold til, hvad klassen
skal arbejde med. På landsplan er det
55 %. I alt ca. 48 % af eleverne oplever sjældent eller aldrig at være medbestemmende. Til sammenligning er det
45 % på landsplan. Der er en tendens
til, at oplevelsen af medbestemmelse i
undervisningen er faldet over de seneste
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DANSKE ELEVER SCORER HØJT PÅ SAMARBEJDE I PISA
En ny rapport viser, at både danske piger og drenge er gode til at
samarbejde om problemløsning i en international komparativ måling
blandt en lang række lande.25 Danske elevers gennemsnitlige præstation i samarbejde om problemløsning ligger således signifikant over
OECD-gennemsnittet. Kun i 10 ud af 51 lande klarer eleverne sig markant bedre end de danske.
Det er første gang, at de 15-årige skoleelever i den internationale
PISA-undersøgelse er blevet testet i deres evne til problemløsning i
samarbejde med andre. I en række digitale opgaver skulle eleverne
samarbejde med virtuelle partnere om at løse problemer. Og her placerer både danske piger og drenge sig godt blandt de nordiske lande
og markant over gennemsnittet for OECD-landene.
Rapporten peger dog også på, at både første- og andengenerationsindvandrerelever præsterer markant ringere sammenlignet med
ikke-indvandrerelever. Forskellen i præstationen mellem indvandrerelever og ikke-indvandrerelever er også markant større i Danmark, end
tilfældet er for OECD-gennemsnittet.

tre år, hvilket også gør sig gældende på
landsplan. Det samme gør sig dog ikke
gældende i forhold til det beslægtede
spørgsmål i undersøgelsen om, hvorvidt
lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen.
Oplevelsen af medbestemmelse falder
med alderen, således at den er lavest i
9. klasse, og denne tendens findes ligeledes på landsplan. Det samme gør sig
gældende i forhold til spørgsmålet om,
hvorvidt lærerne sørger for, at elevernes

Elevernes svar på spørgsmålet: ”Er du og dine klassekammerater
med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i klassen?” (alle elever i 4. -9. klasse)
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ideer bliver brugt i undervisningen.
Børne- og ungebyrådet er et af de tiltag i Aarhus, der understøtter arbejdet
med demokratisk dannelse og medborgerskab for børn og unge i Aarhus.
Børne- og ungebyrådet har bl.a. som
målsætning at give børn og unge større
mulighed for deltagelse i og forståelse af
demokratiske processer. Børn og ungebyrådet er for unge i alderen 13 år til og
med 17 år.
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Elevernes svar på spørgsmålet: ”Er du og dine klassekammerater
med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i klassen?” (alle elever)
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Børn og Unge-byrådet har bl.a. direkte
dialog med både Magistraten og Aarhus
Byråd samt mulighed for at fremsende
indstillinger til beslutning i Byrådet.
En vigtig del af arbejdet i Børne- og
ungebyrådet vedrører derudover den
lokale inddragelse, der sker via de bag-
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grundsgrupper, der er nedsat i de enkelte fritids- og ungdomsskoleområder.
Der bliver i alt valgt 31 medlemmer til
Børne- og ungebyrådet.
I alt stillede der 65 kandidater op i
2017. Dette er en mindre stigning fra 50
kandidater i 2016 og 59 i 2015.
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Der deltager både privatskoleelever
og folkeskoleelever i valget til Børn og
Unge-byrådet. Den samlede stemmeprocent på skolerne (7.-10. klasse) var
på 70,5% i 2017.

DANSKE ELEVER HAR STOR
VIDEN OM DEMOKRATI

EUROPEAN YOUTH CONSENSUS 2017 – ET EUROPÆISK TOPMØDE
FOR UNGE SKABT AF UNGE

Danmark indtager førstepladsen i
en ny international undersøgelse
af 8. klasseelevers politiske dannelse.26 24 lande har deltaget i
undersøgelsen, der viser, at ingen
lande klarer sig bedre end Danmark, når det kommer til elevernes viden om demokrati, politik
og samfundsforhold. Desuden taler de danske elever mest med forældre og venner om politiske og
sociale emner, og de danske elever oplever det mest åbne klasserum med hensyn til meningsfrihed
og diskussion. Til gengæld er de
danske elever de mindst tilbøjelige
til at omsætte deres viden til politisk engagement og aktiv deltagelse i demokratiet, fx deltagelse i
politiske aktiviteter.

Aarhus Kommunes Børne- og unge byråd var i dagene 10.-15. september
2017 vært for European Youth Consensus (EYC) i Aarhus.
Fra Europa (inkl. Grønland) deltog 150 unge delegerede, fra danske byer deltog 40 unge delegerede, og fra Aarhus deltog 87 unge delegerede. Derudover
deltog mellem 500 og 600 unge fra Aarhus (og Fredericia) i planlægning og
afvikling af det faglige og det sociale program.
EYC havde til formål dels at etablere netværk mellem europæiske unge, og
dels at etablere en platform for unges drøftelse af rettigheder og demokratisk
inddragelse.
Gennem kreative processer oplevede EYC’s deltagere Europas kulturelle mangfoldighed i forståelsen af demokrati og rettigheder.
EYC har vist, at:
Unge gerne vil engagere sig i at drøfte demokrati og rettigheder. Fællesskaber
er en stærk motivationsfaktor for de unge og ved målrettet at arbejde med at
skabe rum for deres strukturerede og ustrukturerede fællesskaber motiveres
de til at drøfte og reflektere over demokratiske værdier.
Unge har noget på hjerte, som de gerne vil dele med andre. De ønsker reel
indflydelse på både processer og indhold i aktiviteter. Når vi viser dem tillid,
griber de muligheden og engagerer sig.

DPU, Aarhus Universitet (2017): “International Civic and Citizenship Education Study 2016 – udvalgte hovedresultater”
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3.5 TEMPERATURMÅLING PÅ
FOLKESKOLEREFORMEN
Indledning
Folkeskolereformen trådte i kraft ved
starten af skoleåret 2014/15. Reformen
har bl.a. betydet, at der skulle implementeres en længere og mere varieret
skoledag for alle elever i folkeskolen. De
overordnede mål med folkeskolen er, at
alle elever skal udfordres, så de bliver så
dygtige, de kan, betydningen af elevernes sociale baggrund skal mindskes, og
trivslen i skolen skal styrkes.
Der har i Aarhus været politisk tilslutning til at se implementeringen af
folkeskolereformens elementer over
en treårig periode, hvor der har været
mulighed for at afprøve forskellige ting
og justere undervejs. Samtidig har der
været et ønske om, at der undervejs følges op og afrapporteres på implementeringen. Skoleåret 2016/17 markerede
tredje år med folkeskolereformen, og i
dette afsnit følger en tredje status på arbejdet med udmøntning af overordnede
elementer og virkemidler i reformen. Afsnittet skal ses i forlængelse af status på
reformens resultatmål for faglig udvikling (afsnit 3.2.2) og trivsel (afsnit 3.2.1).
Det generelle billede efter tre og et
halvt år med reformen er, at hovedelementer og virkemidler i reformen er
sat i drift på skolerne. Der er i høj grad
valgt løsninger og udmøntningsformer
på skolerne, der giver mening lokalt
og passer ind i den lokale skolepraksis – i overensstemmelse med byrådets
signaler herom. Arbejdet med reformen
handler nu i vid udstrækning om videreudvikling og lokal konsolidering. Der
er dog fortsat potentialer for at løfte
forældres og elevers oplevelse af bl.a.
en varieret og motiverende skoledag,
lektiehjælp og faglig fordybelse samt
motion og bevægelse.
Temperaturmålingen tager dels afsæt
i skoleledelsernes beskrivelser om udmøntning af reformen i forbindelse med
de lokale kvalitetsrapporter, og dels i
data fra elevtrivselsmålingen og forældretilfredshedsundersøgelsen. Endelig
trækkes der på centrale konklusioner fra
den nationale følgeforskning på folke-

skolereformen. Følgeforskningen bygger på systematisk dataindsamling fra
elever, lærere, pædagoger, skoleledere,
forældre og skolebestyrelsesformænd
på udvalgte skoler samt forvaltning og
udvalgsformænd i alle kommuner. Syv
tilfældigt udvalgte Aarhusskoler deltager i den samlede undersøgelse.

Den åbne skole
Intentionen med den åbne skole er,
at skolen og lokalsamfundet, herunder FU-tilbud, ungdomsuddannelser,
foreninger, kulturinstitutioner og virksomheder mv., skal samarbejde om, at
eleverne bliver så dygtige, som de kan,
samtidig med at de trives. Aktiviteter i
regi af den åbne skole har til hensigt at
understøtte elevernes læring og trivsel,
give dem et større kendskab til det omgivende samfund, herunder foreningslivet, samt skabe varierende og motiverende muligheder for læring.
Byrådet har fastsat mål og rammer for
skolernes samarbejde med lokalsamfundets parter, mens det er skolebestyrelsen, der skal fastsætte principperne for
samarbejdet. Det er den enkelte skoles
leder, der beslutter, hvordan samarbejdet i praksis skal tilrettelægges. Byrådet
har med budget 2014-17 besluttet, at
samarbejder på tværs af aktører bedst
udfyldes lokalt.
I den seneste temperaturmåling i
2015/16 blev det bl.a. afdækket, at alle
skoler har formaliserede samarbejder
med eksterne parter, og at arbejdet med
den åbne skole er godt undervejs, om
end nogle skoler er nået længere end
andre.
På baggrund af skoleledelsernes indberetninger til lokalrapporterne ultimo
2017 bekræftes det, at der er iværksat
en meget bred vifte af aktiviteter på
Aarhusskolerne, og skolerne fremhæver
mange forskelligartede tiltag, der vidner
om, at den åbne skole lokalt gribes forskelligt an.
Der fremhæves både ad hoc-initiativer og længere, planlagte forløb, og
nogle tiltag relaterer således til forholdsvis uformelle aktiviteter, mens andre tiltag vedrører mere formaliserede samarbejdsformer og partnerskaber.

Som eksempler på mere formaliserede
partnerskaber og samarbejder fremhæves:
•	Samarbejder med FU, fx om MOVE-forløb og valgfag
•	Samarbejde med lokale ungdomsuddannelser, fx Aarhus Tech
•	
Samarbejde med lokale idrætsforeninger
•	Samarbejde med Aarhus Musikskole,
Aarhus Billed- og Medieskole mv.
•	Skole/kirkesamarbejdet
•	
Samarbejde med lokale virksomheder, herunder fx praktikforløb
•	Systematisk brug af undervisningstilbud i regi af ULF, herunder fx gæstelærere og forlagte undervisningsforløb, UNO-friluftscenter mv.
Som eksempler på mere uformelle åben
skole aktiviteter fremhæves:
•	
Forældre, bedsteforældre og andre
frivillige som ressource ind i undervisningen for at holde oplæg, afholde
korte forløb og lignende
•	
Deltagelse i aktiviteter i forbindelse
med Kulturhovedstaden 2017
•	
Særlige arrangementer på skolen,
hvor lokalsamfundet involveres eller
inviteres
•	
Løbende besøg hos kulturinstitutioner i Aarhus såsom Aros, Dokk1,
	Moesgaard, Stenomuseet, Den Gamle By m.v.
Skolelederne har i de lokale kvalitetsrapporter også forholdt sig til, på hvilke
områder den åbne skole kan udvikles.
Svarene tegner et billede af, at selv om
de eksterne samarbejdsrelationer i forbindelse med den åbne skole langt hen
ad vejen er sat i værk, er der plads til
videreudvikling. Flere peger på, at det er
nødvendigt at konsolidere og forankre
det formelle samarbejde, herunder at
systematisere samarbejde og partnerskabsbeskrivelser. Og generelt skal der
være et løbende fokus på at pleje, udvikle relationerne og afstemme forventningerne.
Det nævnes også fra flere skoler, at
det interne lokale arbejde om den åbne
skole kan styrkes gennem inspiration, videndeling og systematik. Konkret næv-
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nes opbygning af forskellige redskaber
som fx lokale databaser, en kanon, forældrebank eller skoleinterne strategier
til understøttelse af arbejdet med den
åbne skole – i tillæg til bydækkende
redskaber og oversigter.
En række skoler peger også på, at
der fremadrettet skal fokuseres mere på
samarbejdet med det lokale erhvervsliv,
skole-virksomhedssamarbejdet. Derudover nævnes inddragelsen af frivillige
som et kommende fokusområde – bl.a.
i kobling til, at Aarhus i 2018 er Europæisk Frivillighovedstad. Flere skoler vil
også sætte fokus på en mere systematisk brug af forældrenes mange ressourcer i et samskabelsesperspektiv.
At der også fremadrettet er anledning til at videreudvikle den åbne skole
bestyrkes bl.a. gennem elevernes svar i
elevtrivselsmålingen. Som tidligere beskrevet viser resultaterne fra den seneste
elevtrivselsmåling i foråret 2017, at 29
% af elever fra 4.-9. klassetrin tit eller
meget tit finder undervisningen kedelig. Og tallet er svagt stigende i løbet af
de seneste år. Formålet med den åbne
skole er således netop at bidrage til at

RESULTATER FRA DEN NATIONALE FØLGEFORSKNING
Eleverne er overordnet set positivt stemt over for de eksterne aktiviteter
i skoletiden, idet langt de fleste elever svarer positivt på spørgsmål om
udbyttet heraf. Undersøgelsen finder en generel tendens til, at jo oftere
eleverne oplever, at klassen tager på ture, desto mere positivt svarer de
på de generelle spørgsmål om trivsel og faglig interesse for skolen. Der
kan dog ikke herudfra udledes noget håndfast om en eventuel kausalitet.27
Lærerne benytter kun til en vis grad elementerne i den åbne skole. I perioden 2014-2017 ligger lærernes brug af elementerne i den åbne skole
forholdsvist stabilt og på samme niveau. Lærere i udskolingen benytter
sig imidlertid i signifikant højere grad af den åbne skole i 2017, end det
var tilfældet i 2015. En tilsvarende udvikling findes ikke i indskolingen
og på mellemtrinnet.28
Forældrene tilkendegiver fortsat, at de (over 90 %) oplever barnets
skoledag som varieret og afvekslende, hvilket er på niveau med besvarelser for 2015. Det er dog de færreste (6,9 %), der oplever, at foreninger (fx musikskole, idrætsforeninger) i høj eller i meget høj grad er
en del af barnets dag i skole og SFO/klub.

Tabel 3.7: Andelen af forældre, der er tilfredse eller meget tilfredse med lærernes og pædagogernes indsats for...
2013/14
…at inddrage omverdenen i undervisningen eller flytte undervisningen væk fra
skolens område, fx til museer eller virksomheder

skabe varierede og motiverende muligheder for læring.
Forældretilfredsheden med lærernes
og pædagogernes indsats for at inddrage omverdenen i undervisningen eller
flytte undervisningen væk fra skolens
område, fx til museer eller virksomheder,
er på godt 61 %, ligesom i 2015/16. Der
er således potentiale for at løfte tilfredsheden med den åbne skole, herunder
ved at informere om de mange tiltag,
der er i gang.

Lektiehjælp og faglig fordybelse
Lektiehjælp og faglig fordybelse er et
element i den samlede undervisning,
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der skal styrke elevernes læring gennem
varierede og differentierede læringsformer, der udfordrer både fagligt stærke
og fagligt svage elever. Hensigten med
lektiehjælp og faglig fordybelse er, at
det skal understøtte elevernes læringsmål i undervisning i fagene.
På baggrund af skoleledelsernes indberetninger til lokalrapporterne ultimo
2017 kan det konstateres, at skolerne
synes at have integreret lektiehjælp og
faglig fordybelse på forskellige måder,
der giver mening lokalt. Lektiehjælp og
faglig fordybelse varetages såvel i den
fagopdelte undervisning som i selvstændige understøttende lektioner i elevernes

2015/16

61,6%

2016/17

61,3%

ugeskema, herunder som en del af understøttende undervisning.
Der kan således være tale om separate lektioner til rådighed for faglig fordybelse og lektielæsning, fx parallellagt
på en årgang, så der er mulighed for
at lave holddannelse, og eleverne altid
kan få hjælp af relevante faglærere med
kompetencedækning, ligesom der kan
arbejdes med kreative former for fordybelse og understøttelse. Ligeledes kan
elementet være integreret i den fagopdelte undervisning, fx i forbindelse med
to-voksenordning, der giver mulighed
for målrettede individuelle tiltag i sammenhæng med det pågældende fag.

27

VIVE (2017): ”Elevernes oplevelser af skolen i folkeskolereformens tredje år. En kortlægning”.

28

VIVE (2017): ”Lærere og pædagogers oplevelse af den længere og mere varierede skoledag i folkeskolereformens tredje år. Kortlægning”.
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RESULTATER FRA DEN
NATIONALE FØLGEFORSKNING
Elevernes besvarelser viser en signifikant positiv udvikling fra 2014 til
2016 i forhold til, at eleverne oftere
får lavet deres lektier. Det kan både
dække over nogle strukturelle ændringer (fx som følge af skolernes
forpligtelse til at tilbyde lektiehjælp
og faglig fordybelse), og at de får
færre lektier for, men det kan også
dække over et større engagement.29
Eleverne er typisk glade for at have
færre lektier for på de skoler, hvor
man har besluttet sig for at være
’lektiefri’. I udskolingen vurderer eleverne særligt, at tid til lektielæsning
i skoletiden er nyttig, fordi lektiebyrden her er stor. Det er ikke klart, om
tid til lektielæsning på skolen er til
gavn for fagligt stærke og/eller svage elever.30
Pædagogerne synes at have flere
undervisningsrelaterede opgaver i
2017 end i 2015, hvor de bl.a. deltager i selve undervisningens planlægning og gennemførelse. Lektiehjælp
og lektiecafeer er en af de opgaver,
hvor pædagogerne har haft den
største udvikling i undervisningsrelaterede opgaver sammenlignet med
før reformen.31
Forældrene er fortsat involverede i
børnenes lektier. 7 ud af 10 forældre bruger op mod 2 timer omugen
på at hjælpe med lektier (69,5 pct. i
2015 mod 71,5 pct. i 2017). Siden
2015 oplever forældrene dog, at
lektier i mindre grad end tidligere
fører til konflikter.32

29

SFI (2017): ”Folkeskolereformen: Elevernes faglige deltagelse og interesse. En kvantitativ analyse af elevernes faglige deltagelse og interesse før og efter reformen”

30

KORA (2017): ”En længere og mere varieret skoledag - Implementerings- og effektundersøgelse”

31

VIVE (2017): ”Lærere og pædagogers oplevelse af den længere og mere varierede skoledag i folkeskolerefor-mens tredje år. Kortlægning”

32

VIVE (2017): ”Forældres oplevelser af skolen i folkeskolereformens tredje år. En kortlægning”
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Jf. skoleledernes beskrivelser er den
traditionelle forståelse af lektiebegrebet
i vid udstrækning afløst af en bredere tilgang. Skolerne bruger ikke nødvendigvis betegnelsen lektiehjælp til
at beskrive timerne, men tillige andre
betegnelser såsom eksempelvis faglig
fordybelse, fordybelsestimer, læsebånd,
studietid osv. Indholdsmæssigt kan der
være tale om både forberedelse, fordybelsesaktiviteter, træning og særlig faglig understøttelse mv.
Skolelederne har i de lokale kvalitetsrapporter også forholdt sig til, på hvilke
områder lektiehjælp og faglig fordybelse kan udvikles. En række skoler peger
på, at der er brug for at videreudvikle
praksis yderligere, så den i endnu højere
grad kommer alle elevers læring og udvikling til gode. På flere skoler skal ordningen evalueres, fx i forhold til at blive
skarpere på, hvilken form for lektiehjælp
og faglig fordybelse, eleverne har mest
udbytte af.
At der også fremadrettet er anledning
til at videreudvikle lektiehjælp og faglig
fordybelse bestyrkes til en vis grad bl.a.
gennem elevernes svar i elevtrivselsmålingen. Her er der en mindre gruppe elever
på ca. 7 %, der er uenige eller helt uenige

i, at lærerne er gode til at støtte og hjælpe dem i skolen, når de har brug for det.
Omvendt er flertallet (69 %) dog enige
eller helt enige i, at lærerne er gode til
at støtte og hjælpe dem i skolen, når de
har brug for det. Det skal dog bemærkes,
at spørgsmålet ikke nødvendigvis går direkte på lektiehjælp og faglig fordybelse,
men har et bredere fokus.

3.55

I forlængelse heraf viser forældretilfredshedsundersøgelsen, at 55,8 % af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse
med lærernes og pædagogernes indsats
for at hjælpe barnet med lektier og faglig fordybelse. Om end tilfredsheden er
steget med omtrent 2 procentpoint siden
2015/16, er der fortsat et betydeligt potentiale for at løfte tilfredsheden.

