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1. FORORD 

 
 
 
Rosendalskolens kvalitetsrapport er i denne omgang udformet på en anden måde, end den plejer at blive. 
På grund af at der er en konstitueret person i skolens overordnede ledelsesstilling, som ikke har et 
indgående kendskab til skolen, er det for at give så retvisende et billede som muligt, blevet besluttet at gøre 
processen vedr. kvalitetsrapporten så ”flad” som muligt.   
 
Det var egentlig en nødløsning, men processen har udviklet sig til at blive en øjenåbner for både vejledere 
og ledelse. Tidligere har et medlem af ledelsen altid stået for udfærdigelsen af kommentarerne og for 
fremlæggelsen af kvalitetsrapporten i skolebestyrelsen. I år har der været skudt et ekstra led ind i form af at 
de relevante vejledere o.a. er blevet bedt om at komme med deres vurderinger af resultaterne. Ledelsen har 
så haft til opgave at sammen- og gennemskrive det fremkomne for at få en færdig rapport. 
 
Det har givet en god proces, hvor der også i selve skriveprocessen er fremkommet nye inputs om initiativer. 
 
Vi håber, at selv om vi på grund af tingenes tilstand har haft en anderledes proces, så alligevel kan 
præsentere en rapport, som er dækkende for den indholdsmæssige del. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 

  
Rosendalskolen, Mariagerfjord Kommune, er beliggende i rolige omgivelser i det nordvestlige Hobro. 
Rosendalskolen 
er kommunens største folkeskole med 756 elever fra 0. til 9. klasse. 
Skolen er tre/fire-sporet med i alt 33 almene klasser. På skolen er der en ADHD specialafdeling, normeret til 
25 
elever med tilknyttet eftermiddagspasning i egen SFO. 
For elever i børnehaveklasse, 1., 2. og 3. klasse, er der til skolen tilknyttet en SFO - Fristedet, normeret til 
godt 110 
børn 
 
Rosendalskolen , Døstrupvej 33, Hørby Skoleby 
 
9500 Hobro 
Telefon : 97 11 50 60 
 
Hjemmeside: www.rosendalskolen.dk 
 
Ledelsen pr. 1.1.2018: 
 
Konstitueret skoleleder: Jens Laurids Pedersen 
Afdelingsleder og viceleder: Vakant 
Afdelingsleder: Gitte Rod Sørensen 
Afdelingsleder: Lars Albrechtsen 
Afdelingsleder (ADHD): Vakant 
Afdelingsleder (SFO): Per Hvidbak Østergaard 
Teknisk serviceleder: Thomas Münchow 
 
Elevtal, årgange, klasser mv. pr. 1.1.2018: 
 
Årgang          klasser  Drenge  Piger  i alt  afdeling 
 
0.årgang  3  37  31  68  Indskoling 280 
1.årgang  3  25  32  57 
2.årgang  3  47  36  83 
3.årgang  3  39  33  72 
4.årgang  4  49  35  84  Mellemtrin 224 
5.årgang  3  32  33  65 
6.årgang  3  41  34  75 
7.årgang  3  39  34  73  Udskoling 223 
8.årgang  4  34  44  78 
9.årgang  4  36  36  72 
ADHD S1  1    5    2    7  ADHD 29 
ADHD S2  1    7    0    7 
ADHD S3  1    6    2    8 
ADHD S4  1    7    0    7 
i alt             37 404 352 756 

http://www.rosendalskolen.dk/


Skolens ansatte pr. 1. januar 2018: 
 
Antal medarbejdere i skoledelen (Fuldtidsstillinger, inklusiv souschef og afdelingsledere): 65,79 
Antal medarbejdere ansat i SFO+ADHD/SFO (Fuldtidsstillinger inklusiv SFO-leder): 16,2 
Kontorpersonale (Fuldtidsstillinger): 1,8 
Servicemedarbejdere (Fuldtidsstillinger): 2,86 
Rengøringspersonale (Fuldtidsstillinger): 4,23 
Ansættelse i fleksjob: 2,51 
      
 
Tilstedeværelsestid og åbningstid 
 
Åbningstid: mandag til torsdag fra kl. 7.45 til kl. 16.00, dog fredag kl. 15.00 
Kontor har åbent fra 7.00 - 15.00, servicemedarbejderne er på skolen til kl. 16.00, dog kun til kl. 15.00 om 
fredagen 
Forældrekontakt/TLF tid: mandag, onsdag og fredag 7.35-8.00. Alle årgange har egen mobilnummer. 
 
Afdeling/elever  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag 
Indskoling  8.00-14.30  8.00-14.30  8.00-14.30  8.00-14.30  8.00-11.30 
Mellemtrin  8.00-14.30  8.00-14.30  8.00-14.30  8.00-14.30  8.00-14.30 
Udskoling  8.00-14.35  8.00-14.35  8.00-14.35  8.00-14.35  8.00-14.35 
 
ADHD afdelingen har special ringetider grundet taxakørsel 
 
Eleverne skal forlade skolen senest 15 minutter efter sidste lektion. 
Eleverne i 7.årgang har konfirmationsforberedelse enten tirsdag eller torsdag fra kl. 14.45 (i alt 12 gange før 
jul og 6 
gange efter jul), temadage og samt lejrskole med præster og lærere i 3 dage til Slesvig i marts ??. 
 
Lærere og pædagogers arbejdstid 
 
Tilstedeværelse   Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag 
39 t 25 min/uge  7.45-15.15  7.45-15.15  7.45-16.00  7.45-17.00  7.45-14.40 
 
+ 2 uger (uge 27 & uge 32) a 30 timer 60 timer + tid til opgaver (lejrskole, forældresamarbejde,) 
 
(Lærere og pædagoger kan flexe en mindre del af egen forberedelsestid, hvis ikke man er booket til 
samarbejde eller møde senest fredag kl. 12.00 til den kommende arbejdsuge) 
 
Åbningstid SFO 
Hverdage holder SFO åbent fra kl. 6.15-8.00 og igen fra kl. 14.35-17.00. Fredage åbnes kl. 11.30 og lukkes 
kl. 16.00.  
Eget SFO tilbud til ADHD afdelingen, hvor der ikke er morgenpasning, men kun eftermiddagspasning samt 
feriepasning, hvor åbningstid planlægges i forhold til taxakørsel. 
 
Ferieplan 2018 for skole og SFO 
 
Rosendalskolen følger Mariagerfjord kommunes ferieplan for skoledelen 
I skoleferier holder SFO åbent fra kl. 6.15-17.00, fredag dog kl. 6.15-16.00. 
 



Skolens profil 
 
Rosendalskolen har ikke pt. haft noget stort fokus på en specifik profil, men vi er lykkedes med at være en 
bred folkeskole med faglige forventninger. Vi er i Hobro området den eneste skole med et samlet skoleforløb 
fra 0.-9.klasse Rosendalskolen har gennemgået store forandringer gennem de senere år med ikke mindst en 
markant vækst i elevtal med nødvendig renovering og tilbygning af lokaler. 
 
Skolens personale har håndteret forandringerne med stor professionalitet og faglig dygtighed.  Der har på 
alle plan gennem en årrække været et fælles fokus på at skabe en skole med stor faglighed, trivsel og 
udviklingsparathed – en indsats, som på overordnet vis er lykkedes. 
 
Der er på skolen en meget høj grad af samhørighed – man støtter hinanden – man er og vil også gerne - på 
trods af skolens størrelse- være fælles om skolens udvikling – det er en ikke profileret profil, som er værd at 
værne om. 
   
  

 
 
  
 
  



 

3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 

 
Den faglige udvikling. 
Generelt er vi på Rosendalskolen særdeles tilfredse med de faglige resultater.  I makroperspektiv er eleverne 
generelt dygtige. Det viser sig ved, at det kun er et enkelt sted (2.kl da), hvor skolen ikke når målsætningen 
om, at 80% skal være dygtige. Inden for de andre 5 områder opnår vi på skolen de nationale mål om 80%.  
Samtidig er vi i en stadig udvikling, som viser sig ved, at andelen af de allerdygtigste er støt stigende på alle 
områder – med undtagelse af 6-7 kl i læsning.  Det betyder ikke, at vi kan læne os tilbage, for der er stadig 
delområder hvor vi skal have fokus, så vi kan gøre det endnu bedre. F.eks er der grund til at følge 
læseudviklingen i 6. årg, som er den klasse, der giver anledning til opmærksomhed. Bl.a. er andelen af de 
allerdygtigste faldet ved de sidste to tests. Af den grund har skolen via PLC iværksat initiativer for netop at 
støtte læseudviklingen, eksempelvis ved at øge fritidslæsningen.  
 
Generelt synes vi, at der er grund til at rose indsatsen og de opnåede resultater på skolen. Der har været en 
klar fremgang inden for stort set alle områder – uanset om det en forøgelse af det antal, som klarer sig godt 
eller de allerdygtigste, eller at gruppen, som klarer sig dårligt, er blevet mindre. Det forhold, at der er 
fremgang på stort set alle plan, vidner om den alvor og seriøsitet, der arbejdes med opgaven, og fra 
ledelsens side vil vi gerne rose elever, forældre og ikke mindst det pædagogisk personale for indsatsen! 
 
Sammenligner man udviklingen inden for de nationale tests, med resultaterne ved afgangsprøven er der en 
modsætning. Hvor de nationale tests er præget af en positiv udvikling og gode resultater, er der en endog 
kraftig tilbagegang i afgangsprøverne i dette år.  Denne nedgang står i skærende kontrast til den fremgang 
der spores for alle andre årgange i forbindelse med resultaterne fra de nationale test. Vi føler os overbeviste 
om, at det er den positive udvikling inden for de nationale tests, der viser den reelle udvikling.   
 
 
Elevernes uddannelse og overgang til ungdomsuddannelse: 
Vi er særdeles tilfredse med, at samtlige elever på skolen har fået karakteren 02 eller derover, og dermed på 
det område er uddannelsesparate. Men vi er bekymrede over, at vi som skole ikke har været i stand til at 
”ramme” den pågældende årgang, og skabe det høje faglige niveau, som vi har gjort det tidligere år. 
Det er opløftende, at samtlige elever er erklæret for at være uddannelsesparate. Det vidner om, at eleverne 
har haft nogle realistiske ønsker, og at de på en god måde har formået at arbejde i den retning, som har 
passet med deres interesser og kompetencer. 
 
 
Elevernes trivsel. 
På overordnet plan er elevernes trivsel i orden. Elevernes besvarelser ligger parallelt med de kommunale 
svar.  Men som omtalt i afsnittet, er der et par områder, hvor der er behov for øget fokus: nærheden mellem 
eleverne og lærerne, og inspirationen for eleverne ved den nærhed. Den faglige udvikling og 
trivselsudviklingen er en del af den samme sag, nemlig at sikre den bedst mulige udvikling – og det fokus er 
vigtigt for Rosendalskolen at holde sig for øje.   
 
Eleverne er glade for at gå i skole. Vi arbejder fortsat på at højne trivsel, bl.a. gennem diverse class-og 
teambuildingsøvelser. Vi har i skoleåret 17/18 haft Jannet Read som gæstelærer, for yderligere at forstærke 
indsatsen via Cooperative Learning, fordi vi føler os meget sikre på, at eleverne lærer bedst aktivt sammen 
med nogle andre elever.   Resultaterne viser også, at der er færre elever, der føler sig alene i skolen. Det kan 
muligvis skyldes, at CL bliver en stadig større del af hverdagen. 



