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1. FORORD 

Arbejdet med nærværende kvalitetsrapport er foregået i samarbejde mellem ledelsen og skolens 
pædagogiske kernemedarbejdere, således 

1. Rapportens data blev analyseret af skoleleder – herunder med input fra styregruppen for skolens 
pædagogiske læringscenter, afdelingsledere og læsevejleder samt ved sammenligning med de to 
foregående rapporter. 

2. Afdelingslederne præsenterede relevante teams for opmærksomhedspunkter til 
kommentering/refleksion, med henblik på kvalificering af rapportens data. 

3. Skolens ledelsesteam formulerede på baggrund af de kvalificerede data den sammenfattende 
helhedsvurdering og afdelingsleder for SFO udfærdigede i samarbejde med skolens pædagoger SFO 
input til rapporten. 

4. Rapportens kvantitative data samt skolens arbejde med og kvalificering af data blev gennemgået 
med udgangspunkt i den samlede helhedsvurdering med bestyrelsen med henblik på at kvalificere 
bestyrelsens videre arbejde med bestyrelsens udtalelse. 

5. Rapporten og den samlede proces blev gennemgået med MED 
6. Bestyrelsen udarbejdede en udtalelse. 
7. Skoleleder udfærdigede den endelige rapport med procesbeskrivelse, udtalelse fra bestyrelsen m.v. 

 
Rapportens data har sammenholdt med tidligere rapporter givet anledning til at definere en række 
konkrete indsatsområder og understreget behovet for den strategiplan, Strategi 2020 for Mariager Skole, 
der er under implementering. Strategien vedlægges som bilag til rapporten. 
 
 

2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 

Mariager Skole er en skole i transition – såvel fagligt som arbejdskulturelt. Skolen har gennem de seneste år 
oplevet en stor decimering og udskiftning i såvel ledelsen som blandt de pædagogiske kernemedarbejdere. 
Det seneste år har skolen blandt de pædagogiske kernemedarbejdere oplevet en udskiftning svarende til 20 
%, og skolen er blevet etableret med en ny ledelse. Ledelsen og medarbejderrepræsentanterne oplever, at 
arbejdsmiljøet, efter lang tids udfordringer, langsomt er i bedring – på trods af fortsat udsigt til 
personalereduktioner og økonomiske udfordringer på mellemlang og lang sigt. 
 
Mariager Skole udmærker sig ved et stærkt tværfagligt samarbejde mellem pædagoger og lærere med et 
entydigt pædagogisk fokus på læring gennem fællesskaber – med cooperative learning som grundlag for 
det pædagogiske arbejde i tænkning og metode. Dette fokus er blevet styrket gennem det seneste år og vil 
i høj grad understøtte skolens fortsatte arbejde med inklusion, differentiering og trivsel. 
 
Mariager Skole er herudover kendetegnet ved at have relativt og generelt set velfungerende elever, der 
både klarer sig godt fagligt og socialt, og som har ressourcestærke forældre. Skolen har i den sammenhæng 
en meget lav eksklusion af udfordrede børn. Der i skrivende stund seks elever, der er ekskluderet til andre 
skoletilbud – svarende til 1,5 % – et forhold der imidlertid er under pres pga. manglende økonomi til at løfte 
inklusionsopgaven tilstrækkeligt effektivt. 
 

Specialklasse (S-klassen) 
Mariager Skole huser kommunens S-klasse frem til sommeren 2018. dette tilbud vil være præsenteret i 
rapportens næstsidste punkt – umiddelbart før skolebestyrelsens udtalelse. 



Skolen i cirkatal (JAN 2018) 
 

 Almen folkeskole 0.-9. klasse + S-klasse og SFO 

 430 elever – heraf 12 elever i S-klasse 

 50 ansatte, heraf 40 lærere og pædagoger 

 3 ledere 
 
 

Skolens mission, værdier, vision og strategi 
Med udgangspunkt i et forarbejde internt på skolen i foråret 2016 og en række af skolens tidligere 
værdibærende dokumenter, har ledelsen og bestyrelsen i løbet af 2017 udarbejdet et nyt styringsgrundlag 
for udviklingen af Mariager Skole. Skolen står over for nogle markante demografiske udfordringer i form af 
lave børnetal i de kommende årgange. Disse udfordringer kombineret med den forandring, som folkeskolen 
generelt står over for, og ikke mindst de forandrede krav som vores unge står over for, når de i fremtiden 
forlader folkeskolen, er indarbejdet som styrende delelementer i dette grundlag. 
 

 
Mission: 
Udgangspunktet for Mariager Skoles mission er folkeskolelovens formål, der er beskrevet i Folkeskoleloven: 

§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, 

der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem 

fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, 

bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte 

elevs alsidige udvikling. 

Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og 

virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og 

baggrund for at tage stilling og handle. 

Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i 

et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, 

ligeværd og demokrati. 

På Mariager Skole tror vi på, at vores opgave, med stigende vigtighed, er mere end at skabe høj faglighed. 

Vi skal være med til at uddanne og danne eleverne i et tæt samarbejde med forældrene, således at de 

udnytter såvel deres faglige som deres personlige potentiale bedst muligt og er velforberedte til det liv, der 

venter dem efter folkeskolen. 

Værdier: 
På Mariager Skole arbejder vi ud fra fire grundlæggende værdier, der fungerer som skolens menneskelige 
og professionelle kompas i forhold til vores arbejde med at udføre denne mission: 

 Tillid 

 Ordentlighed 

 Fællesskab 

 Udvikling 
 



 

Vision 2020: 

Mariager Skole vil udmærke sig ved et tæt og kvalificeret skole-/forældresamarbejde og en høj 

medinddragelse af eleverne i deres skolegang. Skolen vil herunder være foregangsskole for arbejdet med 

læring i og gennem relationer med fokus på såvel elevernes faglige læring som udvikling af deres alsidige 

personlige kompetencer. Vi vil i den sammenhæng have høje ambitioner på vores elevers vegne og 

understøtte eleverne i et realistisk og ambitiøst selvbillede, som vil kunne understøtte deres motivation og 

læringslyst. 

Mariager Skole vil være en skole, der har særlig høj elevtrivsel og er fri for mobberi – en skole, hvor såvel 

børn som voksne sætter en ære i at støtte, vise omsorg for og hensyn til hinanden og en skole, hvor et 

positivt børnesyn, fællesskabet og tilliden mellem såvel børn, medarbejdere og forældre er drivkraften bag 

vores elevers udvikling og læring. 

Sidst men ikke mindst vil skolen gennem et fokuseret arbejde med kompetenceudvikling, tværfaglighed og 

den åbne skole stræbe efter, at vores elever får de bedst mulige forudsætninger med fra skolen til at 

håndtere fremtidens udfordringer. Skolen vil herunder prioritere et tæt samarbejde omkring en fælles 

udvikling på tværs af institutioner og foreninger med henblik på at få skabt det bedst mulige børne- og 

familieliv i Mariager. 

 

Strategi 2020: 
Strategien indeholder fire delstrategier (DS), der tilsammen angiver, hvordan skolen vil arbejde sig frem 
mod en indfrielse af visionens målsætninger. De fire delstrategier er generiske, således at medarbejdere og 
ledelse løbende kan tilpasse udviklingstempoet og afstemme forventninger – og herigennem sikre, at 
skolens udvikling sker så bæredygtigt som muligt. Nedenfor er hensigten med de fire delstrategier anført, 
imens den grafiske fremstilling fremgår af det vedhæftede bilag. 
 