Elevernes svar på spørgsmålet: ”Lærerne er gode til at støtte mig
og hjælpe mig i skolen, når jeg har brug for det.”
(alle elever i 4. -9. klasse)
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Tabel 3.8: Andelen af forældre, der er tilfredse eller meget tilfredse med lærernes og pædagogernes indsats for...
2013/14

…at hjælpe barnet med lektier og faglig fordybelse

-

2015/16

53,9%

2016/17

55,8%

Understøttende undervisning
Undervisningen i folkeskolens fag og
obligatoriske emner suppleres af understøttende undervisning. Den understøttende undervisning skal anvendes
til forløb, læringsaktiviteter mv., der
enten har direkte sammenhæng med
undervisningen i folkeskolens fag og
obligatoriske emner, eller som sigter
på at styrke elevernes læringsparathed,
sociale kompetencer, alsidige udvikling,
motivation og trivsel. Skolebestyrelsen
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fastsætter principper for den understøttende undervisning.
På baggrund af skoleledelsernes indberetninger til lokalrapporterne ultimo
2017 kan det konstateres, at organiseringen af og indholdet i den understøttende undervisning varierer meget
mellem skolerne. Indholdet kan inddeles i en del, der direkte supplerer den
faglige undervisning, og en del, der
sigter bredere på at styrke elevernes
læringsparathed, sociale kompetencer

og trivsel. Dette er i tråd med observationerne i den nationale følgeforskning
og med den brede formålserklæring i
reformen.
Understøttende undervisning på Aarhusskolerne indeholder således fx undervisningsrelaterede opgaver, læsebånd,
lektiehjælp og faglig fordybelse, motion
og bevægelse, trivselsforløb, arbejde
med personlige og sociale kompetencer,
elevsamtaler, feedback samtaler, praktiske og projektorienterede forløb mv.

3
RESULTATER FRA DEN NATIONALE FØLGEFORSKNING
Lærere og pædagoger oplever
nogle steder, at de står ret alene
med at finde ud af, hvad indholdet skal være. Både ledere, lærere og pædagoger understreger
behovet for mere klare retningslinjer fremadrettet. Lærerne er
generelt set mere kritiske over
for reformelementet end pædagogerne. Ca. 28 % af lærerne
sammenholdt med ca. 50 % af
pædagogerne mener i meget høj
eller høj grad, at understøttende
undervisning fremmer elevernes
læring. Holdningsforskellene kan
hænge sammen med, at skolerne har implementeret den understøttende undervisning meget forskelligt, og at lærere og
pædagoger generelt har forskellige roller, tilgange til og forståelser af, hvad den understøttende
undervisning skal bidrage med.33

Tabel 3.9: Andelen af forældre, der er tilfredse eller meget tilfredse med lærernes og pædagogernes indsats for...
2013/14

…at skabe en varieret skoledag for barnet

En lang række skoler bruger muligheden for at for at afkorte undervisningstiden ved at konvertere den
understøttende undervisning til to-voksenundervisning i fagundervisningen.
Læs mere herom sidst i dette kapitel.
Flere skoleledere peger på, at arbejdet
med den understøttende undervisning
kan videreudvikles igennem skærpelse
af fokus, rammer og struktur for timerne, videndeling om indholdsfastsættelse, rammesætning af aktiviteterne mv.
33

-

Der findes ikke direkte målrettede
spørgsmål om understøttende undervisning i elevtrivselsmålingen eller i forældretilfredshedsundersøgelsen, hvilket
bl.a. skyldes, at den understøttende undervisning har mange forskellige lokale
varianter og i høj grad defineres igennem det indhold, der konkret placeres
i timerne.
Understøttende undervisning har dog
bl.a. til formål at skabe en sammenhængende skoledag, så eleverne møder en

KORA (2017): ”En længere og mere varieret skoledag - Implementerings- og effektundersøgelse”

2015/16

69,2%

2016/17

69,1%

varieret og anvendelsesorienteret undervisning. I den forbindelse er ca. 69
% af forældrene tilfredse eller meget tilfredse med lærernes og pædagogernes
indsats for at skabe en varieret skoledag
for barnet.
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Motion og bevægelse
Eleverne i folkeskolen skal bevæge sig
i gennemsnitligt 45 minutter i løbet af
hver skoledag. Det gælder for alle klassetrin. Bevægelsen skal være med til at
styrke børn og unges sundhed og trivsel samt understøtte læring i skolens
fag. Alle former for bevægelse i skolen
skal samtidig have et pædagogisk sigte.
Hvordan bevægelse i praksis inkorporeres, er der vide rammer for. Motion og
bevægelse kan indgå i den fagopdelte
undervisning, i ekstra idrætstimer, som
særskilte bånd i skemaet, i den understøttende undervisning og fx som motionsdage.
Skoleledelsernes indberetninger til lokalrapporterne ultimo 2017 viser, at der
lokalt er et stort fokus på, hvordan aktivitet, bevægelse og fysiske aktiviteter
kan være med til at fremme elevernes
læring og trivsel. Bevægelse og motion
som en integreret del af skoledagen kan
understøtte læringen, herunder gennem
afveksling og motivation. Uddannelsen
af bevægelsesvejledere fremhæves generelt som et positivt og afgørende tiltag i vejledningen af medarbejdere og
den lokale videndeling.
Der gøres generelt brug af et bredt
bevægelsesbegreb, hvor bevægelse både
kan være læringsfremmende og sundhedsfremmende, og hvor bevægelse kan
have mange forskellige udtryksformer
i løbet af skoledagen. Bevægelse integreres, når det er muligt i fagene som
understøttelse af faglige mål, bevægelse
som ’brain breaks’ og aktive pauser mv.
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På nogle skoler skemasættes bevægelse
som bevægelsesmoduler, bevægelsesbånd og lignende. Ligeledes tænkes bevægelsesaktiviteter i SFO også i høj grad
ind i indskolingens samlede bevægelsespraksis. Særligt i indskoling og på mellemtrin varetages motion og bevægelse
både af lærere og pædagoger.
Skolelederne har i de lokale rapporter
også forholdt sig til, på hvilke områder
motion og bevægelse kan udvikles. En
række skoler indikerer, at der fortsat
er uudnyttede potentialer i at integrere motion og bevægelse i undervisningen. Det er udbredt, at der peges på et
fortsat behov for vejledning og hjælp til
at integrere bevægelsen naturligt ind i
den fagopdelte og understøttende undervisning og til at skabe en sammenhængende bevægelsesdidaktik. Der er
i den forbindelse forventninger til, at

bevægelsesvejlederne fremadrettet kan
løfte praksis yderligere. Inddragelse af
eleverne i tilrettelæggelsen af motion
og bevægelse er her et fremadrettet
fokusområde på flere skoler. Endvidere
opleves de fysiske rammer inde og ude
som en begrænsning på flere skoler.
Udviklingen i svarene fra elever og forældre på spørgsmålene om motion og
bevægelse understreger, at der er behov
for et fortsat fokus på at styrke dette arbejde. Som tidligere beskrevet svarer i alt
36,9 % af eleverne på mellemtrin og i
udskoling, at de i skoletiden i 4 timer om
ugen bevæger sig, så de sveder eller bliver forpustede. Særligt i udskolingen gør
det sig gældende for under en tredjedel
af eleverne. I lighed med tendenserne i
den nationale følgeforskning, er eleverne
tilsyneladende lidt mindre fysisk aktive i
løbet af en skoledag end for to år siden.

RESULTATER FRA DEN NATIONALE FØLGEFORSKNING
Elevernes svar tyder på, at de på mellemtrinnet og i udskolingen er mindre fysisk
aktive i løbet af en normal skoledag i 2017 sammenlignet med 2015. Samtidig
giver lidt færre elever udtryk for, at de kan lide at være fysisk aktiv i skolen. Det
er elever på de højeste klassetrin, der er mindst glade for at være fysisk aktive i
skolen.34
Hovedparten af lærerne (74 %) inddrager i 2017 motion og bevægelse i deres
undervisning mindst en gang om ugen. Der er en lille tendens til, at lærerne
inddrager motion og bevægelse i undervisningen i mindre grad i 2017 end i
2015. Dette står i delvis modsætning til, at lærerne i højere grad i 2017 end 2015
vurderer, at eleverne bliver mere læringsparate, når de får motion og bevægelse
i timerne.35

34

VIVE (2017): ”Elevernes oplevelser af skolen i folkeskolereformens tredje år. En kortlægning”

35

VIVE (2017): ”Lærere og pædagogers oplevelse af den længere og mere varierede skoledag i folkeskolerefor-mens tredje år. Kortlægning”
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Tabel 3.10: Andelen af elever, der i skoletiden i 4 timer om ugen eller derover bevæger sig, så de sveder eller bliver forpustede

Mellemtrin og udskoling

2013/14

2015/16

39,1%

35,8%

2016/17

36,9%

I forældretilfredshedsundersøgelsen svarer 60,1 % af forældrene, at

indsats for at skabe en skoledag med motion og bevægelse. Det er

de er tilfredse eller meget tilfredse med lærernes og pædagogernes

et fald på ca. fem procentpoint i forhold til undersøgelsen i 2015/16.

Tabel 3.11: Andelen af forældre, der er tilfredse eller meget tilfredse med lærernes og pædagogernes indsats for...
2013/14

…at skabe en skoledag med motion og bevægelse

-

2015/16

65,0%

2016/17

60,1%

Styrket undervisningsmiljø, ro og
klasseledelse
Med reformen er der sat styrket fokus
på udviklingen af et godt undervisningsog arbejdsmiljø i folkeskolen som en
grundlæggende forudsætning for elevernes læring, udvikling og trivsel. Det
gode læringsmiljø udspringer bl.a. af ro i
klassen og en styrket klasseledelse.
På baggrund af skoleledelsernes
indberetningerne til lokalrapporterne
ultimo 2017 kan det konstateres, at
skolerne har et stort fokus på styrket
undervisningsmiljø, ro og klasseledelse,
som kan indeholde mange forskellige lokale aspekter og tiltag. En række
skoler fremhæver lærere og pædagogers arbejde med forebyggende indsatser omkring trivsel og inklusion samt
AKT-indsatsen. Der er desuden fokus på
værdiregelsæt, sprog og omgangsform,
fælles mindset samt leveregler.
En del skoler fremhæver ligeledes
arbejdet med PLF/SLF samt kurser for
lærere og pædagogiske medarbejdere i
klasserumsledelse og synlig læring, som
bidrager til at understøtte arbejdet med
et godt og tydeligt undervisnings- og
læringsmiljø. Flere skoler nævner også
kommunikation til forældre om forventninger til forældre og elever som centralt
i arbejdet med undervisningsmiljøet.
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I Aarhus er andelen af elever på mellemtrin og i udskoling, der tit eller meget tit
kan koncentrere sig i timerne forholdsvis
konstant på ca. 70 %, om end der har
været et lille fald i sammenligning med
2014/15.
Omvendt oplever lidt flere af eleverne
i 2016/17 og 2015/16 sammenlignet
med 2014/15, at lærerne tit eller meget
tit hurtigt kan få skabt ro, hvis der er
larm i klassen. Dette kunne indikere, at
arbejdet med ovenstående temaer, herunder fx klasseledelse, har en effekt.
Dette bestyrkes, hvis man ser på forældretilfredshedsundersøgelsen, hvor
andelen af forældre, der er tilfredse eller
meget tilfredse med lærernes og pædagogernes indsats for at skabe ro og
orden i klassen er steget fra 2015/16 til
2016/17.

RESULTATER FRA DEN NATIONALE FØLGEFORSKNING
Elevernes besvarelser i 5., 7. og 9. klasse viser bl.a., at ca. 20 pct. ”for
det meste” eller ”altid” bliver forstyrret af larm i timerne. Disse andele
er en anelse lavere end i 2015. I analysen findes desuden en tendens til,
at eleverne oplever mere ro og orden i klasserne, når deres lærere i høj
grad anvender motion og bevægelse i undervisningen.36
Lærerne oplever - sammenlignet med 2015 - at der er signifikant mere
ro og orden i klasserne i både 2016 og 2017. Det gælder særligt udskolingslærerne, mens lærere på mellemtrinnet og i indskolingen ikke
oplever en tilsvarende udvikling. 37
Forældrenes tilkendegivelser viser, at lidt færre forældre oplever, at der
er meget forstyrrende støj i undervisningen (67,1 % i 2015 og 65 % i
2017 er enige eller overvejende enige i, at der var forstyrrende meget
støj. Der er dog fortsat 2 ud af 3 forældre, der er enige eller overvejende enige i, at der er meget forstyrrende støj i undervisningen.
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FIGUR

Elevernes svar på spørgsmålet: ”Kan du koncentrere dig i timerne?”
(alle elever i 4. -9. klasse)
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Elevernes svar på spørgsmålet: ”Hvis der er larm i klassen,
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Tabel 3.12: Andelen af forældre, der er tilfredse eller meget tilfredse med lærernes og pædagogernes indsats for...
2013/14

…at skabe ro og orden i klassen

Styrket udskoling og brobygning til
ungdomsuddannelse
Med reformen er der sat styrket fokus
på videreudvikling af udskolingen med
sigte på at skabe gode forudsætninger
for overgang til ungdomsuddannelse.
Der er med reformen bl.a. indført mere
fleksible muligheder for at arbejde med
udskolingslinjer, herunder profillinjer,
og toninger af udskolingen. Valgfag er
fremrykket fra 8. til 7. klasse, og der er
givet mulighed for oprettelsen af nye
lokalt definerede valgfag. Samtidig blev
holddannelsesreglerne lempet.
Med afsæt i skoleledelsernes indberetninger til lokalrapporterne ultimo
2017 kan det konstateres, at udskolingsområdet er et felt, hvor der er rigtig mange tiltag i gang, såvel i Børn og
Unge generelt som lokalt på den enkelte
skole, hvilket også afspejler, at det selvfølgelig er et felt, der har været i fokus i
en årrække – også uafhængigt af reformen. Der henvises også til beskrivelser
og resultater i kapitel 3.
Skolelederne fremhæver bl.a. udnævnelse af udskolingskoordinatorer,
deltagelse i udskolingsnetværk, deltagelse i ’En vej ind i fællesskabet’, samarbejde med UU-vejledere, UngiAarhus,
ungdomsuddannelser, erhvervsliv mv.,

2015/16

-

styrkelse af det obligatoriske emne
Uddannelse og job, styrket valgfagssamarbejde, praktikforløb, besøg på
uddannelsesinstitutioner,
individuelle
handleplaner for ikke-uddannelsesparate elever, diverse brobygningsforløb,
MOVE fag camps mv.
En række skoler peger på, at området
kan styrkes yderligere gennem udvikling
af mere systematiske processer i forbindelse med elevernes valg af ungdomsuddannelse. Endvidere peger mange

RESULTATER FRA DEN
NATIONALE FØLGEFORSKNING
Lærerne har et stort fokus på elevernes faglige viden og færdigheder, på at forberede og motivere
dem til en ungdomsuddannelse,
og de udtrykker høje forventninger til elevernes faglige præstationer. Lærernes fokus på faglighed
synes at stige, når eleverne bliver
ældre. Således har udskolingslærerne i langt højere grad end indskolingslærerne et fokus på faglighed i undervisningen.38

60,4%

2016/17

64,1%

skoler på, at erhvervsvinklen i udskolingen kan dyrkes yderligere, herunder fx
styrket samarbejde med det lokale erhvervsliv, udskolingselevers muligheder
for erhvervspraktik, udbredelse af kendskab til erhvervsuddannelser mv.
Forældretilfredshedsundersøgelsen viser, at 63 % af forældrene er tilfredse
eller meget tilfredse med lærernes og
pædagogernes indsats for at gøre barnet parat til at starte på en ungdomsuddannelse, hvilket er samme niveau
som i 2015/16. Der er således fortsat
potentiale for at løfte forældrenes tilfredshed med området, herunder ved at
kommunikere om de mange tiltag, der
er i gang.

Nedsættelse af undervisningstiden
Med folkeskolereformen er der indført
en længere skoleuge på gennemsnitligt
30 timer i indskolingen, 33 timer på mellemtrinnet og 35 timer i udskolingen.
Folkeskoleforligskredsens intention var
og er, at en skoledag normalt varer fra
kl. 8.00-14.00 for indskoling, kl. 8.0014.30 for mellemtrin og kl. 8.00-15.00
for udskoling. Der er dog kun et egentligt lovkrav om, at undervisningen skal
foregå mellem cirka kl. 8.00 og 16.00,
medmindre der er tale om særlige arrangementer.

Tabel 3.13: Andelen af forældre, der er tilfredse eller meget tilfredse med lærernes og pædagogernes indsats for...
2013/14

…at gøre barnet parat til at starte på en ungdomsuddannelse

38
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I forbindelse med reformen blev der
indført en ny bestemmelse i folkeskoleloven (§16b), som giver mulighed for at
afkorte undervisningstiden ved at konvertere den understøttende undervisning til to-voksenundervisning i fagundervisningen. Muligheden kan anvendes
generelt for klasser i indskolingen og for
klasser på mellemtrin og udskoling med
helt særlige behov. Man vil lokalt kunne
beslutte at benytte muligheden, hvis det
vurderes at være den rigtige løsning for
at sikre klassens trivsel og faglige udvikling. Hensigten er at understøtte elevernes faglige udvikling og give mulighed
for større undervisningsdifferentiering
for bestemte klasser ved hjælp af ekstra
personale i klassen.
Skolebestyrelsen vil altid skulle afgive
en udtalelse, inden der kan træffes beslutning om at afkorte skoledagen. Derudover er det skolebestyrelsens opgave
at føre tilsyn med skolens virksomhed, og
det indebærer også at føre tilsyn med, at
de ressourcer, der ellers ville have været
brugt til den understøttende undervisning også bliver overført til flere voksne
i klassen i fagundervisningen.

3.59
FIGUR

3.58
FIGUR

Andel skoler der nedsætter undervisningen
(almene folkeskoler)
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Byrådet har i 2014 besluttet, at det
delegeres til skolerne – inden for rammerne af de nationale bestemmelser –
at give dispensation til at nedsætte undervisningstiden ved at konvertere den
understøttende undervisning til to voksne i den fagopdelte undervisning, og at

skolerne inden igangsættelse orienterer
Børn og Unge om tidsbegrænsning og
begrundelse. Figur 3.58 viser antallet af
skoler, der for hvert skoleår med reformen har orienteret fællesfunktionerne
om, at de anvender folkeskolelovens
§16b.

Antal skoler der nedsætter undervisningstiden i 2017/18
- fordelt på klassetrin (almene folkeskoler)
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En gennemgang af skolernes orienteringer viser, at ordningen bruges i
forskellig udstrækning og på forskellige klassetrin fra skole til skole – lige fra
én klasse (fx en specialklasse) til størstedelen af klasserne på skolen. Figur
3.59 illustrerer, at børnehaveklassen
er det klassetrin, hvor ordningen anvendes mest, idet 26 skoler anvender
ordningen her. Seks skoler bruger kun
ordningen i en eller flere klasser på ét
enkelt klassetrin, mens 15 skoler bruger ordningen i en eller flere klasser
på alle klassetrin. Såfremt det efter en
konkret vurdering af hver enkelt klasse
på en hel årgang eller en hel skole skulle vise sig, at alle klasser på årgangen
eller skolen opfylder betingelserne i lovens §16b, vil der således godt kunne
gives godkendelse til hver enkelt klasse.
Antallet af nedsatte undervisningstimer varierer også fra skole til skole
og fra klasse til klasse. Nedsættelsen
af undervisningstiden spænder fra én
til seks timer om ugen. Der er en tendens til, at afkortningen af skoledagen
er størst i indskolingen. Rammerne er
i den forbindelse, at der skal gives understøttende undervisning, men at understøttende undervisning i princippet
kan nedskaleres til en time om ugen.
Brugen af §16b i 0.-3. klasse begrundes
bl.a. med følgende:
•	styrket fokus på inkluderende fællesskaber og antimobning
•	forebyggende arbejde vedr. trivsel og
sociale kompetencer
•	
styrket voksenkontakt, herunder fx
elevsamtaler samt feedback
•	mulighed for yderligere faglig undervisningsdifferentiering med særligt fokus på at støtte de fagligt svage elever
•	bedre mulighed for holddannelse
Brugen af §16b i 4.-9. klasse begrundes
bl.a. med følgende:
•	ekstra støtte til elever med særlige behov, herunder fx inklusionsarbejde og
ressourceforløb i forhold til de fagligt
og socialt svageste elever
•	arbejde med sociale og trivselsmæssige udfordringer i klassen, fx i forbindelse med klassesammenlægninger
39

DEN LÆNGERE SKOLEDAGS BETYDNING
FOR FRITIDSAKTIVITETER
Som en del af det nationale evaluerings- og følgeforskningsprogram
for folkeskolereformen er det på landsplan belyst, i hvilket omfang
elever i 4., 6., 8. og 9. klasse deltager i flere eller færre fritidsaktiviteter
i 2016 end i 2014.39
Undersøgelsen viser, at der er forholdsvis små, men statistisk sikre ændringer i antallet af fritidsaktiviteter, eleverne deltager i. I 2014 gik
elever i 4., 6., 8. og 9. klasse således i gennemsnit til 1,35 fritidsaktiviteter om ugen. I 2016 gik elever på tilsvarende klassetrin til 1,28
fritidsaktiviteter.
Desuden viser resultaterne, at eleverne i gennemsnit bruger mindre tid
på fritidsaktiviteter end tidligere. Der er et gennemsnitligt fald i andelen af elever, der bruger 4 eller flere timer om ugen på fritidsaktiviteter
på 6 procentpoint – fra 53 procent i 2014 til 47 procent i 2016.
Der er dog ikke væsentlige forskelle i hvilke elever, der deltager i fritidsaktiviteter, når man ser på deres socioøkonomiske baggrund og
klassetrin. Forskellene på deltagelse i fritidsaktiviteter er større inden
for den enkelte skole, end de er fra skole til skole. Det tyder på, at
elevernes deltagelse i fritidsaktiviteter først og fremmest knytter sig til
individuelle præferencer og ressourcer, muligheder eller talenter.

