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Skolebestyrelsens udtalelse om Kvalitetsrapport 2015/2016, der tilgår Børne- og Skoleudvalget 
 

Skole  
Vallerødskolen 

Dato 
30. januar 2017 

1) Skolens resultater  
Skolebestyrelsen ser med glæde, at der er gode resultater i både Hørsholm kommune og på 
Vallerødskolen. Bestyrelsen glædes særligt over, at Vallerødskolen har et stabilt højt niveau, både på 
nationale test, afgangskarakterer og på trivsel.  
Når dette er sagt, finder skolebestyrelsen at der ingen grund er til at hvilke på laurbærrene. Selvom det er 
svært at forholde sig nøjagtigt til den socioøkonomiske reference, antyder den, at Hørsholms skoler klarer 
sig godt, men at der samtidigt er potentiale for at forbedre resultaterne yderligere, og dette potentiale bør 
naturligvis udnyttes. 
Skolebestyrelsen noterer sig Hørsholm kommunes ambition om fantastiske skoler, som skolebestyrelsen 
bakker op om. Samtidigt forventer skolebestyrelsen, at politikerne tager ansvar for ambitionen og bakker 
op, ved at sikre rammebetingelser, der passer til fantastiske skoler. 

2) Hvordan kan skolebestyrelsen understøtte skolens fremadrettede arbejde?  
Skolebestyrelsen vil fortsat følge skolens arbejde via de handleplaner, som skolens ledelse har udarbejdet, 
særligt i forbindelse med læringsmålsstyret undervisning. Dette arbejde er tidligere igangsat, og 
bestyrelsen vil fortsat lægge vægt på dette arbejde. Bestyrelsen vil desuden følge skolens fremtidige 
arbejde med at styrke det faglige samarbejde på skolen, som har været programsat i de sidste par år, men 
hvor andre projekter har stjålet opmærksomhed. Bestyrelsen vil følge dette arbejde tæt. Desuden vil der 
fra bestyrelsens side, være fokus på skolens arbejde med at styrke den faglige sparring omkring test. 

3) Kvalitetsrapportens anvendelighed, f.eks.:  
- Læsbarhed 
- Anvendelighed i bestyrelsens videre arbejde 

Skolebestyrelsen finder, at det er svært at forholde sig til f.eks. den socioøkonomiske reference, som der 
svært gennemskuelig. Ligeledes er det problematisk at forholde sig til niveauet for de nationale test, når 
det reelle niveau ikke kan aflæses direkte. Tabellerne der angiver om niveauet er stigende eller faldende, 
giver også nogen usikkerhed omkring hvilket niveau skolen reelt befinder sig på. Endelig er det svært at 
forholde sig til en målopfølgning på et forventet niveau for elever på ungdomsuddannelser, der er fundet 
ud fra en modelberegning.  

4) Er der noget der har undret/givet ny viden? 
Ud fra den målopfølgning der er i kvalitetsrapporten, lever Hørsholm ikke op til det opstillede mål om, at 
95 % af en årgang skal starte på en ungdomsuddannelse. Samtidigt har elevrådet på Vallerødskolen klaget 
over, at de finder det problematisk, at elever, der er erklæret studieparate, ikke kan modtage vejledning. 
Skolebestyrelsen vil opfordre Hørsholm kommune til at overveje, om ikke øget vejledning kunne være en 
måde at hæve uddannelses frekvensen. 

5) Er der noget i kvalitetsrapporten, som giver anledning til nye initiativer på skolen? 
Der igangsættes ikke initiativer direkte på baggrund af kvalitetsrapporten, men der arbejdes fortsat videre 
med at øge elevernes læring og trivsel, bl.a. via de ovennævnte initiativer. 

6) Er der behov for anden eller mere information i kommende kvalitetsrapporter? 
Som ovenfor nævnt er det svært at forholde sig til f.eks. nationale test, når de reelle resultater ikke er 
kendt. Desuden andre forhold som er nævnt i pkt. 3. 