 
 
Hvis man tager de kritiske briller på, og fokuserer på problemstillingerne Er lærerne gode til at hjælpe dig? 
og Lærer du noget spændende i skolen?, så vil  man se, at udviklingen fra 14/15 og frem til 16/17 viser en 
kedelig udvikling. Situationen er ikke problematisk – vi ligger stadig på det kommunale gennemsnit - men 
der er et opmærksomhedssignal, fordi udviklingen gennem årene har været støt faldende. Vi bliver som 
skole nødt til at overveje, om vi er ved at udvikle en skole, hvor lærerne ikke er så tætte på eleverne, som det 
er ønskeligt. 
 
Det er måske den samme problemstilling der gør sig gældende vedr. emnerne Støtte og inspiration og Ro 
og orden. Specielt ved Støtte og inspiration kan man se en fortsat faldende udvikling gennem de tre år. Det 
er også en udviklingstendens, som vi som skole er nødt til at have fokus på, for det er jo netop via støtte og 
inspiration, at vi er i stand til at skabe nysgerrighed og kan fastholde den videbegærlighed, som er så 
afgørende for børns læring. Har vi her som skole et opmærksomhedspunkt, som også drejer sig om lærerens 
nærhed med eleverne? 
En spændende overvejelse er, om vi måske bliver ”ofre for CL dynamikken” – om vi som voksne undlader at 
bryde ind i elevernes dialog, som går godt – men at eleverne måske savner det voksne input. 
 
 
Inklusion: 
Som det fremgår af oversigten ligger vi under det kommunale gennemsnit for ekskluderede elever. Men vi 
overvejer alligevel en ændring af vejlederkulturen, så vejlederne først og fremmest bliver vejledere for 
kollegerne – på den måde vil vi opnå at have muligheden for at spille hinanden bedre og i det hele taget 
blive bedre sammen. Vi satser på, at benytte en øget indsats inden for Co- teaching for at gå i den retning. 
 
 
Medarbejdertrivsel 
Skolen har i år haft 2 uanmeldte besøg af Arbejdstilsynet (Dels i SFO og dels i skolen). Det var en spændende 
oplevelse, og begge besøgene resulterede i en Grøn Smiley.    
 
Men sygefraværet  er steget  fra 4,5% til 5,2% i modsætning til resten af kommunen, hvor den er faldet fra 
5,2 til 4,3%. Ændringerne lader sig ikke forklare af enkelte hændelser, men der er måske en vis forklaring i, 
at der i ledelsen har været nogen sygdom, som har bevirket, at der ikke har været den sædvanlige nærhed 
af ledelse. Samtidig har der været nogle langtidssygemeldinger, som tynger på statistikken.  
 
Det er en udvikling, som vi på skolen både nu og fremover skal have stort fokus på. 
 
  
Elevtallet: 
På skolen vil der i de kommende år være et faldende elevtal. Måske bør skolebestyrelsen på det politiske 
plan tage problematikken vedr. skoledistrikterne op, for at sikre skolen et grundlag  som en velfungerende 3 
sporet skole. 
Samtidig bør det overvejes om der i f.eks. indskolingsafdelingen bør foretages bygningsændringer for at 
sikre et bedre undervisningsmiljø i forhold til klasselokalernes størrelse og luftmængden i dem.  
 
 
 
 
 



Helhedsvurdering om ADHD afdelingen: 
Vi har i det sidste 3-4 år haft en elevtilknytning på ca. 25 elever. Vi har et tæt samarbejde med 

Rosendalskolen i forhold til inklusion. Det betyder, at en del af vores elever følger et eller flere fag på 

Rosendalskolen. Antallet af elever der er delvist inkluderet på Rosendalskolen ligger ca. på 20%. 

 

I skoleåret 16/17 er der en enkelt elev, der er blevet visiteret til Rosendalskolen (afslutter skolegangen i 

ADHD-afdelingen)  I skoleåret 17/18 er der en enkelt elev, der er blevet visiteret til Rosendalskolen og en 

anden elev der forsætter på efterskole (afslutter skolegangen i ADHD-afdelingen) 

Vi har stor fokus på ”livet” efter ADHD-skolen og har et tæt samarbejde med eleven, forældre, UU-vejleder 

og andre relevante samarbejdspartnere om at skabe de bedst mulige vilkår for den enkelte elev. Aftaler om 

det fremadrettede arbejde bliver indskrevet i ”Min Uddannelse” og løbende evalueret. 

Efter ADHD fortsætter eleverne i forskellige ungdomsuddannelser: STU, 10. klasses centret, 

Produktionsskole, Teknisk skole og Særligt tilrettelagt gymnasium. 

ADHD klasserne på Rosendal skolen har i de sidste år søgt dispensation for undervisningstimetal for vores 

klasser på mellemtrin og udskoling. Ved to-lærerordningen får vi i de enkelte klasser bedre mulighed for at 

opdele på mindre hold med færre elever, hvilket giver mere ro og øget fokus for ADHD eleverne. Det giver 

mere mulighed for faglig fordybelse eller fokus på social udvikling og personlig trivsel.  

Herudover er det vigtigt at pointere, at vi i en enkelt klasse ofte har et fagligt spænd på 3-4 klassetrin og to-

lærerordningen optimerer muligheden for differentiering og fordybelse individuelt eller i meget små 

grupper. 

ADHD elever er meget ledt afledelige og de skal holde ”snuden i sporet” konstant for at holde fokus. Derfor 

er det samtidig ofte aktuelt, at nogle elever arbejde fagligt i et modul med den ene lærer, mens andre elever 

arbejder med personlig udvikling eller social læring/trivsel med en anden lærer/pædagog. 

 

Inklusion: 

Vi er desuden med i projektet ”Plads til forskellighed” i skoleåret 18/19, der er finansieret af UVM. Projektet 

har fokus på hvordan læringsmiljøet i de almindelige klasser kan udvikles og blive mere inkluderende. 

  



 

4. RESULTATER  

 
 

Bliver alle så dygtige, som de kan? 

 
 

Andel af elever med 'gode' resultater i de nationale test  
 
 

Oversigt over om andelen af elever, som er 'gode' til dansk læsning og matematik er mindst 80% 
for den samme årgang 
 
 

 Dansk, læsning  Matematik 

 8. klasse, 6. klasse, 4. klasse, 2. klasse, 6. klasse, 3. klasse, 

 16/17 16/17 16/17 16/17 16/17 16/17 

 16/17 14/15 12/13 16/17 14/15 12/13 16/17 14/15 16/17 16/17 13/14 16/17 

Skolen - Nej Nej Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja 

Kommunen Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej 

 
Note: ’Andel elever med gode resultater i dansk, læsning / matematik’ beskriver hvor stor en andel af eleverne på en 
given årgang, der har opnået et resultat i de nationale test, der karakteriseres som ’godt’, ’rigtigt godt’ eller 
’fremragende’ på den kriteriebaserede skala. ’Ja’ angiver at andelen er mindst 80%, ’Nej’ angiver at andelen er under 
80%, ’-’ angiver, at der ikke er data for skolen. Specialskoler indgår ikke i kommuneopgørelsen. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 

 
Uddybning: 

Vi er på Rosendalskolen stolte over resultatet af oversigten. Hvis 8. klasse havde været medtaget i læsning, 
ville også de i kvalitetsrapporten for 16/17 ligge klart over de 80% - nemlig på ca. 92 %. 

Vi har været i stand til at fastholde det høje niveau fra sidste rapport i de årgange, som da havde passeret 
de 80%,  og samtidig har skolen i 16/17 rykket sig ganske meget, idet vi i dansk læsning i både 6 og 8. klasse 
er kommet over den magiske grænse. Det er ikke lykkedes i 2. kl. – og dog – når vi regner tallene for 2. årg 
ud får vi, at 80,6% er dygtige læsere og altså burde registreres med et: Ja. Vi mener, at have regnet rigtigt, 
men vil naturligvis gerne ind i en dialog om opgørelsen.   

Men vi vil gerne rose eleverne og lærerne på Rosendalskolen for det fine resultat uanset om det er 100 eller 
75 % af elevgrupperne, der lever op til kravene om at være dygtige læsere.  

 

Der har ligeledes i matematik været fremgang – i 6. kl. er vi nu nået over de 80 %, så vi på begge de 
evaluerede klassetrin lever op til den nationale målsætning i modsætning til kommunen generelt, hvor det 
ikke i nogle af de to årgange er lykkedes at komme over grænsen. 

 

Vi vil gerne konkludere at resultaterne er meget tilfredsstillende for Rosendalskolen.  



 

Udviklingen, i andelen af de "gode" elever i dansk læsning for den samme årgang over 2 år, 
angivet i procentpoint 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Note: Ovenstående figur viser udviklingen for den samme årgang over tid. Er tallet for "4. kl. ift. 2. kl." fx 5,5, betyder 
det at andelen af elever på årgangen, der er ’gode’ til at læse, er steget med 5,5 procentpoint sammenlignet med for 
to år siden. Figuren kan ikke anvendes til at sammenligne andelen af ’gode’ læsere på henholdsvis skolen og i 
kommunen som helhed, men anvendes til at sammenholde udviklingen for de enkelte årgange på skolen med 
udviklingen for samme årgange på kommuneniveau. Specialskoler er ikke indeholdt i tallene. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 
 
 
 
 

 

Uddybning: 
Sammenligningen af tallene viser, at resultaterne for 8. årg. ikke har ændret sig, mens resultaterne for 6. 
årgang viser en klar fremgang – som dog skal ses på baggrund af en markant tilbagegang fra 2. til 4.kl. 
 
I 4. årgang oplever vi igen i år en tilbagegang i resultaterne i forhold til de resultater,  der blev opnået i 2. 
klasse. Det skal dog indskydes ,at  faldet ikke er nær så markant, som det var tilfældet for 6. årgang, da de 
gik fra 2. til 4. årgang – og det er heller ikke nær så iøjnefaldende, som faldet for kommunen som helhed. 
Men alligevel bør vi være opmærksom på selve overgangen fra indskolingen til mellemtrin! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Udviklingen, i andelen af de "gode" elever i matematik for den samme årgang over 3 år, angivet 
i procentpoint 
 
 

 
 
 
Note: Ovenstående figur viser udviklingen for den samme årgang over tid. Er tallet for "6. kl. ift. 3. kl." fx 5,5, betyder 
det at andelen af elever på årgangen, der er ’gode’ til at regne, er steget med 5,5 procentpoint sammenlignet med for 
to år siden. Figuren kan ikke anvendes til at sammenligne andelen der er ’gode’ til at regne på henholdsvis skolen og i 
kommunen som helhed, men anvendes til at sammenholde udviklingen for de enkelte årgange på skolen med 
udviklingen for samme årgange på kommuneniveau. Specialskoler er ikke indeholdt i tallene. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 
 
 

 
 
 

Uddybning: 
Andelen af elever der er gode i matematik er for Rosendalskolens vedkommende steget pænt – dog ikke så 
meget som i kommunen som helhed, men det skyldes måske, at procentdelen af gode elever på 
Rosendalskolen i forvejen var højt – Skolen ligger jo nu over 80 % grænsen. 
 
  



 

Andel af de 'allerdygtigste' elever i de nationale test  
 
 

Oversigt over om andelen af de ’allerdygtigste’ elever for den samme årgang er steget 
 
 

 Dansk, læsning  Matematik 

 4. kl. 16/17 ift. 6. kl. 16/17 ift. 8. kl. 16/17 ift. 6. kl. 16/17 ift. 