•	
særligt opbyggende relationsarbejde
lærere/pædagoger og elever imellem
•	yderligere fagligt løft af enkelte elever
samt målrettet arbejde med højnelse
af motivationen
•	
bedre mulighed for holddeling og
undervisningsdifferentiering i fagene,
herunder for at tilgodese en stor faglig
spredning ift. det faglige niveau
•	bedre muligheder for feedback, elevsamtaler og herunder samtaler med
elever i forhold til uddannelsesparathedsvurdering
Som en sideeffekt nævnes det endvidere fra flere skoler, at brugen af
to-voksenordning kan bidrage til at
understøtte et tættere professionelt
læringsfællesskab mellem lærere og
pædagoger samt et styrket klasseteamsamarbejde, hvilket er vigtigt for elevernes læring, udvikling og trivsel.

VIVE (2017): ”Den længere skoledags betydning for elevers fritidsaktiviteter”
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KAPITEL
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TVÆRGÅENDE
UDVIKLINGSFOKUS I BØRN
OG UNGE 0-18 ÅR

Visionen for børn
og unge i Aarhus:

I AARHUS KOMMUNE
ARBEJDER VI FOR, AT
ALLE BØRN OG UNGE
UDVIKLER SIG TIL
•	
Glade, sunde børn og unge
med selvværd.

I kapitlet følger for hver af de fire faglige strategier
først en udfoldelse af strategierne og deres baggrund,
og dernæst præsenteres dels analyseresultater, som
kan give indikationer på, hvordan det lokale arbejde
med strategierne lykkes i praksis og dels igangsatte
initiativer til understøttelse af strategierne.

Slutteligt for hver af de faglige strategier præsenteres et sammendrag af de tilbagemeldinger, som er givet i de lokale
kvalitetsrapporter på initiativer igangsat
på baggrund af arbejdet med strategierne lokalt – her vil der skiftevis være
nedslag fra dagtilbud, skoler og FU-områder. Afslutningsvis i kapitlet præsentes
strategien for bæredygtige og attraktive
arbejdspladser i Børn og Unge og suppleres med analyseresultater om sygefravær og målingen af social kapital.
Med børne- og ungepolitikken har byrådet i 2015 besluttet en ny og ambitiøs
vision for børnene og de unge i Aarhus.
Visionen i børne- og ungepolitikken er
sigtet for alle, der arbejder med børn og
unge 0-18 år i Aarhus Kommune.
At omsætte disse visioner til handling
på en måde, som både styrker faglighed
og bidrager til alle børn og unges ud-
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vikling, kræver en løbende refleksion og
dialog om praksis – både kollegialt og
i ledelseslinjen. Det kræver samtidig en
tilbagevendende opfølgning på udviklingen i de effekter, som skal være resultatet af arbejdet i Børn og Unge – nemlig, at børnenes og de unges læring,
trivsel, sundhed og fællesskaber styrkes.
Som fælles grundlag for denne refleksion, dialog og ledelsesmæssige
sparring har Børn og Unge som opfølgning på kvalitetsrapporten 2015
skærpet den strategiske ramme for det
lokale arbejde med at løfte alle børn og
unge. Det er sket i en inddragende proces med deltagelse af politikere, samarbejdspartnere, faglige organisationer,
lokal inddragelse samt inddragelse af
forældreorganisationer.
Strategierne er fælles retning for alle
medarbejdere i Børn og Unge. Over-

•	
Personligt robuste, livsduelige
og kreative børn og unge, der
bliver så dygtige, som de kan
og er rustede til at møde fremtidens udfordringer.
•	
Børn og unge, der oplever
medborgerskab og bruger det.
•	Børn og unge, der deltager i
og inkluderer hinanden i fællesskaber.
•	Børn og unge med globalt udsyn og lokal indsigt.

4
4.1

Børn og Unges fem strategier

FIGUR

skrifterne på de nye strategier afspejler
de temaer, der fylder meget i børne- og
ungepolitikken, og de punkter, hvor
kvalitetsrapporter og forskning viser,
at der er brug for at tænke nyt, når
børnenes og de unges læring, trivsel,
sundhed og fællesskaber skal styrkes
endnu mere.
Strategierne afspejler således de
områder, hvor Børn og Unge skal flytte sig allermest i indsatsen i forhold til
børnene og de unge. Strategien for attraktive og bæredygtige arbejdspladser
adresserer samtidig, hvordan Børn og
Unge styrker indsatserne gennem ud-

vikling af arbejdsmiljø, samarbejde og
organisering.
Figur 4.1 illustrer, at Børn og Unges
strategier er sammenhængende og
gensidigt afhængige. For bedst muligt
at styrke børn og unges udvikling, forudsætter det, at der både fokuseres på
rettidighed, helhedssyn, fælles viden
og samskabelse – og ambitionerne indfries bedst med et systematisk fokus på
udvikling af Børn og Unge som en attraktiv arbejdsplads.
Som ansat i Børn og Unge er strategierne ledetråde for arbejdet med børnene og de unge. Både i det indbyrdes

samarbejde og i den måde, hvorpå man
som medarbejder møder forældrene og
alle andre samarbejdspartnere. Strategierne er dermed den tilgang, andre
kan forvente af Børn og Unge.
Over de kommende år skal Børn og
Unge bringe de faglige strategier endnu mere i spil lokalt. Samtidig skal det
til stadighed genovervejes, om strategierne sætter tilstrækkeligt tydelig retning til at sikre progression hos både
børn og voksne. På den baggrund skal
det også løbende vurderes, om der er
brug for at justere dem.

99

4
4.1 STRATEGI FOR TIDLIG OG
RETTIDIG INDSATS
"Som ansatte i Børn og Unge har
vi høje ambitioner på alle børn
og unges vegne. Vi er tydelige
på, hvad vi sammen med børnene, de unge og deres forældre
gerne vil opnå, hvilken progression der er sket indtil nu, og hvad
næste skridt er. Tidlig, rettidig
indsats og forebyggelse er for
alle børn og unge uanset alder,
samt de fællesskaber de indgår i.
Vores fokus er både på at styrke
de børn og unge, der kan selv,
understøtte de sårbare og hjælpe dem, der har behov.
Vi arbejder med de bagvedliggende årsager til risikoadfærd. Vi
har derfor fokus på at styrke de
beskyttende faktorer og mindske
betydningen af risikofaktorerne
hos alle børn og unge og deres
familier. Den, der finder grund
til bekymring, har også et ansvar
for at reagere".
Strategi for tidlig og rettidig indsats i
Børn og Unge

Forebyggelsesstrategien, som Byrådet vedtog i 2012, er grundlaget for
strategien for tidlig og rettidig indsats.
Forebyggelsesstrategien er dermed det
fælles grundlag for det forebyggende
arbejde i Aarhus Kommune, og forankringen af strategien for tidlig og rettidig
indsats vil således understøtte, at Børn
og Unge arbejder ud fra tilgangen i
forebyggelsesstrategien. Det betones i
strategien, at tidlig og rettidig indsats er
centralt i forhold til alle børn og unge
– uanset alder og grader af behov. Det
betones også, at medarbejderne i Børn
og Unge er forpligtede til at handle, når
der er grund til bekymring for børn og
unges trivsel og udvikling.
Den resterende del af afsnittet indledes med en præsentation af viden om,
hvordan det går udsatte børnegrupper
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på en række områder (indikatorer) i Aarhus Kommune. Derefter præsenteres de
tværgående initiativer i Børn og Unge i
relation til at understøtte og udvikle en
tidlig forebyggende indsats i forhold til
børn og unge. Fokus er her på effekten
af de afprøvede projekter under ”tidlig
indsats”-programmet. Endelig afrundes
afsnittet med lokale erfaringer og afprøvninger i arbejdet med tidlige forebyggende indsatser.

•	
Børn og unge i alderen 0-18 år, der på
et tidspunkt i deres liv har modtaget
en foranstaltning efter Serviceloven40

4.1.1 Chanceulighed for udsatte børn
og unge 0-18 år

Målsætningen er, at gabet i forhold til
trivsel, læring og udvikling mellem udsatte og alle andre børn og unge skal mindskes - og at alle børn og unge samlet set
skal opleve en positiv udvikling over tid.
Det generelle billede på tværs af
0-18-årsområdet er, at børn og unges
sociale baggrund og/eller særlige behov
fortsat har stor betydning for, hvordan de
klarer sig ift. trivsel, læring og udvikling.
Uagtet at disse grupper af børn og unge
på visse områder har oplevet en positiv
udvikling, fx i forholdt til. deres trivsel og
antallet af sigtelser, er gabet mellem de
udsatte børn og unge og alle andre børn
og unge fortsat markant - både hvad angår trivsel, fravær, karaktergennemsnit,
prøvefrekvens og påbegyndelse af ungdomsuddannelse.

En tidlig, forebyggende understøttelse
for alle børn og unge kræver, at man
på tværs af hele 0-18-årsområdet og
’hele vejen rundt om’ børnene og de
unge kan identificere deres udfordringer og modvirke den chanceulighed,
som eksisterer for nogle udsatte børn
og unge.
I Aarhus Kommune arbejdes der med en
fælles forståelse om, at ’inklusion lykkes, når alle børn og unge trives, lærer
og udvikler sig, når den enkelte gavner
fællesskabet, og når fællesskabet gavner den enkelte’.
Med dette afsæt følges der op på,
hvordan det går udsatte børn og Unge,
som defineres som følger:

4.2
FIGUR

•	
Børn og unge, hvor begge forældre
har grundskolen som højeste gennemførte uddannelse
•	
Børn og unge indskrevet på en specialskole eller i en specialklasse samt
børn med handicap

Andel folkeskoleelever, som har aflagt
mindst 4 ud af 8 bundne prøvefag i 9.
klasse
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Andel folkeskoleelever, der er i gang med en
ungdomsuddannelse 15 mdr. efter definitivt
afsluttet folkeskole (9. eller 10. klasse)
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4.3

Der er eksempelvis markant forskel
(31,2 %-point) på andelen folkeskoleelever, som har aflagt mindst 4 ud af 8
bundne prøvefag i 9. klasse, når man
ser på gruppen af børn og unge med en
foranstaltning efter Serviceloven og de
resterende børn, jf. figur 4.2.
For de børn og unge med en foranstaltning efter Serviceloven, som definitivt har afsluttet 9. og/eller 10. klasse,
halter det også til stadighed med at påbegynde en ungdomsuddannelse. Der er
således et gab på 28,4 %-point mellem
gruppen af udsatte børn og unge og de
resterende børn og unge i forhold til,
hvor stor en andel, der er i gang med en
ungdomsuddannelse, jf. figur 4.3. Som
det blev gennemgået i kapitel 3, udgør
de elever, som har eller har haft en foranstaltning efter Serviceloven, også 41,2 %
af de 227 elever, som ikke var i gang med
en ungdomsuddannelse 15 mdr. efter
definitivt afsluttet folkeskole (9. eller 10.
klasse) i skoleåret 2015/16.
Selvom udviklingen generelt er positiv i
forhold til trivsel for børnene og de unge
i Aarhus Kommune, er der, som det fremgår af figur 4.4, fortsat en stor forskel
(12,7 %) mellem andelen af folkeskoleelever i 4.-9. klasse, der ’tit’ eller ’meget
tit’ er glade for skolen, når man sammen-

Har ikke modtaget
foranstaltning

Gab (28,4%)

93,5%

65,1%

Har modtaget
foranstaltning

Har ikke modtaget
foranstaltning

Udsatte børn og unge er defineret som de børn og unge, der på et tidspunkt i deres liv har modtaget én eller flere foranstaltninger efter Servicelovens §§ 11.3, 52, 54, 54a, 57a, 57b.
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ligner resultaterne mellem børn og unge i
specialtilbud med de resterende børn.
Som det fremgik af kapitel 3, er der
også et væsentligt sammenfald mellem
de nævnte grupper af udsatte børn og
unge og de fagligt svageste elever i
folkeskolen – defineret som de elever,
som ikke består dansk og matematik i
9. klasse. Knap halvdelen af de fagligt
svageste elever har en foranstaltning
efter Serviceloven, mens knap hver fjerde af de fagligt svageste elever kommer
fra uddannelsesfremmede hjem. Ligeledes er der også et væsentligt sammenfald med de nævnte grupper af udsatte
unge og unge, som ikke var i gang med
en ungdomsuddannelse 15 måneder
efter afsluttet folkeskole (efter 9. eller
10. klasse) i skoleåret 2015/16.
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4.4
FIGUR

Andel folkeskoleelever i 4. -9. klasse,
der 'tit' eller 'meget tit' er glade for skolen

100%
90%
80%
70%
60%

Gab (12,7%)

76,9%

64,2%

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Specialskole/
-klasse/handicap

Ikke specialskole/
-klasse/handicap

4

103

4
SPECIALPÆDAGOGISKE TILBUD I AARHUS KOMMUNE
PPR og Specialpædagogik understøtter
og bidrager til, at alle børn og unge
trives og udvikler sig i de miljøer de
færdes i til daglig – uanset om dette
sker i de almene tilbud eller i et specialdagtilbud, i en specialklasse eller på en
specialskole.
På dagtilbudsområdet er de fleste
0-6-årige børn med særlige behov
indskrevet i almene dagtilbud, hvor
den daglige praksis tilrettelægges, så
børnene på den bedst mulige måde
inkluderes i dagtilbuddets fællesskaber
under hensyntagen til deres særlige behov.

Aarhus Kommune har dog også en
række specialtilbud til de 0-6-årige
børn, som har en betydelig og varig
nedsættelse af deres fysiske eller psykiske funktionsevne. I januar 2018 var
68 børn visiteret til et af disse tilbud.
De særlige specialtilbud dækker Specialdagtilbuddet Skovbrynet, samt Børnehaven Lystruplund og Børnehaven
Thorshavnsgade.
Herudover har Vuggestuen Trekanten særlige kompetencer i forhold til
børn med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, mens Vuggestuen Rundhøj og Børnehaven Rundhøj har særlig

ekspertise i forhold til børn med hørehandicap.
I Aarhus Kommune går knap 4 %
af alle børn i den undervisningspligtige alder i en form for specialundervisningstilbud. Disse børn har forskellige
grader af eksempelvis generelle indlæringsvanskeligheder, opmærksomhedsvanskeligheder, kontaktvanskeligheder,
læse-stavevanskeligheder, sociale vanskeligheder eller andre handicap.
Aarhus Kommune har derudover to
specialskoler (Langagerskolen og Stensagerskolen), hvor der går ca. 385 børn
og unge. Af disse ca. 385 elever er ho-

4.5
Udviklingen i antallet af elever i specialpædagogiske tilbud
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vedparten tilknyttet en SFO på skolen
eller, for ca. 70 elevers vedkommende,
indskrevet i specialklubben Holme Søndergaard. Derudover går ca. 885 børn i
en specialklasse, som er fysisk placeret
på én af de 18 almene folkeskoler, som
er værtsskoler. Her går eleverne oftest i
den almindelige SFO eller klub tilknyttet
skolen.

Høj forældretilfredshed
Ser man på de specialpædagogiske tilbud, ligger forældretilfredsheden generelt på et højt niveau med en andel af
tilfredse og meget tilfredse forældre på
hhv. 89 % for specialdagtilbud, 85 % for
specialskoler, 83 % for special-SFO’er og
98 % for specialklubben Holme Søndergaard. Tilfredsheden for de specialpædagogiske tilbud er dermed højere end for
de almene tilbud.

Tilfredshed med PPR-bistand til børn
med særlige behov
PPR-psykologer yder støtte, rådgivning,
vejledning og kompetenceudvikling
med henblik på at skabe den bedst
mulige inklusion af børn og unge med
særlige behov.
Ved den seneste spørgeskemaundersøgelse blandt lokale ledere tilkendegav
83 % af lederne på dagtilbudsområdet,
77 % af lederne på skoleområdet og
67 % af lederne på FU-området at være
’tilfredse’ eller ’meget tilfredse’ med
PPR-psykologernes faglige bistand.

Tendenser på det
specialpædagogiske område
Generelt har det specialpædagogiske
område været præget af stigende efterspørgsel siden 2014. Således er der

Tabel 4.1: Specialundervisning af undervisningspligtige anbragte børn og unge, 2017

Antal pladser

Forbrug i mio. kr.

Anbragte børn i specialskoler i andre kommuner/regioner

19

9,3

Anbragte børn interne skoler i Aarhus og andre kommuner

34

10,4

Anbragte børn i specialklasser mv. i andre kommuner

68

17,9

I alt

121

37,6

Note: Bemærk at ’antal pladser’ er opgjort som helårspladser.

både en stigning i antallet af indstillinger til PPR fra både dagtilbud og skoler, samt en stigende efterspørgsel ift.
specialundervisningstilbuddene (se figur
4.5).
Opgørelsen i tabel 4.1 indeholder de
anbragte børn og unge, der er undervisningspligtige i 2017 og modtager
specialundervisning. Børn og Unges udgifter til denne gruppe af børn og unge
er faldet fra 40 mio. kr. i 2015 (prisfremskrevet) til 37,6 mio. kr. i 2017. Det er et
fald på 6,5 procent.
Dette fald i Børn og Unges udgifter
skyldes, at Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse generelt anbringer færre børn og unge end tidligere.
Det betyder, at disse børn og unge i højere grad benytter sig af specialpædagogiske tilbud internt i Aarhus Kommune.

Antallet af anbragte børn og unge (0-22
år) er, til illustration, fra 2012 til 2017
faldet fra 483 til 393 børn og unge.
Denne udvikling i anbringelsesmønstret skal ses i sammenhæng med det
generelle pres på specialundervisningsområdet på skolerne i Aarhus Kommune.
PPR og Specialpædagogik fører tilsyn
med undervisningen på interne skoler
tilknyttet dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder i Aarhus Kommune.
Det samme gør sig gældende for tilbud
i andre kommuner, og dette reguleres
igennem en undervisningsoverenskomst. PPR betjener interne skoler på
lige fod med de øvrige tilbud i kommunen.
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SPECIALPÆDAGOGISKE INDSATSER OG PROJEKTER

For at udvikle på de specialpædagogiske indsatser og kompetencer og på
den måde imødekomme stigningen i efterspørgslen på de specialpædagogiske
tilbud, tilbyder PPR en række forskellige
indsatser og projekter, som på forskellig
vis sigter mod at klæde det pædagogiske personale og forældrene på til denne opgave.
Udover de igangværende tidlige indsatser, hvoraf flere også er forankret i
PPR og Specialpædagogik, kan nedenstående igangværende projekter nævnes.
’Fællesskaber for Alle’ er et kompetenceudviklingskoncept, der omfatter både
dagtilbud, skoler og fritids- og ungdomstilbud i Aarhus Kommune. Via praksisnærhed, fokus på de professionelles
kompetencer, videndeling og nyudvikling
er sigtet at styrke medarbejdernes kompetencer i forhold til at skabe inkluderende fællesskaber for børnene.
Alle elever til folkeskolens prøver er
et projekt, som sigter mod at øge den
faglige læring, progression og udvikling
blandt elever i specialklasser og -skoler,
specifikt med henblik på at gøre en større andel af eleverne uddannelsesparate
og i stand til at gå op til folkeskolens
prøver i 9. og 10. klasse.
I Nest-projektet afprøves en særlig
amerikansk model for klassedannelse,
hvor 12 almene elever og 4 elever med
vanskeligheder indenfor autismespektrum-området samles i en enkelt klasse. Klasserne arbejder ud fra særlige
Nest-principper om specialpædagogik
og har derudover tilknyttet to voksne
(primært lærere). Nest-klasserne er oprettet på Katrinebjergskolen.
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Back2School er en særlig indsats ift.
elever med bekymrende skolefravær.
Projektet indebærer opkvalificering af
personalet omkring de enkelte børn og
intervention ved op til 8 sessioner rettet
mod såvel internaliserende som eksternaliserende problemer hos barnet, samt
arbejde med forældreadfærd, og samarbejde med barnets skole.
ABA-forløb er et tilbud til familier med
et barn med autisme spektrum forstyrrelse (ASF). Det 5-årige investeringsprojekt mellem Magistratsafdelingen
for Sociale forhold og Beskæftigelse og
Magistratsafdelingen for Børn og Unge

er til de familier, som har fået bevilget
hjemmetræningsforløb efter Servicelovens §32 for et barn med en diagnose
inden for ASF. Forløbet tilrettelægges
individuelt.
Styrkelse af handicapområdet er et
projekt, som søger at styrke kommunens
møde med familier med børn med handicap, herunder at styrke samarbejdet mellem sagsbehandlere, forældre og øvrige
samarbejdsparter omkring familien. Udviklingsarbejdet tager afsæt i en samskabende proces omkring udarbejdelse af
fælles værdier for tilgang og samarbejdet
mellem alle disse parter.

