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Bolderslev Skole d. 11.02.2022

Høringssvar vedr. kvalitetsrapport for skoleårene 19/20 og
20/21
Børne- og Uddannelsesudvalget har på sit møde den 7. december 2021 besluttet at sende
kvalitetsrapporten for skoleårene 19-20 og 20-21 i Aabenraa Kommune i høring hos skolebestyrelserne og fælleselevrådet.

Skolebestyrelsen på Bolderslev skole


Tilkender hermed deres opbakning til kvalitetsrapporten

På vegne af skolebestyrelsen på Bolderslev Skole

Pia Kaufmann
Skolebestyrelsesformand

Søren Buchholdt
Skoleleder

Hærvejsskolen, den 20. januar 2022

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Hærvejsskolen angående Kvalitetsrapporten
2019/20 og 2020/21

Skolebestyrelsen ved Hærvejsskolen har gennemgået Kvalitetsrapporten for
folkeskolerne 2019/20 og 2020/21.
Vi har set nærmere på Hærvejsskolens resultater i forholdet til hele skolevæsnet – og
drøftet årsager til resultater og fremtidige indsatser i forhold til de områder, vi bliver
målt på.
1.
Vi har drøftet, at vi ser en dalende interesse fra eleverne i udskolingen i forhold til
undervisningen. Det er selvfølgelig noget, vi selv er meget opmærksomme på og
drøfter lokale indsatser i forhold til, men vi ser det også som en generel skoletræthed
på de ældste årgange på baggrund af en skoleerfaring med mange år med lange
skoledage og meget fokus på faglighed og resultater.
Vi kunne godt tænke os, at der i Aabenraa Kommune blev sat lys på, om kommunens
fokus på alt, hvad der kan måles (nationale test, trivselsundersøgelser,
eksamenskarakter, at komme videre i en ungdomsuddannelse) i virkeligheden skaber
livstrætte og læringstrætte unge mennesker – selv om kommunens mål er at øge de
unges kompetencer og muligheder.
Vi kunne godt tænke os en dialog i Aabenraa Kommune i forhold til, hvad der skaber
lyst til at lære og kompetencer til at gå videre i livet og i ungdomsuddannelser.
2.
Vi efterlyser nogle konkrete spørgsmål i høringsoplægget i forhold til, hvad politikerne
ønsker, at vi skal forholde os til – og hvordan kommunen selv fortolker resultaterne.

Venlig hilsen

Skolebestyrelsen på Hærvejsskolen
Pernille Reschat, skoleleder
Jørgen Romme, formand for skolebestyrelsen

0.-9. årgang: Skovbrynet 2. Tlf. 7376 6120
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Kollund Skole og Børnehus
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Kalveknækket 47, Kollund
6340 Kruså
Fællesleder Søren Homaa, swho@aabenraa.dk
Leder Ingelise Tourbier, idt@aabenraa.dk

KO LE
Kollund den 14.01.2022.

Høringssvar vedr. Kvalitetsrapport.
Fællesbestyrelsen ved Kollund Skole og Børnehus tager overordnet kvalitetsrapporten
for skoleårene 2019/20 og 2020/21 til efterretning.
Der er dog enkelte opmærksomhedspunkter vi ønsker at kommentere:
For det første at karaktergennemsnittet ved 9. klasses afgangsprøver stadig ligger under
landsgennemsnittet trods en stigning.
For det andet, at der er et efterslæb i forhold til, hvor mange elever der er i gang med en
ungdomsuddannelse tre måneder efter afslutningen af 9. klasse, samt at de estimerede
tal for, hvor mange der forventes at have gennemført en ungdomsuddannelse også
udviser tal under landsgennemsnittet og den nationale målsætning.
Endelig bemærker vi, at der fortsat er et spring i forhold til landsgennemsnittet for, hvor
mange elever der deltager i almenundervisningen.

MvH
Fællesbestyrelsen ved Kollund Skole og Børnehus.

Kongehøjskolen
Dato: 10.02.2022
Sagsbehandler: Vibeke Domar Fischer
Direkte tlf.: 7376 8401
E-mail: vd@aabenraa.dk

Høringssvar vedr. kvalitetsrapporten for skoleårene 2019-20 og 2020-21
Vi konstaterer med tilfredshed, at kvalitetsrapporten udtrykker bevidsthed om de udfordringer, som Corona-situationen har stillet skolerne over for. Det er vigtigt, at der
også på et politisk niveau er bevidsthed om et fagligt og socialt efterslæb blandt eleverne grundet nedlukning, hjemsendelse og onlineundervisning i den periode, som
kvalitetsrapporten dækker.
Bestyrelsen konstaterer dog også, at Kvalitetsrapporten på trods af det omfattende
kvantitative datagrundlag ikke bibringer læseren nogen som helst ikke-triviel viden
om hverken den enkelte skole eller det samlede skolesystem i Aabenraa Kommune.
Bestyrelsen stiller sig derfor stærkt tvivlende over for, om nytteværdien af rapporten
står mål med de ressourcer, som det har krævet at udarbejde rapporten. Ressourcer
som i høj grad også er brugt lokalt på skolerne.
Derfor konstaterer vi med tilfredshed, at folkeskoleforligskredsen på Christiansborg er
blevet enige om at afskaffe kvalitetsrapporterne og erstatte dem med skoleudviklingssamtaler. Vi ser frem til disse samtaler og håber, at rammerne for dem vil give plads til
at tale om skoleudvikling med udgangspunkt i skolernes lokalt formulerede målsætninger og visioner. Mens vi venter på en udmelding om rammerne for skoleudviklingssamtalerne, er det nye politiske udvalg meget velkomne til at besøge Kongehøjskolen for at se og høre om, hvordan vi driver skole.

