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1. Indledning 
 

Der er udstedt ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen, som trådte i 
kraft den 18. marts 2020.  
 
Den nye bekendtgørelse udstedes som følge af en ændring af folkeskoleloven (lov 
nr. 564 af 7. maj 2019), hvoraf det fremgår, at kommunalbestyrelserne i 
kvalitetsrapporten skal redegøre for anvendelsen af de frigivne ressourcer som 
følge af mulighederne for afkortning af skoledagen for så vidt angår den 
understøttende undervisning og anvendelsen af kvalitetsløft af den understøttende 
undervisning. Derudover ændres bekendtgørelsen som følge af, at børne- og 

undervisningsministeren har besluttet, at oplysninger om skolernes andel af 
elever, der aflægger alle obligatoriske 9. klasseprøver, skal indgå i 
kvalitetsrapporten. Dette sker som opfølgning på Rigsrevisionens beretning nr. 
11/2018 om folkeskolens obligatoriske 9. klasseprøver.  
 
Da kvalitetsrapporten for Lejre Kommunes folkeskoler allerede var sendt til 
politisk behandling i marts, da den ny bekendtgørelse blev kendt, er der i stedet 
udarbejdet dette tillæg med de nye oplysninger jf. bekendtgørelsen. 
 
 

 

2. Data 
 

Inklusion  
 

Andel elever, der modtager undervisning i den almene undervisning 

  Lejre Kommune Hele landet     

2016-2017 94,0% 95,0%     

2017-2018 93,8% 94,8%     

2018-2019 94,0% 94,7%     
 
Inklusionsgraden var ved en fejl udeladt af kvalitetsrapporten, men fremgår her. 
 
Inklusionsgraden i Lejre har ligget stabilt omkring de 94 % de seneste tre år, 
hvilket er lidt under inklusionsgraden for hele landet. 
 
Om data 
Inklusionsgraden beregnes alene på baggrund af elever i kommunale skoler. Indikatoren 

beregnes som antal elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning i forhold til det 
samlede elevtal. Det vil sige elever, der ikke modtager undervisning i specialklasser i 

specialklasser i forhold til det samlede antal elever. 
Inklusionsgraden opgøres i forhold til elevernes bopælskommune.  
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Andel af elever, der aflægger alle obligatoriske 9. 

klasseprøver 
 

Andel elever, der aflægger alle obligatoriske 9. klasseprøver 
(normalklasser) 

  2016-2017 2017-2018 2018-2019    

Kommunegennemsnit 97,1% 96,0% 95,7%    

Allerslev Skole 98,3% 96,9% 96,8%    

Bramsnæsvigskolen 96,6% 100,0% 95,8%    

Hvalsø Skole 93,9% 90,4% 93,5%    

Kirke Hyllinge Skole 97,4% 94,4% 100,0%    

Kirke Saaby Skole 100,0% 94,4% 100,0%    

Osted Skole 100,0% 100,0% 94,7%    

Trællerupskolen 94,7% 100,0% 81,3%    

Firkløverskolen 0,0% 10,0% 100,0%    

Landsgennemsnit 89,4% 91,5% 92,6%    
 
 
Om data 
Andelen af elever med en karakter i alle obligatoriske prøver – i forhold til alle elever med min. 

én karakter eller anden status (sygemelding/fritagelse/udeblivelse) i prøver. De bundne prøver 
af: dansk (læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling og mundtlig), matematik (matematiske 

færdigheder og matematisk problemløsning), engelsk (mundtlig) og fysik/kemi 
(praktisk/mundtlig). 

 
 

 
 
 

3. Skolernes planlagte ændringer i 

skoleugens længde 
 

Efter den nye bekendtgørelse af 18. marts 2020, skal kvalitetsrapporter eller et 
tillæg til kvalitetsrapporterne, indeholde en redegørelse for planlagte fravigelser af 
reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden, samt den forventede 
anvendelse af de midler, der frigives ved afkortningen i medfør af folkeskolelovens 
§ 16 b og § 16 d. 
 
I Lejre Kommune blev kompetencen til at træffe beslutning om nedsættelse af 
undervisningstiden jf. § 16 d givet til den enkelte skolebestyrelse. Alle syv 
folkeskoler har benyttet sig af nedsat undervisningstid for skoleåret 2019/2020 jf. 

§ 16 d. Specialskolen Firkløverskolen har ikke benyttet § 16 d. Ingen skoler har 
benyttet sig af § 16 b. 
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§16 d giver mulighed for at konvertere op til 2 klokketimers understøttende 
undervisning inklusive pauser på mellemtrinnet og i udskolingen til andre 
aktiviteter, der udløser tilsvarende personaleforbrug i undervisningen. 
 