4
GENTÆNK AARHUS VEST

I nogle lokalområder er der flere bump
på vejen for børn og unge end i andre.
Med andre ord er samlingen af børn og
unge med relativt dårligere forudsætning større i nogle boligområder end
andre. Gellerup, Tovshøj og Ellekær
lokalområder er blandt disse områder.
Gellerup og Tovshøj er blandt Danmarks fattigste og mest udsatte boligområder. Det betyder, at i Gellerup,
Tovshøj og Ellekær lokalområder er visionen for børn og unge i Aarhus Kommune længere uden for rækkevidde,
end den er for børn og unge i resten af
kommunen.
Som det fremgår af figurerne 4.6 og
4.7, så er nogle af indikationerne på
ovenstående blandt andet, at en større andel elever i Aarhus Vest (36,6%)
har opmærksomhedskrævende fravær
sammenlignet med den resterende del
af kommunen (16,2%). Derudover er
karaktergennemsnittet for dem, som
afslutter 9. klasse også væsentligt lavere i Aarhus Vest (5,0) sammenlignet
med den resterende del af kommunen
(7,7). Formålet med projektet Gentænk
Aarhus Vest er at udarbejde et konkret
forslag til, hvordan tilbuddene til børn
og unge i Gellerup, Tovshøj og Ellekær
lokalområder kan gentænkes i samarbejde med lokalområdets parter.
Byrådet har besluttet, at der skal
udvikles initiativer indenfor temaerne:
’Ambitioner og forventninger til børnene og de unge’, ’Tidlig og rettidig indsats og helhedssyn på børnene og de
unge’, ’Familien / forældrene’, ’Sprog’
og ’Fællesskab/medborgerskab’. Initiativer sendes i høring i foråret 2018.
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4.1.2 Tværgående initiativ: Status på
tidlig indsats projekterne

ANALYSE AF MODTAGELSESOMRÅDET I BØRN OG UNGE
I efteråret 2016 er der udarbejdet en analyse af modtagelsesområdet
i Børn og Unge. Iværksættelsen af analysen blev vedtaget, dels som
en konsekvens af den på daværende tidspunkt store tilstrømning af
borgere med flygtningebaggrund til Aarhus Kommune, og dels fordi
modtagelsesområdet i Børn og Unge ikke har været genstand for en
sammenhængende evaluering i en årrække.
Formålet med analysen har været at kortlægge de nuværende indsatser i et 0-18-årsperspektiv, og bruge de gode erfaringer samt viden
om området som afsæt for udvikling af indsatser, som skal bidrage
til en styrkelse af området. Målgruppen er den meget differentierede gruppe af børn, som kommer hertil med begrænsede eller ingen
dansksproglige forudsætninger, herunder eksempelvis flygtningebørn
eller børn af forældre ansat på internationale arbejdspladser i kommunen.
På baggrund af analysens anbefalinger er der igangsat et udviklingsarbejde på modtagelsesområdet i Børn og Unge, som bl.a. omfatter:
•	Et nyt undervisningstilbud til unge sent tilkomne i alderen 16-18+
i samarbejde med erhvervsuddannelserne og Magistratsafdelingen
for Sociale forhold og Beskæftigelse.
•	Styrket modtagelse af flygtninge og andre tilkomne børn, som systematisk sikrer, at de får det pædagogiske tilbud, de har brug for,
og som sikrer en god integration i lokalområdet og i den lokale
klasse.
•	Kompetenceudvikling af personale i forhold til modtagelse af børn
med traumer eller andre udfordringer.
•	Én indgang for familien i form af et center for modtagelse på Læssøesgades Skole.
•	
Mere systematisk vidensindsamling og videndeling på tværs af
dagtilbud og skoler.
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Med byrådets godkendelse af budgetforslaget ”Udmøntning af effektiviseringer i Børn og Unge 2016-2018” blev
der med budgetforliget for 2016 afsat
midler til investering i tidligere og mere
forebyggende indsatser. Forslagene til
indsatser var en udløber af en omfattende proces med dialog med lokale ledere,
medarbejdere, faglige organisationer og
forældreforeninger.
Konkret blev der afsat 53,8 mio. kr.
fra opsparede midler til en række investeringsprojekter, som hver for sig og
tilsammen skal bidrage til hhv. et styrket
forældresamarbejde og styrkede forudsætninger hos børnene og de unge. Disse omfatter tre kompetenceudviklingsindsatser inden for hhv. sprog, motorik
og robusthed, tre specifikke indsatser
målrettet enkelte børn og familier samt
to indsatser vedr. forældrevejledning.
Alle otte indsatser implementeres og
forankres i perioden fra september 2016
til december 2019.

4
DE OTTE TIDLIGE INDSATSER
Krop og bevægelse 0-6 år: et kompetenceudviklingsforløb med uddannelse af krop- og bevægelsesvejledere og -assistenter i dagtilbud.
Herudover omfatter projektet udvikling af forældrevejledningsmaterialet, ”Min krop og bevægelse” samt afprøvning af et digitalt redskab
til motorikvurdering.
Robusthed og vedholdenhed: aktionslæringsforløb målrettet personale i dagtilbud, skoler og klubber. Undervisning i emnerne regulering,
mentalisering, opmærksomhed, mindfulness og krop med løbede sparring og øvelser i praksis.
Børns tidlige sprog: kompetenceudviklingsforløb med fokus på opbygning af sproglige læringsmiljøer i dagtilbud. Herudover ligeledes
udvikling af materiale til opsporing af førsproglige udfordringer 0-2 år
samt opbygning af informationsportal med samling af eksisterende viden om børns sproglige udvikling.
Familiegrupper i dagtilbud: et gratis tilbud til familier med børn i alderen 0-7 år, hvor forældrene ønsker nye perspektiver og redskaber til
at forstå deres barn og takle hverdagens konflikter. Indsatsen bygger
på Marlborough-metoden, som tager afsæt i systemisk tænkning og
flerfamiliebehandling. Der er fokus på at udvikle forældrenes handlekompetencer ift. at understøtte barnets udvikling.
Trivselsmøde 0-2 år: et tværfagligt mødeforum, hvor forældre, dagtilbud, medarbejdere fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) samt
sundhedsplejen deltager i en samtale om barnets trivsel og udvikling.
Målgruppen er børn i 0-2-årsalderen.
Socialfaglige medarbejdere: de socialfaglige medarbejderes primære funktion er at være opsøgende og understøtte den lokale ledelse,
sundhedsplejen og det pædagogiske personales praksis i dagtilbud,
skoler, SFO’er og klubber i seks udvalgte lokaldistrikter. Omdrejningspunktet for arbejdet er metoden Signs of Safety - en metode som er
praksisnær, sætter klare mål og inddrager barnets forældre og netværket omkring barnet.
READ dagtilbud og skole: et forskningsprojekt i samarbejde med Trygfondens Børneforskningscenter. Projektet undersøger forældrenes betydning for børnenes udvikling af sproglige kompetencer og læsefærdigheder, samt betydningen af børnenes ihærdighed og forældrenes
vedholdenhed.
Styrket forældrevejledning i udskoling: et udviklingsprojekt med fokus på at skabe en ny og mere virkningsfuld praksis i skole og fritids- og
ungdomsskoleområdet i forhold til inddragelse af forældre og at opkvalificere forældresamarbejdet. I projektet arbejdes der med aktionslæring som metode og KvaS-Vital som dialogredskab.

Hvor 2016 primært har været et opstartsår med pilotafprøvning og tilpasning af indhold og rammer for de enkelte
projekter, begynder der ved udgangen af
2017 at tegne sig et billede af den effekt,
der kan forventes af projekterne.
Generelt opleves der en stor interesse
og efterspørgsel efter de tidlige indsatser,
hvilket blandt andet har affødt et behov
for at justere i antallet af forløb i nogle af
indsatserne.
Evalueringen af de tre kompetenceudviklingsforløb (Robusthed, Motorik
og Sprog) viser en overordnet tilfredshed
med udbyttet af undervisningen, hvor
andelen, der i "nogen grad" til i "meget
høj" grad har været tilfredse, ligger på 79
% for Børns tidlige sprog, mens den for
Robusthed og vedholdenhed ligger på
98 %. Herudover har 87 % af deltagerne på Krop- og bevægelsesvejlederuddannelsen svaret, at de i højere grad føler
sig i stand til at opspore motoriske udfordringer hos børnene. Tilsvarende har
42 % af deltagerne i Børns tidlige sprog
svaret, at de i "høj grad" eller "meget
høj grad" oplever, at undervisningen har
klædt dem på til at forbedre det sproglige læringsmiljø, mens yderligere 42 %
har svaret i "nogen grad".
Ud over deltagernes egne oplevelser
er der i Børns tidlige sprog foretaget en
objektiv vurdering af deltagernes kompetencer i forhold til at understøtte børnenes sproglige udvikling. Denne vurdering
er foretaget med det anerkendte redskab
CLASS, som ud over de sproglige kompetencer ligeledes omfatter en vurdering
af de voksnes sociale kompetencer, opmærksomhed og interaktion med børnene.41 Resultaterne fra CLASS-vurderingerne viser her, at deltagerne i forløbet
er blevet betydeligt bedre til at anvende
de sprogstimulerende strategier, som de
er blevet undervist i. Således scorer deltagerne i gennemsnit op til 1,5 point højere
(på en skala fra 1-7) ved kompetenceudviklingsforløbets afslutning end ved opstarten på nogle af de strategier, de har
arbejdet med. En tilsvarende opfølgning
3-4 måneder efter forløbets afslutning
viser dog et fald i denne effekt.42

CLASS står for og er et redskab til vurdering af kvalitet i dagtilbuddenes læringsmiljø. Vurderingen foretages af en certificeret CLASS-konsulent.

41 	

Resultaterne bygger på før og efter-målinger foretaget i forbindelse med pilotafprøvning af forløbet.

42	
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Samlet set tyder evalueringerne på, at
kompetenceudviklingsforløbene har en
positiv effekt, men at der fortsat er behov
for at arbejde med forankring og fastholdelse af de kompetencer, som deltagerne
tilegner sig.
Erfaringerne fra de familierettede indsatser (Familiegrupper, Trivselsmøder og
Socialfaglige medarbejdere) tegner sig
ligeledes positive. Der pågår stadig en
implementering og udbredelse af alle tre
indsatser, men de første evalueringer viser alle, at de forældre, der ind til videre
har deltaget i Familiegrupper, i ’høj grad’
eller ’meget høj grad’ oplever, at de gør
noget anderledes end før forløbet for at
støtte barnets trivsel og udvikling, og at
barnet trives bedre.43 De føler sig samtidig både hørt og inddraget.
Et forhold der ligeledes er kendetegnende ved forældrenes oplevelse af trivselsmøderne, hvor 80 % har svaret, at de
i ’høj grad’ eller ’meget høj grad’ bliver
hørt og aktivt inddraget.44 Det er dog et
begrænset antal familier, der har modtaget de to tilbud i pilotafprøvningen, hvorfor det er for tidligt at sige noget endeligt
om effekten af indsatsen.
Indsatsen med socialfaglige medarbejdere har primært har haft fokus på lokal
kapacitetsopbygning i 2017 med kompetenceudvikling og implementering af
Signs of Safety, sparring med det pædagogiske personale om enkeltsager samt
afholdelse af inspirationsoplæg og trivselssamtaler med børnene og de unge. I
såvel interviews som spørgeskemaundersøgelse har de deltagende medarbejdere
givet udtryk for, at den vejledning, de
har modtaget, har gjort dem i stand til at
træffe beslutninger og handle til gavn for
børnene. Ligesom det er forventningen,
at den sparring, de har modtaget, vil afføde en positiv effekt for børnene – enten i form af forbedret trivsel, forbedret
faglig udvikling, forbedrede sociale kompetencer og/eller mindre opmærksomhedskrævende adfærd.
Ud over de familierettede indsatser
omfatter de tidlige investeringsprojekter
ligeledes to indsatser ift. vejledning til
forældre. Det drejer sig dels om indsatsen
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READ dagtilbud og skole, og dels Styrket
forældrevejledning i udskolingen. I Styrket forældrevejledning er der arbejdet
med udvikling og afprøvning af forskellige praksismetoder til øget inddragelse
af forældrene i udskoling og fritids- og
ungdomsskolen. Her har en baselineundersøgelse vist, at forældrene ser stor
relevans i skole-hjem-samarbejdet samt,
at de oplever størst behov for vejledning i
forhold til det faglige, hvor 54 % har svaret i ’høj grad’ og ’meget høj grad’, mens
tilsvarende andele i forhold til social og
personlig udvikling ligger på henholdsvis
44 % og 33 %. De første resultater fra
READ dagtilbud og skole forventes at
ligge klar i foråret 2018 med afsæt i de
indsatser, der blev afprøvet i 2017.
Samlet set indikerer evalueringerne,
at de tidlige indsatser producerer nogle
positive resultater. Det er dog fortsat for
tidligt at spore en konkret effekt hos børnene.

4.1.3 Lokale initiativer til forankring
af tidlig og rettidig indsats
Opkvalificering og systematisk praksis
En vidensbaseret praksis nævnes bredt på
tværs af 0-18-årsområdet som et væsentligt grundlag for at kunne agere tidligt og
rettidigt. Hertil nævnes også kontinuerlig
videreuddannelse af medarbejderne samt
fokus på at være opdateret på de nyeste
redskaber i forhold til dels at screene for
og dels håndtere risikoadfærd.
På dagtilbudsområdet er der erfaring
med, at før-start-samtaler med forældre
konkret bidrager til, at personalet allerede, før barnet starter i dagtilbuddet, kan
være forberedte på forhold ved det enkelte barn, som dagtilbuddet skal være
særligt opmærksomme på fra dag ét.
Dertil afholder mange dagtilbud systematisk opsamlingssamtaler med forældrene fx tre måneder efter barnet er startet. Rettidig inddragelse af ekspertise fra
fx sundhedsplejen eller PPR - hvad enten
det drejer sig om motoriske eller sproglige udfordringer hos et mindre barn, eller
om et barn eller en ung, der viser tegn på
mistrivsel - vægtes højt på tværs af 0-18-
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Besvarelse fra de 7 familier, der i pilotafprøvningen har gennemført et helt Familiegruppeforløb.
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Besvarelse fra 10 familier, der har deltaget i pilotafprøvning af Trivselsmøderne

årsområdet. Mange FU-områder, skoler
og dagtilbud nævner, at de fortsat arbejder med en fælles forståelsesramme i et
forebyggelsesperspektiv ud fra konkrete
værktøjer som eksempelvis Signs of Safety, som kan understøtte et fælles sprog.
En stor del af skolerne nævner konkret
AKT-konsulenterne som nøglefigurer i
det forebyggende arbejde, hvor konsulenterne ud fra observationer i skolen kan
formidle pædagogiske handlemuligheder
og deltagelse i eksempelvis trivselsforløb,
forældremøder og hjemmebesøg.
Arbejdet med overgange og
erfaringsudveksling
Et vigtigt element i det forebyggende arbejde, som nævnes på tværs af
0-18-årsområdet, er arbejdet med overgange og overlevering mellem vuggestue, børnehave og skole. Det er vigtigt
tidligt at forberede barn og forældre på
den nye situation i en ny afdeling eller
skole. Men det er lige så vigtigt at få
overleveret den rigtige information om
barnet til den modtagende afdeling eller skole for at sikre, at der ikke går vigtig viden om barnet tabt i overgangen.
Flere skoler nævner konkret dialoghjulet som et vigtigt overleveringsredskab,
da det understøtter systematisk deling
af viden. Arbejdet med overgange vil
blive udfoldet senere i dette kapitel under strategien for samskabelse.
Systematiske samarbejder og erfaringsudveksling er nøgleord i tilbagemeldingerne fra FU på initiativer
iværksat pba. strategien om tidlig og
rettidig indsats. FU-områderne nævner
samarbejdet med skolerne i form af
fx deltagelse i ikke-uddannelsesparathedsmøder som et vigtigt element i at
bidrage til den tidlige og rettidige indsats. FU vurderer at kunne bidrage med
et syn på den unge fra en anden vinkel
og være med til at understøtte helhedssynet i forhold til den unge. FU fremhæver Gadeplan som en central aktør i
det opsøgende forebyggende arbejde.
Klubberne oplever her at få vigtig viden
om, hvilke brugere i klubben, de skal
være særligt opmærksomme på.
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4.2 STRATEGI FOR HELHEDSSYN
I FORHOLD TIL BØRNENE OG
DE UNGE

"Som ansatte i Børn og Unge
har vi et helhedsorienteret og
balanceret fokus på børnenes
og de unges dannelse, sundhed
og trivsel, samt deres udvikling
af faglige, personlige, sociale og
kulturelle kompetencer.
Vores udgangspunkt er, at alle
børn og unge trives og udvikler
sig, når de har passende udfordringer, ser mening og oplever
anerkendelse og social samhørighed i forpligtende, rummelige
og givende fællesskaber.
Vi styrker børnenes og de unges motivation, livsduelighed,
robusthed og vedholdenhed. Vi
gør det ved at anerkende børn
og unge for det de er og det de
gør, og ved at skabe gode rammer for fordybelse".
Strategi for helhedssyn i
Børn og Unge

4.2.1 Vurdering og tilfredshed med
helhedssyn
På 0-6-årsområdet vurderes børnenes
personlige og sociale kompetencer, dels
ved sundhedsplejens hjemmebesøg ved
9-10 mdr., og dels i dialoghjulet i dagtilbud ved hhv. 9-14 mdr., på vej mod
børnehave og på vej mod skole.
Resultaterne fra forældres og medarbejderes vurderinger ved hhv. sundhedsplejens hjemmebesøg og i dialoghjulet i
dagtilbud, viser, at de 0-6-årige børn generelt er i god udvikling. Indenfor læreplanstemaerne ’alsidig personlig udvikling’ og ’sociale kompetencer’ vurderes
langt størstedelen af børnene således at
have de kompetencer, der måtte forventes i forhold til deres alder.
Dog viser resultaterne fra dialoghjulet
i dagtilbud, at vurderingerne af børnenes robusthed, i forhold til deres alder,

falder i takt med, at børnene nærmer
sig skolealderen.
På 6-18-årsområdet vurderes børnenes og de unges personlige og sociale
kompetencer, dels i forbindelse med
børnenes og de unges egne besvarelser
i hhv. elevtrivselsmålingen og i klubtrivselsmålingen, og dels i forbindelse med
uddannelsesparathedsvurderingen
af
eleverne i 8.-10. klasse.
Elevernes svar i elevtrivselsmålingen
viser, at omkring to tredjedele af eleverne har en positiv vurdering af deres
egen problemløsningsevne, mens om-

kring tre fjerdedele af eleverne vurderer
deres egne samarbejdsevner positivt.
En analyse viser en klar sammenhæng
mellem elevernes selvoplevede problemløsnings- og samarbejdsevner og
deres faglige niveau ved 9. klasseprøverne.
Resultaterne fra klubtrivselsmålingen
viser, at omkring to tredjedele af klubmedlemmerne oplever, at de lærer mere
om sig selv i klubben, og at fem sjettedele af klubmedlemmerne øver sig i at
lytte til deres kammerater og at tage
det, de siger, alvorligt.