7) Andet 
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Skolebestyrelsens udtalelse om Kvalitetsrapport 2015/2016, der tilgår Børne- og Skoleudvalget 
 

Rungsted Skole 
 

Dato 29-01-2016 
 

8) Skolens resultater  
Skolebestyrelsen ser resultaterne for 2015/2016 som positive og specielt det at vi som skole og 
kommune ligger helt i top på trivsel er meget positivt – På Rungsted skole er der dog fortsat en 
række områder vi kan gøre bedre og kvalitetsrapporten giver et godt billed af disse områder.   

9) Hvordan kan skolebestyrelsen understøtte skolens fremadrettede arbejde?  
Skolebestyrelsen vil have fokus på indsatsområderne og følge op på den handleplan der 
udarbejdes på baggrund af kvalitetsrapporten, både i forhold til i år men også i forlængelse af de 
planer der blev lagt sidste år.  

 

10) Kvalitetsrapportens anvendelighed, f.eks.:  
- Læsbarhed 

Rapporten er let læselig. 
- Anvendelighed i bestyrelsens videre arbejde 

Rapporten danner grundlag for hvor skolebestyrelsen skal fokusere sit tilsyn 
 

11) Er der noget der har undret/givet ny viden? 
Rungsted Skoles har en høj kompetencedækning, og det undrer at dette ikke i højere grad 
afspejles i skolens resultater. 
Omkring inklusionsgraden har regeringen jo fjernet dette punkt og anført at fokus skal være mere 
på det enkelt barns udvikling – målet bør derfor fjernes og erstattes af en tekst omkring 
udviklingen for denne gruppe af børn.  
Fælles børn fælles ansvar bør have sit eget afsnit med antal og hvorledes denne gruppe af børn 
klarer sig, samt hvorledes de påvirker de klasser hvor børnene går.  

 

12) Er der noget i kvalitetsrapporten, som giver anledning til nye initiativer på skolen? 
Matematikresultaterne er fortsat ikke gode nok og den ekstra indsats der blev igangsat sidst år 
skal fortsættes – der er i år også en stigning af de svage elever på 4. klasse – dette skal undersøges 
så det kan afdækkes om der er forhold der skal ændres. Tilsvarende er der forhold omkring dansk i 
2. og 4. klasse som skal undersøges.  

13) Er der behov for anden eller mere information i kommende kvalitetsrapporter? 
Progression er en vigtig parameter. 
 
Konkrete initiativer/mål/handleplaner på den enkelte skole vil fortsat være interessant at have 
med i rapporten således at det ikke bare er målet der er beskrevet men også handleplanerne 
bagved.  
 
Skolebestyrelsen ønsker klagesager til ”Klagenævnet” uddybet, så det overordnet fremgår hvilke 
afgørelser der klages over. Teksten i det afsnit (side 26 nederst) er også lidt svært at læse – vandt 
kommunen 4 sager og tabte 1 eller? 

14) Andet 
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Skolebestyrelsens udtalelse om Kvalitetsrapport 2015/2016, der tilgår Børne- og Skoleudvalget 
 

Skole  
Hørsholm Skole  
 

Dato 
29. januar 2017 

15) Skolens resultater 
 

 Forsat sikre tidlig og hurtig indsats overfor elever/klasser med trivsel eller faglige udfordringer. 
 Branding af skolens flotte resultater skal fortsat sikre rekruttering/fastholdelse af dygtige lærere. 

 
16) Hvordan kan skolebestyrelsen understøtte skolens fremadrettede arbejde?  
 
Dialog 

 Fortsat sikre åbenhed om trivsel og faglige udfordringer så de bliver taget i opløbet 
Handleplan 

 Branding som indsatsområde skal bidrage til, at Hørsholm Skole fortsat kan tiltrække de bedst 
kvalificerede lærere så vi når målet om fuld kompetencedækning i 2020, svarende til at 95 procent 
af undervisningstimerne skal varetages af undervisere med undervisningskompetence eller 
tilsvarende kompetencer.  

 Kompetencedækning som indsatsområde skal bidrage til at øge kompetencedækningen i 
indskolingen og på mellemtrinnene og ikke kun i udskolingen.  