DS1 Hensigt 

At vi på Mariager Skole er med til at sikre et flow i arbejdet med børnenes alsidige udvikling og trivsel fra 0-
16 år. Herunder skal strategien sikre sammenhæng mellem arbejdet med den alsidige udvikling i 
børnehaven og kravene til de unges personlige og sociale kompetencer efter folkeskolen. Delstrategien skal 
i tæt samarbejde med delstrategi 4 definere en stilladsering af skolens arbejde med fælles mål og 
tværgående temaer, og i forhold til arbejdet med trivsel skal delstrategien definere skolens arbejde med 
"antimobning”.  
 

DS2 Hensigt 

Delstrategien skal sikre, at vi på Mariager Skole har et tæt forældresamarbejde, der udgør en væsentlig og 
integreret del af børnenes læring, alsidige udvikling og trivsel. Delstrategien skal herunder understøtte det 
pædagogiske personales og forældrenes kompetencer ind i et tæt skole-forældresamarbejde samt sikre en 
tydelig forventningsafstemning i forhold til ansattes og forældres rolle i forhold til skolens arbejde med 
børnene. Delstrategien skal koordineres tæt sammen med delstrategi 4's arbejde med den åbne skole.   
 

 

 



DS3 Hensigt 

Delstrategien skal sikre, at vi på Mariager Skole involverer børnene mest muligt i deres egen læring, alsidige 
udvikling og trivsel med henblik på at understøtte deres naturlige lyst til at lære og udforske samt stimulere 
udviklingen af deres personlige og sociale kompetencer. Delstrategien skal i høj grad anses som en 
understøttende strategi i forhold til delstrategi 1 og 4. 
 

DS4 Hensigt 

Delstrategien skal sikre, at vi på Mariager Skole bringer 21st century skills i centrum for vores fagdidaktiske 
udvikling og indsats, og at skolen i øget omfang tager udgangspunkt i arbejdet med børnenes lyst til at lære 
og udforske. Delstrategien skal understøtte udviklingen af problem- og projektorienteret undervisning, 
sammenhængen mellem leg og læring samt arbejdet med udeskole - og herunder understøtte de 
pædagogiske medarbejdere i at udvikle tilsvarende undervisning og stilladsere et arbejde med læring og 
alsidig udvikling, der arbejder optimalt sammen med skolens fremtidige rammer og vilkår. 

Denne delstrategi skal arbejde tæt sammen de øvrige delstrategier. 
 
 
  



 

3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 

 

Faglige resultater 
I forhold til de nationale test, kan vi umiddelbart se en tendens til svagere resultater på tværs af de målte 
årgange. Denne tendens er mere udtalt for læsning end for matematik, hvor forskellene ikke er 
tilstrækkeligt signifikante til at udlede en egentlig negativ udvikling.  
 

Læsning 
Det noget voldsomme udsving, der ses i forhold til læsning, understøttes ikke af oplevelsen hos 
lærerkollegiet – baseret på såvel kvalitative som andre kvantitative data. Udsvinget kan dog skyldes, at der 
var nogle tekniske udfordringer med brugen af CD-ord i forbindelse med de test, der er trukket data fra til 
denne rapport. 
Imidlertid har vi konstateret, at vi på skolen har et generelt indsatsområde omkring afkodning, hvilket vi er i 
gang med at afdække. Og generelt ønskes en forbedring af læsekompetence. 
 

Matematik 
Rapportens data er ikke tilstrækkeligt signifikante til at pege på en entydig tendens, men idet skolen ikke 
indfrier de nationale mål, er der basis for at få et nærmere blik på skolens løfteevne inden for matematik. 
 

Elevernes faglige, niveau når de forlader folkeskolen 
I sammenligning med tidligere kvalitetsrapporter synes det svært at udlede noget entydigt, idet den 
socioøkonomiske reference ikke tager hensyn til den reelle elevsammensætning. Det kan imidlertid 
konstateres ved gennemgang af tidligere rapporter, at skolens elever set hen over de seneste 5 år generelt 
forlader skolen med et højt fagligt niveau. 
 
Data i nærværende og tidligere rapporter har imidlertid gjort os nysgerrige på, hvorfor der er så stor 
spredning på drenge og pigers præstationer på de respektive afgangsårgange. Forskellene er signifikante 
men samtidig ikke entydige for diverse fag. 
 

Sprog 
Sprogvurderingen indikerer, at skolen i samarbejde med dagtilbuddet skal have etableret en indsats 
omkring det produktive sprog. Imidlertid er der allerede i forhold til indeværende år strammet væsentligt 
op på den faglige overlevering mellem børnehave og skole, hvilket forventes at have en effekt på det videre 
arbejde med børnenes faglige kompetencer. 
 

Overgang til ungdomsuddannelse 
Mariager Skole ligger under kommunens gennemsnit i forhold til at være i gang med eller at søge 
ungdomsuddannelser efter 9. klasse. Dette formodes at skyldes det forhold at 10-15 procent af skolens 
elever kommer fra familier, der er engageret i den lokale frikirke og i stort omfang benytter tilbuddet om at 
tage 9/10. klasse i en af frikirkens to lokale efterskoler. Et forhold som skolen gerne vil have fagenhedens 
hjælp til at afdække rigtigheden af. 
 
Cirka 30 % af de unge, der afgår fra Mariager Skole starter ikke på deres prioriterede uddannelsesaktivitet. 
Vi har ikke nogen konkret indikation på, hvorfor det skulle forholde sig sådan, hvorfor en yderligere analyse 
i samarbejde med fagenheden vil være nødvendig. Det eneste, vi kan se som konkret hindrende faktor er 
infrastrukturen for de unge i forhold til at komme til uddannelsesstederne med offentlig transport. 



  

Trivsel 
Generelt præsterer Mariager Skole flotte trivselstal. Det eneste indsatsområde, der står ud, er inddragelse 
af eleverne, hvilket taler fint ind i, at én af skolens fire delstrategier frem mod 2020 er at forbedre 
elevinddragelsen. Derudover forventer skolens ledelse, at de pædagogiske forandringer, der følger af 
delstrategi 1 og 4, vil medføre endnu bedre resultater for såvel ”faglig trivsel” som ”støtte og inspiration” 
over en fem årig periode. 
 

Inklusion 
Mariager Skole ekskluder kun 1,5 % af sine elever, hvilket relativt set er særdeles fint (kommunens 
gennemsnit er 4 %) – også selv om de socioøkonomiske forhold tages i betragtning. Det er imidlertid 
forventningen hos ledelsen, at Mariager Skole ikke kan fastholde det nuværende niveau, da 
personaleressourcerne ikke længere rækker til det. I skoleåret 17/18 har ledelsen valgt at dedikere det 
begrænsede råderum til AKT-timer på bekostning af vejledertimer. Denne løsning er dog ikke tilstrækkelig 
fremadrettet – og sker i øvrigt på bekostning af arbejdet med bl.a. læsning og matematik, hvilket 
problematiseres yderligere af data i nærværende rapport. 