KVAS-VITAL TIL UNDERSTØTTELSE AF HELHEDSSYN PÅ
BØRN OG UNGES UDVIKLING
KvaS-Vital anvendes i Børn og Unge som et afsæt for at tænke helhedsorienteret på en systematisk måde i forhold til undervisning og
pædagogisk aktivitet med børn og unge. Kvas-Vital er vedtaget som
det fælles pædagogiske grundlag indenfor fritids-og ungdomsskoleområdet (FU-planen, 2016). Forankring af tilgangen i Kvas-Vital i Børn
og Unge er besluttet som et tværgående initiativ i Børn og unge.
”Vital” – står for vitaliseringspsykologien, hvor der fokuseres på fire
menneskelige grundbehov, som motiverer os til at realisere vores tilværelse:
•	Behov for at høre til - ”Lad mig høre til”
•	Behov for autonomi - ”Se mig, som den jeg er”
•	Behov for mening - ”Vis mig, hvem/hvad jeg kan blive”
•	Behov for at mestre - ”Giv mig passende udfordring”
”KvaS” – står for ”Modellen for kvalificeret selvbestemmelse” der viser,
hvilke grundlæggende kompetencer, der skal til for at kunne leve i balance med sig selv og andre:
•	Teknikalitet - omhandler faglig og praktisk viden og kunnen
•	Socialitet - omhandler deltagelse og samvær med andre
•	Refleksivitet - omhandler omtanke, refleksion og perspektivtagning
•	Sensitivitet - omhandler forvaltning af følelser, behov og værdier

KvaS-Vital fungerer som et systematisk afsæt for pædagogisk praksis, hvormed vi
kan sikre os det helhedsorienterede syn på børnene og de unge. Vejen til målet og
de anvendte metoder kan være forskellige, alt efter hvilken målgruppe man har
med at gøre, og hvordan konkrete børns og unges liv udfolder sig.
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4.2.2 Tværgående fokus:
Lige muligheder for piger og drenge
Flere undersøgelser har gennem tiden
vist, at der er forskel mellem, hvordan
kønnene klarer sig gennem uddannelsessystemet, hvilke forventninger de møder,
og hvordan de vurderes. Samtidig er det
veldokumenteret, at dagtilbud og skoler
kan være med til at fastlægge kønsmønstre, identifikations- og handlemuligheder for piger og drenge.45

ARBEJDET MED
KØN OG LIGESTILLING I
BØRN OG UNGE
Med ligestillingsudvalgets handleplan 2015-16 er der i Aarhus
Kommune og Børn og Unge
kommet større fokus på lige
muligheder for begge køn i arbejdet med børn og unge:
”(…) med henblik på at øge
sandsynligheden for, at det er
børnenes menneskelige potentialer, der er i fokus, frem for
deres køn” (Ligestillingsudvalgets handleplan for ligestilling
og mangfoldighed 2015-2016).
Bl.a. er der i 2016 udarbejdet
en dialogpakke med fagartikler,
data og inspiration og materiale
til at arbejde med emnet, som er
sendt ud til alle skoler og dagtilbud i kommunen. I 2017 er
der desuden gennemført et pilotprojekt i Skåde Dagtilbud om,
hvordan man kan bruge ligestillingsvurderinger som et redskab
til at være undersøgende på sin
egen pædagogiske praksis ift.
køn.

Data fra Aarhus viser også forskelle
mellem, hvordan de to køn trives, lærer
og udvikler sig i deres vej gennem dagtilbud og skole i Aarhus Kommune. Det
helt overordnede billede er, at drengene klarer sig dårligere fagligt og færre
kommer videre i ungdomsuddannelse,
mens pigerne har lavere generel trivsel
end drengene, og flere piger oplever at
være ensomme.
Derfor er det centralt at være opsøgende på, hvordan Børn og Unge kan
arbejde for at alle børn, uanset deres køn, får udviklet deres potentialer
bedst muligt – så alle bliver så dygtige,
som de kan, trives og indgår i fællesskaber, og får det bedst mulige afsæt
efter skolen. De mest centrale forskelle
mellem kønnene 0-18 år er:
•	
Hos børn i alderen 0-6 år ses fra data
i dialoghjulet at pigerne på tværs af
læreplanstemaer vurderes betydelig
højere end drengene, dog med en
mindre forskel ved ”natur og naturfænomener”.
•	
Ift. børn og unges fællesskaber i skolealderen, hvor at pigerne i højere
grad føler sig ensomme og i mindre
grad oplever, at de hører til på skolen. Således viser trivselsundersøgelsen for elever i 4.-9. klasse at 5,7 %
af pigerne tit eller meget tit oplever
at være ensomme, mens det samme
gælder 4,3 % af drengene. 71,6 %
af pigerne oplever tit eller meget tit
at høre til på skolen, mens det med
77,2 % er 5,6 %-point flere drenge,
der oplever at høre til på skolen.
•	
Ser man på børnenes og de unges
generelle trivsel, oplever betydeligt
flere piger end drenge lav livstilfredshed. Det gælder mere præcist 17 %
af pigerne og 12,4 % af drengene i
4.-9. klasse.
•	
Ved skolens afslutning opnår pigerne generelt bedre faglige resultater
end drengene. Således går flere piger op til alle prøver, flere piger lever
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S e fx Danmarks Evalueringsinstitut, 2005: ”Køn, karakterer og karriere –Drenges og pigers præstationer i
uddannelse”; Danmarks Evalueringsinstitut, 2010: ”Er nogle drenge og piger mere rigtige end andre?”

op til erhvervsskolereformens krav
om mindst 02 i dansk og matematik,
og pigernes karaktergennemsnit på
7,7 ligger et helt karakterpoint over
drengenes på 6,7.
•	
I overgangen til ungdomsuddannelse
ses det, at flere piger er i ungdomsuddannelse 15 mdr. efter definitivt
afsluttet folkeskole, hvor 91,4 % af
pigerne og 89,9 % af drengene er i
gang med en ungdomsuddannelse.
Det er også vist i rapportens kapitel
3, at det særligt er i relation til drengene (og især drenge med dansk
som andetsprog), at der har været
en positiv udvikling de seneste fem
år.
•	
Ser man på, hvilke uddannelser de
unge er påbegyndt, så viser der sig
også at være en kønsforskel. Mest
markant er der næsten 20 %-point
flere af pigerne, der går på alment
gymnasium (STX), mens drengene
omvendt er stærkt overrepræsenterede på erhvervsuddannelser, teknisk gymnasium (HTX) og handelsgymnasium (HHX).

4.2.3 Lokale initiativer til forankring
af helhedssyn på børnene og de unge
Refleksion over praksis
På 0-6-årsområdet har et større fokus på
helhedssynet på børnene og de unge i
Aarhus Kommune betydet, at personalegrupper og ledelser har arbejdet med
forskellige både kendte og nye teoretiske perspektiver for at få nye input til
den pædagogiske praksis. Arbejdet med
de teoretiske perspektiver har særligt
for nogle dagtilbud givet anledning til
refleksion i personalegrupperne over,
hvordan eksisterende praksis er med til
at udvikle såvel kognitive som sociale og
personlige færdigheder hos børnene.
I tillæg hertil har det også givet anledning til at tænke i, hvilke eventuelle nye
tiltag i dagligdagen, som kan bidrage til,
at dagtilbuddene lykkes endnu bedre
med at sikre helhedssynet på børnene
i den pædagogiske praksis. Flere dag-
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tilbud beskriver, hvordan personalet er
meget opmærksomme på at agere som
den understøttende og anerkendende
voksne, som stiller børnene overfor udfordrende opgaver og rammesætter legesituationer, som dels udvikler robusthed hos det enkelte barn samtidig med
at bidrage til fællesskabsfølelsen.
Flere dagtilbud beskriver også, hvordan det systematiske arbejde med de
seks læreplanstemaer er med til at fastholde fokus på et helhedssyn på barnet. Samtidig har flere dagtilbud haft
nytte af at lave temadage/temauger,
hvor børn og personale fordyber sig
særligt i ét enkelt læreplanstema.
Fællesskaber som ramme for børn, unge
og voksne
Indenfor skoleområdet er der arbejdet
med fællesskaber. På medarbejdersiden
er der blevet arbejdet med fællesskaber
mellem de fagprofessionelle i forpligtigende samarbejder mellem lærere og
pædagoger ud fra en ambition om at
sikre helhedssynet på børn og unge. Det
opleves, at lærere og pædagoger i skolen kan bidrage til og nuancere hinandens blik på de enkelte børn og unge. I
den ligning indgår forældrene også som
en vigtig brik.
Lærere og pædagoger har ligeledes
overfor børnene og de unge arbejdet
med forståelse af, hvordan man indgår
i større som mindre faglige og sociale
fællesskaber i skolen. Det kommer blandet andet til udtryk i den måde, man
enten som en integreret del af dagligdagen eller på temadage eller tema–
uger arbejder på tværs af en årgang på
skolen eller på tværs af årgangene. Det
giver børnene og de unge et blik for, at
de umiddelbare fællesskaber, som man
indgår i og forventes at bidrage positivt
til, rækker udover egen klasse og naboklassen. For de større børn kan det
også udvikle ansvarsfølelse for børnene
i de mindre klasser.
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4.3 STRATEGI FOR SAMSKABELSE

"Som ansatte i Børn og Unge
ser vi et gensidigt forpligtende
samarbejde på tværs af Aarhus
Kommune og med det omgivende samfund som afgørende for,
at alle børn og unge udvikler sig
bedst muligt.
Vi ser samspillet med børnene,
de unge og deres forældre som
det vigtigste. Alle børn, unge og
forældre skal opleve, at de bliver
set, hørt og har indflydelse.
Samskabelse forudsætter, at vi
kommunikerer rettidigt og problemløsende på baggrund af fyldestgørende information. Det forudsætter også, at vi møder børn,
unge og forældre med respekt,
tillid, ligeværd og anerkendelse
af hinandens forskellige roller og
kompetencer.
Samskabelse kræver, at vi prioriterer det. Sammen med børnene,
de unge og deres forældre skal vi
finde tid og rum til at skabe fælles
mål og viden – og med det afsæt
udvikle nye fælles løsninger".
Strategi for samskabelse i
Børn og Unge

Strategien for samskabelse går på to
ben. For det første betones vigtigheden
af det gensidigt forpligtende samarbejde mellem medarbejdere i Børn og Unge
og på tværs af Aarhus Kommune. Ligeledes betones vigtigheden af samskabelse for og med børnene og de unge samt
deres forældre.
I dette afsnit præsenteres først oplysninger omkring børnenes og de unges
oplevelse af samskabelse og medbestemmelse. Dernæst præsenteres viden
om overgange 0-18 år, da det fortæller
noget om, hvor gode Børn og Unge er til
at samarbejde på tværs omkring børene
og de unge. Afslutningsvis præsenteres
lokale erfaringer indenfor samskabelse
på tværs af 0-18-årsområdet.
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4.3.1 Forældrenes oplevelse af
samskabelse
I Børn og Unge har der i en årrække været et udbredt lokalt fokus på at styrke
samarbejdet mellem de professionelle
og forældrene – bl.a. ved at sikre en
bedre gensidig kommunikation og forventningsafstemning. Dette har været
et af de mest udbredte lokale udviklingspunkter i forbindelse med kvalitetssamtalerne i alle år siden 2009.
Med strategien for samskabelse ændres fokus fra forældresamarbejde til
samskabelse. Samskabelse stiller nye
krav til både medarbejdere, ledere og
forældre.

Når der tales om samskabelse med
forældre, er der tale om en åben tilgang, hvor samarbejdet bliver et fælles
anliggende, og forældrene ligeværdigt
med de professionelle tegner et fælles
billede og derudfra bidrager ligeværdigt
til de indsatser, det i fællesskab bliver
besluttet at igangsætte.
Den reelle samskabende relation mellem forældre og dagtilbud, skole eller FU
er kompleks at måle, men nogle spørgsmål i Forældretilfredshedsundersøgelsen
peger mere i retning af samskabelse frem
for samarbejde.
Figur 4.8 viser forældrenes tilfredshed
med den løbende dialog med personalet
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FIGUR

Andel forældre der er 'tilfredse' eller 'meget tilfredse' med den løbende dialog om
barnets trivsel, læring og udvikling
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om barnets trivsel, læring og udvikling, som er et vigtigt element
i den samskabende relation omkring barnet eller den unge. Figuren illustrerer, at tilfredsheden er dalende fra dagtilbud over
skole og til klub, hvilket dog også kan være et udtryk for, at
forældrenes umiddelbare behov for dialog om barnet eller den
unge falder, jo ældre barnet eller den unge bliver.
Billedet stemmer overens med forældrenes oplevelse af, om
personalet inddrager deres viden om barnet i arbejdet med barnet eller den unge, jf. figur 4.9. På dagtilbuds-, skole- og klubområdet er det henholdsvis 62%, 58% og 38% af forældrene, som
i ”høj grad” eller ”nogen grad” oplever, at personalet inddrager
deres viden i arbejdet med barnet. Som nævnt, er ligeværdighed
i relationen omkring barnet og et ensartet informationsniveau
nogle af kerneelementerne i den samskabende relation.
Endelig viser figur 4.10 samme tendens på tværs af de tre sektorer, når man ser på forældrenes tilfredshed med den vejledning, som de kan fra personalet til, hvad de selv kan gøre for at
styrke barnets trivsel, læring og udvikling.

Andel forældre der 'i nogen grad' eller 'i høj grad'
oplever, at personalet inddrager deres viden om
barnet i arbejdet med barnet
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Andel forældre der er 'tilfredse' eller 'meget tilfredse'
med den vejledning, de kan få til, hvordan de kan
styrke deres barns trivsel, læring og udvikling
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SAMSKABELSE DER FLYTTER BØRNENE
At samskabelse med forældre kan have stor betydning
for at understøtte børnenes læring og udvikling, er vist
gennem flere forskningsprojekter i Aarhus Kommune.

READ – SAMMEN OM LÆSNING I DAGTILBUD
OG SKOLE
READ er en af de indsatser, der har dokumenteret, at
samskabelse med forældre har effekt på børnenes læring. Formålet med READ er at styrke børnenes sprogog læsefærdigheder gennem et øget fokus på forældreinddragelse.
READ tilbyder konkrete værktøjer til at samarbejde
med forældre om børnenes sprog- og læseudvikling.
Forældre får udleveret en taske med 5-6 bøger samt
en mappe med pjece og vejledning i, hvordan de kan
læse og samtale om bøger med deres barn. READ omfatter desuden en film med samme budskab.
I skoleåret 2013/14 gennemførte Børn og Unge i
samarbejde med TrygFondens Børneforskningscenter
ved Aarhus Universitet og VIA University College READ
som et forskningsprojekt med henblik på at skabe ny
viden om, hvordan forældre kan understøtte barnets
skriftsprogsudvikling. Resultaterne af READ-projektet
viste meget positive effekter på både elevernes læsefærdigheder og deres evne til at udtrykke sig skriftligt.
De positive effekter på elevernes læse- og skrivefærdigheder er i samme størrelsesorden som de effekter,
man i andre lodtrækningsforsøg har fundet af at have
en ekstra voksen i klassen (tovoksenordning) i 6. klasse
i et halvt år, eller af at have fire ekstra timers ugentlig
danskundervisning i 4 mdr. i 4. klasse. READ er endvidere, i modsætning til disse indsatser, mindst lige så
effektfuldt for børn med indvandrerbaggrund som for
de øvrige børn.

’GROWTH MINDSET’ OG ’FIXED MINDSET’
Vejledningsmaterialet i READ bygger blandt andet
på Dwecks forskning om betydningen af ’fixed’ og
’growth mindset’.46 At have et ’fixed mindset’ betyder,

46
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at man opfatter intelligens som noget fastlåst, og man
bruger derfor energi på at vise, hvor dygtig man er
fremfor at udvikle sig. Tanken er her, at ens intelligens
i sig selv giver succes og ikke anstrengelserne bag. Det
betyder, at et ’fixed mindset’ kan medføre bekymring
og frygt for at fejle og i sidste ende bremse læring
og udvikling. I modsætning hertil kan man tale om at
have et ’growth mindset’, hvor man mener, at intelligens er noget der udvikles gennem hårdt arbejde. Folk
med et ’growth mindset’ har således større mulighed
for at udvikle sig, da de tør udfordre sig selv og anser
fejl som justerbar læring. Dweck peger på at et ’growth mindset’ er med til at styrke vores ihærdighed.
Forskningsresultaterne har vist, at READ havde
størst effekt for de børn, hvis forældre inden projektet
gik i gang havde et ’fixed mindset’ og dermed den
opfattelse, at deres børns læsefærdigheder i høj grad
er noget, der er ’fastlåst’ og ikke ret let lader sig ændre, selvom de øver sig. Det har derfor vist sig betydningsfuldt at arbejde med forældres mindset. I READ
vejledes forældre i at hjælpe barnet med at fokusere
på indholdet af det, de læser og for eksempel ikke på
læsehastighed eller korrekthed. Vejledningsmaterialet
har fokus på, at barnet er glad for at læse, og uanset
hvor fagligt stærk eller svag, barnet er, kan det altid
blive bedre ved at øve sig.
Tankerne om betydningen af at understøtte et ’growth mindset’ udbygges i et nyt forskningsprojekt, der
blev gennemført i 2016/17 i dagtilbud. Her ønskede
man at opnå ny forskningsbaseret viden om metoder
til vejledning af forældre i dagtilbud, herunder fokus
på specifik vejledning i forhold til at understøtte et
’growth mindset’. Projektet ønskede blandt andet at
undersøge en effekt på børns ihærdighed. En indsatsgruppe fik gennem tre små film konkret vejledning i,
hvordan de i forbindelse med læseseancen kan rose
deres barn, udfordre deres barn og fastholde deres
barn og således styrke barnets ihærdighed.
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4.3.2 Børnenes og de unges oplevelse
af medbestemmelse
Et vigtigt element i strategien for samskabelse er også, at børnene og de unge
indgår som en aktiv deltager i eget liv.
Børnene og de unge skal opleve, at de
bliver set, hørt og have indflydelse.
Som beskrevet i kapitel 3 er der en
tendens til, at oplevelsen af medbestemmelse i undervisningen er faldet
over de seneste tre år, hvilket også gør
sig gældende på landsplan. Det samme
gør sig dog ikke gældende i forhold til
det beslægtede spørgsmål i undersøgelsen om, hvorvidt lærerne sørger for,
at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen. Resultaterne om børns og
unges oplevelse af medbestemmelse er
udfoldet i kapitel 3.

4.3.3 Forældre og børnenes oplevelse
af overgange 0-18 år
Gennem barnets liv oplever barnet og
forældrene en række overgange; først
fra fødestuen til hjemmet og senere fra
hjemmet til dagtilbud, ved start i børnehave og skole og endelig i forbindelse
med overgang til ungdomsuddannelse.
Mens overgangene indebærer et tydeligt skift i fysiske rammer og ofte også
skift i de voksne, der tager hånd om barnet, skal læring, trivsel og udvikling hos
barnet gerne være sammenhængende
og uden tydelige brud.
Undersøgelser viser i den forbindelse,
at det har stor betydning for alle børn,
men i særlig grad for børn med udfordringer, at viden følger med fra en livsarena til den næste,47 således at barnet
kan få en frisk start, hvor de nye voksne
omkring barnet bygger på barnets styrker og imødegår barnets udfordringer.
Det stiller store krav til de fagprofessionelle, der har ansvar for overgangene.
Der er de seneste år blevet forsket i
overgangen fra dagtilbud til skole, og
undersøgelserne peger alle på, at der
er plads til forbedringer, når det kommer til flow af viden. Som et eksempel
på manglende vidensflow og dermed
manglende sammenhæng i overgange,
har forskning vist uhensigtsmæssige

overlap mellem aktiviteterne i børnehaven og børnehaveklassen48: Det pædagogisk personale i dagtilbuddene
igangsætter ofte skoleaktiviteter for de
ældste børnehavebørn som fx at skrive
tal og bogstaver.49 Samme typer af aktiviteter foregår også i 0. klasse.
Ud over at der kan være tale om
uhensigtsmæssige overlap tyder noget
også på, at den eksisterende skoleforberedende praksis i børnehaven risikerer at skabe negative forventninger hos
børnene til, hvordan det bliver at starte i skole. Fx viser en undersøgelse fra
Børnerådets Minibørnepanel, at 26 %
af kommende skolestartere forventer, at
det bliver kedeligt at gå i skole, og 34 %
forventer, at det bliver svært50.
En dårligt koordineret overgang hos
de fagprofessionelle kan give børnene
en frustrerende oplevelse, når de ikke
mødes med et læringsmiljø, der matcher
deres kompetencer; en frustration, som
i værste fald kan påvirke deres skolestart
og lyst til at lære i negativ retning. Det
samme gør sig gældende i overgangen
fra skole til ungdomsuddannelse.
I forbindelse med den seneste forældretilfredshedsundersøgelse i 2017 gav
77 % af de aarhusianske forældre udtryk for, at de havde været tilfredse eller
meget tilfredse med den overgang, deres barn havde oplevet fra dagpleje/vuggestue til børnehave. 74 % af forældrene svarede tilsvarende, at de var tilfredse
eller meget tilfredse med overgangen fra
dagtilbud til skole. Af de forældre, som
har barn i klub, svarer 55% af forældrene, at de er tilfredse eller meget tilfredse
med samarbejdet mellem barnets skole
og klub. I relation til overgangen til ungdomsuddannelse fra skolen er 63% af
forældrene tilfredse eller meget tilfredse
med lærernes og pædagogerne indsats
i skolen for at gøre barnet parat til at
starte på en ungdomsuddannelse.
En sammenfatning af dagtilbuddenes
indberetning til kvalitetsrapporten viser
i den henseende, at langt hovedparten
af de aarhusianske dagtilbud har faste
procedurer indeholdende overgangssamtaler, opstartsmøder og informationsma-
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terialer, som bliver taget i brug - dels i
forbindelse med de interne overgange
inden for dagtilbud og i samarbejdet med
børnenes forældre, og dels i overgangen
til skole. For nogle dagtilbud er overleveringsmøderne primært noget, der tages
i brug, hvis der er særlige behov eller
oplysninger om barnets trivsel og udvikling, som det er vigtigt at overdrage,
mens det for andre er en integreret del af
overgangssamarbejdet. Flere dagtilbud
inddrager viden fra eksempelvis dialoghjulet, sprogvurderingen og andre pædagogiske redskaber i samarbejdet, hvis
forældrene giver tilladelse til det.
Nogle dagtilbud beskriver, at de oplever at yde en større indsats i arbejdet
med overgange mellem dagtilbud og
skole end de modtagende skoler, hvilket
opleves som uhensigtsmæssigt i forhold
til at opfylde principperne for ligeværdighed i strategien for samskabelse.
En ny dansk undersøgelse om arbejdet med sammenhæng mellem dagtilbud og skole viser også, at der fortsat
kan være er udviklingspotentiale i at
sikre fælles forståelse og bedre koordinering af samarbejdet. Undersøgelsen,
som også omfatter ledere fra skoler og
dagtilbud i Aarhus, viser blandt andet
en betydelig forskel i vurderingen af
børnenes kompetencer, når man sammenligner indskolingsledere med dagtilbudsledere. Et resultat, som indikerer
vigtigheden af forventningsafstemning i
forhold til, hvad det vil sige at være rustet til en god overgang til skole.51

74%
Forældre er tilfredse
eller meget tilfredse med
overgangen fra dagtilbud
til skole
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4
4.3.4 Lokale initiativer til forankring
af strategien
Forventningsafstemning med forældre
Den tidlige forventningsafstemning med
nye forældre – hos mange endda før
barnet eller den unge har haft sin første
dag - beskrives af mange som nøglen til
at få en god samskabende relation med
forældrene. Det beskrives, hvordan man
stiller klare forventninger til forældrene
og italesætter dem som en ressource.
Kommunikation og ligeværdigt
informationsgrundlag
Mange beskriver, hvordan de er meget
opmærksomme på kommunikationen til
forældrene i en bestræbelse på at hæve
forældrenes informationsniveau om bar-
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net i fx dagtilbuddet eller skolen, da de
oplever, at grundigt informerede forældre har både lettere ved og mere lyst
til at indgå i et gensidigt forpligtigende
samskabende relation om barnet. Et højt
informationsniveau afføder også oftest,
at der strømmer information tilbage fra
forældrene om barnets trivsel uden for
dagtilbud, skole eller klub. Konkret nævnes intranet eller andre digitale kommunikationskanaler som vigtige redskaber.
For dagtilbuddene nævnes dialoghjulet bredt som et særligt vigtigt redskab
til at opnå et fælles velinformeret ståsted
for forældre og personale i samskabelsen
om barnet. Det er tilmed vigtigt for dagtilbuddene, at børnene oplever, at der er
et positivt samspil mellem dagtilbuddet
og hjemmet.