  2kl. 14/15  4kl. 14/15  6kl. 14/15  3kl. 13/14 

Skolen Ja Nej Ja Ja 

Kommunen Ja Nej Ja Ja 

 
 
Note: ’Andel af de allerdygtigste elever i dansk, læsning/matematik’ beskriver, hvor stor en andel af eleverne på en 
given årgang, der har opnået et resultat i de nationale test, der karakteriseres som ’fremragende’ på den 
kriteriebaserede skala. ’Ja’ angiver at andelen er steget, ’Nej’ angiver at andelen ikke er steget, ’-’ angiver, at der ikke 
er data for skolen. Specialskoler indgår ikke i kommuneopgørelsen. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 
 

 
 
 
 

Uddybning: 
Vi er på skolen meget tilfredse med at andelen af de allerdygtigste i læsning har været stigende i 4. kl. og i 
8.kl i forhold til den samme elevgruppe 2 år tidligere. Det samme gør sig gældende i matematik for 6 årgang 
i forhold til resultaterne, de opnåede i 3. årg. 
Derimod er der ikke en parallel udvikling for 6. kl. i læsning – det skal vi være opmærksomme på. 

 

  
  



 

Udviklingen, i andelen af de "allerdygtigste" elever i dansk læsning for den samme årgang over 2 
år, angivet i procentpoint 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Note: Ovenstående figur viser udviklingen for den samme årgang over tid. Er tallet for "4. kl. ift. 2. kl." fx 5,5, betyder 
det at andelen af elever på årgangen, der er karakteriseret som de ‘allerdygtigste’ til at læse, er steget med 5,5 
procentpoint sammenlignet med for to år siden. Figuren kan ikke anvendes til at sammenligne andelen af de 
'allerdygtigste' læsere på henholdsvis skolen og i kommunen som helhed, men anvendes til at sammenholde 
udviklingen for de enkelte årgange på skolen med udviklingen for samme årgange i kommunen. Specialskoler er ikke 
indeholdt i tallene. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 
  



 

Udviklingen, i andelen af de ’allerdygtigste’ elever til matematik for den samme årgang over 3 
år, angivet i procentpoint 
 
 

 
 
 
Note: Ovenstående figur viser udviklingen for den samme årgang over tid. Er tallet for "6. kl. ift. 3. kl." fx 5,5, betyder 
det at andelen af elever på årgangen, der er karakteriseret som de ‘allerdygtigste’ til at regne, er steget med 5,5 
procentpoint sammenlignet med for to år siden. Figuren kan ikke anvendes til at sammenligne andelen af de 
'allerdygtigste' til at regne på henholdsvis skolen og i kommunen som helhed, men anvendes til at sammenholde 
udviklingen for de enkelte årgange på skolen med udviklingen for samme årgange i kommunen. Specialskoler er ikke 
indeholdt i tallene. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 
 
 
 
 

Uddybning: 
Der er sket en betydelig stigning fra 3.-6. årgang i andelen af de allerdygtigste elever i matematik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Andel af elever med 'dårlige' resultater i de nationale test  
 
 

Oversigt over om andelen af elever med ’dårlige’ resultater for den samme årgang er faldet 
 
 

 Dansk, læsning  Matematik 

 4. kl. 16/17 ift. 6. kl. 16/17 ift. 8. kl. 16/17 ift. 6. kl. 16/17 ift. 

  2kl. 14/15  4kl. 14/15  6kl. 14/15  3kl. 13/14 

Skolen Nej Ja - Ja 

Kommunen Nej Ja Nej Nej 

 
 
Note: ’Andel elever med dårlige resultater i dansk, læsning/matematik’ beskriver, hvor stor en andel af eleverne på en 
given årgang, der har opnået et resultat i de nationale test, der karakteriseres som ’mangelfuld’ eller ’ikke 
tilstrækkelig’ på den kriteriebaserede skala. ’Ja’ angiver at andelen er faldet, ’Nej’ angiver at andelen ikke er faldet, ’-’ 
angiver, at der ikke er data for skolen. Specialskoler indgår ikke i kommuneopgørelsen. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 
 
 

 

  
 
  



 

Udviklingen, i andelen af elever med ’dårlige’ resultater i dansk læsning for den samme årgang 
over 2 år, angivet i procentpoint 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Note: Ovenstående figur viser udviklingen for den samme årgang over tid. Er tallet for "4. kl. ift. 2. kl." fx 5,5, betyder 
det at andelen af elever på årgangen, der er karakteriseret som ’dårlige’ til at læse, er steget med 5,5 procentpoint 
sammenlignet med for to år siden. Figuren kan ikke anvendes til at sammenligne andelen af ’dårlige’ til at læse på 
henholdsvis skolen og i kommunen som helhed, men anvendes til at sammenholde udviklingen for de enkelte årgange 
på skolen med udviklingen for samme årgange i kommunen. Specialskoler er ikke indeholdt i tallene. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 
 
 
 
 

Uddybning: 
Andelen af ”dårlige” resultater i dansk læsning er for 4. årgang steget med 1,7% - resultatet for resten af 
kommunen er steget med 7,2 %. Fra 4.-6. klasse sker der et meget lille fald i andelen, mens faldet for resten 
af kommunen er større. For 8 årgangs vedkommende er der en meget lille stigning , mens tallet ved den 
foregående opgørelse var præget af et lille fald. 
Generelt er der tale om meget små udsving for Rosendalskolen i indeværende opgørelse, og de kan måske 
skyldes statistiske udsving.    



 

Udviklingen, i andelen af elever med ’dårlige’ resultater i matematik for den samme årgang over 
3 år, angivet i procentpoint 
 
 

 
 
 
Note: Ovenstående figur viser udviklingen for den samme årgang over tid. Er tallet for "6. kl. ift. 3. kl." fx 5,5, betyder 
det at andelen af elever på årgangen, der er karakteriseret som ’dårlige’ til at regne, er steget med 5,5 procentpoint 
sammenlignet med for to år siden. Figuren kan ikke anvendes til at sammenligne andelen af ’dårlige’ til at regne på 
henholdsvis skolen og i kommunen som helhed, men anvendes til at sammenholde udviklingen for de enkelte årgange 
på skolen med udviklingen for samme årgange i kommunen. Specialskoler er ikke indeholdt i tallene. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 
 
 
 
 

Uddybning: 
Udviklingen i andelen af elever med ”dårlige” resultater set over en periode på 3 år, viser et klart fald på 
6,6%  på Rosendalskolen. Det er en udvikling, som vi hilser velkommen med stor tilfredshed! 
 
 
  



 

Elevernes faglige niveau når de forlader skolen 

 
 

Andel elever i 9. klasse, der har aflagt alle prøver ved FP9 
 
 

 
 
 
Note: Specialklasser er ikke indeholdt i grafen. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen .  Andelen af 
elever, der har aflagt alle prøver i 9. klasse udregnes ud fra antallet af elever, der har aflagt alle prøver, overfor 
antallet af elever der har aflagt mindst én prøve ved FP9 samt elever, der er udeblevet/fritaget/sygemeldt fra alle 
prøver. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 

Karaktergennemsnit ved afslutningen af 9. klasse  
 
 

Karaktergennemsnit ved FP9 i dansk, matematik og bundne prøvefag 
 
 

 Dansk Matematik Bundne prøvefag (i alt) 

Skolen, 16/17 7,1 7,4 7,2 

Skolen, 15/16 7,9 8,3 7,9 

Skolen, 14/15 8,0 8,4 7,4 

Kommunen, 16/17 7,2 7,0 7,2 

 
 
Note: Specialklasser er ikke indeholdt i grafen. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen. Gennemsnittet 
er beregnet for de elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 

Karaktergennemsnit ved FP9 i dansk, matematik og bundne prøvefag, opdelt på køn 
 
 

 Dansk Matematik Bundne prøvefag (i alt) 

 Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger 

Skolen, 16/17 6,1 7,7 7,9 7,0 6,9 7,5 

Skolen, 15/16 7,1 8,9 8,1 8,5 7,4 8,6 

Skolen, 14/15 7,8 8,3 8,4 8,3 7,7 8,0 

Kommunen, 16/17 6,8 7,7 7,5 6,8 7,1 7,5 

 
 



Note: Specialklasser er ikke indeholdt i grafen. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen. Gennemsnittet 
er beregnet for de elever, som haraflagt mindst 4 ud af 8 prøver. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 
  



 

Socioøkonomiske referencer for 9. klasse  

 
 

Socioøkonomiske referencer for 9. klasse, bundne prøver i alt ved FP9 
 
 

 

 Karaktergennemsnit Socioøk. reference 

Skolen, 16/17 7,2 7,0 

Skolen, 15/16 7,9 7.2* 

Skolen, 14/15 7,8 7.5* 

 
 
Note: Den socioøkonomiske reference er et statistisk beregnet udtryk, som viser, hvordan elever på landsplan med 
samme baggrundsforhold som skolens elever har klaret afgangsprøverne. Specialklasser er ikke indeholdt i tabellen. 
’Dansk Orden’ er ikke medregnet. En stjernemarkering angiver, at skolens karaktergennemsnit er statistisk signifikant 
forskelligt fra dens socioøkonomiske reference. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Andel af elever i 9. klasse med 02 eller derover i både dansk og 
matematik  
 
 

Andel elever i 9. klasse med 02 eller derover i både dansk og matematik 
 
 

 
 
 
Note: Specialklasser er ikke indeholdt i grafen. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen. Kun elever, der 
har aflagt alle prøver i både dansk og matematik, indgår i beregningen. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 

Andel elever i 9. klasse med 02 eller derover i både dansk og matematik, opdelt på køn 
 
 

 
 
 
Note: Specialklasser er ikke indeholdt i grafen. Specialskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen. Kun elever, der 
har aflagt alle prøver i både dansk og matematik, indgår i beregningen. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 
 
 
 

Uddybning: 
Der er sket et kraftigt fald i karaktergennemsnittet i forbindelse med 9. klasses prøven, selv om 
gennemsnittet stadig er 0,2 over det forventede i forhold til den socioøkonomiske model – men sidste år var 
der en forskel på 0,7 i skolens favør. Denne nedgang står i skærende kontrast til den fremgang der spores 
for alle andre årgange i forbindelse med resultaterne fra de nationale test. Derfor både håber og tror vi, at 
det er et engangsfænomen. 
 
Faldet omfatter både drenge og piger og både i dansk og matematik. Der er dog den slående forskel, at 
mens både drenge og piger har en nedgang i dansk på ca.1,0 så er drengenes nedgang i karakterer i 
matematik 0,2 mens pigernes er 1,5. 
 



Der er dog det positive element, at samtlige elever i modsætning til forrige år og til resten af kommunen har 
opnået karakteren 2 i dansk og matematik, og dermed på dette område lever op til Uddannelsesparatheds-
kravet.  Samtidig hæfter vi os også ved, at der er 4 % flere elever, der afvikler prøver på Rosendalskolen,  
end der er i kommunen i gennemsnit – det kan måske have en generel indflydelse på Rosendalskolens 
karaktergennemsnit ved prøverne. 
 
Men på skolen satser vi på, at vi i skoleåret 2017/18 vil være i stand til at hæve karaktergennemsnittet 
ganske betydeligt – jf. de generelle resultater, som skolen har inden for de national tests. 
  
Vi arbejder specielt i forbindelse med de nye prøveformer med at forberede eleverne til de nye former.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Sprog  

 
 

Antal sprogvurderede børn i børnehaveklassen 
 
 

 Sprogvurderet gruppetest Sprogvurderet individuel test 

Samlet 56 0 

 
 
Figuren viser resultater for alle  klasser i skoleåret 2016-17. Der inkluderes kun data for elever med Organisering 
Kommunal eller Ikke oplyst. 
Kilde: Rambøll Sprog 
 
 

Fordelingen på indsatsgrupper 
 

 
 
 
 
Figuren viser resultater for alle  klasser i skoleåret 2016-17. Der inkluderes kun data for elever med Organisering 
Kommunal eller Ikke oplyst. 
Kilde: Rambøll Sprog 

 

 

 Oplevelse/konklusioner/vurdering af resultaterne af Sprogvurderingen 

 Vi tager den, da den er obligatorisk og resultatet afviger ikke, men bekræfter vores 

observationer/iagttagelser i den daglige undervisning. 