 Inklusion som indsatsområde skal bidrage til at inklusionen resulterer i høj faglighed og trivsel for 
alle parter (elev/klasse). 
  

17) Kvalitetsrapportens anvendelighed, f.eks.:  
- Læsbarhed 
- Anvendelighed i bestyrelsens videre arbejde 
 
Pejling  

 Giver en god pejling af hvor Hørsholm Skole er i forhold til landets- og kommunens skoler i forhold 
til færdigheder og trivsel. 

 

18) Er der noget der har undret/givet ny viden? 

 
19) Er der noget i kvalitetsrapporten, som giver anledning til nye initiativer på skolen? 

 

 Endnu mere fokus på branding af Hørsholm Skole så vi fortsat kan rekruttere/fastholde elever og 
lærer samt tiltrække børnefamilier (skatteindtægter) til kommunen.  

 

20) Er der behov for anden eller mere information i kommende kvalitetsrapporter? 
 

 Måling af kommunens fire skolers evne til at tiltrække/fastholde elever og lærere.  

 Måling af skolernes churn rate hvor elever skifter til privatskolerne og omvendt. 

 Antallet af elever i hver klasse ift. resultater 
 

21) Andet 
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Skolebestyrelsens udtalelse om Kvalitetsrapport 2015/2016, der tilgår Børne- og Skoleudvalget 
 

Skole  
Usserød skole 

Dato 
29/1 2017 

22) Skolens resultater  
 
Skolebestyrelsen på Usserød skole er stolte af det resultat skolen har skabt over en årrække. 
Vi kan se at der er arbejdet aktivt på hele skolen, med at opnå de resultater for skolen som skolen 
og bestyrelsen ønskede.  
Vi har en bekymring om den positive udvikling kan fastholdes, hvis/når der løbende kommer flere 
krav til besparelser. 
 

23) Hvordan kan skolebestyrelsen understøtte skolens fremadrettede arbejde?  
 
Vi arbejder aktivt med at forbedre kvaliteten af de timer der kræver vikar dækning, eller helt at undgå 
vikar dækning. Med dette initiativ har vi store forventninger til en øget kvalitet og trivsel.  
Vi er fortsat under pres, da vikar budgettet ikke er revideret efter reformen har give flere 
undervisningstimer.  
 
Vi arbejder ud fra vores værdi ”Her har vi lyst til at lære” hvor sammenhængen mellem læring og trivsel er 
i fokus. 
 

24) Kvalitetsrapportens anvendelighed, f.eks.:  
- Læsbarhed 
- Anvendelighed i bestyrelsens videre arbejde 

 
Rapporten giver et udmærket overblik over udviklingen, dog ligger djævlen i detaljen. Vi har fokus på vikar 
forbruget og udbyttet af vikardækning. Tal for gennemførsel, brug af faglærte vikarer eller aflysninger af 
undervisning ville være interessante tal at have med. 
 
Inklusion et tal på 96,7 fortæller ikke meget om konsekvenserne af inklusion. Sammen hæng med støj og 
andet i klassen. Samarbejdet med kommunen om elever med særlige behov er heller ikke belyst i 
rapporten. 
 

25) Er der noget der har undret/givet ny viden? 
 
Vi er glade for at se, at Usserød skole på 3 punkter er signifikant over resultat målt på socioøkonomiske 
faktorer. Dette var et mål for skolen.  
 

26) Er der noget i kvalitetsrapporten, som giver anledning til nye initiativer på skolen? 
 
Vi har fortsat fokus på trivsel og faglige resultater.  
Vi er meget fokuserede på ikke at få negative konsekvenser af kommunens beslutning om at reducere 
skolen til en 2-sporet skole. Dette vil kræve et nyt syn på skolens organisering i årgangsteams.  
 

27) Er der behov for anden eller mere information i kommende kvalitetsrapporter? 
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Det ville give mening at se resultaterne sammen med investeringen. Altså vise hvor store budgetter 
skolerne har år for år – sammenholdt med de resultater der skabes.  
 

28) Andet 
 

 


