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Indledning 
Denne rapport udarbejdet i forbindelse med den nye bekendtgørelse om kvalitetsrapporter (BEK 204) af 
13. marts 2020. Den nye bekendtgørelse er gældende fra 18. marts 2020 for de kvalitetsrapporter, der 
udarbejdes i skoleåret 2019/20. Idet den ordinære kvalitetsrapport blev godkendt af Byrådet 9. marts 

2020, kommer dette som et separat tillæg. 

 
Tillægget indeholder følgende indikatorer: 
 
    
1) Andel af elever, der aflægger alle obligatoriske 9. klasseprøver i skoleåret 2018/19. 
2) Redegørelse for skolernes planlagte ændringer i skoleugens længde i medfør af folkeskolelovens §§ 16 

b og 16 d samt den planlagte anvendelse af de frigivne ressourcer i skoleåret 2019/20, jf. ny § 7. Der 
skal kun redegøres for den planlagte anvendelse af den frigivne tid i skoleåret 2019/20, da skoleåret ikke 
er afsluttet ved kvalitetsrapportens udarbejdelse.  
3) Redegørelse for skolernes anvendelse af de frigivne midler til kvalitetsløft af den understøttende 
undervisning, hvis midlerne er udmøntet i skoleåret 2019/20. Den nye § 8 omhandler kravet til 
redegørelse for anvendelsen af de midler, der er afsat til et kvalitetsløft af den understøttende 

undervisning, jf. lov nr. 564 af 7. maj 2019. Den nye § 9 omhandler anvendelsen af de ressourcer, der 
frigives som følge af en reduktion af den samlede undervisningstid i indskolingen. Hvis midlerne 
udmøntes i skoleåret 2020/21, skal oplysningerne dog først indgå i den kvalitetsrapport, der udarbejdes i 
skoleåret 2021/22.  
 

De nye oplysninger, som er samlet under nedenstående overskrifter, dækker således de samlede krav til 
kvalitetsrapporten der udarbejdes i 2019/20.   
 
 
 
 
 
 



Andel af elever, der aflægger alle obligatoriske 9. klasseprøver (§2)  
Andel elever i 9. klasse, der har aflagt alle prøver ved FP9  

  

 
  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Følgende klassetyper er 
indeholdt i tallene: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte, normalklasser - ikke fuldt årgangsopdelte og kommunale 
ungdomsskoler, heltidsundervisning. Andelen af elever, der har aflagt alle prøver i 9. klasse er beregnet på baggrund 
af elever, der har aflagt mindst én prøve ved FP9 samt elever, der er udeblevet/fritaget/sygemeldt fra alle prøver. 
Elever, som ikke indberettes, indgår ikke i beregningerne. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
  

 

Andel elever i 9. klasse, der har aflagt alle prøver ved FP9 opdelt på skoler over en 

treårig periode 

  

 18/19 17/18 16/17 

Bording Skole 91,3% 100,0% 93,1% 

Ejstrupholm Skole 100,0% 93,8% 100,0% 

Engesvang Skole 96,6% 100,0% 95,1% 

Hyldgårdsskolen 96,3% 88,9% 100,0% 

Ikast Nordre Skole 93,1% 91,7% 85,7% 

Ikast Østre Skole 78,0% 83,3% 86,5% 

Nørre-Snede Skole 91,9% 75,0% 76,9% 

Præstelundskolen 93,3% 87,7% 92,3% 

Kommunen 91,0% 88,2% 92,0% 

Landstal 93,7% 92,6% 90,8% 

  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Følgende 
klassetyper er indeholdt i tallene: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte, normalklasser - ikke fuldt årgangsopdelte og 
kommunale ungdomsskoler, heltidsundervisning. Andelen af elever, der har aflagt alle prøver i 9. klasse er beregnet 
på baggrund af elever, der har aflagt mindst én prøve ved FP9 samt elever, der er udeblevet/fritaget/sygemeldt fra 
alle prøver. Elever, som ikke indberettes, indgår ikke i beregningerne. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
  