 

Kvalitetsoplysninger 
Ledelsen har op til skoleåret 17/18 øget fokus på kompetencedækning i forbindelse med 
skoleårets planlægning, hvilket formodes allerede at have forbedret dækningsgraden relativt. 
Imidlertid udfordres skolen af nedgang i elevtal og dermed nedgang i antallet af medarbejdere. 
Herudover giver skolens økonomi ikke mulighed for omfattende kompetenceudvikling, hvorfor det 
forventes, at vi vil se et yderligere fald i kompetencedækningen i de kommende år. Skolens ledelse 
mener imidlertid, at en del af problematikken kan løses gennem samlæsning af klasser i takt med 
at elevtallet falder i de små klasser. 
 

Medarbejdertrivsel 
Mariager Skole fik I foråret 2016 et AT-påbud. Skolen har i løbet af kalenderåret 2017 oplevet en 
udskiftning på 2/3 af ledelsen og en samlet medarbejderomsætning på næsten 25 %. Siden AT-påbuddet, 
har der været et intensivt fokus på forbedring af arbejdsmiljøet – både internt på skolen og i samarbejdet 
mellem skole og forvaltning. Grundet de store udskiftninger og markante ændringer i skolens praksis samt 
udgangspunktet for samarbejde omkring trivsel på skolen må det forventes, at en tydelig positiv udvikling i 
medarbejdernes trivsel først vil kunne ses inden for yderligere 2-3 år fra tidspunktet for nærværende 
måling. 

 

Elevgrundlag 
Mariager skoles elevtal er faldet drastisk inden for de seneste år. Denne tendens fortsættes de kommende 
år, hvis vi tager udgangspunkt i kommunens modeller for den demografiske udvikling. Elevtallet for de 
kommende års 0. klasser peger på en klassekvotient på 16-18 elever (samlet 30-36 elever pr. årgang), 
hvilket udgør en massiv udfordring for skolens økonomi, der i forvejen er under relativt stort pres grundet 
for sen afvikling af medarbejdere samt følgeomkostninger af den store medarbejderomsætning generelt 
det seneste år. Skolen skal derfor hen over de kommende år udvikle et nyt pædagogisk set up med 
udpræget anvendelse af samlæsning, hold- og niveaudeling for fortsat at kunne levere gode resultater, 
samtidig med at driften er bæredygtig. 
 



SFO 
Mariager Skoles SFO er velintegreret i skolens samlede drift og præget af høj professionalisme blandt det 
pædagogiske personale og et tæt samarbejde mellem pædagoger og lærere i skolen. SFO’en er påvirket af 
faldende elevtal, der gør, at 

 SFO’en har måttet fravige en del af den differentiering mellem alderstrin, der tidligere var en særlig 
kvalitet i driften 

 SFO’en fra og med 2018 kører med underskud – selv om den kører med en minimums besætning 
 
Det er kendetegnende for SFO’en, at den har svært ved at holde fast på eleverne fra midt i tredje klasse, 
selv om den på trods af ovenstående har stor opmærksomhed på, at gøre aktiviteterne så relevante som 
mulige for de store børn. 
Det vurderes, at Mariager Skoles SFO på trods af nedslidte rammer og faldende elevtal leverer et over 
middel tilbud, og skolen vil insistere på fortsat at fastholde kvaliteten gennem et tæt samarbejde mellem 
ledelse, medarbejdere, børn og forældre. 
 

4. RESULTATER  

 
 

Bliver alle så dygtige, som de kan? 
 
Gennemgående peger testresultaterne på, at der skal rettes en yderligere opmærksomhed mod læsning 
på skolen. Resultaterne for nuværende 5. årgang formodes hovedsageligt at hænge sammen med et 
relativt stort antal ordblinde og andre problematikker på årgangen. I indskoling og på mellemtrin er 
fokus gennem det seneste år blevet øget på arbejdet med læsning i fordybelsestiden og læsekontrakter 
som en fælles indsats. I forhold til data for nuværende 7. og 9. klasse har gennemgangen af nærværende 
rapport givet anledning til et fremadrettet fokus på læsekompetencen i fordybelsen samt læsning i andre 
fag end dansk på tværs af udskolingen. 
Generelt på tværs af skolen, er der desuden identificeret et behov for arbejde med afkodning, hvilket er 
igangsat. 
 
 

Andel af elever med 'gode' resultater i de nationale test  
 
Kommentarer til ”Andel af elever med 'gode' resultater i de nationale test”: 
 
Fortolkning af data 
Nedenstående tabeller viser et fald i progressionen for de gode læsere på alle målte klassetrin fra 14/15 
til 16/17. Faldet varierer men har for alle klassetrin en størrelse, der ikke kan tilskrives statistisk 
usikkerhed, tilgang/afgang af elever til klasserne eller andre ”eksterne” faktorer. På matematik ses for 6. 
klassetrin en svag fremgang fra 13/14 til 16/17, der dog ikke er tilstrækkelig signifikant til, at der kan 
udledes yderligere 
 

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 Ja Ja Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej 

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). 
 
 
 
  



 

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). 
 
 
  



 

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). 
 
 
 
 

Andel af de 'allerdygtigste' elever i de nationale test  
 
Kommentarer til ”Andel af de 'allerdygtigste' elever i de nationale test”: 
 
Fortolkning af data 
I forhold til de allerdygtigste elever kan vi se en mindre stigning i antallet af de allerdygtigste elever for 6. 
klasse både for matematik og dansk og et mindre fald for 4. og 8. klasse i perioden fra 14/15 til16/17. 
Variationerne synes i nedenstående tabeller ikke at være så signifikante, at der kan udledes noget af 
punktet isoleret set. 
 
Imidlertid kan vi se, at den svage fremgang i antallet af de allerdygtigste læsere i 6. klasse står i kontrast 
til den negative udvikling i antallet af gode læsere, imens den svage fremgang for de allerdygtigste i 
matematik synes at følge fremgangen for de gode. 
Tilbagegangen for 4. og 8. klasses allerdygtigste læsere er mindre men i tråd med tilbagegangen for de 
gode på disse klassetrin. 
 

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 Nej Ja Nej 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). 
 
 
 

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). 
  



 

Andel af elever med 'dårlige' resultater i de nationale test  
 
Kommentarer til ”Andel af elever med 'dårlige' resultater i de nationale test”: 
 
Fortolkning af data 
Nedenstående tabeller viser en stigning i antallet af dårlige læsere på 6. og 8. klassetrin (4. klassetrin 
mangler data) fra 14/15 til 16/17. Faldet varierer men har for begge klassetrin en størrelse, der ikke kan 
tilskrives statistisk usikkerhed, tilgang/afgang af elever til klasserne eller andre ”eksterne” faktorer. På 
matematik ses for 6. klassetrin en svag stigning i antallet af dårlige fra 13/14 til 16/17, men stigningen 
vurderes ikke til at være tilstrækkelig signifikant til, at der kan udledes noget nærmere. 
 
På 8. klassetrin er den negative udvikling for de dårlige læsere således i tråd med udviklingen for de gode 
og allerdygtigste. 
 
 

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 Nej Nej Nej 

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). 
  



 

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). 
 
 
 
 
 

Elevernes faglige niveau når de forlader skolen 

 
Kommentarer: 
 
Fortolkning af data 
Der synes på nuværende tidspunkt ikke at kunne tolkes noget entydigt af data vedr. elevernes faglige 
niveau, når de forlader skolen. 
 
Anbefaling  
I forhold til den negative progression, der ses for 8. klasse i de nationale testresultater vil det være 
væsentligt at spore, hvorvidt udviklingen ser ud til at slå igennem, når denne årgang tager 
afgangseksamener medio 2018. 
 