 Vi synes, det er bekymrende, at elevernes sproglige forudsætninger ved skolestart er markant 

faldende, både ift. ordforråd, begrebsverden, sprogforståelse og bogstavkendskab, hvilket denne 

dataindsamling over tid/år dokumenterer. 

 Det er vores erfaring, at ”testen” kan give et misvisende billede af en elevs formåen, da et meget 

lille bogstavkendskab resulterer i ”Særlig indsats”. 

 Når en elev grundet et meget lille bogstavkendskab bliver kategoriseret ”Særlig indsats”, tager vi i 

samråd med forældrene ikke en individuel sprogvurdering (- da vi/de oplever det som spild af tid), 

men er ekstra opmærksomme på, hvordan eleven udvikler sproget i de næste måneder. Det gør vi i 

den almindelige undervisning, hvor vi målrettet arbejder med understøttende tiltag, der støtter 

elevens sproglige udvikling - (dialogisk læsning, snak om ords betydning, rim og remser, 

gennemgang af bogstaverne) 

 Tosprogede elever tilbydes DSA nogle timer hver uge i en vekslen mellem lille hold og en DSA-lærer 

med i klasseundervisningen. 

 ”Vi kan bruge resultatet til at vurdere effekten af/hvor meget vores sprogstimulerende undervisning 

har flyttet/øget elevernes sproglige kompetencer hen over skoleåret. ” 

 
 
 
  



 

5.OVERGANG TIL UNGDOMSUDDANNELSE 

 
 

Uddannelsesstatus  

 
 

Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse, hhv. 3 måneder og 15 måneder efter 
afsluttet 9. klasse 
 
 

 
 
 

Andel elever i 9. klasse, der vurderes uddannelsesparate, opdelt på køn 
 
 

 
 
 
Note: Andelen af elever, der vurderes uddannelsesparat pr. 1. marts til deres 1. prioritetsvalg  i forhold til antal elever, 
som har søgt en ungdomsuddannelse. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 

Andel elever i 9. klasse, der har søgt 10. klasse og ungdomsuddannelse, opdelt på køn 
 
 



 
 
 
Note: Ungdomsuddannelse dækker over erhvervsfaglig uddannelse, gymnasial uddannelse og særligt tilrettelagt 
ungdomsuddannelse (STU). Det er elevernes 1. prioritetsvalg, der indgår i beregningen. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS). 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på tal fra Danmarks Statistik. 

  
 
 

Uddybning: 
Der er en let stigende tendens til, at eleverne på Rosendalskolen kommer hurtigere i gang med en 
ungdomsuddannelse. Over de tre år er der en stigning på 3 %. Det bliver spændende at følge, om 
udviklingen fortsætter, og om skolen dermed følger de politiske programerklæringer om, at de unge skal 
hurtigere igennem uddannelsessystemet. 
 
Når man ser over de 15 måneder, ser det ud som om Rosendalskolens resultater ligger på et højt og stabilt 
leje, mens kommunens generelle resultat er let faldende.  Vi håber,  at vi kan fortsætte og evt.  forbedre 
udviklingen. Det er bemærkelsesværdigt, at der i 2016 både på skolen og i kommunen er en meget stor 
overvægt af drenge, der går i gang med en ungdomsuddannelse – det interessante er så: Hvor går de hen? 
 
Vi noterer med tilfredshed, at samtlige elever på Rosendalskolen blev erklæret for uddannelsesparate.  



 

6. TRIVSEL 

 
 

Trivsel i 0.-3. klasse  

 
 

Svarfordeling på udvalgte spørgsmål  
 
 

Er du glad for din klasse? 
 
 

 
 
 
Note: Den nationale trivselsmåling består af 20 spørgsmål for elever i indskolingen. Ovenstående spørgsmål er udvalgt 
som pejlemærke for trivslen efter anbefaling fra Dansk Center for Undervisningsmiljø. 
Kilde: Den årlige nationale trivselsmåling. Styrelsen for It og Læring (LIS). 

Føler du dig alene i skolen? 
 
 

 
 
 
Note: Den nationale trivselsmåling består af 20 spørgsmål for elever i indskolingen. Ovenstående spørgsmål er udvalgt 
som pejlemærke for trivslen efter anbefaling fra Dansk Center for Undervisningsmiljø. 
Kilde: Den årlige nationale trivselsmåling. Styrelsen for It og Læring (LIS). 

Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det? 
 
 



 
 
 
Note: Den nationale trivselsmåling består af 20 spørgsmål for elever i indskolingen. Ovenstående spørgsmål er udvalgt 
som pejlemærke for trivslen efter anbefaling fra Dansk Center for Undervisningsmiljø. 
Kilde: Den årlige nationale trivselsmåling. Styrelsen for It og Læring (LIS). 
  



 

Er du glad for dine lærere? 
 
 

 
 
 

Er lærerne gode til at hjælpe dig? 
 
 

 
 
 

Lærer du noget spændende i skolen? 
 
 

 
 
 

Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne? 
 
 



 
 
 
Note: Den nationale trivselsmåling består af 20 spørgsmål for elever i indskolingen. Ovenstående spørgsmål er udvalgt 
som pejlemærke for trivslen efter anbefaling fra Dansk Center for Undervisningsmiljø. 
Kilde: Den årlige nationale trivselsmåling. Styrelsen for It og Læring (LIS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Trivsel i 4.-9. klasse  

 
 

Samlet resultat på tværs af temaer  

 
 

Indikatorer for trivsel opdelt på temaer i 16/17 
 
 

 
 
 
Note: Den nationale trivselsmåling for elever på mellemtrinnet og i udskolingen opgøres på en skala fra 1 til 5, hvor 1 
repræsenterer den ringest mulige trivsel og 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel. Den nationale trivselsmåling 
består af 40 spørgsmål for elever på mellemtrinnet og i udskolingen. 29 af de 40 spørgsmål indgår i beregningen af de 
fire viste temaer.  
Kilde: Den årlige nationale trivselsmåling. Styrelsen for It og Læring (LIS). 

Svarfordeling for gennemsnittet på forskellige temaer  

 
 

Social trivsel 
 
 

 



 
 
Note: Den nationale trivselsmåling for elever på mellemtrinnet og i udskolingen opgøres på en skala fra 1 til 5, hvor 1 
repræsenterer den ringest mulige trivsel og 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel. Ovenstående figur viser 
fordelingen af elevernes gennemsnit på denne skala opdelt i grupperne: Andel elever med et gennemsnit fra 1,0 til 
2,0; andel elever med et gennemsnit fra 2,1 til 3,0; andel elever med et gennemsnit fra 3,1 til 4,0 samt andel elever 
med et gennemsnit fra 4,1 til 5,0. 
Kilde: Den årlige nationale trivselsmåling. Styrelsen for It og Læring (LIS). 
  



 

Faglig trivsel 
 
 

 
 
 

Støtte og inspiration 
 
 

 
 
 

Ro og orden 
 
 

 
 
 
Note: Den nationale trivselsmåling for elever på mellemtrinnet og i udskolingen opgøres på en skala fra 1 til 5, hvor 1 
repræsenterer den ringest mulige trivsel og 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel. Ovenstående figur viser 
fordelingen af elevernes gennemsnit på denne skala opdelt i grupperne: Andel elever med et gennemsnit fra 1,0 til 
2,0; andel elever med et gennemsnit fra 2,1 til 3,0; andel elever med et gennemsnit fra 3,1 til 4,0 samt andel elever 
med et gennemsnit fra 4,1 til 5,0. 
Kilde: Den årlige nationale trivselsmåling. Styrelsen for It og Læring (LIS). 
  



 

Det gennemsnitlige elevfravær i procent, opdelt på fraværtype 
 
 

 
 
 
Note: Specialskoler, 10. klassecentre og kommunale ungdomsskoler indgår ikke i kommuneopgørelsen. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 
  
 
 

Uddybning: 
Trivsel for 0.-3.kl 
Overordnet ser trivselsundersøgelserne egentlig meget fine ud. Skolen ligger på de fleste områder rigtig fin.  
F.eks. ligger den klart over kommunegennemsnittet, når der spørges, Er du glad for din klasse? Er du glad 
for dine lærere?  Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af de. Der er rigtig mange fine resultater og 
signaler om, at det går rigtig godt.  

 
  
Eleverne er glade for at gå i skole. Vi arbejder fortsat på at højne trivsel, bl.a. gennem diverse class-og 
teambuildingsøvelser. Vi har i skoleåret 17/18 haft Jannet Read som gæstelærer, for yderligere at forstærke 
indsatsen via Cooperative Learning.  Færre elever føler sig alene i skolen. Det kan muligvis skyldes, at CL 
bliver en stadig større del af hverdagen. 
 
 
Hvis man tager de kritiske briller på, og fokuserer på problemstillingerne Er lærerne gode til at hjælpe dig? 
og Lærer du noget spændende i skolen?, så vil  man se, at udviklingen fra 14/15 og frem til 16/17 viser en 
kedelig udvikling. Situationen er ikke problematisk – vi ligger stadig på det kommunale gennemsnit - men 
der bør være opmærksomhed om det, fordi udviklingen gennem årene har været støt faldende. Vi bliver som 
skole nødt til at overveje, om vi er ved at udvikle en skole, hvor lærerne ikke er så ”tætte” på eleverne, som 
det er ønskeligt. 
Eleverne oplever i ringe grad, at de har medbestemmelse i timerne. Den faldende tendens kan måske være 
et resultat af, at vi i stigende grad arbejder med målstyret undervisning, som ofte er og opleves meget 
skemalagt. Generelt kan det det synes svært at analysere og begrunde udviklingen, for indskolingseleverne 
kan have svært ved at gennemskue, hvornår de har medbestemmelse. 
 
 

Trivsel for 4.-9. kl. 
Hvis vi ser på elevgruppen fra 4.-9.kl ligger skolen på et niveau, som stort set svarer til det kommunale 
gennemsnit. Den faglige trivsel er forholdsvis stabil. Vi mener, vi her kan se resultatet af de seneste års 



arbejde med faglig trivsel gennem forskellige CL strukturer.  I indeværende skoleår har der været speciel 
fokus på faglig trivsel, idet vi har arbejdet i fagopdelte PLF teams. 
 Dog skal vi være opmærksomme på emnerne Støtte og inspiration og Ro og orden. Specielt ved Støtte og 
inspiration kan man se en fortsat faldende udvikling gennem de tre år. Det er også en udviklingstendens, 
som vi som skole er nødt til at have fokus på, for det er jo netop via støtte og inspiration, man er i stand til 
at skabe nysgerrighed og kan fastholde den videbegærlighed, som er så afgørende for børns læring. 
 
 

Elevfraværet på Rosendalskolen er i forhold til det generelle niveau i kommunen ganske pæn. Dog ser det 
ud, som om andelen af elever som har lovligt fravær er svagt stigende, og det kræver opmærksomhed fra 
ledelsens side, hvis udviklingen fortsætter. 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  
   
 

 

  
 
 

 
 



 

 

7. INKLUSION  

 
 

Antal elever der modtager specialundervisning 
 
 

 Antal elever Procent 

Skolen, 16/17 30 3,9% 

Skolen, 15/16 33 4,1% 

Skolen, 14/15 29 3,5% 

Kommunen, 16/17 203 4,7% 

 
 
Note: Elever med bopæl i andre kommuner indgår i tabellen. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 
  
 
 

Uddybning: 
Der er i skoleåret 2017/18 søgt Mærsk-midler hjem til at udføre et inklusionsprojekt, hvor der arbejdes med 
Co-Teaching. Der er udvalgt 2 klasser- en 3.klasse og en 4.klasse, hvor en dansklærer er sat sammen med en 
inklusionsvejleder. Dette arbejde omfatter at dansklæreren og inklusionsvejlederen samarbejder om 
klassen, planlægger, justerer og evaluerer undervisningen sammen.  