Nedenstående oversigt viser skolernes planlagte konvertering af understøttende 
undervisning samt anvendelsen af de frigjorte ressourcer.  
 

Skole Allerslev Skole 

Klassetrin 4., 5., 6., 7., 8. og 9 

Periode Hele skoleåret 

Antal timer/lektioner  4.-6. klassetrin: 2,56 lektioner  
7.-9. klassetrin: 2,66 lektioner 

Planlagt anvendelse For mellemtrinnet to-voksenordning i den 

praktisk/musiske-undervisning, hvor der lægges 

op til et øget fokus på praktiske færdigheder, 

praksisfaglighed samt holddannelse og 

undervisningsdifferentiering. For udskolingen 

særligt tilrettelagte undervisningsforløb 

(turboforløb) for henholdsvis stærke og svage 

elever. 

 

Skole Bramsnæsvigskolen 

Klassetrin 4., 5., 6., 7., 8. og 9 

Periode Hele skoleåret 

Antal timer/lektioner  To klokketimer samt yderligere to klokketimer for 
7. årgang ifm. konfirmationsforberedelse 

Planlagt anvendelse Skolen vil bruge ressourcen til to-lærertimer, 
turboforløb og øgede muligheder for holddeling. 
Generel tættere voksenkontakt. 

 

Skole Hvalsø Skole 

Klassetrin 4., 5., 6., 7., 8. og 9 

Periode Fra 1. februar 2020 

Antal timer/lektioner  To lektioner for alle årgange 

Planlagt anvendelse To-lærer ordning, holddannelse, åben skole og som 
en trivselsindsats på udvalgte klasser. 

 

Skole Kirke Hyllinge Skole 

Klassetrin 7. årgang 

Periode Fra 1. januar 2020 

Antal timer/lektioner  En lektion til konfirmationsforberedelse 

Planlagt anvendelse Den frigivne time i hver 7. klasse bruges til 
konfirmationsforberedelse fra jul og frem. De elever 
der ikke skal konfirmeres, tilbydes anden 

undervisning i den pågældende lektion. 
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Skole Kirke Saaby Skole 

Klassetrin 4., 5., 6., 7., 8. og 9 

Periode Fra uge 9 2020 

Antal timer/lektioner  25 minutter for alle årgange 

Planlagt anvendelse Der frigives ikke midler, da det er pausen der 
afkortes. 

 

Skole Osted Skole 

Klassetrin 4., 5., 6., 7., 8. og 9. 

Periode Hele skoleåret 

Antal timer/lektioner  To klokketimer samt yderligere to klokketimer for 
8. årgang ifm. konfirmationsforberedelse 

Planlagt anvendelse To-voksenordning, hvor lærere/pædagoger hjælper 
i timerne, støtte i dansk og matematik. Mulighed 
for holddeling. Dette er med henblik på at opnå 
forbedrede faglige resultater. 

 

Skole Trællerupskolen 

Klassetrin 4., 5., 6., 7., 8. og 9. 

Periode Hele skoleåret 

Antal timer/lektioner  4.-6. årgang: to klokketimer 
7.-9. årgang: 1 time og 50 min. 

Planlagt anvendelse De frigivne midler bliver brugt til tovoksen– og 
tolærerordninger i klasser, hvor der er særligt 
behov. Det kan være klasser, hvor der er stor faglig 
spredning i et eller flere fag, så der er bedre 
mulighed for holddannelse og dermed også 
niveaudeling, lektiehjælp, turboforløb mv. 
Yderligere bliver de frigivne midler anvendt til 
trivselsforløb på særligt 2 klassetrin samt til 
udvikling af fællesskaber. 

 
 

4. Skolernes anvendelse af de 

frigivne midler til kvalitetsløft af 

den understøttende undervisning 
Der skal redegøres for skolernes anvendelse af de frigivne midler til kvalitetsløft af 
den understøttende undervisning og ressourcer, der er frigivet som følge af 
reduktion af den samlede undervisningstid i indskolingen, hvis midlerne er 
udmøntet i skoleåret 2019/20. Hvis ressourcerne ikke er udmøntet i skoleåret 

2019/20 redegøres der herfor i kvalitetsrapporten, som udarbejdes for 2021. 
 
 
Midlerne er ikke udmøntet fuldt ud, og der vil derfor først redegøres for 
anvendelsen i kvalitetsrapport for 2021. 