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 7,5 7,2 7,6 

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

Skolen, 14/15 7,6 7,8 7,6 

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 6,7 7,9 7,1 7,2 7,0 7,9 

Skolen, 15/16 7,3 7,4 8,2 5,2 7,8 6,7 

Skolen, 14/15 6,6 8,6 7,3 8,3 6,8 8,3 

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 7,6 7,2 

Skolen, 15/16 7,1 7,1 

Skolen, 14/15 7,6 7,4 

 
 
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. 
 
 
  



 

Sprog  

 
Kommentar: 
Det produktive talesprog fremstår som et indsatsområde. Sprogvurderingen indikerer, at skolen i 
samarbejde med dagtilbuddet skal have etableret en indsats omkring det produktive sprog. Imidlertid er 
der allerede i forhold til indeværende år strammet væsentligt op på den faglige overlevering mellem 
børnehave og skole, hvilket forventes at have en effekt på det videre arbejde med børnenes faglige 
kompetencer. 
 

Antal sprogvurderede børn i børnehaveklassen 
 
 

 Sprogvurderet gruppetest Sprogvurderet individuel test 

Samlet 38 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 

Gennemsnitlig score opdelt på de fire sproglige dimensioner 

 
Fordelingen på indsatsgrupper 

 
 
 
Figuren viser resultater for Mariager Skole i skoleåret 2016-17. 
Kilde: Rambøll Sprog 
 
 
  



 

5. OVERGANG TIL UNGDOMSUDDANNELSE 

 
 

Uddannelsesstatus  

 

Sammenfattende refleksion på uddannelsesstatus: 
Som det ses på ovenstående grafer ligger Mariager Skole under kommunens gennemsnit i forhold til at 
være i gang med eller at søge ungdomsuddannelser efter 9. klasse. Dette formodes at skyldes det forhold 
at 10-15 procent af skolens elever kommer fra familier, der er engageret i den lokale frikirke og i stort 
omfang benytter tilbuddet om at tage 9/10. klasse i en af frikirkens to lokale efterskoler. Et forhold som 
skolen gerne vil have fagenhedens hjælp til at afdække rigtigheden af. 
 
Det mest iøjnefaldende ved ovenstående grafer er imidlertid, at kun 32 % er i gang med en 
ungdomsuddannelse efter 3 mdr. 16/17, hvor 46 % havde søgt en ungdomsuddannelse som 1. prioritet – 
dvs. ca. 30 % af disse unge starter ikke på deres prioriterede uddannelsesaktivitet. Til sammenligning er 
det kun 10 % af disse unge på kommunalt plan, der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse. Vi har 
ikke nogen konkret indikation på, hvorfor det skulle forholde sig sådan, hvorfor en yderligere analyse i 
samarbejde med fagenheden vil være nødvendig. Det eneste, vi kan se som konkret hindrende faktor er 
infrastrukturen for de unge i forhold til at komme til uddannelsesstederne med offentlig transport. 
 
 

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. 

 
 
 

6. TRIVSEL 

 
Sammenfattende refleksion over trivsel og fravær:   



 
Generelt peger resultaterne for den sociale og faglige trivsel på Mariager Skole på, at skolen har et solidt 
arbejde med trivsel. Skolen placerer sig på de fleste områder sig på niveau med eller bedre end tidligere 
år – og bedre end kommunen i gennemsnit. Skolen præsterer kun ringere i forhold til kommunen i 
forhold til elevernes oplevelse af medbestemmelse. Skolen har i den sammenhæng frem mod 2020 en 
delstrategi, der sætter fokus på en øget elevinddragelse. Derudover har skolen desuden en delstrategi, 
der sætter et fortsat fokus på elevernes trivsel, hvorfor det forventes, at skolen fortsat vil præstere godt 
på trivselsparametrene i de kommende år. 
 

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. 

 
  



 

7. INKLUSION  

 
Kommentarer: 
 
Data under dette punkt er ligesom tidligere år misvisende, da elever i skolens S-klasse er talt med. De 
facto har skolen kun ekskluderet 6 elever, hvorfor der kun er tale om 1,5%. 
 
Det er imidlertid forventningen hos skolens ledelse, at Mariager Skole ikke kan fastholde det nuværende 
niveau, da personaleressourcerne ikke længere rækker til det. I skoleåret 17/18 har ledelsen valgt at 
dedikere det begrænsede råderum til AKT-timer på bekostning af vejledertimer. Dette er imidlertid ikke 
tilstrækkeligt – og sker i øvrigt på bekostning af arbejdet med bl.a. læsning og matematik, hvilket 
problematiseres yderligere af data i nærværende rapport.  
 
 

Antal elever der modtager specialundervisning 
 
 

 Antal elever Procent 

Skolen, 16/17 18 (6) 4,0% (1,5%) 

Skolen, 15/16 40 8,6% 

Skolen, 14/15 47 9,9% 

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. 

 
 
  



 

8. KVALITETSOPLYSNINGER  

 
 

Kompetencedækning   

 

Sammenfattende refleksion over kompetencedækning: 
 
Ledelsen har op til skoleåret 17/18 øget fokus på kompetencedækning i forbindelse med 
skoleårets planlægning, hvilket formodes allerede at have forbedret dækningsgraden relativt. 
Imidlertid udfordres skolen af nedgang i elevtal og dermed nedgang i antallet af medarbejdere. 
Herudover giver skolens økonomi ikke mulighed for omfattende kompetenceudvikling, hvorfor 
det forventes at vi vil se et yderligere fald i kompetencedækningen i de kommende år. 
 

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. 

 
 
 
  



 

9. SFO 

 
Overordnet beskrivelse af Mariager Skoles SFO: 
 
SFO’en er velintegreret i skolens samlede drift og præget af høj professionalisme blandt det pædagogiske 
personale og et tæt samarbejde mellem pædagoger og lærere i skolen. SFO’en er påvirket af faldende 
elevtal, der gør, at 

 SFO’en har måttet fravige en del af den differentiering mellem alderstrin, der tidligere var en 
særlig kvalitet i driften 

 SFO’en fra og med 2018 kører med underskud – selv om den kører med en minimums besætning 
 
Det er kendetegnende for SFO’en, at den har svært ved at holde fast på eleverne fra midt i tredje klasse, 
selv om den på trods af ovenstående har stor opmærksomhed på, at gøre aktiviteterne så relevante som 
mulige for de store børn. 
Det vurderes, at Mariager Skoles SFO på trods af nedslidte rammer og faldende elevtal leverer et over 
middel tilbud, og skolen vil insistere på fortsat at fastholde kvaliteten gennem et tæt samarbejde mellem 
ledelse, medarbejdere, børn og forældre. 
 

 
Generel beskrivelse af den pædagogiske tilgang og faglighed: 
 
I Mariager SFO arbejder vi som pædagogisk personale, ud fra de 6 kerneområder i MFK, samt de 
fire værdier; tillid, ordentlighed, fællesskab og udvikling. Da pædagogerne både er en del af 
børnenes skoledag og SFO, har vi det ideelle udgangspunkt for at skabe en tydelig rød tråd for 
børnene i de forskellige arenaer, som de dagligt færdes i. 
 