”Klar, parat, skolestart! En undersøgelse af arbejdet med sammenhænge mellem dagtilbud og skoler i landets 15 største
kommuner”, Tænketanken DEA (December 2017).

På vej mod reel samskabelse
Det beskrives bredt, at koden i forhold til
at opnå den reelle samskabende relation
med forældrene ikke for alvor er knækket
endnu. De mange forældreinformationsmøder, fællesspisninger, morgencafeer
mv. beskrives som gode udviklingsskridt
på vejen til at opnå endnu mere end bare
tilfredse forældre, men også forældre,
som har et så højt informationsniveau
om deres barns trivsel og udvikling uden
for hjemmet, at de er klædt på til en reel
samskabende relation om barnet, samt
at de forstår sig selv som en lige så vigtig
ressource som læreren eller pædagogen
og barnet selv.

4
4.4 STRATEGI FOR VIDENSBASERET
PRAKSIS

 Som ansatte i Børn og Unge
"
stræber vi efter excellent praksis. Derfor skal vi blive klogere
sammen.
Vi udvikler vores praksis med
afsæt i bred og sammenhængende viden.
Vi inddrager både børns, unges,
forældres og professionelles viden, egne data og forskning.
Vi er åbne, fagligt nysgerrige
og reflekterende over praksis –
og vi tør både at flytte os og at
stå fast, når det er nødvendigt.
Vi skaber bedre resultater ved
systematisk at dele relevant viden med hinanden og anvende
den i egen og fælles praksis".
Strategi for vidensbaseret praksis i
Børn og Unge

Strategien for vidensbaseret praksis
udgør et fælles grundlag for udvikling
af indsatserne i Børn og Unge. Med børne- og ungepolitikken som fælles fundament, arbejder medarbejderne i Børn
og Unge efter de samme tre effektmål,
uanset hvor på 0-18-årsområdet man
arbejder. Men det betyder samtidig
også, at der er udstrakt lokalt råderum
til at finde ud af, hvordan man mest meningsfuldt søger at indfri disse mål.
I Børn og Unge lægges der vægt på,
at man lokalt har en systematisk og
oplyst dialog om resultaterne - ledelse,
medarbejdere og forældre imellem. En
dialog, som giver alle parter et fælles billede af, hvor det går godt, og hvor der
skal sættes særligt ind for at løfte kvaliteten – og som sikrer en inddragelse
af medarbejdere og brugere i, hvordan
man skal sætte ind lokalt.
På 0-18-årsområdet er der en række
data og oplysninger om børnenes og
de unges udvikling, som bruges i udviklingen af indsatser. Alt kan ikke vises i
et regneark og med data. Det er derfor

afgørende, at man udvikler sin praksis
lokalt. Samtidig er det dog også afgørende, at man lokalt kender og følger
de data, hvor børnenes og de unges læring, udvikling og trivsel følges i Aarhus
Kommune og nationalt.

4.4.1 Tværgående understøttelse: LOKE
LOKE er et praksisnært ledelsesudviklingsprogram for ledere i Børn og Unge
i Aarhus Kommune. LOKE er rettet mod
hele 0-18-årsområdet og fokuserer på
ledelsesteamet og dets opgaver inden
for organisationsledelse, kommunikationsledelse og effektledelse. Heraf navnet LOKE, som står for: Ledelse, Organisation, Kommunikation, Effekt.
LOKE blev introduceret i 2015 på skoleområdet i forlængelse af skolereformen og
blev i 2016 introduceret på dagtilbuds- og
FU-området. I 2017 begyndte lederne fra
fællesfunktionerne på deres ledelsesforløb.
Et forløb har en varighed på cirka et år og
er opbygget af fælles seminarer og oplæg,
ledelsessparringer og teamudvikling. Ved
afslutningen af LOKE i 2018 har omkring
700 ledere fra Børn og Unge deltaget i forløbet, og nye ledere introduceres løbende
hertil, så det fælles sprog og den fælles
tilgang i LOKE fastholdes i organisationen.
LOKE baserer sig på aktionslæringsprincipper, hvor faglige oplæg giver
inspiration til kvalificering af opgaveløsningen og danner grundlag for en fælles grundviden. Med afsæt i den fælles
viden vil de enkelte ledelsesteam reflektere, træne, netværke og videndele. Det
handler om at være tæt på praksis og
skabe udvikling eller understøtte et aktuelt udviklingsprojekt.
Datainformeret ledelse
Målet er, at ledelsesteamet kan indhente og kvalificere sine beslutninger med
data fra eksempelvis kvalitetsarbejdet
og egne observationer. Den indsamlede
viden bruges til at justere og kvalificere
løsningen af kerneopgaven i samarbejde med medarbejderne. Datainformeret
ledelse understøtter et fokus på ledelse
rettet mod effekt – altså børnenes og de
unges læring, udvikling og trivsel.

Team og teamledelse
Målet er, at ledelsesteamet får redskaber
til at udvikle en åben og lærende kultur
inden for eget ledelsesteam, i ledelsen
af teams og på tværs i samarbejde med
andre ledelsesteams. Der er fokus på, at
ledelsesteamet udfordrer, udfolder og
udvikler de mentale modeller og forforståelser i relation til den fælles vision. Det er vigtigt for at skabe mening,
motivation og øget engagement, hvilket
skaber endnu bedre læring og trivsel for
børnene og de unge.
Praksisnær ledelse
Målet er, at ledelsesteamet kan organisere sig med forskellige ledelsesfunktioner og –roller. Herigennem kan den lokale organisering udvikles, så den bedst
muligt understøtter opgaveløsningen.
Der er fokus på systematiske og opfølgende dialoger med de fagprofessionelle om data og betydningen af data i udviklingen og sikring af kvalitet i praksis.
Feedback og sparring
Målet er, at ledelsesteamet kan opstille
og kommunikere klare, målbare mål og
formidle og begrunde valget og prioriteringen af konkrete mål. Via feedback og
sparring udfoldes betydningen af at have
en åben og lærende kultur, der er den
bedste forudsætning for at udvikle fælles
praksis med fokus på læring og effekt.

4.4.2 Lokale initiativer til forankring af
strategien
Ledelsesforankring er essentielt
LOKE fremhæves bredt lokalt som et vigtigt grundvilkår for den vidensbaserede
praksis. De ledere, som har været igennem forløbet, er blevet klædt godt på
til at understøtte det vidensbaserede og
datainformerede arbejde i dagligdagen.
Flere beskriver også, at lederne tager et
ansvar på sig i forhold til at vedligeholde et fagbibliotek til medarbejderne og
lave artikelsamlinger over fx relevant ny
forskning.
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En bred metodisk værktøjskasse
Mange dagtilbud beskriver, hvordan
det har været givtigt for medarbejderne at åbne deres fagprofessionelle rum
for kolleger med henblik på at evaluere
egen og andres praksis. Det er fx gjort
ved, at kolleger har observeret hinandens interaktion med børnene eller har
optaget videobidder af hverdagen, som
efterfølgende er blevet evalueret.
Dagtilbuddene nævner en lang række konkrete redskaber til at styrke det
vidensbaserede arbejde med børnene
lokalt, herunder: dialoghjulet, KIDS,
TRAS, Motorikprofilen, evaluering efter
SMTTE mv. Dertil nævner mange dagtilbud også, at de benytter både ekstern
ekspertise til at blive klogere og MBUs
egne tilbud fra fx Tværfaglig Enhed.
Datainformeret udvikling af praksis
Hos et FU-område arbejder man med
at måle effekten af trivsels- og sygefraværssamtaler i sygefraværsstatistikken.
Derudover nævnes også, hvordan UngiAarhus SYD - som opfølgning på deres
områdeudviklingsplan – selvstændigt har
iværksat spørgeundersøgelser inden for
bl.a. forældresamarbejde med henblik
på at opnå større viden om, hvordan de
bedst muligt optimerer kommunikationen mellem UngiAarhus og forældre.
Flere dagtilbud beskriver, hvordan
der systematisk anvendes logbog eller
foretages små ”dataindsamlinger” om
fx toiletbesøg. Det gøres herved nemmere at få brudstykker af observationer
om et barn ind i en sammenhæng og
derved nemmere at sparre med kolleger
eller ledelse, når der skal udarbejdes en
handlingsplan.

4.4.3 Kompetencedækning i skolen
Ifølge folkeskoleloven skal undervisere
i 2020 have undervisningskompetence (tidligere linjefag) eller kompetencer
svarende hertil i de fag, de underviser i.
Kompetencedækningen er et udtryk for,
hvor stor en andel af elevernes undervisningstimer, der varetages af undervisere
med ’undervisningskompetence’ eller ’tilsvarende kompetencer’.
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næsten ti procentpoint fra 2014/15
til 2016/17 (se figur 4.11), hvilket understreger, at indsatserne i forhold til
kompetencedækning i høj grad har
haft effekt. På trods af det er der fortsat et potentiale for at løfte kompetencedækningen i de kommende år – i
første omgang frem mod delmålet på
90 % i 2018.

Det fremgår af kommuneaftalen for
2014, at kommunerne skal sikre, at
kompetencedækningen i folkeskolen løbende øges. Målet er 95 % kompetencedækning i 2020. Delmålene er et niveau
på mindst 85 % i 2016 og mindst 90 % i
2018 – opgjort på kommuneniveau.
Den
gennemsnitlige
kompetencedækning i Aarhus er steget med
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FIGUR

Andel planlagte undervisningstimer
med kompetencedækning 2016/17
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Kompetencedækningen er generelt højere i udskolingen end indskolingen og på mellemtrinnet.
Kompetencedækningen er således højest i 9. klasse og lavest i 1. klasse.
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Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning pr. klassetrin 2016/17
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Det bedst dækkede fag er fysik/
kemi med en kompetencedækning på
97,4 %. Det dårligst dækkede fag er
kristendomskundskab på 48,7 %. Kompetencedækningen i kernefagene dansk
og matematik ligger på henholdsvis
94,3 % og 91,5 %.
Kommunerne er forpligtede til at udarbejde en handlingsplan for fuld kompetencedækning samt sikre lokal opfølgning på kompetencedækning. Det
er skolelederens opgave at udarbejde en
lokal handlingsplan for fuld kompetencedækning på den enkelte skole.
Alle skoler i Aarhus har i 2016 udarbejdet kompetenceplaner. Planerne angiver, hvilke indsatser den enkelte skole
iværksætter for at indfri målene om fuld
kompetencedækning i 2020, herunder
prioritering af efter- videreuddannelsesindsatsen, fokus på kompetencedækning i ansættelser og fagfordelinger mv.
I Aarhus er der i samarbejde med VIA
University College iværksat en særligt
tilrettelagt efteruddannelsesmodel for
folkeskolens fagrække – KOPRA. Den
kompetencegivende uddannelse i fagene er i tæt samspil med lærernes egen
praksis.
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SAMARBEJDE MELLEM BØRN OG
UNGE OG TRYGFONDENS BØRNEFORSKNINGSCENTER,
AARHUS UNIVERSITET
Sigtet med samarbejdet mellem Børn og Unge og Trygfondens Børneforskningscenteret er i fællesskab at udvikle og afprøve lovende
pædagogiske indsatser, der har til hensigt at styrke børnenes og de
unges læring og udvikling, sundhed, trivsel og fællesskaber.
Med denne tilgang understøtter samarbejdsaftalen den overordnede
strategiske retning, som byrådets børne- og ungepolitik, effektmålene og de nye strategier sætter for Børn og Unge – herunder vigtigheden af at arbejde datainformeret/vidensbaseret.
Indholdsmæssigt indebærer samarbejdet bl.a. udvikling og forskning
i effekten af indsatser til fremme af børn og unges udvikling. Herudover også udarbejdelse af analyser af data fra Børn og Unge og/eller
interview med medarbejdere i forbindelse med uddannelsen af nye
AU-kandidater i for eksempel seminarer, praktikforløb og specialer.
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4.5 STRATEGI FOR BÆREDYGTIGE
OG ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADSER

VI FREMMER TRIVSEL, SAMARBEJDE OG ET
GODT ARBEJDSMILJØ

VI ETABLERER TID OG RUM TIL KONSTRUKTIV
KRITISK REFLEKSION

"Som ansatte i Børn og Unge udvikler vi attraktive
arbejdspladser, skaber fælles udvikling og håndterer
forandring via retfærdige, gennemskuelige og involverende processer. Med udgangspunkt i et stærkt samarbejde i MED har vi fokus på et godt arbejdsmiljø, hvor
der er sammenhæng mellem trivsel på arbejdspladsen
og kvalitet i opgaveløsningen. Vi gør det meningsfuldt
for alle medarbejdere og ledere at arbejde i Børn og
Unge. Det betyder, at alle har indflydelse på eget arbejde og mulighed for fortsat at udvikle sig uanset erfaring. Alle skal opleve at bidrage til løsningen af den
fælles opgave - at give alle børn og unge det bedste
afsæt for et godt liv. Ledere i Børn og Unge går forrest
og sikrer følgeskab gennem ærlig og tydelig kommunikation. De tager ansvar for det gode samarbejde om
kerneopgaven, skaber sammenhæng og viser retning".

"Som ansatte i Børn og Unge prioriterer vi fælles refleksion over vores handlinger med afsæt i erfaringer,
observationer, data og forskningsbaseret viden. Vi er
nysgerrige på hinandens praksis, søger sparring og
tilbyder vores hjælp. Vi udfordrer hinandens vaner og
rutiner. Vi tør sætte os selv i spil for at styrke evnen til
at træffe fagligt kvalificerede og oplyste beslutninger."

VI SAMARBEJDER PÅ TVÆRS
"Som ansatte i Børn og Unge lykkes vi med et tillidsfuldt
samarbejde, når vi anerkender vores forskellige opgaver,
kompetencer, erfaringer og perspektiver. Vi samarbejder
på tværs af faggrupper, hierarkier og organisatoriske
grænser for at skabe størst mulig progression for børn
og unge, ansatte og organisationen som helhed".

Med henblik på kerneopgaven og målopfyldelsen i forhold til børne- og ungepolitikken, er medarbejderne Børn og Unges
vigtigste ressource, og derfor også i fokus
i denne strategi. I arbejdet mod den attraktive og bæredygtige arbejdsplads er
sygefravær og social kapital to helt centrale områder.
At sygefravær er centralt skyldes, at
en nedbringelse af sygefraværet vil skabe større stabilitet i medarbejdergruppen og dermed mere faste rammer for
børnene i deres hverdag. I bestræbelsen
på at skabe attraktive og bæredygtige
arbejdspladser er det essentielt, at en
reduktion af sygefravær blandet andet
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VI FREMMER VIDENDELING OG ANVENDER
VORES RESSOURCER OPTIMALT
"Som ansatte i Børn og Unge fremmer vi åbenhed,
gennemsigtighed og gør det naturligt at dele viden
og ideer til nye løsninger. I ord og handlinger er vi troværdige, respektfulde og engagerede. Det er en fælles
forpligtelse – som en del af kerneopgaven – at prioritere og anvende vores ressourcer optimalt med øje for
sikker drift. Vi stræber efter en kultur, hvor viden knytter den daglige opgaveløsning og strategiske udvikling
tættere sammen. Det er en kollektiv forpligtelse og et
individuelt ansvar at dele erfaringer og viden lokalt og
på tværs af opgaver, fagligheder og ansvarsområder."
Strategi for bæredygtige og attraktive arbejdsplaser

sker via bedre arbejdsmiljø, bedre strukturering af opgaveløsningen, samt en
reduktion i antallet af arbejdsulykker –
og ikke ved at sende syge medarbejdere
på arbejde.
Et godt arbejdsmiljø er afgørende
for den sociale kapital på arbejdspladsen. Arbejdspladsens sociale kapital
dækker over ledelsens og medarbejdernes evne til i fællesskab at løse den
kerneopgave, arbejdspladsen er sat i
verden for at løse. At social kapital er
en vigtig faktor for den attraktive og
bæredygtige arbejdsplads bakkes ligeledes op af forskning på området, der
viser en direkte sammenhæng mellem

graden af social kapital og kvaliteten
i kerneopgaven. Strategien for attraktive og bæredygtige arbejdspladser
spiller derfor en afgørende rolle, for
udfoldelsen og forankringen af de fire
faglige strategier i arbejdet med børn,
unge og forældre.

4.5.1 Medarbejdernes sygefravær i
Børn og Unge
Stilles der skarpt på sygefraværet i Børn
og Unge over en 3-årig periode ses et
fald fra 14,14 dage i skoleåret 2014/15,
til 13,06 i seneste skoleår 2016/17. Dette helt overordnede billede for Børn og
unge er illustreret i figur 4.13.
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Under disse overordnede tal tegner sig
forskellige billeder alt efter hvilke arbejdspladstyper blikket rettes mod:
•	Dagtilbudsområdet oplevede en stigning i sygefraværet fra 2014/15 til
2015/16, men præsterede et endnu
større fald i 2016/17, således at det
gennemsnitlige antal fraværsarbejdsdage pr. medarbejder i dagtilbud var
14,35 i skoleåret 2016/17 mod 14,59
i skoleåret 2014/15.
•	
Fritids- og ungdomsskoleområdet
oplevede en væsentlig stigning i
sygefraværet i skoleåret 2015/16,
hvilket skal ses i sammenhæng med
omstruktureringen på området. Sygefraværet indenfor FU er nu igen på
vej i den rigtige retning, og ligger på
et lavere niveau end dagtilbudsområdet.
•	Den mest positive udvikling i relation
til sygefravær findes dog på skoleområdet, hvor det gennemsnitlige
sygefravær er faldet med over 2 arbejdsdage pr. medarbejder fra skoleåret 2014/15 til skoleåret 2016/17.
Hvor det gennemsnitlige antal fraværsdage pr. medarbejder i 2014/15
var 15,01 var det i 2016/17 nede på
12,91, altså et fald på 2,1 dag pr.
medarbejder.
Som led i en øget videndeling internt
i Børn og Unge har områdechefgruppen
været inde og kvalificeret den halvårlige
sygefraværsrapport ved at bidrage med
en række indsigter og erfaringer. Noget
af det områdechefgruppen peger på
som årsager til den positive udvikling
er blandt andet et vedvarende ledelsesmæssigt fokus på og åbenhed omkring
sygefraværet. Yderligere påpeger områdechefgruppen, at det systematiske og
datainformerede arbejde, kombineret
fastsættelsen af sygefraværsmåltal og
-indsatser er noget af det, der har været
medvirkende til at skabe større overblik
og klarhed over sygefraværsområdet,
og derigennem været en medvirkende
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Andelen af fraværsarbejdsdage pr. fuldtidsansat
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4.5.2 Social kapital i Børn og Unge

faktor til den positive udvikling på området.
At klar og synlig ledelse samt kvalificeret og forståeligt datamateriale skaber
fremgang gør sig ikke kun gældende på
sygefraværsområdet. Som et led i arbejdet med social kapital i Børn og Unge,
er der foretaget en række interviews i
forbindelse med en analyse af de arbejdspladser, der har den højeste sociale
kapital. I disse interviews fremhæver en
række ledere og arbejdsmiljørepræsentanter også systematisk og datainformeret arbejde som nogle af nøglerne til en
høj social kapital.