Der arbejdes med forskellige strukturer, som gør, at det er muligt at imødekomme såvel faglige som sociale 
udfordringer på en god og hensigtsmæssig måde, da der er to undervisere på i næsten alle dansktimerne. 
Der udtrækkes data fra start, undervejs og slutteligt i forløbet. 

På skolen er der enighed om, at det er et godt inklusionsprojekt, og at det er en særdeles god måde at 
arbejde på samt drage fordel af hinandens ressourcer og kompetencer. I det hele taget oplever vi, at co-
teaching har betydet, at vi som skole har fået et absolut brugbart værktøj i kassen – til glæde for den 
enkelte elev og klasse.   

På skolen overvejer vi i øjeblikket, hvordan vi kan videreudvikle brugen af co-teaching, så det bliver en mere 
almindelig del af hele skolen – herunder også en måde, som pædagogerne i indskolingen kan indgå i, så vi 
får deres indsats udnyttet på den bedst mulige måde.   

Med udviklingen i retning af færre inklusionstimer, bliver vi som skole nødt til at prioritere benhårdt, og i 
den sammenhæng kan co-teaching være et godt supplement til initiativerne for de mange elever, som 
kræver en særlig indsats, individuelle handlingsplaner mm.   

Det er vigtigt, at have fokus på vejlederkulturen. Der er uddannet forskellige vejledere. Det er vigtigt, at der 
opstår en kultur, hvor lærere og pædagoger har muligheden for at ” spille hinanden bedre” og blive 
dygtigere sammen. Derfor er vi som skole begyndt at dreje hele vejledningsindsatsen, således at den 
fremover i højere grad bliver tilrettelagt for at understøtte læreren i, hvordan den pågældende håndterer 
undervisningssituationen med de inkluderede elever. Hensigten er at gøre handlekompetencen hos den 
enkelte lærer større, så man derved i højere grad bliver i stand til at håndtere inklusionsindsatsen.   



 
Den almindelige inklusionsudvikling viste sig fra 14/15 til 15/16 at være faldende, idet antallet af elever i 
specialklasser steg fra 29 til 33, mens det generelle elevtal på skolen er faldende. Denne udvikling er ændret  
fra 15/16 til 16/17 idet tallet da er faldet til 30. Men der vil også fremover være behov for en styrket 
indsats! 

  
 
For fuldstændighedens skyld har vi udarbejdet en oversigt over de forskellige initiativer, vi anvender i 

forbindelse med inklusion – alt efter hvordan behovet er. 

Inklusionstimer:  

- Små hold - hvor der undervises i fagligt stof - dansk, mat. og eng 

- Ikke tysk. Det er elever, der af en eller anden grund ikke kan deltage i undervisningen, og her er vi 

forpligtiget til at stille alternativ undervisning i tre/ugen. Det kan være af fagligt kursus i grammatik 

eller følge op på lektier, da disse elever ofte er elever med særlige udfordringer. 

- Delehold i dansk, matematik eller engelsk - kun i perioder.   

- Støtte op om DSA elever - som er særligt udfordret 

- Samarbejder med lærerne omkring elever- eks. observation, samtaler, test og prøver etc. 

 

-  AKT/inklusion/koordinering 

-  Samtaler med enkelte elever. Det kan være elever, der ikke trives. Elever der er i en kritisk situation i 

forhold til familien eller løber ind i relationelle problemer.  

- Grupper der har div. problemstillinger 

- ”Slukke ildebrande” - pludseligt opståede problemer, som vi skal have styr på inden en klasselærer 

tager over. 

- Test eller samtaler inden UTM- eller Netværksmøder 

- Sparring med rådgiver og PPR 

- Sparring med Matrikelløse skole  

- Sparring med skolens ledelse omkring elever  

- Sparring med ADHD -klassens lærere 

- Sparring med UU -især for elever der er IUP 

- Skriftliggøre og dokumentere 

- Underretninger, indberetninger og henvendelser 

- Eventuel modtagelse af nye elever 

  



 

8. KVALITETSOPLYSNINGER  

 
 

Kompetencedækning   

 
 

Samlet kompetencedækning 
 
 

 
 
 
Note: Specialskoler, 10. klassecentre og kommunale ungdomsskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 
  



 

Kompetencedækning opdelt på fag i 16/17 
 
 

 
 
 
Note: Specialskoler, 10. klassecentre og kommunale ungdomsskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 
 
  



 

Kompetencedækning opdelt på klassetrin i 16/17 
 
 

 
 
 
Note: Specialskoler, 10. klassecentre og kommunale ungdomsskoler er ikke indeholdt i kommuneopgørelsen. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på skolens indberetning. 
  
 
 
 

Uddybning: 
Det er kendetegnende for skolen, at der i de ”tunge” fag er en meget høj grad af linjefagsdækning. Derimod 
er det i fagene med få lektioner, at man finder den lille dækning. Det er forhold, som indgår i skolens 
efteruddannelsesprioritering, og det tages også i betragtning på det ansættelsesmæssige område.  
Specielt fagene kristendomskundskab, natur-teknik og billedkunst har en meget lille dækning 
Det er samtidig kendetegnende, at der generelt er en større linjefagsdækning i de ældre klasser end i de 
yngste. 
  



 

9. SFO 

 
SFO Fristedet på Rosendalskolen er underlagt bekendtgørelsen om krav til at arbejde med mål- og 
indholdsbeskrivelser for folkeskolens skolefritidsordninger med baggrund i Mariagerfjord Kommunes 
børnepolitik. 
 
I SFO Fristedet er der indmeldt et gennemsnit på ca. 142 børn ud af ca. 280 børn i indskolingen og til at løse 
kerneopgaven er der ansat 14 deltidsansatte medarbejdere, hvor de 7 er pædagoger. Fysisk er vores SFO 
opdelt i to afdelinger. Yngste afdeling 0. – 1. klasse, deler lokaler med børnehaveklasserne.  Ældste afdeling 
2. – 3. klasse, har lokaler i en tidligere inspektørbolig, som er placeret ved siden af skolen. Ved at dele vores 
SFO op i to afdelinger opnår vi, at der sker et udviklingsskift for børnene. Gældende for begge afdelinger 
tilrettelægges der lege og aktiviteter i hensyn til børnenes alder og udviklingstrin. Vi får gode og positive 
tilkendegivelser fra forældrene på vores aldersgruppeopdeling.  
 
Opdelingen sikrer mindre enheder og er medvirkende til at børnene trives og føler sig godt tilpas hos os. For 
personalet giver mindre enheder større mulighed for at danne sig et overblik over det enkelte barn og 
gruppe, hvilket giver et godt arbejdsmiljø. Vores kerneopgave er at understøtte det enkelte barns trivsel, 
læring og dannelse bedst muligt, hvilket hos os sker gennem pædagogiske aktiviteter og barnets ”frie lege”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Personlig udvikling 
 

Mål Fordi Tiltag/aktiviteter 
SFO støtter det enkelte barns 
udvikling af selvværd og selvtillid. 
 
SFO giver plads til, at børnene 
udvikler sig til selvstændige personer 
og medspillere i et forpligtende 
fællesskab. 
 
SFO understøtter børnenes mulighed 
for, at udvikle selvindsigt og 
oplevelsen af, at være en del af et 
demokratisk samfund 

Udvikling af selvværd og selvtillid er 
fundamentet for at kunne mestre 
eget liv positivt i fremtiden. Børn skal 
opleve at være betydningsfulde 
individer i fællesskabet og have 
oplevelser af succes. 
 
Børn skal lære at se og forstå sociale 
samspil, herunder konflikter og blive 
bevidste om, at det er ens egen 
aktive handling, der skaber 
forandring. 
 
Børn skal derigennem blive i stand til 
at agere i mangfoldige relationer og 
komplekse sammenhænge 

IDCP samspilstemaerne danner 
baggrund for megen af vores måde 
at være sammen med børnene på. 
 
Vi har en anerkendende tilgang og 
samtaler med barnet om det at være 
i SFO, sammen med venner og de 
problemstillinger, det kan give. Ved 
at være nærværende og benævne det 
barnet er opmærksom på, pirrer vi til 
barnets nysgerrighed overfor sig selv 
og andre, så det er med til at støtte 
barnets selvværd og selvtillid.  
 
En SFO hverdag hos os består i en 
balance af selvinitierende- og 
tilrettelagte aktiviteter. De 
tilrettelagte aktiviteter tager 
udgangspunkt i emner, som vi 
bestræber os på tilgodeser det 
enkelte barns forudsætninger, og vil 
udfordre det mod udvikling og 
læring. Flere af vores aktiviteter 
vægter fællesskabet, som er med til 
at bidrage barnet den følelse af at 
det lykkes sammen med andre børn.  
 
I samtalen med barnet om de ting 
det er optaget af, igangsætter vi en 
”følelsesmæssig samtale”, og opnår 
herved et samvær som opbygger 
fortrolighed. Barnet oplever, at det er 
en del af et fællesskab og at det er en 
del af at være aktiv bidragyder til 
fællesskabet. Barnet udvikler 
kendskab til egne og andres 
tilstande, som vil understøtte barnets 
empati evne.  
 
Gennem aktiviteter og via samtale 
med barnet udviser vi nysgerrighed 
overfor dets tanker, følelser og 
handlinger og den meningsfuldhed, 
der ligger bag.  
Specielt i ældste-gruppen arbejder vi 
gennem dialogen meget med barnets 
medbestemmelse og stillingstagen i 
at blive et demokratisk 
samfundsborger. I ældste-gruppen 
kommer det særligt til udtryk er i de 
ugentlige børnemøder. 



 Social udvikling 

 
  

Mål Fordi Tiltag/aktiviteter 
 
SFO hjælper børnene til at udvikle og 
vedligeholde venskaber og støtter 
børnene i at respektere forskellige 
opfattelser.  
 
SFO giver mulighed for, at børnene 
lærer medbestemmelse og 
medansvar. 
 
SFO medvirker til, at børn udvikler 
tolerance, empati og forståelse for 
hinandens forskelligheder. 
 

 
Børn skal opleve, at det at have 
venskaber, har stor værdi for ens 
eget liv. Det er legalt at være uenige 
og konflikter løses gennem dialog og 
åbenhed.  
 
Børn skal vide, at de er værdifulde og 
har meninger og initiativer, som 
andre også kan have gavn af. Med 
indflydelsen følger der ansvar for sig 
selv og andre. 
 
Børn møder forskellige normer og 
værdier hos andre. De lærer, at 
fællesskaber rummer forskelligheder 
og at forskelligheder kan være 
berigende 

 
Gennem anerkendelse, via guidning i 
barn/barn og barn/voksen relationer 
arbejder vi med at udvikle venskaber. 
Vi arrangerer legeaftaler, hvor det 
viser sig at være relevant. Vi inviterer 
børnene til at være sammen med 
andre i SFO hverdagen og til at være 
sammen via de tilrettelagte 
aktiviteter, som at være med i 
”bagedysten” hvor samarbejde 
vægtes højt. Vi veksler mellem må og 
skal aktiviteter, sådan vi derigennem 
udvider barnets horisont og får et 
fælles tredje.  
 
Børnene inviteres med til at 
bestemme aktiviteter i SFO’en. Vi 
spørger ind til børnenes meninger, 
oplevelser og idéer/ønsker. Specielt i 
ældste-gruppen lægger vi vægt på 
medinddragelse i forhold til 
aktiviteter og et medansvar for 
hinanden, og overfor det rum de er i.  
 