Ovenstående tabeller viser, at Ikast-Brande Kommune i 18/19 er gået frem i antallet af elever, der tager alle prøver i 
FP9, men at tallet dog stadig ligger under tallet på landsplan. I praksis svarer det til, at der er 40 elever i kommunens 
almene klasser, der ikke tager den fulde afgangsprøve. Bevægelsen i kommunen fra at sende elever i specialklasser til 
at lave læringsmiljøer på de enkelte skoler har givetvis en betydning i forhold til tallene ligger lavere end på landsplan. 
Østre Skole ligger stadig lavt idet en del elever med særlige udfordringer har været fritaget eller eer udeblevet fra 
prøver. Tidligere har der desuden været eksempler på en praksis, hvor skoler oftere fritog elever fra prøver på 
baggrund af stort fravær, skoletræthed eller psykiske lidelser som angst, der gav udslag i en lavere 
gennemførelsesprocent, som det blandt andet var tilfældet på Nørre Snede Skole. Efter 17/18 ændrede Nørre Snede 
Skole praksis, hvilket ses meget tydeligt i deres resultater i 18/19. Deres erfaringer samt nye vejledninger fra 
ministeriet har været brugt som grundlag for et større fokus på at få flere elever til at gennemføre alle prøverne. Der 
har været drøftelser og sparring på ledelsesniveau mellem skolerne, området har været behandlet af flere omgange på 
specialkoordinatornetværk og endelig har personale på skolerne videndelt og sparret på tværs. Det forventes derfor, 
at tallene for 19/20 vil være stigende. 

 



Planlagte fravigelser af reglerne om en mindste varighed af 

undervisningstiden i skoleåret 2019/20 (§7) 
Skoleårets planlagte længde og §16 godkendelser i 18/19 opdelt på skoler for 

normalklasser 

  

 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 10. kl. §16b 

Blåhøj Skole 1.200 1.200 1.200 1.200 1.320 1.320 1.320      

Bording Skole 1.200 1.200 1.200 1.200 1.320 1.350 1.350 1.400 1.400 1.400   

Dalgasskolen 1.200 1.200 1.200 1.200 1.320 1.320 1.320      

Engesvang Skole 1.200 1.200 1.200 1.200 1.320 1.320 1.350 1.340 1.400 1.400  X 

Hyldgårdsskolen 1.200 1.200 1.200 1.200 1.320 1.320 1.320 1.400 1.400 1.400   

Ikast Nordre Skole 1.200 1.200 1.200 1.200 1.320 1.320 1.320 1.400 1.400 1.400   

Ikast Østre Skole 1.200 1.200 1.200 1.200 1.320 1.320 1.320 1.400 1.400 1.400   

Ungdomscenteret           919  

Isenvad Skole 1.233 1.233 1.233 1.233 1.343 1.270 1.270     X 

Nørre-Snede Skole 1.200 1.200 1.200 1.200 1.320 1.320 1.320 1.400 1.400 1.400   

Præstelundskolen 1.200 1.200 1.200 1.200 1.320 1.320 1.320 1.380 1.400 1.400  X 

  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler, kommunale ungdomsskoler. Følgende klassetyper er 
indeholdt i tallene: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte. 
Skoleårets længde angiver det samlede timetal til fagopdelt undervisning og understøttende undervisning inkl. alle 
pauser. Der vægtes i forhold til elevtallet. Den grønne farve angiver, at skolens timetal på klassetrinnet er højere eller 
lig med undervisningstiden jævnfør folkeskolelovens § 14b, hvor den røde farve angiver at timetallet er lavere. 
Jævnfør §14 b skal undervisningstiden tilrettelægges således, at den i et skoleår har en samlet varighed af: 1) mindst 
1.110 timer i børnehaveklassen og på 1.-3. klassetrin, 2) mindst 1.320 timer på 4.-6. klassetrin og 3) 1.400 timer på 
7.-9. klassetrin.  
I sidste kolonne "§16b" angiver et X, at kommunalbestyrelsen har godkendt, at skolen afkorter skoledagens samlede 
længde ved at have ekstra personale i klassen jævnfør folkeskolelovens § 16 b. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
  

Skoleårets planlagte længde og §16 godkendelser i 18/19 opdelt på skoler for 

specialklasser 

  