Hvad angår den sociale kapital i Børn
og Unge er der, ligesom sygefraværet,
tale om en positiv udvikling. Sammenlignes resultaterne fra 2017 med resultaterne fra 2015 ses en fremgang på
alle tre parametre, hvor en sammenligning er mulig.
Når der alene sammenlignes med
2015, og ikke længere tilbage i tid,
skyldes det, at de nuværende dimensioner til at måle social kapital på, først
blev introduceret ved APV’en i 2015.
Resultaterne fremgår af tabellen herunder:

Tabel 4.2 : Dimensioner indenfor social kapital

2015

2017

Udvikling

Relationer til kollegaer

70

73

+3

Relationer til nærmeste leder

68

74

+6

Relationer til arbejdspladsen som helhed

65

66

+1

Relationer til andre grupper

-

64

-
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Relationer til andre grupper er en
ny dimension i 2017, hvorfor det ikke
er muligt at sammenligne denne score
med 2015. Generelt når der tolkes på
denne type resultater er det væsentligt
at have in mente, at organisationens
størrelse vanskeliggør større udviklinger
på organisationsniveau. Som udgangspunkt definerer Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø en udvikling på under fem point som svarende
til status quo, mens en udvikling på fem
point eller derover defineres som en
mærkbar udvikling.
Hvad angår relationen til kolleger er
der oplevet en stigning på tre point. Dog
taler organisationens størrelse her for,
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at der er tale om en mindre fremgang.
I forhold til dimensionen relationer til arbejdspladsen som helhed er der oplevet
en stigning på ét point, hvilket er at betragte som status quo. Den største fremgang er sket i relationen mellem medarbejderne og nærmeste leder. Her har der
været en mærkbar fremgang idet scoren
er steget med seks point fra 68 i 2015
til 74 i 2017. Den mærkbare stigning i
relationen til nærmeste leder går igen på
tværs af arbejdspladstyper, ligeså vel som
den går på tværs af både ledere og medarbejdere.
Temperaturmålingen af social kapital i 2017 viste desuden en signifikant
sammenhæng mellem sygefravær og

social kapital. Jo lavere sygefravær, desto højere social kapital. At der ses en
sammenhæng mellem sygefravær og
social kapital, og at begge dele er inde i
en positiv udvikling, kan i lyset af ovenstående udsagn fra såvel lokale ledere,
områdechefer og arbejdsmiljørepræsentanter pege i retning af, at klar og synlig
ledelse, samt en datainformeret tilgang,
har vundet frem i løbet af de senere år i
Børn og Unge.

4.5.3 Program ”Stærkere læringsfællesskaber” på tværs af børn og unge
At sikre udvikling hos alle børn og unge
kræver, at Børn og Unge som organisation tillige har øje for egen fortsatte ud-
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vikling. Som organisation skal Børn og
Unge kontinuerligt arbejde med at udvikle sit fulde potentiale i sin stræben efter at give alle børn og unge det bedste
afsæt for tilværelsen. Denne stræben
har Børn og Unge valgt at kalde ’Stærkere fællesskaber’, som er den organisatoriske vision for Børn og Unge.
Stærkere Fællesskaber vil fra 2018 omsættes hos medarbejdere i Børn og Unge
med igangsætning af det ambitiøse program ”Stærkere Læringsfællesskaber”.
”Stærkere Læringsfællesskaber” afspejler, at den vigtigste ressource for Børn og
Unge som organisation er medarbejderne. Det er ved investering i medarbejdernes kompetencer og kompetencer til at
samarbejde om børnene og de unge, at
vi løfter niveauet som organisation – og
dermed i forhold til børnene og de unge.
Stærkere læringsfællesskaber 0-18 år
er en kulturudviklingsproces hvor fokus
er på at udvikle og styrke de faglige fællesskaber mellem medarbejderne i Børn
og Unge. Grundtanken er, at børnenes
og de unges læring og trivsel øges, når
samarbejdet mellem lærere, pædagoger,
øvrige medarbejdere samt ledere professionaliseres. Formålet med ”Stærkere
Læringsfællesskaber” er således at udvikle en stærk læringskultur mellem lærere,
pædagoger og ledere, hvor teams med
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EVALUERING AF PROJEKT ”PROFESSIONELLE
LÆRINGSFÆLLESSKABER”
Ti skoler i Aarhus Kommune har gennem tre år sammen med alle skoler
i Randers Kommune deltaget i projektet ”Professionelle Læringsfællesskaber”. Stærkere Læringsfællesskaber bygger bl.a. på elementer fra
dette projekt.
Evalueringen50 peger på, at de professionelle læringsfællesskaber på
skolerne er styrkede, og at medarbejderne er positive over for idéen.
De værdsætter de reflekterende dialoger, og evalueringen tyder også
på, at der er en tendens til en åbning af undervisningspraksis, hvor
videndeling og samarbejde øges.
Samtidig er der spæde indikationer på, at eleverne oplever, at de lærer
mere. Der er sket en positiv udvikling i elevernes vurdering af deres læring. Flere elever oplever, at de lærer meget, og færre at de ikke lærer
meget. Samtidig er eleverne også mere positive i deres vurdering af
undervisningen samt lærernes hjælp. Der er dog ikke i projektperioden
ikke en udvikling i elevernes trivsel – målt på om eleverne kan lide at gå
i skole, kan lide deres klasse eller har venner i skolen.

afsæt i data (forstået i bred forstand) arbejder med elevernes læring og trivsel.
Målet med Stærkere Læringsfællesskaber er udviklingen af samarbejdskulturer gennem etablering af professionelle læringsfællesskaber (PLF), hvor
medarbejderne systematisk deler viden
og refleksioner om egen praksis.

Med udvikling af stærkere læringsfællesskaber blandt medarbejderne i
vuggestuen, børnehaven, skolen eller
fritidsklubben, vil Børn og Unge skabe
de bedste rammer og betingelser for at
styrke fokus på børnene og de unges
læring, udvikling og trivsel sammen med
børnene, de unge og deres forældre.
Stærkere læringsfællesskaber skal
kontinuerligt styrke rammerne for udfoldelsen af medarbejdernes professionelle praksis ved at skabe læringsfællesskaber, der har fokus på børnene og de
unges læring, udvikling og trivsel.
Ved at udvikle stærkere læringsfællesskaber i vuggestuen, børnehaven, skolen eller fritidsklubben vil Børn og Unge
skabe de bedste rammer og betingelser
for, at alle medarbejdere kan kvalificere
og udvikle sig sammen.
Det være sig i teamet, gruppen eller
afdelingen - hvor ambitionen er udvikling af en kultur, hvor alle medarbejdere
byder ind med sin faglighed og sætter
sin viden og erfaringer i spil - for på den
baggrund at kunne træffe de rigtige
beslutninger sammen med børnene, de
unge og deres forældre.

VIVE (2017): Evaluering af projekt ”Professionelle Læringsfællesskaber” i Aarhus og Randers Kommuner
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5
5 TILSYNSOPGAVEN
Børn og Unge har til opgave at føre
tilsyn på baggrund af det samlede nationale lovkompleks (fx dagtilbudsloven,
folkeskoleloven, ungdomsskoleloven,
retssikkerhedsloven og serviceloven) for
arbejdet med børn og unge i et 0-18 års
perspektiv.
I henhold til retssikkerhedsloven, skal
byrådet føre tilsyn med den kommunale
opgaveløsning, hvad angår såvel indholdet som den måde, hvorpå opgaverne
udføres. Der skal føres tilsyn med, at
tilbuddene er tilrettelagt og opgaverne
udført på en både fagligt og økonomisk
forsvarlig måde. Herunder beskrives
forskelle i tilsynsforpligtigelsen for Børn
og Unges forskellige tilbud:

Dagtilbud
I henhold til dagtilbudsloven er det byrådet, der har det overordnede ansvar
for tilsynet med kommunens dagtilbud.
I praksis er tilsynsforpligtelsen dog delegeret til Børn og Unge og udøves løbende via ledelseslinjen som en del af
kvalitetsårshjulet. Det er således områdechefen, der har ansvaret for at føre tilsyn med de lokale dagtilbud, mens den
lokale leder er ansvarlig for at sikre, at
gældende regler og retningslinjer overholdes, samt at kvaliteten af det pædagogiske arbejde løbende udvikles.
Børn og Unge har tilsynsforpligtelsen
overfor følgende tilbud på 0-6-årsområdet: Kommunale dagtilbud (inkl. dagplejen), selvejende dagtilbud, private
daginstitutioner, Frit valg-ordningen og
puljetilbud.

Skole
Tilsynsforpligtigelsen med folkeskolerne,
herunder specialskolerne, er tredelt mellem byrådet, skolebestyrelsen og skolelederen. Jævnfør folkeskoleloven har byrådet ansvaret for folkeskolen, og byrådet
fastsætter mål og rammer for skolens
virksomhed. Det betyder blandt andet, at
byrådet har det endelige ansvar for undervisningens kvalitet, og for at skolerne
lever op til de mål og rammer, der er fastlagt i lovgivningen samt af byrådet.

TILSYNSFORPLIGTIGELSEN I FORHOLD
TIL PRIVATE TILBUD
Private dagtilbud
Børn og Unge fører tilsyn med, at de private dagtilbud lever op til lovgivningen samt målbeskrivelsen for dagtilbud i Aarhus Kommune. Tilsynet
omfatter både det pædagogfaglige og det bygningsmæssige.

Frit valg-ordningen
Børn og Unge fører det pædagogiske tilsyn hos selvstændige henholdsvis
ansatte børnepassere. Børn og Unge fører endvidere tilsyn med, at pasningen sker på en sikkerhedsmæssig og hygiejnisk forsvarlig vis.

Private fritidshjem
Børn og Unge fører tilsyn med det private fritidshjem Liffen, der drives
efter dagtilbudsloven. Der føres tilsyn med, at praksis er i overensstemmelse med de mål og rammer, som er fastlagt i lovgivningen, besluttet af
byrådet samt fremgår af godkendelsesgrundlaget.

Privatskoler
Aarhus Kommune har ikke hjemmel til at føre tilsyn med privatskolerne, jf.
Lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 9.

Ifølge folkeskoleloven har skolebestyrelsen en tilsynsforpligtelse i forhold til
hele skolens virksomhed, dog undtaget
personale- og elevsager. Skolebestyrelsen kan fra skolens leder indhente
enhver oplysning om skolens virksomhed, som er nødvendig for at varetage
tilsynet. Skolens leder varetager den administrative og pædagogiske ledelse af
skolen og er ansvarlig over for skolebestyrelsen og Byrådet, det vil i praksis sige
næste led i Børn og Unges ledelseslinje,
altså områdechefen.
Børn og Unge har tilsynspligt overfor
de kommunale folkeskoler såvel som
specialskoler, men også i forhold til
hjemmeundervisning, interne skoler og
sygehusundervisning har Børn og Unge
en tilsynsforpligtigelse. Tilsyn med frie
grundskoler og privatskoler er ikke en
kommunal ansvarsopgave.

Fritids- og ungdomsskoleområdet
I henhold til dagtilbudsloven og ungdomsskoleloven er det byrådet, der har
det overordnede ansvar for tilsynet med
kommunens tilbud indenfor fritids- og
ungdomsskoleområdet. Som på dagtil-

buds- og skoleområdet, er byrådets tilsynsforpligtelse i praksis delegeret til Børn
og Unge og udøves løbende via ledelseslinjen som en del af kvalitetsårshjulet.
Det er områdechefen (FU-chefen),
der er ansvarlig for at føre tilsynet med
fritidstilbuddene og ungdomsskolerne i
Aarhus Kommune, mens FU-lederne og
de lokale ledere er ansvarlige for at sikre, at gældende regler og retningslinjer
overholdes, samt at kvaliteten af det pædagogiske arbejde løbende udvikles.
På fritids- og ungdomsskoleområdet
har Børn og Unge tilsynsforpligtigelsen
i forhold til kommunale klubtilbud, ungdomsskolen, pædagogisk ledede legepladser og Heltidsundervisningen.

Sådan udmøntes tilsynsforpligtigelsen
i Børn og Unge
På tværs af alle tilbud i Børn og Unge
tager tilsynet udgangspunkt i tre overordnede principper om henholdsvis kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og kontrol.
Et solidt tilsyn medvirker til at sikre,
at tilbuddene i Børn og Unge føres på
forsvarlig vis, hvad angår det økonomiske og administrative, det pædagogisk
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Kvalitetsudvikling
Tilsynet skal bidrage til, at der i
dialog med tilbuddet drøftes udvikling og inspireres til løbende
forbedringer af tilbuddets ydelser
i overensstemmelse med Stærkere Fællesskaber.

Udviklingspunkter er betegnelsen for de opfølgende udviklingstiltag,
som aftales i forbindelse med den lokale kvalitetssamtale. Det enkelte udviklingspunkt kan afspejle et konkret problemområde, men kan også tage
afsæt i uudnyttede potentialer eller i en beslutning om at sætte fokus på
et tema for at styrke dagtilbuddets, skolens eller fritids- og ungdomstilbuddets profil.

Kvalitetssikring
Tilsynet skal sikre gode standarder
i tilbuddets ydelser og opgaveløsning og sikre fastholdelse af god
basiskvalitet. Tilsynet kan bidrage til, at Børn og Unge kan være
på forkant med udviklingen og
handle proaktivt.

Tilsynspunkter gives i tilfælde af en særligt bekymrende udvikling eller
manglende overholdelse af gældende love, regler og retningslinjer. Med
tilsynspunkterne følger en skærpet ledelsesmæssig opmærksomhed og
intensiveret opfølgning.

Kontrol
Tilsynet skal sikre, at tilbuddet
med hensyn til målgruppe, indsats, ledelse og økonomi er i overensstemmelse med det grundlag,
Byrådet har vedtaget, og at tilbuddet lever op til gældende lovgivning og fastsatte standarder.

faglige samt det sikkerhedsmæssige
aspekt.
Ud over at danne grundlag for lokale og politiske drøftelser om kvalitet og
udviklingspotentialer er et væsentligt
formål med kvalitetsrapporten at sikre,
at Aarhus Kommune varetager sin tilsynspligt i henhold til gældende lovgivning for dagtilbud, skoler og fritids- og
ungdomsskoletilbud. I forbindelse med
opfølgningen på de lokale kvalitetsrapporter sondres der derfor mellem henholdsvis udviklingspunkter og tilsynspunkter, hvor tilsynspunkterne er knyttet
til tilsynsopgaven.
Tilsynspunkter gives, når resultaterne
af kvalitetsrapporten eller andre relevante datakilder signalerer et behov for en
særligt fokuseret opmærksomhed. Et
tilsynspunkt er en understregning af, at
et forhold forventes bragt i orden inden
for en afgrænset og nærmere defineret
tidsramme. Derudover er et tilsynspunkt
også et signal om, at et forhold har en
sådan karakter, at der kræves en særligt
målrettet indsats og et tæt samarbejde
mellem alle relevante parter.
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Hvorvidt der i de enkelte tilfælde skal
gives et tilsynspunkt beror på en konkret
ledelsesmæssig vurdering af opmærksomhedspunktets omfang og karakter.
Dertil kommer en vurdering af, hvordan
der indtil videre er fulgt op, men tilsynspunkter gives som udgangspunkt, hvis
der har været tale om en særligt bekymrende udvikling (eller mangel på udvikling), eller hvis et eller flere af følgende
forhold er til stede:
•	
At tilbuddet ikke overholder lovgivningen.
•	
At tilbuddet ikke overholder byrådsbeslutninger.
•	
At tilbuddet ikke overholder de generelle rammer og retningslinjer for Børn
og Unges virke.
•	
At tilbuddet ikke har fulgt op på et tidligere års udviklingspunkt.
Tilsynet med de økonomiske, sikkerhedsmæssige og administrative forhold
varetages via den løbende dialog imellem
områdechef/FU-chef og de lokale ledere
af dagtilbud, skoler og FU-tilbud, mens
der i forbindelse med kvalitetsrapporten
stilles særligt skarpt på den faglige kvalitet med opfølgning på resultater og indsatser i forhold til nationale og lokale mål
og fælles kommunale effektmål m.v.
Tilsynspunkternes omfang og behovet
for opfølgning og indsats kan variere. I
nogle tilfælde vil der være behov for udarbejdelse af detaljerede handleplaner
og analyser samt tilrettelæggelse af længerevarende indsatser, mens der i andre

tilfælde kan være tale om en relativt simpel ændring af procedurer, som sikrer at
man følger gældende regler og retningslinjer. Således veksler tilsynspunkterne for
2018 fra manglende offentliggørelse af
bestyrelsesreferater til manglende trivsel
blandt medarbejdere og udfordringer i
forhold til det faglige niveau og elevernes resultater.
Hvad angår tilbuddene under Frit
Valg-ordningen varetages tilsynet af en
tilsynsførende fra Børn og Unges fællesfunktioner. Den tilsynsførende gennemfører løbende tilsynsbesøg hos både
de selvstændige og de ansatte børnepassere, hvor der stilles skarpt på om
lovgivning samt kommunale regler og
retningslinjer overholdes. Der gennemføres typisk 2-3 tilsynsbesøg (anmeldte
og uanmeldte) årligt pr. børnepasser.
Afføder tilsynsbesøgene bekymring eller undren, kan det resultere i hyppigere
tilsynsbesøg og i yderste konsekvens et
skærpet tilsyn.
Skærpet tilsyn træder i kraft, hvis den
tilsynsførende finder forhold, som giver
anledning til bekymring for børnenes
trivsel og udvikling. Ved et skærpet tilsyn
vil der over en periode blive ført hyppige
tilsynsbesøg (anmeldte og uanmeldte).
Lykkes det ikke at få rettet op på de bekymrende forhold kan børnepasseren få
sin godkendelse trukket tilbage.
Der har siden kvalitetsrapporten for
2015 foretaget skærpet tilsyn hos én af
kommunens 59 selvstændige børnepassere, mens der ingen har været hos de
ansatte børnepassere.

5
5.1 LOKALE TILSYNSPUNKTER
2018
Nedenfor er foretaget en emnemæssig
sammenfatning af de tilsynspunkter,
der er givet i forbindelse med kvalitetssamtalen og det løbende tilsyn, mens
en samlet opgørelse over de lokale enheders udviklings- og tilsynspunkter fra
kvalitetssamtalerne kan ses i bilag 2.
Samlet set er der siden sidste kvalitetsrapport givet 35 tilsynspunkter
til kommunens dagtilbud, skoler og
FU-tilbud, hvilket er færre end ved kvalitetsrapporten for 2015, hvor antallet
af tilsynspunkter lå på 73. En del af forklaringen kan ligge i, at dagtilbud såvel
som skoler via nye tilsynsprocedurer er
blevet mere bevidste om nogle af de
grundlæggende regler og retningslinjer,
som tilsynet omfatter.
Således blev der i forbindelse med
kvalitetsrapporten for 2015 givet 22

tilsynspunkter vedrørende offentliggørelse af referater, udarbejdelse af hygiejnepolitikker, indberetning af tilsynsoplysninger m.v., mens der i opsamlingen
til denne rapport ikke er givet et eneste.

5.1.1 Tilsynspunkter på
dagtilbudsområdet
På dagtilbudsområdet er tilsynet tilrettelagt med afsæt i de krav, der stilles i
dagtilbudsloven og med skelen til de
retningslinjer der er beskrevet for tilsynsopgaven i Vejledning om dagtilbud m.v. Det
betyder blandt andet, at der følges op på
dagtilbuddenes arbejde med de pædagogiske læreplaner, deres resultater i forhold
til Børn og Unges effektmål, samt hvorvidt dagtilbuddenes pædagogiske praksis
er tilrettelagt, så den lever op til de mål og
rammer, som byrådet har opstillet.
Det har resulteret i, at der siden kvalitetsrapporten for 2015 er givet 21 til-

synspunkter til de kommunale, selvejende og private dagtilbud som er anført i
tabel 5.1.