SFOens vigtigste opgave er at være med til at sikre børnenes trivsel – en tryg og omsorgsfuld 
hverdag. Det er vigtigt at understrege, at børnenes tid i SFO er fritid, og at SFO gerne skulle have 
karakter af at være et fristed. Den selvorganiserede leg er en meget vigtig del af børnenes liv her 
– og de mere voksenstyrede aktiviteter har så vidt muligt deres udgangspunkt i børnenes behov 
og tilrettelægges, så det enkelte barns selvfølelse styrkes, og kvaliteten i samspillet mellem 
børnene fastholdes og udvides. 
Trivsel er en forudsætning for barnets udvikling, læring og dannelse, og for at understøtte dette 
bedst muligt, prioriterer vi at det pædagogiske personale også er en del af børnenes skoledage. 
Vi læner os op ad det brede læringssyn. Læring er de aktiviteter, som barnet foretager sig og 
som resulterer i, at barnet lærer noget. Det er barnets aktive handling, der er i fokus. Læring 
foregår altid i en social kontekst. 
Med faglighed forstår vi de professionelles kompetencer i forhold til at arbejde autentisk og 
anerkendende. Vi arbejder med at understøtte børnenes læring udvikling og sociale 
kompetencer. 
Forældresamarbejdet er baseret på vores faglighed og viden om hele barnets udvikling både i 
skolen og SFOen. 
Vi tilbyder et innovativt, varieret og motiverende fritidstilbud. Vi er engagerede voksne, som er 
nærværende rollemodeller. 



 

Personlig udvikling 

 
 

Mål: SFO støtter det enkelte barns udvikling af selvværd og selvtillid 

Fordi: 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 

Praksis/handling: 
Vi arbejder ud fra et anerkendende børnesyn. Og gennem vores viden om børnene gennem 
både skole og SFO, støtter og vejleder vi børnene på deres præmisser. 
Med vores kendskab til børnene har vi mulighed for gennem vores relation til det enkelte barn 
at udfordre børnene på nærmeste udviklingszone.  
 
Mål: SFO giver plads til, at børnene udvikler sig til selvstændige personer og medspillere i et 
forpligtende fællesskab 

Fordi: 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 

Praksis/handling 

I børnenes sociale samspil, støtter vi dem i at kunne italesætte egne følelser. Derved styrker vi 
deres selvfølelse og selvbillede. 
 
Mål: SFO understøtter børnenes mulighed for, at udvikle selvindsigt og oplevelsen af, at være en 
del af et demokratisk samfund 

Fordi: Børn skal derigennem blive i stand til at agere i mangfoldige relationer og komplekse 
sammenhænge 

 Praksis/handling 

Vi støtter børnenes udvikling af selvindsigt gennem feedback og anerkendelse samt ved i 
konfliktsituationer, at hjælpe dem til at sætte ord på det skete og se egen andel. 
Vi arbejder med børnenes engagement, medbestemmelse og medindflydelse ved fx at inddrage 
dem i valg og formgivning af aktiviteter.  
 
 

Social udvikling 

 
 

Mål: SFO hjælper børnene til at udvikle og vedligeholde venskaber og støtter børnene i at 
respektere forskellige opfattelser.  
Fordi: 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. 
Praksis/handling 

Vi prioriterer at bruge tiden på dialogen med børnene. 
Vi skaber rammer, hvor relationen udvikles. 
  



Gennem dialog og åbenhed hjælper vi børnene til at få en indsigt i forhold til egen og andres 
ligheder og forskelligheder. Vi er opmærksomme på betydningen af at være gode rollemodeller 
og at gå forrest. Vi tager individuelle hensyn, så vi derved behandler børnene ens. 
 
Mål: SFO giver mulighed for, at børnene lærer medbestemmelse og medansvar. 
Fordi: 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  
 Praksis/handling 

Vi lytter til alle parter i børnenes konflikter. Så børnene har en oplevelse af egen rolle i 
konfliktens opståen. 
Vi opfordrer børnene til at give konstruktiv kritik. Vi lærer af hinanden. 
Vi griber boldene børnene kaster op i luften. 
Børnene har en oplevelse af medbestemmelse. 
Børnene har store indflydelse på hvad dagene skal indeholde. 
Vi understøtter børnenes initiativer, og børnenes spontane indskydelse. 
Fra børnenes skoledag, tager de deres læring med i SFO, hvor vi kan understøtte deres videre 
tanker fra det de synes har været spændene fra skoledagen. 
Læringen stopper ikke når skoleklokken ringer fra, vi giver børnene mulighed at udfordre deres 
egne egenskaber, og tanker de har fået i løbet af dagen. 
Ordentligheden som de har med fra skolen, trækker vi en rød tråd med ned i SFO’en. 
 
Mål: SFO medvirker til, at børn udvikler tolerance, empati og forståelse for hinandens 
forskelligheder  
Fordi: Børn møder forskellige normer og værdier hos andre. De lærer, at fællesskaber rummer 
forskelligheder og at forskelligheder kan være berigende  
Praksis/handling 

Vi prioritere at være i konflikter sammen med børnene. For at styrke deres tolerance og 
fællesskab. Vi lytter og hjælper børnene med at sætte ord på deres frustrationer. 
Vi er autentiske i vores samvær med børnene.  
 
 

Sprog og kommunikation 

 
 

Mål: SFO har fokus på børns sproglige og begrebsmæssige udvikling  
Fordi: Sprog og begrebsforståelse er en forudsætning for, at børn kan udtrykke sig og forstå andre  

Praksis/handling 

Vi arbejder med udviklingen i vores daglige kommunikation med børnene. 
Vi optræder som rollemodeller, og vi arbejder med at regulere børnenes sprogbrug i en positiv 
retning.  
 
Mål: SFO styrker barnet i samtale, dialog og sprogets forskellige anvendelsesformer  
Fordi: Gennem kommunikation lærer børn at udtrykke følelser og behov. De lærer at bruge 
sproget i forskellige sammenhænge  

Praksis/handling 



Vores vigtigste opgave er her at bruge forskellige talemåder, kropssprog og ironi – og at hjælpe 
børnene med at få disse til at give mening. 
Vi hjælper børnene med at italesætte deres følelser, og hjælpe med at oversætte deres 
kropssprog. 
  
Mål: SFO giver børn mulighed for at lære at kommunikere på forskellige måder  
Fordi: Børn skal have forståelse for, at sprog også handler om kropsudtryk, mimik, tonefald, 
stemning og at lytte  
 Praksis/handling 

Vi skaber som tydelige voksne rammerne til at børnene kan udvikle deres sprogforståelse – bl.a. 
skuespil, drama, talentshow. 
 
 

Sundhed og bevægelse 

 

Mål: SFO giver børnene mulighed for bevægelsesmæssige oplevelser og understøtter glæden ved 
at bevæge sig  
Fordi: Børnenes motoriske udvikling medvirker til udvikling af selvværd, læring og sociale 
fællesskaber  
Praksis/handling 

I Mariager SFO eksisterer der en aktiv bevægelseskultur blandt børnene. Vi har som SFO en bred 
vifte af bevægelsesorienterede aktiviteter, som børnene på selvstændig basis kan give sig i kast 
med; ny lege plads, puderum, danserum, naturområde. 
Ydermere er vi som SFO DGI certificeret, og har af den grund en daglig ”bevægelsesfunktion”, 
som motiverer børnene gennem mange forskellige bevægelseslege og aktiviteter. 
  