 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 10. kl. §16b 

Bording Skole 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 840 X 

Dalgasskolen 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200     X 

Ikast Nordre Skole  1.200  1.200  1.230   1.310   X 

Ikast Østre Skole    1.200   1.200  1.200   X 

Præstelundskolen         1.260   X 

  
Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler, kommunale ungdomsskoler og specialskoler. Følgende 

klassetyper er indeholdt i tallene: Specialklasser. 
Skoleårets længde angiver det samlede timetal til fagopdelt undervisning og understøttende undervisning inkl. alle 
pauser. Der vægtes i forhold til elevtallet. Den grønne farve angiver, at skolens timetal på klassetrinnet er højere eller 
lig med undervisningstiden jævnfør folkeskolelovens § 14 b, hvor den røde farve angiver at timetallet er lavere. 
Jævnfør §14 b skal undervisningstiden tilrettelægges således, at den i et skoleår har en samlet varighed af: 1) mindst 
1.110 timer i børnehaveklassen og på 1.-3. klassetrin, 2) mindst 1.320 timer på 4.-6. klassetrin og 3) 1.400 timer på 
7.-9. klassetrin.  
I sidste kolonne "§16b" angiver et X, at kommunalbestyrelsen har godkendt, at skolen afkorter skoledagens samlede 
længde ved at have ekstra personale i klassen jævnfør folkeskolelovens § 16 b. 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL). 
  
Tabellerne viser, hvilke skoler, der har afkortet skoledagens længde efter godkendelse i skoleåret 
2018/2019.  



Hvilke planlagte fravigelser har skolerne og det samlede skolevæsen af reglerne om 

en mindste varighed af undervisningstiden i 2019/20? 
 
I forlængelse af den ændrede bekendtgørelse for afkortning af skoledagens længde med virkning fra 

skoleåret 19/20, kom der markant flere ansøgninger ind fra skolerne. På Byrådets møde 13. maj 2019 
blev det besluttet at uddelegere beslutningskompetencen til skolechefen under betingelse af en 
orientering af Børne- og Undervisningsudvalget. Denne orientering blev givet på udvalgsmøde 12. juni 
2019 og viste nedenstående billede: 
   
Skolerne ansøgte om følgende dispensationer: 

 Ansøgninger om dispensation for §16 b i indskolingen: 1 skole har søgt 
 Ansøgninger om dispensation for §16 b for specialklasser: alle 6 skoler med specialklasser har søgt 
 Ansøgninger om dispensation for §16 d for mellemtrinnet: alle 11 skoler har søgt 
 Ansøgninger om dispensation for §16 d for udskolingen: alle 8 skoler har søgt 
 Ansøgninger om dispensation for §16 d for konfirmationsforberedelse: alle 8 skoler har  søgt. 
 

Der er dog stor forskel på udmøntningen af de frigivne timer og langt fra alle skoler har søgt om 
den maksimale dispensation. En skole har søgt om at omlægge en enkelt time pr. uge, 5 skoler har søgt 

om 1,5 timer og 5 skoler om 2 timer. Den nye lov åbner, som det ses ovenfor, for, at de omlagte timer 
ikke nødvendigvis skal bruges på to-lærerordning og der er derfor stor forskel fra skole til skole på, 
hvordan timerne forventes brugt: Nogle skoler søger om holddannelse, nogle ønsker at køre turboforløb 
og læseindsats og en enkelt vil bruge timerne på at understøtte det entreprenante arbejde. 
  

Hvordan planlægges midlerne, der frigives ved afkortningen, at blive 

anvendt af skolerne og det samlede skolevæsen i 2019/20?  
Midlerne er frigivet på Byrådsmøde 14. april 2020 og bliver efterfølgende fordelt ud på skolerne. 

Hvordan anvendes midlerne afsat til et kvalitetsløft af den 

understøttende undervisning af den enkelte skole (§8)? 
Midlerne blev frigivet på Byrådsmøde 14. april 2020, og vil blive indarbejdet i den almene tildelingsmodel 
idet alle 11 skoler har søgt. 

  

Hvordan anvendes ressourcerne der frigives som følge af en reduktion 

af den samlede undervisningstid i indskolingen (§9)? 
Midlerne er frigivet på Byrådsmøde 14. april 2020 og bliver efterfølgende fordelt ud på skolerne. 
 