 

  
 

  
 
 
 
  



Sprog og kommunikation 

 

Mål Fordi Tiltag/aktiviteter 
 
SFO har fokus på børns sproglige og 
begrebsmæssige udvikling. 
 
SFO styrker barnet i samtale, dialog 
og sprogets forskellige 
anvendelsesformer. 
 
SFO giver børn mulighed for at lære 
at kommunikere på forskellige 
måder. 
 

 
Sprog og begrebsforståelse er en 
forudsætning for, at børn kan 
udtrykke sig og forstå andre. 
 
Gennem kommunikation lærer børn 
at udtrykke følelser og behov. De 
lærer at bruge sproget i forskellige 
sammenhænge. 
 
Børn skal have forståelse for, at 
sprog også handler om kropsudtryk, 
mimik, tonefald, stemning og at 
lytte. 
 

 
Sprog og begrebsforståelse arbejdes 
der bevidst med, når vi gennem 
dagen italesætter vores aktiviteter 
og handlinger overfor det enkelte 
barn, såvel overfor en børnegruppe. 
Ved bevidning og spejling af barnets 
adfærd har vi fokus på barnets sprog 
og kommunikationsformer.  
 
Gennem aktiviteter og 
relationsarbejde med børnene, 
guider vi børnene gennem sprogets 
anvendelsesformer som individ til 
individ og i gruppesammenhænge. 
 
Hverdagen i en SFO er præget af 
samtale og aktiviteter, hvor barnet 
lærer at kommunikere verbalt og 
nonverbalt. Vi øver sammen med 
barnet hvilken betydning sproget har 
i det sociale fællesskab. 
 

 

  
 

  
 

  
 
 
  



Sundhed og bevægelse 

 

Mål Fordi Tiltag/aktiviteter 
 
SFO giver børnene mulighed for 
bevægelsesmæssige oplevelser og 
understøtter glæden ved at bevæge 
sig. 
 
SFO støtter børnene i at kunne 
udvikle et aktivt fritidsliv og en sund 
levevis. 
 
SFO skaber rum for, at børnene kan 
udtrykke sig gennem bevægelse. 
 

 
Børnenes motoriske udvikling 
medvirker til udvikling af selvværd, 
læring og sociale fællesskaber. 
 
Inaktivitet og usund livsstil har 
personlige, fysiske og 
samfundsmæssige omkostninger. 
 
Børn udvikler sig motorisk gennem 
aktiv og skabende beskæftigelse. 

 
Vores SFO er certificeret idræts SF0, 
hvor vi gennem denne har fokus på 
leg og bevægelse i en SFO hverdag.  
 
Vi bruger vores fantastiske udeareal 
samt hal og gymnastiksal. Morgenen 
starter for rigtig mange børn med at 
spille dødbold og andet i 
fællesrummet, som ligger 
umiddelbart lige uden for SFO 
basislokalerne.  
 
Vi samarbejder med 
idrætsforeningerne i Hobro området. 
IK Rosendal håndbold og fodbold, 
Hobro Skytteforening, Hobro 
Golfklub, Valsgård/DGI Floorball, 
Bowlingcentret. Bruger 
svømmehallen hver 14 dag. Vi har 
cykeluger for alle børn. Ved at have 
fokus på bevægelse, påvirker vi 
børnenes tilgang til at bevæge sig og 
finde glæde herved. 
 
Vi samarbejder med Mariagerfjord 
Kommunes Naturvejleder om 
forskellige aktivitet, bl.a. klatrer højt i 
træer, skyder med bue og pil, lærer 
at bruge kniv, partere en fasan, lave 
mad på bål. 
 
I ældste-gruppen arbejdes der med 
”jord til bord”, hvor der tales om og 
laves sund mad. 
 
I hverdagen har børnene foruden de 
mange aktiviteter som finder sted, 
mulighed for at kunne lege på 
SFO’ens gode og store legeplads. 
 

 
 

  
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

Kulturelle udtryksformer og værdier 

 

Mål Fordi Tiltag/aktiviteter 
 
SFO er kulturformidler. SFO skal 
præsentere et bredt udsnit af kultur 
for børnene og give dem mulighed 
for selv at gøre erfaringer med kultur 
og kulturelle udtryksformer. 
 
SFO formidler kultur af både velkendt 
og fremmede art. 
 
SFO giver børnene mulighed for at 
undersøge, eksperimentere og 
udtrykke sig gennem forskellige 
kropslige, sproglige, kreative og 
musiske udtryksormer. 
 

 
Børn opnår viden, udvikling og læring 
gennem kultur og kulturelle 
udtryksformer og gennem oplevelser 
og erfaringer hermed. 
 
Viden om kulturelle forhold, 
traditioner og historier får børnene 
indblik og forståelse for egne og 
andres kulturer. 
 
Børn udvikler kreativitet og styrker 
evnen til at udtrykke sig på forskellig 
vis gennem bevægelse, sprog og 
musik – både alene og sammen med 
andre. 
 

 
Vi tilbyder en lang række aktiviteter 
foruden førnævnte muligheder.  
 
Som kulturformidler afholder vi ifølge 
vores årshjul en lang række 
traditioner, bl.a. lave julegaver, Jule-
bedsteforældredag med mulighed for 
at lave juledekoration, spise 
æbleskiver, klippe julepynt, 
Juleteaterforestilling i 
Himmerlandsteatret, Nytårsfrokost, 
Påske, Halloween, Funky Festival, 
MGP og meget andet. 
 
Vi tilbyder forskellige værksteder til 
og giver børnene kendskab til 
forskellige materialer og teknikker 
lige fra papir, maling til træ. 
 
Indenfor IT teknologi får børnene 
kendskab til diverse spillekonsoller. Vi 
taler om You-tube og diverse IT 
etiske regler. De lærer at samarbejde 
via diverse platforme. 
 

 
  
 
 
  



 

Natur og naturfænomener 

 
 

Mål Fordi Tiltag/aktiviteter 
 
SFO giver børnene mulighed for at gå 
på opdagelse i naturen og udforske 
naturfænomener. 
 
SFO lærer børnene at vise respekt og 
tage hensyn til naturen.  
 
SFO medvirker til, at børnene 
udvikler indsigt og forståelse for 
dyre- og planteriget 

 
Børn undres i naturen. Gennem 
fordybelse øges forståelsen for natur 
og naturfænomeners betydning for 
menneskers livsvilkår. 
 
Børn skal vide, hvordan man tager 
vare på naturen og udvikler 
miljøbevidsthed. 
 
Gennem aktive oplevelser i naturen, 
skal børnene gøres bekendte med 
dyr, planter og naturfænomener. 
 

 
I hverdagen har børnene mulighed 
for at benytte de omliggende 
udeareal med lidt ”skov” til rådighed. 
 
Vi følger årstiderne gennem årlige 
ture i skove og søer ved Hobro med 
fiskenet og lup. 
 
Vi samler bær, nødder og gran, som 
vi efterfølgende bearbejder. 
 
Tager på fjorden i kano sammen med 
naturvejleder. 
 
 
 
 

  
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nøgletal for SFO  

Belægning i 2016-2017, nøgletal for heldagspladser 
 

Belægning Gennemsnit Antal børn Andel tilmeldte 

2016-2017 over skoleåret* i skole** børn i SFO*** 

Rosendalskolen 142 293 48% 

Kommuen, 
heldagspladser 

868   

Kommunen, alle Sfo 
pladser 

919   

 
* Antallet af elever i SFO svinger hen over skoleåret, hvilket påvirker gennemsnitsberegningen  - oftest er der flest 
elever tilmeldt i september. Beregningen er foretaget for august 2016-juni 2017 
**Antallet af elever i 0-3.klasse/antallet af elever tilmeldt SFO 
***Tilmeldte børn i SFO gennemsnit 2016/2017 
Kilde: Kommunens egen indberetning 

 

Belægning i 2016-2017, heldagspladser 
 

Belægning 1. aug. 1. sept. 1. okt. 1. nov. 1. dec. 1. jan. 1. feb. 1. mar. 1. april 1. maj 1. juni 1. juli Genne
msnit 

2016-2017 2016 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 over 
skoleår

et* 

Rosendalskolen 162 160 153 149 143 144 141 134 132 132 129 127 142 

Kommunen, 
heldagspladser 

950 962 927 910 885 873 869 847 823 810 792 771 868 

Kommunen, alle Sfo 
pladser 

986 1002 974 961 937 923 922 906 884 867 846 817 919 

 
* Antallet af elever i SFO svinger hen over skoleåret, hvilket påvirker gennemsnitsberegningen  - oftest er der flest 
elever tilmeldt i september. Beregningen er foretaget for august 2016-juni 2017 
**Antallet af elever i 0-3.klasse/antallet af elever tilmeldt SFO 
***Tilmeldte børn i SFO gennemsnit 2016/2017 
Kilde: Kommunens egen indberetning 

 

Belægning i 2016-2017, morgenpladser 

Belægning 1. aug. 1. sept. 1. okt. 1. nov. 1. dec. 1. jan. 1. feb. 1. mar. 1. april 1. maj 1. juni 1. juli Genne
msnit 

2016-2017 2016 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 over 
skoleår

et* 

Rosendalskolen 2 2 4 7 6 5 5 7 8 9 6 5 6 

Kommunen, 
morgenpladser 

36 40 47 51 52 50 53 59 61 57 54 46 51 

Kommunen, alle Sfo 
pladser 

986 1002 974 961 937 923 922 906 884 867 846 817 919 

 
* Antallet af elever i SFO svinger hen over skoleåret, hvilket påvirker gennemsnitsberegningen  - oftest er der flest 
elever tilmeldt i september. Beregningen er foretaget for august 2016-juni 2017 
Kilde: Kommunens egen indberetning.  



9. b.  ADHD afdelingen 
 

 

 

Beskrivelse af specialundervisningstilbud  

ADHD klasserne, Rosendalskolen 
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Målgruppe beskrivelse 
Vores målgruppe er primært elever med diagnosen, ADHD(Attention Deficit Hyperactivity Disorder) 
Vi har dog også elever, der er diagnosticeret indenfor autismespektret, tourettes syndrom, angst m.fl..  
 
Flertallet i vores elevgruppe har vanskeligheder eller udviklingsforstyrrelser i forhold til opmærksomhed, 
aktivitetskontrol, impulskontrol, motorikkontrol eller bearbejdning af sanseindtryk. 
Mange af børnene fremstår derfor meget aktive, de er impulsstyrede og kan have nedsat 
koncentrationsevne. 
 
Eleverne er typisk præget af komplekse problemstillinger, der kommer til udtryk i forhold til både faglige, 
personlige og sociale krav.  
 
Eleverne kan have andre problematikker end ADHD. 

 Adfærds forstyrrelser. 

 Familiære udfordringer, som kan have indflydelse på undervisningen i skolen. 

 Faglige udfordringer  

 Lav begavelse 

 Tillægsdiagnoser som har indflydelse på elevernes kompetencer 
 
Vores erfaring er, at flertallet af de elever, vi modtager, har et lavt selvværd eftersom de har oplevet 
nederlag i de almene folkeskoleklasser. Det kan være relateret til manglende faglig forståelse og udvikling. 
Eleverne kan ofte have dårligere erfaringer i samspillet med tidligere klassekammerater eller voksne. 
 
Vi har elever fra 0. - 10. klassetrin, og flere af eleverne er klassesænket.  

 

Overordnet målsætning 
Målet for undervisningen er, at alle elever i vores afdeling skal blive så dygtige som overhovedet muligt ud 

fra deres forudsætninger. Dette gælder indenfor faglige, sociale og personlige områder. Der tages 

udgangspunkt i det som eleven kan overskue og rumme for at styrke elevens selvtillid og fremme lysten til 

at lære.  