Mål: SFO støtter børnene i at kunne udvikle et aktivt fritidsliv og en sund levevis  
Fordi: Inaktivitet og usund livsstil har personlige, fysiske og samfundsmæssige omkostninger  
Praksis/handling 

SFO’en samarbejder med den lokale idrætsforening omkring forskellige tiltag, således at SFO-
børnene kan deltage i foreningslivet, samtidig med at de er en del af SFO fællesskabet. 
  
Mål: SFO skaber rum for, at børnene kan udtrykke sig gennem bevægelse  
Fordi: Børn udvikler sig motorisk gennem aktiv og skabende beskæftigelse  
Praksis/handling 

Vi har i SFO’en mange områder som biddrager til aktiv leg, fyldt med bevægelse.  
 
 

Kulturelle udtryksformer og værdier 

 
 

Mål: SFO tilbyder børnene forskellige kulturelle oplevelser og muligheder for at udtrykke sig 
gennem forskellige aktiviteter  
Fordi: Gennem kulturelle oplevelser og egne udtryksformer udvikler børn fantasi og kreativitet  
Praksis/handling 



Vi opstiller pædagogiske rammer og aktiviteter, hvor børnene i et fællesskab kan anvende deres 
individuelle dramatik, fantasi, kreative og digitale færdigheder. Vi kan herved guide børnene i at 
præsentere og sætte ord på / formidle deres viden og erfaringer. 
Vi arbejder med kulturbegrebet som en fin- og bredkultur, hvor børnene får kendskab til 
forskellige kreative kunstformer, dramatik, kropsudfoldelser, samt at kultur er en del af det 
individuelle barns egen livsverden. En kultur som vi støtter barnet i at udvikle i de fællesskaber, 
som barnet er en del af. 
 

Mål: SFO giver børnene kendskab til forskellige kulturer og traditioner  
Fordi: Gennem traditioner og historier får børnene indblik og forståelse for egne og andres 
kulturer 
Praksis/handling 
Vi skaber pædagogiske aktiviteter, som passer til vores børns alder, udviklingstrin og kulturelle 
baggrund. 
Herved støtter vi børnene i, at traditioner og kulturforskelle får en betydning for børnenes 
selvforståelse og opnår en indsigt i det, der virker ukendt og fremmed for børnene. Det kan 
styrke relationerne og venskaber imellem børnene. 
 
Mål: SFO giver børnene mulighed for at opleve glæde ved sang og musik, drama og bevægelse  
Fordi: Kropslig udtryk er en del af de fleste kulturer og indtager en betydelig plads i børns hverdag  
Praksis/handling 

Vi støtter og guider børnene i at anvende de fysiske lokaliteter i SFOèn og i nærmiljøet.  
Vi præsenterer pædagogiske aktiviteter, som motiverer børnenes nysgerrighed og lysten til at 
deltage i de mere kreative, kropslige og musiskbaserede aktiviteter. 
  
 
 

Natur og naturfænomener 

 
 

Mål: SFO giver børnene mulighed for at gå på opdagelse i naturen og udforske naturfænomer  
Fordi: Børn undres i naturen. Gennem fordybelse øges forståelsen for natur og naturfænomeners 
betydning for menneskers livsvilkår   

Praksis/handling 

Vi har i SFO’en aktiviteter som understøtter og udvikler børnene i deres kendskab til naturen og 
fænomener. 
Vi har ligeledes udflugter til vores lokale naturområder, hvor vi medbringer redskaber, som 
børnene kan benytte til at udforske med på egen hånd. 
  
Mål: SFO lærer børnene at vise respekt og tage hensyn til naturen  
Fordi: Børn skal vide, hvordan man tager vare på naturen og udvikler miljøbevidsthed   

Praksis/handling 

Vi opfordrer børnene til at passe på naturen. 
Som gode rollemodeller, guider vi børnene til at holde vores legeplads og nærområde rent. 
  



Mål: SFO medvirker til, at børnene udvikler indsigt og forståelse for dyre- og planteriget  
Fordi: Gennem aktive oplevelser i naturen, skal børnene gøres bekendte med dyr, planter og 
naturfænomener  
Praksis/handling 

Vi skaber aktiviteter ud til den lokale natur; skov, fjord osv. Hvor børnene kan udforske og stille 
undrende spørgsmål til naturen. Og kender vi ikke svaret, kan vi sammen opsøge det.  
 
 
  



 

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*** 

Mariager Skole 83 160 52% 

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* 

Mariager Skole 92 95 93 88 84 85 82 80 80 76 72 71 83 

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* 

Mariager Skole 4 3 2 2 2 2 2 4 4 4 5 4 3 



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 

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 
 
 
 
  



 

10. Medarbejdernes trivsel 

 
Kommentarer: 
Mariager Skole fik I foråret 2016 et AT-påbud. Skolen har i løbet af kalenderåret 2017 oplevet en 
udskiftning på 2/3 af ledelsen og en samlet medarbejderomsætning på næste 25 %. Siden AT-påbuddet, 
har der været et intensivt fokus på forbedring af arbejdsmiljøet – både internt på skolen og i samarbejdet 
mellem skole og forvaltning. Grundet de store udskiftninger og markante ændringer i skolens praksis 
samt udgangspunktet for samarbejde omkring trivsel på skolen må det forventes, at en tydelig positiv 
udvikling i medarbejdernes trivsel først vil kunne ses inden for yderligere 2-3 år fra tidspunktet for 
nærværende måling. 
 

Sygefravær opdelt på skoler, 2016/17 
 
 

 Sygefravær 2016/2017 Sygefravær 2015/2016 

Mariager Skole 5,6% 6,8% 

Kommunen 4,3% 5,2% 

 
 

Medarbejdernes trivsel opdelt på skoler, 2016/17 
 
 

 Der er alt i alt en god trivsel på min arbejdsplads 

Mariager Skole 4,8 

Kommunen 6,9 

 
 
  



 

11. Skolens elevgrundlag  

 
Kommentar: 
Af nedenstående tabeller fremgår det, at skolens elevtal falder drastisk. Denne tendens fortsættes de 
kommende år, hvis vi tager udgangspunkt i kommunens modeller for den demografiske udvikling. 
Elevtallet for de kommende års 0. klasser peger på en klassekvotient på 16-18 elever, hvilket udgør en 
massiv udfordring for skolens økonomi, der i forvejen er under relativt stort pres grundet for sen 
afvikling af medarbejdere samt følgeomkostninger af den store medarbejderomsætning generelt. Skolen 
skal derfor hen over de kommende år udvikle et nyt pædagogisk set up med udpræget anvendelse af 
samlæsning, hold- og niveaudeling for fortsat at kunne levere gode resultater, samtidig med at driften er 
bæredygtig. 
 
Ud over nedenstående afvikles skolens S-klassetilbud med udgangen af skoleåret 18/19, hvilket 
yderligere vil udfordre skolens samlede set up, og skolen vurderer alene i perioden fra 2017-20 at skulle 
nedskrive budgettet med 10-12 % sideløbende med ovenstående udvikling. 
 
Samlet set vurderes det, at denne udvikling vil have brug for hjælp fra kommunen for at kunne nå i mål 
med denne opgave. 
 