5.1.2 Tilsynspunkter på skoleområdet
Tilsynet på skoleområdet tager primært
udgangspunkt i folkeskolens bestemmelser, herunder særligt Bekendtgørelsen om kvalitetsrapporter.
Der er siden kvalitetsrapporten for
2015 givet 14 tilsynspunkter som er anført i tabel 5.2.

5.1.3 Tilsynspunkter på FU-området
For FU-tilbud er tilsynet både forbundet
med dagtilbudsloven (klubdelen) og
ungdomsskoleloven. Her har opfølgningen på kvalitetsrapporten ikke affødt tilsynspunkter. Det samme gælder
det løbende tilsyn. Her er den seneste
runde tilsynsbesøg dog endnu ikke afsluttet.
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5
Tabel 5.1: Oversigt over tilsynspunkterne på dagtilbudsområdet:

Pædagogiske læreplaner (6)

I dagtilbudsloven §§ 8-11 er der beskrevet en række konkrete krav til dagtilbuddenes pædagogiske læreplaner - herunder at læreplanen skal
være offentligt tilgængelige og evalueres mindst hvert andet år, samt at dagtilbuddets bestyrelse skal inddrages i såvel udarbejdelse som
evaluering og opfølgning på planen. I forbindelse med kvalitetssamtalerne og det løbende tilsyn har det imidlertid vist sig, at det ikke var alle
dagtilbud, der efterlevede disse krav, hvilket har affødt seks tilsynspunkter på følgende områder:
- Evaluering og evalueringspraksis i forhold til den pædagogiske læreplan (4 dagtilbud)
- Revidering og godkendelse af den pædagogiske læreplan (2 dagtilbud.)
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Medarbejdertrivsel, APV og
social kapital (4)

I fire dagtilbud har de seneste resultater fra medarbejdernes vurdering af den sociale kapital i en elle flere af dagtilbuddets afdelinger
været på et niveau, der har affødt et tilsynspunkt enten i forbindelse med det løbende tilsyn eller i forbindelse med kvalitetssamtalen. For
to af de fire dagtilbud er tilsynspunktet primo 2018 håndteret, og tilsynet er således ophævet.

Opbevaring af personfølsomme
materiale (3)

Data af personfølsom karakter må ikke gemmes på usikre placeringer: Det er den lokale ledelses ansvar, at medarbejderne ikke gemmer på
usikre eller ikke godkendte placeringer. Med henblik på at sikre en god systematik omkring varetagelsen af personfølsomt materiale er dagtilbuddenes procedurer blevet undersøgt i forbindelse med det løbende tilsyn. En undersøgelse, der har affødt et tilsynspunkt til tre dagtilbud.

Organisering og pædagogisk
praksis (3)

I tre dagtilbud er der givet tilsynspunkter vedrørende den generelle pædagogiske praksis og organisering. For to af dagtilbuddene gælder
tilsynet alene for en enkelt afdeling i dagtilbuddet, mens det for det sidste dagtilbud omfatter hele dagtilbuddet samt samarbejde med skolen.
Tilsynspunkterne omfatter både områder som pædagogisk indhold, organisering, samarbejdskultur og trivsel. For alle tre dagtilbud er der
aftalt udarbejdelse af handleplaner og opfølgende procedurer med områdechefen.

Børneattester (2)

Jævnfør børneattestloven skal der indhentes børneattest ved ansættelse af alle personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have
direkte kontakt med børn under 15 år. I forbindelse med det løbende tilsyn er det imidlertid konstateret, at der i to dagtilbud ikke har været styr
på disse retningslinjer. De pågældende dagtilbud har derfor fået et påbud om at få rettet op på procedurerne herfor.

Straffeattester (2)

Ud over børneattester skal der indhentes straffeattest for alle medarbejdere herunder ulønnede medarbejdere (praktikanter, løntilskudsmedarbejdere o.lign.), der skal arbejde med eller i nærheden af børn og unge. Her har tilsynet ligeledes vist et behov for at skærpe procedurerne i
to dagtilbud.

Anvendelse af dialoghjulet (2)

Som led i Børn og Unges styrkelse af de tidlige, forebyggende indsatser blev der med Budget 2016 vedtaget fælles mål for de 0-6-åriges
trivsel, læring og fællesskaber. Som led heri blev det obligatorisk for de kommunale og selvejende dagtilbud at anvende dialoghjulet. I forbindelse med behandling af kvalitetsrapporten har det imidlertid vist sig, at det ikke helt er alle, der er kommet i gang efter planen. Det er derfor
givet tilsynspunkt til to dagtilbud i forhold til at anvende redskabet.

Anvendelse af sikker digital
post (1)

Den lokale ledelses skal sikre at der ikke fremsendes personfølsomme data via usikre kommunikationskanaler. Der skal i derfor kommunikeres via intrasystemerne eller Digital Post mulighederne. Her har det løbende tilsyn påvist et behov for skærpede procedurer i et enkelt
dagtilbud, hvilket har affødt et tilsynspunkt.

Sproglig udvikling (1)

I et enkelt dagtilbud har resultaterne fra sprogvurderingen af de 3-årige børn med dansk som andetsprog affødt et tilsynspunkt med fokus på
at mindske andelen af børn, der ved 3-årsvurderingen har behov for en særlig indsats.

5
Oversigt
tilsynspunkter
på skoleområdet
Tabel 5.2:over
Oversigt
over tilsynspunkterne
på skoleområdet:

Skolebestyrelsen – principper, formalia
ordensregler m.v. (4)

I forhold til bestyrelsesarbejdet er der på skoleområdet en række retningslinjer
og formalia, der skal overholdes – herunder at skolebestyrelsen skal fastsætte en
række principper for skolens virke, udarbejde ordensregler, værdiregelsæt og en
antimobbestrategi, samt at dagsorden og referater skal gøres offentligt tilgængelige. Det har ikke været tilfældet på fire af kommunes skoler, hvilket har affødt
tilsynspunkter vedrørende:
- Skolebestyrelsens principper (3 skoler)
- Offentliggørelse af referater og dagsorden (1 skole)

I forbindelse med såvel det løbende tilsyn som opfølgning på kvalitetsrapporten
er der stillet skarpt på skolernes arbejdsmiljø, APV og sociale kapital, hvilket har
affødt fem tilsynspunkter i forhold til følgende områder:
Arbejdsmiljø, APV og Social kapital (5)

- Resultater fra den seneste trivselsmåling/Social kapital-måling (2 skoler)
- Fysisk arbejdsmiljøgennemgang (2 skoler)
- Gennemførelse af arbejdsmiljøuddannelse (1 skole)

Koordinering og faglig
praksis (1)

På en skole er der givet tilsynspunkt vedrørende et styrket samarbejde med dagtilbud, blandt andet med tilknytning til tidligere og mere forebyggende indsatser
og rekruttering.

Højnelse af elevernes
resultater (1)

Med henblik på at forbedre de faglige resultater i dansk, læsning og matematik
har en enkelt skole fået tildelt et tilsynspunkt med særligt fokus på forbedring af
dansk-læsning i 2. og 4. klasse.

Kompetencedækning (1)

Vedrørende kompetencedækning er retningslinjerne i Aarhus Kommune, at
skolerne skal have en lokal handlingsplan for fuld kompetencedækning inden
for de rammer, der er udstukket af byrådet og med fokus på at nå den gradvise
opfyldelse af målsætningen om fuld kompetencedækning. Her har en enkelt
skole modtaget et tilsynspunkt med henblik på at øge kompetencedækningen til
kommunegennemsnittet og sikre opfyldelse af de nationale mål i 2020.

Økonomi (1)

I henhold til de fælles kommunale retningslinjer må skolens akkumulerede underskud ikke overstige 5 %, mens det akkumulerede overskud højst må ligge på
10 % af skolens samlede budget. For en enkelt skole har det ikke været muligt at
holde sig inden for rammen, hvilket har resulteret i et tilsynspunkt.

Opbevaring af personfølsomme materiale (1)

Data af personfølsom karakter må ikke gemmes på usikre placeringer: Det er
den lokale ledelses ansvar, at medarbejderne ikke gemmer på usikre eller ikke
godkendte placeringer. Med henblik på at sikre en god systematik omkring
varetagelsen af personfølsomt materiale er dagtilbuddenes procedurer blevet
undersøgt i forbindelse med det løbende tilsyn. En undersøgelse, der har affødt
et tilsynspunkt til én skole.
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5
5.2 KLAGER TIL KLAGENÆVNET
FOR SPECIALUNDERVISNING

ver, der har behov for undervisning på
specialskoler eller i specialklasser samt
elever med behov for støtte i almenklassen i mindst 9 ugentlige undervisningstimer.
Nedenstående opgørelse indeholder
alle de sager, hvor PPR har sendt en sag
til Klagenævnet for Specialundervisning
(uanset udfaldet af sagen, herunder om
sagen fx er blevet afvist).

Kvalitetsrapporten skal, ifølge lovgivningen, indeholde oplysninger om
klager til Klagenævnet for Specialundervisning. Klagenævnet for Specialundervisning er en uafhængig klageinstans, der kan træffe afgørelser i
klagesager om specialundervisning til
elever i folkeskolen. Det gælder ele-

Antal sager

I forhold til sagerne i 2017 vedrørte fem
sager spørgsmål om støtte i mere end 9
ugentlige undervisningstimer (specialundervisning) på elevens skole, mens 4 sager vedrørte spørgsmål om henvisning til
et specialpædagogisk tilbud (specialklasse/specialskole). På grund af det relativt
begrænsede antal sager er sagstemaerne
og udfaldet af sagerne af diskretionshensyn ikke yderligere specificeret.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

9

9

3

4

6

9

Note: Opgørelsen følger kalenderåret og ikke skoleåret. Opgørelsen kan variere i forhold til Klagenævnets opgørelse i forbindelse med
sin årsberetning. Det skyldes bl.a. forskelle i hvornår en sag registreres samt om sagen f.eks. afvises eller trækkes tilbage.

5.3 OVERSIGT OVER OBLIGATORISKE INDIKATORER I KVALITETSRAPPORTEN
Jf. bekendtgørelsen om kvalitetsrapporter i folkeskolen skal kvalitetsrapporten indeholde følgende obligatoriske oplysninger:

RESULTATER AF DE NATIONALE TEST I
DANSK OG MATEMATIK

•	Andel af 9. klasseelever med karakteren 2 eller derover
i både dansk og matematik

•	Andel af de allerdygtigste elever i dansk læsning og
matematik i de nationale test
•	Andel elever, der er gode til dansk læsning og matematik i de nationale test
•	Andel af elever med dårlige resultater i dansk læsning
og matematik i de nationale test

Overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse

Resultater af den obligatoriske trivselsmåling
•	Faglig trivsel
•	Ro og orden
•	Social trivsel
•	Støtte og inspiration

Karaktergivning ved 9.-klasseprøver
•	Karaktergennemsnit i bundne prøvefag
•	Karaktergennemsnit iw dansk
•	Karaktergennemsnit i matematik
•	Socioøkonomisk reference af de bundne prøver i
9. klasse
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•	Elevernes uddannelsesstatus ni måneder efter folkeskolens 9. og 10. klasse
•	Andel af elever, der tre måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse.
•	Andel af elever, der 15 måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse.
•	Andel af elever, der forventes at fuldføre en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter afsluttet 9. klasse.

Undervisning
•	Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning
•	Andel elever, der modtager undervisning i den almene
undervisning
•	Klager til Klagenævnet for Specialundervisning

6

KAPITEL
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6
SIDEN SIDSTE KVALITETSRAPPORT –
SÅDAN ER DER FULGT OP
I Børn og Unges opfølgning på kvalitetsrapporteringen håndteres både de
lokale beslutninger om hvor man lokalt
skal gøre en særlig indsats (jf. de lokale
udviklings- og tilsynspunkter), og byrådets beslutninger om, hvor Børn og
Unge som samlet organisation skal løfte
børnenes trivsel, læring og udvikling (jf.
byrådsindstillingen på baggrund af kvalitetsrapporteringen).
Den lokale opfølgning sker via de
lokale udviklingsplaner for dagtilbud,
skoler og FU-områderne samt i forbindelse med det løbende ledelsesmæssige
tilsyn.
I de enkelte lokale kvalitetsrapporter for 2017 redegøres mere konkret
for, hvordan man lokalt har fulgt op på
udviklings- og tilsynspunkterne i sidste
kvalitetsrapport.

6.1 Opfølgning på
byrådsbeslutninger på baggrund af
Kvalitetsrapporten for 2015
Den 30. marts 2016 behandlede byrådet Børn og Unges kvalitetsrapport for
2015. I det følgende redegøres for Børn
og Unges opfølgning på Byrådets beslutninger på baggrund af kvalitetsrapporten 2015.

BYRÅDSBESLUTNINGER PÅ BAGGRUND AF BØRN OG
UNGES KVALITETSRAPPORTERING FOR 2015:
På baggrund af Kvalitetsrapporten for 2015 beslutter Byrådet,
At 1) Børn og Unge skærper den strategiske ramme for det lokale arbejde
med at løfte alle børn og unge – med nært afsæt i Aarhus Kommunes
børne- og ungepolitik, og med særlig vægt på følgende fire fokusområder:
Samskabelse: Forældrene er de vigtigste voksne i børnenes og de unges
liv. Deres relation og det, de gør sammen, har afgørende betydning for,
hvordan børnene klarer sig senere i livet. Derfor skal vi på respektfuld vis
stille klare forventninger om, at alle forældre støtter deres børns udvikling.
Samtidig skal vi stille redskaber og vejledning til rådighed for de forældre,
der har behov herfor. En sådan tættere og mere systematisk samskabelse
med forældrene skal bringe alles ressourcer bedst muligt i spil.
Videnbaseret ledelse og praksis: At leve op til ambitionerne i børne- og
ungepolitikken indebærer et konstant fokus på børnenes og de unges progression og på at gøre det, der virker bedst. Det forudsætter, at vi sammen
med forældrene og børnene/de unge selv løbende sætter mål for deres
udvikling – med afsæt i fælles viden, fælles sprog og løbende evaluering.
Samtidig kræver det, at vi som professionelle har et konstant fokus på at
udvikle vore kompetencer.
Tidlige og forebyggende indsatser: Alle børn og unges positive udvikling
skal understøttes af det daglige pædagogiske arbejde og forebyggende
indsatser. Det kræver, at vi bliver bedre til at opdage og reagere på tidlige
tegn på mistrivsel og manglende læring hos børnene og de unge – og at
møde børn og unge med særlige behov med tidlige, målrettede indsatser.
Helhedssyn: Arbejdet med børnene og de unge skal have et balanceret
fokus på de kognitive og ikke-kognitive kompetencer - i tæt samvirke med
børnene/de unge selv, tilpasset deres alder, og med særlig vægt på at styrke
deres motivation, robusthed og vedholdenhed samt deres fremmøde og
aktive deltagelse.
At 2) ovenstående forberedes via temadrøftelser i Børn og Unge-udval
get samt involvering af Børn og Unges områder i løbet af 2016.
At 3) Byrådet tiltræder de anførte tilsynspunkter
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6
OPFØLGNING PÅ
BESLUTNINGSPUNKT 1)
Som opfølgning på kvalitetsrapporten
2015 har Børn og Unge formuleret en
fælles strategisk tilgang for det lokale
arbejde med at løfte alle børn og unge.
Den skærpede strategiske ramme er vist
i kapitel 4 og er resultatet af en bred
inddragende proces med deltagelse af
politikere, samarbejdspartnere, faglige
organisationer, lokal ledelse og medarbejdere samt inddragelse af forældreorganisationer. Formålet med processen
har været, at strategierne skal opleves
at give mening lokalt i forhold til arbejdet og samarbejdet med børn, unge og
forældre på tværs af 0-18-årsområdet.
Strategierne i Børn og Unge skal fungere som fælles grundlag for fælles refleksion, dialog og ledelsesmæssig sparring. Overskrifterne for den strategiske
ramme indgik i Byrådets beslutning for
kvalitetsrapporten 2015 og er temaer,
der fylder meget i børne- og ungepolitikken. Det er også områder hvor tidligere kvalitetsrapporter og forskning viser, at der er brug for at tænke nyt, når
børnenes og de unges læring, trivsel,
sundhed og fællesskaber skal styrkes
endnu mere. Strategierne afspejler dermed områder, hvor Børn og Unge skal
flytte sig allermest i indsatsen i forhold
til børnene og de unge. Strategien for
attraktive og bæredygtige arbejdspladser adresserer samtidig hvordan Børn
og Unge styrker indsatserne gennem
udvikling af arbejdsmiljø, samarbejde og
organisation.
I kapitel 4 redegøres nærmere for den
lokale forankring af strategierne, baseret på de lokale kvalitetsrapporter, hvor
alle dagtilbud, skoler og FU-områder har
forholdt sig hertil. Derudover redegøres
i kapitlet for relevante data og sammenhænge under de strategiske temaer,
samt tværgående initiativer i Børn og
Unge under ”strategien”.
For at understøtte udviklingen af samarbejdskulturen i Børn og Unge og understøtte den lokale forankring af den fælles
strategiske ramme, har rådmanden for
Børn og Unge i 2017 truffet beslutning

om igangsætning af det ambitiøse program ”Stærkere Læringsfællesskaber”.
Stærkere læringsfællesskaber 0-18 år
er en længerevarende kulturudviklingsproces, hvor fokus er på at udvikle og
styrke de faglige fællesskaber mellem
medarbejderne i Børn og Unge. Målet
er at udvikle den professionelle dømmekraft og samarbejdskulturer gennem
etablering af professionelle læringsfællesskaber, hvor medarbejderne systematisk deler viden og refleksioner over
egen praksis.

OPFØLGNING PÅ BESLUTNINGSPUNKT 2)
Der er i 2016 gennemført fire temadrøftelser i Børn og Unge-udvalget.
Temadrøftelserne og drøftelserne af
materialet hertil, var en integreret del af
inddragelsesprocessen for formuleringen af Børn og Unges strategier. Forud
for drøftelsen i udvalget er materialet til
temadrøftelserne således blevet drøftet
på fire dialogmøder med de faglige organisationer, samt repræsentanter fra skolebestyrelser og forældreorganisationer.
Til hver temadrøftelse udarbejdede
Børn og Unge et skriftligt oplæg, der
fremlægger relevante data indenfor temaet og italesætter og skærper relevante faglige problemstillinger og tilgange.
Dr blev også i temadrøftelsesmaterialet
adresseret temaer og spørgsmål, som
ble rejst i forbindelse med Byrådets behandling af Kvalitetsrapport 2015.

petencer. Samt den gensidige afhængighed i udviklingen af disse kompetencer hos børnene og de unge.
(Temadrøftelse i Børn og Unge-udvalget den 15.juni 2016).
•	”Sammen er vi bedst”: I temadrøftelsen var fokus på samskabelse. Der
fokuseres i materialet på skiftet fra
forældresamarbejde til samskabelse
og hvad det betyder i relationen og
samarbejdet med forældre. (Temadrøftelse i Børn og Unge-udvalget
den 24. august 2016).
•	
”Tidlige udfordringer”: Temadrøftelsen vedrørte betydningen af tidlig
indsats i forhold til bl.a. sprog, trivsel
og robusthed samt sundhed hos børn
og unge (Temadrøftelse i Børn og Unge-udvalget den 7. september 2016)

Overskrifterne for de fire
temadrøftelser:
•	”Udskoling”: Temadrøftelsen vedrørte elevernes trivsel og faglige niveau
i udskolingen, samt tilgangen i Børn
og Unge til arbejdet med udviklingen
af elevernes personlige, sociale og
faglige kompetencer. (Temadrøftelse
i Børn og Unge-udvalget den 18.maj
2016).
•	
”Bedre forudsætninger”: Temadrøftelsen vedrørte helhedssynet i forhold
til udviklingen af børns og unges
personlige, sociale og faglige kom-
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Med denne hovedrapport tegnes et billede af den kvalitet, Børn og Unges
dagtilbud, skoler, fritidsinstitutioner og øvrige tilbud leverer for til at skabe trivsel, læring og udvikling for kommunens børn og unge. Rapporten
bygger på en række forskellige oplysninger om de indsatser, der leveres
i Børn og Unges tilbud og om de resultater, der er opnået i 2017. Og det
går generelt godt. For langt de fleste børn og unge gælder, at de trives,
lærer og udvikler sig, og at de har gavn af de fællesskaber, de indgår i.
Men en mindre gruppe børn får ikke helt det samme ud af Børn og Unges
tilbud – og trives, lærer og udvikler sig i mindre grad end de øvrige børn.
Det stilles der i rapporten skarpt på.
Rapporten er udarbejdet til Aarhus byråd, men kan læses af alle med
interesse for børn og unge-området i Aarhus Kommune.
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