 

Forudsætninger for undervisningen bygger på nedenstående: 

Faglige målsætninger 
• At eleverne lærer så meget som muligt ud fra deres kompetenceniveau og følger fælles mål, 

når det giver mening.  

• Elever, som har forudsætninger for at følge et fag inkluderes i videst mulige omfang til 

klassetrin på Rosendalskolen. 

• Der udarbejdes individuelle elevplaner og uddannelsesplaner med hensyntagen til faglige og 

specialpædagogiske mål. Relevante og realistiske læringsmål for hver elev på årgangene. 

• De primære fag er dansk, matematik og engelsk samt praktiske/bevægelses fag.  



 (bevægelsesfag kan være idræt, svømning, crossfit, motionscenter, aktive ture ud ad huset, 

gåture v. skolen eller andet) 

• Udskolingsklasserne (7., 8., 9. og 10.) har desuden naturfag(biologi, geografi, 

natur/teknologi). 

 Sekundære fag er tysk, historie, kristendom.  

• Elever der ønsker tysk i overbygningen, tilbydes faget i almen klasserne på Rosendalskolen 

(evt. med støtte fra specialklasse voksne) 

• Som udgangspunkt følger eleverne nationale test, når forudsætningerne er til stede, og at det 

giver mening for den enkelte elev. 

• Hvis de har forudsætningerne, kan eleverne i afdelingen deltage i folkeskolens afsluttende 

prøver på skolen. 

 

Sociale og personlige målsætninger  
 Fokus på almen dannelse og sprog. 

 At skabe forståelse for at man som elev indgår i et forpligtende fællesskab. 

 At kunne omgås hinanden med respekt og forståelse for den enkeltes særegenhed i en rummelig 

skole. 

 Et arbejds- og beskæftigelsesliv. 

 Et aktivt fritidsliv og interesser. 

 Håndtere egen fremtidige bo situation. 

 Deltage i samfundet som en ansvarsfuld borger.  

 Erhverve en ungdomsuddannelse/ STU forløb / andre skoleforløb. 

 

Forudsætninger for at undervisningen kan lykkes: 
• Eleven udviser et højt fremmøde-niveau i løbet af skoletiden. 

• Der er et trygt og godt læringsmiljø så elever, forældre og medarbejdere  trives. 

• Forældre medinddrages mest muligt under skoleforløbet og gøres interesserede i barnets 

skoleforløb. 

• Der afholdes elev-målsætningssamtaler med eleven gennem hele skoleforløbet. 

• Der arbejdes med evaluering og dokumentation (nationale test, ST-prøver, MAT-prøver, test 

fra PPR m.m.). 



Fysiske rammer 
Rosendalskolen er Mariagerfjord kommunes 

største skole med omkring 750 elever. 

ADHD afdelingen, også kaldet Klynge C, rummer 

25-30 elever fra Mariagerfjord kommune, 

primært med ADHD problematikker. 

Vi hører til i den gamle børnehave i Syd enden 

af Rosendalskolen. I 2011 byggede vi til, således 

at vi nu har plads til 4-5 klasser med ca. 6-7 

elever i hver klasse. 

Vi laver klassedannelser ud fra børnenes behov, 

deres faglige niveau, alder og sociale 

kompetencer. 

Vi har pt. 4 klasser med 7 elever i hver. A, B, C 

og D klassen. I A/B klasserne(0.-6. kl.) er der 

tilknyttet 4 lærere, 2 pædagoger og 1 pædagogmedhjælper. I C/D klasserne(7.-10. klasse) er der tilknyttet 4 

lærere, 1 pædagog og 1 pædagogmedhjælper. Desuden har vi 1 afdelingsleder.   

Hver klasse er indrettet efter de enkelte børns behov. De fleste elever har behov for en individuel 

arbejdsplads, hvor de kan undgå at blive afledt, så de kan holde fokus på deres individuelle faglige arbejde. 

Desuden har vi i klasserne et samlingssted, hvor vi bl.a. øver den sociale træning, har morgensamlinger, 

spiller spil eller har fælles undervisning.         

 

Specialpædagogiske behov 
Vores elever opleves ofte som værende meget forskellige, og derfor har de også særlige behov hver især. 

Derfor er der heller ikke nødvendigvis samme faglige, personlige eller sociale krav til de enkelte børn. Vi 

differentierer så meget som muligt. 

Generelt har vores elever behov for: 

 Anerkendelse og ros. 

 En positiv og mulighedsorienteret tilgang til skolegang. 

 Små overskuelige klasser. (oftest max 7 elever og 2 voksne) 

 Få og tydelige voksne. 

 Individuelle arbejdspladser. 

 Individuelt tilrettelagt undervisning. 

 Korte arbejdsintervaller – flere små pauser – gerne med bevægelse. 



 IT støtteprogrammer(CD-ord, nota osv.) 

 Individuelle arbejds PC’er til alle elever. 

 Et fast mønster i undervisningen. 

 Overblik og struktur via fælles eller individuel piktogram.  

 Klare regler og rammer. 

 

Vores børnesyn 
Vi ser det enkelte barn som værende unikt med egne ressourcer og udviklingspotentialer. Vi tror på, at 

barnet udvikler sig i samspillet med andre børn og voksne. Vi tror desuden på, at en vekselvirkning mellem 

fag faglig undervisning og praksis undervisning indeholdende motion og bevægelse vil skabe overskud og 

læring/udvikling for det enkelte barn. 

Børnene har vidt forskellige forudsætninger, og de indgår i forskellige livsarenaer, som de påvirkes af. 

I arbejdet med vores elevgruppe må vi derfor: 

 Undersøge og forstå hvilken baggrund barnet kommer fra. 

 Det enkelte barn er IKKE problemet, men det kan være en del af en problematik. 

 Barnets trivsel afhænger bl.a. af, vi voksnes sprog og måden hvorpå vi italesætter udfordringerne. 

 Vi beskriver IKKE et barn negativt, men vi vil beskrive udviklingsmulighederne. 

 Vi vil tænke ud fra flere perspektiver, da det er vigtigt, at kunne sætte sig ind i andres situation. 

 Vi holder fokus på, at alle børn skal have mulighed for at indgå i et forpligtende fællesskab.   

 

Forældresamarbejde 
Det er meget vigtigt, at vi har et tæt samarbejde med forældre, da barnet skal opleve, at vi er enige og at vi 

trækker i samme retning og har samme krav. 

Vi har et udvidet samarbejde med forældre og andre pårørende, og selvom vi ikke ugentligt ser alle 

forældre, så er vi i tæt dialog med dem. Det kan være via intra, kontaktbog, sms, telefonisk kontakt eller 

skole/hjem samtaler på skolen eller i hjemmet.  

Vi aftaler, i samarbejde med forældre, hvilke fokusområder vi prioriterer for barnet i den pågældende 

periode. Dette for at skabe ro, overblik og fokus på et eller få områder ad gangen.  

Vi afholder minimum to skole/hjem samtaler pr. skoleår, et i efteråret og ét i foråret. 

Vi afholder to-tre større arrangementer om året, hvor forældre og søskende inviteres med. Det kan være 

Halloween, Julearrangement, sommerfest eller lignende, og vi oplever, at det giver en masse positivt for 

både elever, forældre, søskende og personale. 



Vi har den holdning, at det er en fælles opgave og et fælles ansvar mellem skole og hjem at udvikle den 

enkelte elev men også fællesskabet. Et frugtbart og positivt samarbejde mellem skole og hjem er 

fundamentet for barnets læring, dannelse og udvikling. 

Den individuelle elev-undervisningsplan/Hvordan vi arbejder med 

læring og trivsel 
Vi bruger minuddannelse som platform for vores elevplaner. 

Vi udarbejder individuelle elevplaner med fokus på faglig udvikling. Vi tager udgangspunkt i barnets 

aktuelle niveau, og det vigtigste er at skabe motivation for at udvikle sig fagligt. Vi forsøger at udfordre 

eleverne i den nærmeste udviklingszone, og vi støtter og vejleder dem ekstra meget når de skal adaptere 

nye vidensområder. Vi tror på, at eleverne både skal tænke og handle for at lagre en ny viden, og vi træner 

arbejdshukommelsen ved at gentage det faglige stof. 

 

Vi arbejder målrettet med at eleverne skal være med i et forpligtende fællesskab. Dette skal forstås som, at 

eleven altid kan støtte sig til fællesskabet, men eleven skal også selv kunne give noget til fællesskabet. Den 

sociale udvikling gavner også barnets egen selvopfattelse i forhold til at kunne indgå i opgaveløsninger og 

andet med sine klassekammerater. Derfor danner vi refleksivt mindre grupper i visheden om, at vi ved at 

børnene påvirker hinanden forskelligt. Vi italesætter vigtigheden af, at kunne være sammen med andre på 

en positiv måde, herunder fokus på sprog og empati. Børnene evalueres indenfor den sociale udvikling 

halvårligt på lige fod med det faglige område. 

 

Det enkelte barns personlige udvikling hænger ofte sammen med både den faglige og den sociale del og 

omvendt. Hvis man som barn trives i fællesskabet, og hvis man føler man udvikles fagligt, så har man som 

regel også en positiv personlig udvikling. Omvendt kan barnet have nogle læringsbarrierer, der kan være 

medvirkende til stagnation eller ligefrem regression i forhold til den alsidige udvikling. Vi synes, at det er 

vigtigt, at eleven har medbestemmelse på nogle områder. Det handler om at kunne tage ansvar for en 

selvstændig beslutning, og hvis man tager ejerskab for et område, er du som regel også mere motiveret for 

at arbejde hårdt for at nå målet. Vi arbejder med elevsamtaler ugentligt, hvor vi gerne hører barnet, hvad 

der går godt og hvor barnet oplever, der er udfordringer. Det giver os en øget mulighed for at tage nye 

initiativer til gavn for den enkelte elev.  

For flere af vores ældre elever handler det også om at kunne overskue livet i fremtiden, livsduelighed. Vi har 

fokus på udfordringerne omkring pubertet, uddannelse, personlig pleje, sund kost, motion, bosituation osv.. 

Erfaringen fortæller os, at den enkelte elev selv skal erkende udfordringerne, og herefter kan eleven udvikles 

indenfor et specifikt område med støtte og vejledning fra vi voksne. 

Vi evaluerer udviklingen med forskellige tests. Det kan være staveprøver, læseprøver, matematikprøver, 

terminsprøver, trivselstest, nationale tests m.m.. Vi forsøger at tilrettelægge de enkelte prøver så den 

enkelte elev kan overskue det.  



 

Arbejdet med overgange 
Når vi modtager en ny elev i vores afdeling udpeges der en eller to kontaktpersoner. Disse varetager den 

primære kontakt med hjemmet. Dette er for at gøre hverdagen mere overskuelig for forældrene. Vi afholder 

et opstartsmøde med forældre, hvor der er generel information om afdelingen. Hvis forældrene har noget 

specifikt, de gerne vil fortælle om netop deres barn og dennes udfordringer og især ressourcer og 

interesseområder. 

Vi kan få overlevering fra PPR og evt. tidligere skoletilbud ved opstart, hvis dette giver mening. Vi er dog af 

den grundholdning, at vi ser på barnet med friske øjne uanset fortiden. Ny skole giver nye muligheder.   

Vi laver rundvisning i hele afdelingen og på skolen for både elev og forældre.  

Børn er forskellige, og derfor er det også forskellige behov og motivationer de har indledningsvis, når de 

starter på en ny skole. Vi forsøger at matche en ny elev med nogle andre, der er på samme alder, kognitive 

niveau eller har samme interesser. 

Cirka 25 procent af vores elevgruppe har inklusionstimer på hovedskolen i et eller flere fag. Dette er en 

mulighed, hvis eleven er motiveret for det, har en sund udvikling fagligt, personligt, socialt og hvis 

forældrene synes, at det er en god idé.  