Elevtal for skolen 
 
 

 Elevtal 

Skolen, 16/17 446 

Skolen, 15/16 464 

Skolen, 14/15 477 

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 **** 

Mariager Skole 21,4 90,7% 5,8% 1,6% 

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 
 
 
  



 

12. S-KLASSEN  
Specialtilbuddet til elever med generelle indlæringsvanskeligheder i Mariagerfjord Kommune er placeret på 
Mariager Skole (8. – 10.kl.) og er kendetegnet ved at tilbyde undervisning til elever, der på grund af en 
medfødt eller erhvervet intellektuel funktionsnedsættelse ikke er kognitivt alderssvarende udviklet og 
dermed ikke kan honorere de krav, de møder i den almene skole. 
 

Elevernes primære vanskeligheder kan blandt andet vise sig ved: 
• at deres overordnede kognitive funktioner er nedsat 
• at deres indlæringsstrategier er begrænsede 
• at de har svært ved at organisere, gruppere og huske ny information 
• at de har svært ved at udbygge det indlærte med nye aspekter 
• at deres hukommelse kan være svækket 
• at informationer skal gentages mange gange 
• at de kan have svært ved at give udtryk for deres tanker og handlinger 
• at de kan have sociale vanskeligheder 
  

Nedlæggelse af S-klassen 
Specialtilbuddet til elever med generelle indlæringsvanskeligheder i Mariagerfjord Kommune er nedlagt pr. 
1. august 2016, men da mange af eleverne i Special klassen på Mariager skole (S-klassen) altid har gået i et 
specialtilbud, blev det besluttet, at eleverne kunne gøre deres tid i grundskolen færdig her. Det betyder, at 
vi ikke har modtaget nye elever siden 2016, og at der i indeværende skoleår går 12 elever i S-klassen, og i 
kommende skoleår, som vil være det sidste, vil der være seks elever. 
 

Fysiske rammer  
S-klassen har sit eget klasselokale på Ældste trin (6. – 9. årgang) samt mulighed for at benytte endnu et 
klasselokale og et grupperum. I pauserne kan eleverne vælge at være i deres eget klasselokale eller være 
sammen med resten af Ældste trin i fælleslokaler eller i gymnastiksalen. 
S-klassen følger Mariager skoles rammer for almenområdet, og de deltager i temadage, skolefest, 
teaterforestillinger, fællessamlinger mm. S-klasse teamet er meget bevidste om at komme ud af huset og 
inddrager de muligheder, der er i Mariager og omegn. 
Eleverne har et skema, der timetalsmæssigt svarer til de jævnaldrende elever på almenområdet. I skoleåret 
2017-18 er der givet dispensation af skolechefen til, at skoledagen stopper kl. 13.55 for S-klassen. De 
overskydende ressourcer deles ud, så der bliver mulighed for tilstedeværelse af to undervisere i flere 
lektioner. 
 

Specialpædagogiske behov hos målgruppen af elever 
Eleverne har brug for mere tid, andre materialer og andre arbejdsgange. Derfor indgår konkrete og 
håndgribelige materialer i undervisningen, hvor struktur, genkendelighed, forudsigelighed og faste rammer 
er nøgleord. 
Formålet med specialtilbuddet er via et tæt samarbejde mellem hjem og skole at give et tilbud, der skal 
sikre den enkelte elev optimal udvikling personligt, socialt og fagligt. 
Målet for den enkelte elev: 
• at styrke elevens personlige, sociale og faglige udvikling 
• at øge elevens selvværd og selvtillid 
• at gøre eleven selvhjulpen 



• at udvikle elevens almene dannelse 
• at give eleven ansvarsfølelse overfor sig selv og andre 
• at styrke og udvikle elevens handlekompetencer 
• at gøre eleven parat til at indgå i det danske samfund, uddannelses- og arbejdsliv (livsduelighed) 
 

Vores børnesyn 
Vi arbejder med et positivt børnesyn og mener, at alle børn gør det bedste, de kan. Vi har en anerkendende 
og ressourceorienteret pædagogisk tilgang med udgangspunkt i den enkelte elevs behov og 
forestillingsverden. Der stilles individuelle krav og forventninger til eleverne, og arbejdes aktivt med 
udvikling af selvtillid og selvværd, så eleverne bliver så selvhjulpne og livsduelige, som de kan. 
Eleverne undervises af kompetente lærere og pædagoger, der tilsammen udgør et fagligt højt kvalificeret 
team og har den fornødne socialpædagogiske indsigt. Lærere og pædagoger er tætte på eleverne – også i 
pauserne, så de kan guide og hjælpe eleverne til at deltage i det sociale liv på skolen.  
Hvordan samarbejder I med forældrene 
Kontakten mellem skole og hjem varetages af primær kontaktlærer og i dennes fravær af sekundær 
kontaktlærer. Hvis ikke andet er aftalt foregår det primært via Forældreintra. S-klassen har derudover en 
klassetelefon, som forældrene kan ringe eller sende en sms til. 
Hver uge sender teamet omkring S-klassen et ugebrev til forældrene, hvori de skriver om ugen, der er gået, 
og om aktiviteter i de kommende uger. Ugebrevet indeholder også beskrivelser af faglige og sociale 
læringsforløb og henvisninger til Min Uddannelse, hvor de enkelte forløb er uddybet. 
 

Det pædagogiske arbejde - Arbejdet med elevernes læring og trivsel 

 
Arbejdet med at styrke elevens personlige udvikling 

 Anvendelse af en anerkendende og ressourceorienteret pædagogisk tilgang med udgangspunkt i 
den enkelte elevs behov og forestillingsverden 

 Arbejde med at sætte ord på tanker og følelser 

 Etablering af et tæt skole/hjem-samarbejde byggende på gensidig tillid og fælles interesser i at 
støtte det enkelte barn bedst muligt 

 Arbejde med den enkelte elevs selvforståelse - det at gå i et specialtilbud og at have særlige behov  
 
Arbejdet med at styrke elevens sociale udvikling indbefatter 

 Fokusering på trivsel – både personligt og i sociale sammenhænge. Dette er en forudsætning for at 
kunne skabe gode læringsprocesser. 

 Træning af evne til at opfange andre menneskers signaler både verbalt og nonverbalt. Dette gøres 
bl.a. gennem rollelege, rollespil og træning samt samtale om betydningen af mimik, kropssprog, 
sprogbrug, tonefald og positiv selvhævdelse. 
 

Arbejdet med at styrke elevens faglige udvikling indbefatter 

 Undervisningen tager ofte udgangspunkt i dagligdags udfordringer/temaer, der munder ud i en 
kombination af praktiske og boglige aktiviteter. 

 Der stilles individuelle krav og forventninger til eleverne. 

 Der laves årsplaner til hovedfagene 

 Elementer fra Cooperative Learning benyttes sammen med bevægelse i undervisningen jævnligt. 

 Alle elever bringes længst muligt fagligt og personligt, og deltager således i nationale tests og 
afgangsprøver, hvis det naturligt ligger inden for rækkevidde og pædagogisk giver mening. 

 Anvendelse af tidssvarende hjælpemidler og kompenserende værktøjer i undervisningen. 



 Varierende undervisningsformer med anvendelse af mange forskellige læringsstrategier i et alsidigt 
undervisningsmiljø. I den forbindelse bevidstgøres eleverne om de strategier, der fungerer bedst 
for den enkelte, for derved at gøre læringsprocesserne så vedkommende og motiverende som 
muligt. 

 Arbejde med overkommelige læringsmål, der er tydelige for både elev, forældre og undervisere, for 
derved at skabe motivation for skolearbejdet og for at sikre succesoplevelser hos den enkelte elev. 
Dette bidrager til en højnelse af elevernes selvtillid i arbejdet og generelt. 