På vegne af skolebestyrelsen ved Kongehøjskolen
Martin H. Brunsgaard, formand og Agnete Nørskov Nielsen, næstformand

Høringssvar om kvalitetsrapport for skoleårene 2019/20 og 2020/21
Skolebestyrelsen for Lyreskovskolen mener, at kvalitetsrapporten ikke giver et
fyldestgørende indblik i det, der bliver arbejdet med på de enkelte skoler i Aabenraa
Kommunes Skolevæsen.
Skolebestyrelsen er usikre på, om kvalitetsrapportens indhold er fyldestgørende i forhold
til Børne- og Uddannelsesudvalgets fremtidige drøftelser og beslutninger på området.
Skolebestyrelsen vil derfor gerne opfordre til, at kvalitetsrapporten efterfølges af dialog
mellem Børne- og Uddannelsesudvalget og den enkelte skolebestyrelse.
På vegne af skolebestyrelsen
Michael S. Petersen
Skoleleder

Løjt Kirkeby Skole
Løjt Skolegade 14 & 27
6200 Aabenraa
Tlf.: 7376 8450
www.lojtskole.dk
lojtkirkebyskole@aabenraa.dk
17.01/Skolebestyrelsen/2021-22/Høringssvar vedr. kvalitetsrapport

Løjt Kirkeby, 11. februar 2022

Høringssvar vedr. kvalitetsrapport for årene 2019-20 og 2020-21
Skolebestyrelsen ved Løjt Kirkeby skole har gennemlæst sammenfatning af kvalitetsrapporten og
efterfølgende undersøgt udvalgte temaer i den samlede rapport.
Overordnet er rapporten taget til efterretning, men der er to temaer, som bestyrelsen kunne have
ønsket sig mere viden om og gerne havde set belyst mere udførligt.
Punkt 1: Overgang til ungdomsuddannelserne.
Skolebestyrelsen har følgende bemærkning; Der skal fokuseres på en anden måde, hvis der skal
kunne leves op til målsætningen. Ellers skal målsætningen revideres.

Punkt 2: Elevtrivsel
Det er ikke tydeligt for Skolebestyrelsen, hvad målsætningen har været.

Med venlig hilsen
Mette Bruun Pedersen
Formand for Skolebestyrelsen

Merete Gissel
skoleleder

Høring af ”Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Aabenraa Kommune”

Bestyrelsen har læst rapporten og vi tænker der er rigtig mange mål i rapporten. Det tager meget tid og
ressourcer at få gennemført disse test og målinger på den enkelte skole. Det er vigtigt at overveje om de
alle sammen giver tilstrækkelig værdi. Især på en lille skole vægter én besvarelse tungt. Derudover kan det
være svært at igangsætte handling kun på baggrund af kvantitative målinger.
Fremover vil bestyrelsen foretrække at antallet af mål mindskes så skolerne og bestyrelserne får større
frihed og mulighed for at foretage prioriteringer. I Ravsted Børneunivers har vi bl.a. fokus på udeskole og
hjemkundskab. Dette er ikke et af målepunkterne i rapporten og denne prioritering vil derfor ikke være
synlig. Vi har dog god erfaring med dette og prioriterer dette højt. Vi har også ønsket at prioritere
tyskundervisningen ekstra fremover, men det vil heller ikke være tydeligt i rapporten da skolen kun går til 6.
klasse og dette udelukkende måles på baggrund af karakterer.
Kompetencedækningen i Ravsted Børneunivers er relativt OK. Dog er det svært at linje-fags dække helt, da
vi er en lille skole og dermed har et begrænset antal af personaler til rådighed. Det er derfor ikke muligt at
være linjefags-dækket i alle lektioner. Vi mener ikke at det er et afgørende mål ift. kvaliteten i
undervisningen, især ikke de små klasser.
Som vi ser det vil målene om mere inklusion (færre børn segregeret) og højere karakter modarbejde
hinanden. Hvis vi sænker segregeringen/øger inklusionen, vil det formentlig også påvirke
karaktergennemsnittet (og resultaterne i nationale test)i negativ retning.

Venlig hilsen
Bestyrelsen ved Ravsted Børneunivers.
Januar 2022
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Høringssvar Kvalitetsrapport 2022 Stubbæk Skole

Vi tager kvalitetsrapporterne til efterretning.

Vh

Rene Toft
SB formand

Michael Petersen
Skoleleder

Tinglev Skole
Hovedgaden 78
6360 Tinglev
Tlf. 73 76 73 14

Tinglev den 10.02.22

Høringssvar til kvalitetsrapport
Hermed skolebestyrelsens udtalelse til Kvalitetsrapport for folkeskolerne 2019/2020
og 2020/21
Skolebestyrelsen har drøftet kvalitetsrapporten og har følgende kommentarer:


Resultaterne fra nationale test bliver målt på klassetrin og giver derfor ikke et
realistisk billede af, om den enkelte årgang flytter sig fra år til år. Bestyrelsen
foreslår, at man fremadrettet også bruger nogle af de andre test, som eleverne
gennemfører i løbet af deres skoleliv.



Skolebestyrelsen bakker fortsat op om tidligere beslutning, hvor kompetencen
til afkortning af skoledagen er lagt ved bestyrelsen og at denne laver ansøgning
til politikkerne. Afkortningen betyder på Tinglev skole, at der tilføres ressourcer
til de børn og unge, som kan have det svært fagligt eller socialt.
På bestyrelsens vegne
Kerstin Strojek
Skolebestyrelsesformand

#læringsglæde