Vi har en procedure på Rosendalskolen for, hvordan vi går i dialog med ledelsen, specifikke lærere og 

pædagoger på hovedskolen og evt. inklusion- eller AKT vejledere. Det er vigtigt at få afklaret, hvad formålet 

med en delvis eller fuld inklusion er, inden et forløb opstartes. Derfor har vi indledende overlevering samme 

med vores kolleger fra hovedskolen. 

I overbygningen (7. til 10. klasse) har vi et tæt samarbejde med vores UU-vejleder. Den enkelte elev, 

forældre, UU-vejleder og personalet omkring eleven udarbejder handleplan for eleven. 

Fokuspunkter i overbygningen: 

 Faglige fokuspunkter (prøver m.m.) 

 Brobygning 

 Praktikker 

 Ønsker til uddannelsessteder efter ADHD 

 

Der afholdes møder med involverede parter i august/september (i 7. til 10. klasse). 

Aftaler og fokuspunkter skrives i elevplanen og evalueres/justeres løbende. 

 

Samarbejdet med PPR 
ADHD afdelingen har tilknyttet en fast PPR psykolog, der kan være sparringspartner i specifikke sager. 



PPR kan agere coachende og vejledende, og vejledning kan give idéer til at afprøve nye metoder i 

situationer og relationer, der kan være kørt fast i hverdagene. 

Nogle gange afvikler vores PPR psykolog også børnesamtaler eller tager forskellige tests i forhold til at tage 

status på de forskellige elever. 

Vi har mulighed for at tilkalde forskellige fagpersoner:  

 ergoterapeuter 

 psykologer 

 sundhedsplejerske 

 læsekonsulent 

 talepædagog 

 

Vi er som specialklasse i øvrigt ofte deltagende til forskellige møder med: 

 børnepsyk. 

 SSP 

 socialrådgivere 

 aflastningsinstitutioner/-forældre 

 tidligere skoletilbud 

SFO 
ADHD afdelingen har en integreret SFO.  

Der er pt. kun ganske få elever.  

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns behov og interesser, og der er en stor grad af medbestemmelse 

eller selvbestemmelse over aktiviteterne.  

Somme tider har barnet brug for rolige omgivelser og afstresning efter en hård og krævende skoledag. 

Andre elever kan have behov for en masse bevægelse, og nogle gange kan vi have elever, der kan deltage i 

aktiviteter med SFO’en på hovedskolen. 

Vi har pt åbningstider således i SFO, men er fleksible i forhold til pasningsbehov: 

Mandag: 7.00 – 8.00, 14.30 – 16.15. 

Tirsdag: 7.00 – 8.00, 14.30 – 16.15. 

Onsdag: 7.00 – 8.00, 14.30 – 16.15. 

Torsdag: 7.00 – 8.00, 14.30 – 16.15. 

Fredag: 7.00 – 8.00, 11.30 – 15.30. 



Kørsel  

Mariagerfjord kommune har i samarbejde med Nordjyllands Trafikselskab(NT) planlagt taxa kørsel. 

Alle faste ændringer skal gå igennem Rosendalskolen, som indberetter til NT. 

Hvis barnet er syg eller har fravær, så kontakter forældre selv chaufføren. 

Vi sparrer og evaluerer jævnligt med taxa chaufførerne, hvis der er udfordringer. 

Vi rådgiver dem til at give eleverne faste siddepladser og køre samme rute hver dag. Dette for at undgå 

unødvendig irritation og stress. 

 

 

Kvalitet i samarbejde 
I forhold til at optimere kvaliteten af samarbejdet i personalegruppen er vi startet et PLF forløb med Dafolo 

som vejleder og inspirator. Et Professionelt Lærings Fællesskab har som målsætning at optimere rammerne 

for barnets læring og trivsel.  

Vi har i den indledende fase haft meget fokus på, hvorledes vi kan kvalitetssikre mødevirksomhederne på 

skolen. Der er udnævnt nogle teamkoordinatorer, der har tæt dialog til ledelsen, og de enkelte 

koordinatorer har ansvaret for fx formidling af dagsorden, bringe PLF strategier konstruktivt i spil til møder, 

være tovholder og facilitere møderne i vores PLF udvalg. 

Vi har fået større fokus på at indsamle brugbart data. Data kan være testresultater, trivselsundersøgelser 

og andet, og denne data benytter vi i den didaktiske planlægning af indholdet i diverse afdelinger.  

Desuden har vi udviklet vores samarbejdsprocesser i forhold til at dele viden, og vi er i færd med at 

planlægge, hvorledes det tværprofessionelle samarbejde mellem lærere og pædagoger kan blive endnu 

mere frugtbart til gavn for den enkelte elev.  

Vi starter et co-teaching forløb op i skoleåret 2018/2019, hvor teamet er, at to voksne på en 

klasse(lærer/lærer el. lærer/pædagog) kan give mere kvalitet i undervisning, således vi ser en databaseret 

udvikling på både den faglige og trivselsmæssige del.  

 

Vi arbejder målrettet på at skabe en overgang fra folkeskole til det videre voksenliv for vores ældste elever. 

Vi har i samarbejde med UU vejlederen løbende dialog og møder med elever og forældre, hvor vi finder 

muligheder og retninger for STU, videregående uddannelser, praktikker osv..   



10. Medarbejdernes trivsel 

 
 

Sygefravær opdelt på skoler, 2016/17 
 
 

 Sygefravær 2016/2017 Sygefravær 2015/2016 

Rosendalskolen 5,2% 4,5% 

Kommunen 4,3% 5,2% 

 
 

Medarbejdernes trivsel opdelt på skoler, 2016/17 
 
 

 Der er alt i alt en god trivsel på min arbejdsplads 

Rosendalskolen 6,9 

Kommunen 6,9 

 
 
 
 
 
Rosendalskolen har gennem længere tid haft en god medarbejdertrivsel, som har ligget omkring det 
kommunale niveau. Den er faldet lidt i de angivne år, men ligger dog på niveau med resultatet for resten af 
kommunen. Men det bør understreges, at skolen i år har haft 2 uanmeldte besøg af Arbejdstilsynet (Dels i 
SFO og dels i skolen), og at begge besøg resulterede i en Grøn Smiley.  
 
Sygefraværet  er steget  fra 4,5% til 5,2% i modsætning til resten af kommunen, hvor den er faldet fra 5,2 til 
4,3%. Ændringerne lader sig ikke forklare af enkelte hændelser, men der er måske en vis forklaring i, at der i 
ledelsen har været nogen sygdom, som har bevirket, at der ikke har været den sædvanlige nærhed af 
ledelse. Samtidig har der været nogle langtidssygemeldinger, som tynger på statistikken.  
 
Det er en udvikling, som vi på skolen både nu og fremover skal have fokus på.  



 

11. Skolens elevgrundlag  

 
 

Reflektion  
 
 

Elevtal for skolen 
 
 

 Elevtal 

Skolen, 16/17 772 

Skolen, 15/16 798 

Skolen, 14/15 826 

Kommunen, 16/17 4.364 

 
 
Note: Elevtallet er opgjort den 5. september i starten af skoleåret. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring (LIS), baseret på tal fra Danmarks Statistik. 

Klassekvotient og elevsammensætning i skolens distrikt, 2016-2017 
 
 

Skole Klassekvotient * Andel af elever med bopæl i 
skolens eget distrikt ** 

Andel af specialelever i 
skolens distrikt *** 

Andel af to-sprogede elever i 
skolens distrikt **** 

Rosendalskolen 22,0 71,3% 3,6% 10,4% 

Kommunen 2016/17 21,8 76,2% 3,8% 9,3% 

 
 
* Note: Antal elever i klassen indenfor almenområdet/antal klasser på skolen inkl. modtagerklasseelever dog er elever 
i udvidet modtagerforhold på Søndre skole frasorteret 
** Note: Antal elever med bopæl i skoledistriktet inkl. efterskoleelever, uden elever i specialklasse eller specialskole 
og modtagerklasse/antallet af elever som går på distriktskolen 
*** Note: Antal elever i distriktet inkl. efterskoleelever og specialklasseelever uden modtagerklasseelever/antal elever 
i specialklasse eller specialskole 
**** Note: Antal elever i distriktet inkl. efterskoleelever uden elever på specialskole el. klasse/antallet af to-sprogede 
elever i skolens distrikt inkl. elever i udvidet modtagerforhold10. klasse er frasorteret alle kategorier 
Kilde: Kommunens egen indberetning 
 
 
Skolens elevgrundlag er vigende – 826 elever i 14/15 mod 772 i 16/17. Et fald på mere end 50 elever har 
givet udfordringer på det økonomiske område, eftersom tildelingen sker ud fra en elev- og klassebaseret 
tildeling. Det forudsætter en stram økonomistyring – specielt i overgangsfasen fra et stigende til et faldende 
elevtal. Faldet på 25 elever årligt, vil betyde en reduktion i tildelingen på mere end 1 mill. kr., så der skal 
nødvendigvis ske en personalemæssig tilpasning til den reducerede tildeling. Det er en opmærksomhed, som 
skolens ledelse skal have i de kommende år, for det ser ud som om udviklingen fortsætter. 
 
Måske bør skolebestyrelsen på det politiske plan også tage problematikken vedr. skoledistrikterne op. 



12. SKOLEBESTYRELSENS UDTALELSE  

 
 
Skolebestyrelsen ser med stor tilfredshed på udviklingen inden for de nationale tests, som de er beskrevet i 
resultatoversigten. Det er skolebestyrelsens oplevelse, at læsebåndet og det engagement, der fra 
personalets side er lagt i det, har haft en afgørende indflydelse på det generelle faglige løft, som man 
oplever på skolen – baggrunden er at skolebestyrelsen ser læsningen som ”alle fags moder”. 
 
Samtidig er der tilfredshed med at skolen har fulgt op med tiltag af forskellige slags til at støtte udviklingen 
inden for det specifikke område, hvor skolen endnu ikke lever op til den nationale målsætning.  Generelt er 
skolebestyrelsen tilfreds med skolens initiativer, og den kultur man har om opfølgning. Man har også en klar 
forventning om, at der er sket en analyse og bearbejdning af de mange forskellige årsager, der kan være til 
det fald, der har været i resultatet ved afgangsprøverne. Det er et område, som vil have skolebestyrelsens 
absolutte opmærksomhed.  
 
Skolebestyrelsen ser med bekymring på det stigende sygefravær i personalegruppen. Der kan være specielle 
grunde, som ligger uden for arbejdspladsens område, til det øgede fravær, men skolebestyrelsen vil have 
fokus på området og har en forventning om, at der tages initiativer af forskellig art til at fraværet reduceres. 
 
Skolebestyrelsen tilkendegiver, at det er magtpåliggende for den at påskønne og takke medarbejderne for 
deres indsats, for at sikre at Rosendalskolen fortsat er et rigtig godt lære- og værested. Uden den ihærdige 
og vedholdende indsats ville der have været meget på skolen og i kvalitetsrapporten, som ville have set 
anderledes ud.  
 
 
 
 
 

12.b  MED-UDVALGETS UDTALELSE  

 
Medudvalget har på sit møde den 20.2. drøftet det udarbejdede oplæg til kvalitetsrapport incl. 
skolebestyrelsens udtalelse.  
 
Samarbejdsudvalget vil gerne tilslutte sig skolebestyrelsens udtalelse. Det er dog væsentlig for 
samarbejdsudvalget at tilføje, at det for alle på skolen er vigtigt at fastholde fokus på skolens generelle 
sammenhængskraft, så der på alle plan arbejdes ud fra, at skolen er en stor, samlet og velfungerende 
enhed. 