 Der tages udgangspunkt i elevernes individuelle handleplaner, som fungerer som et styringsværktøj 
for underviserne. 

 
Arbejdet med elevernes selvværd indbefatter 

 Støtte eleven i at skabe en positiv selvforståelse 

 Bevidstgøre eleven om egne kompetencer og hjælpe med at bruge disse til at skabe et fundament 
for videre udvikling 

 Understøtte elevens identitetsudvikling gennem ros, opmuntring og anerkendelse samt selv at 
agere det gode eksempel 

 Tilrettelægge undervisningen, så den indeholder muligheder for såvel faglige som sociale 
succesoplevelser for den enkelte elev 

 Udvise interesse og omsorg samtidig med at eleven udfordres og bringes videre i den personlige 
udvikling. 

  
At give eleven ansvarsfølelse overfor sig selv og andre 

 Udarbejde konkrete, personlige, faglige og sociale mål for eleven i samarbejde med eleven selv. 

 Lade eleven vokse gennem efterlevelse af positive forventninger som en vej mod at indfri målene. 

 Dyrke fællesskabet i klassen, så alle elever oplever sig som en accepteret og uundværlig del af den 

 Arbejde med samarbejde omkring ansvarsområder i mindre grupper i de dagligdags praktiske 
opgaver og give positiv feedback på samarbejdet. 

 Arbejde med trivslen i klassen og det fælles ansvar for den. 
 
At udvikle elevens almene dannelse, at styrke og udvikle elevens handlekompetencer, at gøre eleven 
selvhjulpen samt at gøre eleven klar til at blive en del af det danske samfund og uddannelses- og 
arbejdsliv (livsduelighed) 

 Give eleven mulighed for at stifte bekendtskab med forskellige typer mennesker og holdninger for 
derved at skabe mulighed for, at eleven træffer sine valg på baggrund af en vifte af muligheder. 

 Arbejde med grundlæggende gøremål og problemstillinger hentet fra den almindelige danskers og 
verdensborgers dagligdag for derved at udvide elevens erfaringsverden og handlekompetence. Det 
er ikke et mål at skærme eleverne mod verden, men tværtimod gøre dem i stand til at gøre dem til 
aktive deltagere i den. 

 Sikre at eleven stifter bekendtskab med flere forskellige hjælpemidler til indhentning af 
oplysninger/læring til brug i skole, fritid og voksenliv. 

 Arbejdet med overgange (både ind og ud af undervisningstilbuddet) 

 Vi arbejder meget aktivt med overgangen til det videre uddannelsesforløb. Dette sker i tæt 
samarbejde med UU vejleder, så eleverne hvert skoleår kommer i brobygningsforløb og evt. praktik 
på en ungdomsuddannelse, i erhvervspraktik samt på fælles besøg på lokale virksomheder. 

 UU vejleder deltager i forældremødet i starten af skoleåret og senere i møder om den enkelte elev. 
 
Den individuelle elev-undervisningsplan 
Underviserne arbejder med individuelle elev- og undervisningsplaner i Min Uddannelse, hvor både elever 
og forældre kan følge med i den enkeltes faglige og personlige udvikling.  



 
 

13. SKOLEBESTYRELSENS UDTALELSE  

 
Kommentar til rapportens kvantitative data 
Skolebestyrelsen har med stor interesse læst grundmaterialet til kvalitetsrapporten for Mariager Skole 
2016/2017, og vi tilslutter os generelt ledelsens kommenteringer til punkterne. Skolebestyrelsen stiller sig 
dog betænkelig ved, at man i kvalitetsrapporten alene vurderer elevernes faglige ståsted ud fra de 
nationale test, og dermed lader disse test blive styrende for og ensbetydende med skolens kvalitet. 
Endvidere betyder kvalitetsrapportens opbygning, at der ikke er mulighed for at se nuancerne i, f.eks. 
andelen af gode og dårlige læsere blandt eleverne, men at man blot kan se, om man som skole har nået de 
målsatte 80 %, og at man dermed ikke kan udlede om skolen har opnået 79.9 % eller 25 %, hvorvidt der er 
ordblinde i klassen, osv. Skolebestyrelsen forholder sig derfor skeptisk over for de rapporterede resultater. 
 

Skolens overordnede udvikling 
Mariager Skole har i de sidste år været i en stor transition. Inden for det sidste 1½ år, og dermed siden data 
til indeværende kvalitetsrapport og trivselsundersøgelse er blevet indsamlet, har skolen fået ny skoleleder 
og viceskoleleder, endvidere er næsten 25 % af skolens pædagogiske personale blevet udskiftet. Skolen har 
desuden været nødsaget til at reducere staben flere år i træk. Det har været en turbulent tid, men skolens 
personale har håndteret forandringerne med stor professionalisme, og den nye ledelse har med stor 
faglighed og engagement arbejdet på – blandt andet i samarbejde med skolebestyrelsen – at sætte en klar 
og tydelig fremadrettet vision og strategi for skolen. 
Det er skolebestyrelsens og skolens vision, at Mariager Skole igen skal op i blandt landets bedste skoler, og 
skolens kurs og delstrategier afspejler dette. Dog er der flere parametre, der vanskeliggør denne vision og 
disse afspejles i kvalitetsrapporten.  
 

Økonomi, kvalitet og fysiske rammer 
Kombinationen af faldende børnetal og den nuværende tildelingsmodels beregningsgrundlag betyder, at 
skolens budget er presset. Skolen er udfordret af, at mange årgange fremadrettet består af 30-40 elever, 
hvilket betyder to klasser med mindre end 20 elever i hver. Sådanne klasser koster skolen penge, grundet 
tildelingsmodellens beregningsgrundlag. 
Denne udvikling betyder blandt andet, at kompetencedækningen med nuværende organisering af det 
pædagogiske arbejde bliver udfordret. Når staben bliver mindre, bliver det ganske enkelt sværere at dække 
fagene ind, samtidig med at det bliver sværere at afse personale til efteruddannelse.  
Endvidere er skolens robusthed i forhold til arbejdet med inklusion og differentiering udfordret væsentligt 
grundet økonomien. Skolebestyrelsen bekymres ved, at den nuværende tildelingsmodel har en direkte 
ekskluderende funktion. Mariager Skole vil fremadrettet befinde sig i et dilemma, hvor den er nødsaget til 
at ekskludere elever, som skolen har kompetencer - men ikke midler - til at inkludere, samtidig med at 
skolens budget ikke rækker til at bære omkostningen ved eksklusion. Mariager Skole ekskluderer meget få 
elever, men vi er i bestyrelsen bekymrede for, at dette kan ændre sig markant fremadrettet, da ressourcer 
til ekstra indsatser, så som inklusions-, støtte- og vejledningstimer er stærkt begrænsede. I denne 
sammenhæng spiller det ikke en uvæsentlig rolle, at Mariager Skole årligt tilbagebetaler næsten 800.000 kr. 
af sine inklusionsmidler ud fra en demografisk opgørelse. 
Skolebestyrelsen har grundlæggende svært ved at forstå, at Mariager Skole på den ene side ikke 
kompenseres for den utilstrækkelige finansiering gennem tildelingsmodellen, samtidig med at skolen skal 
tilbagebetale midler på et område, hvor skolen er velfungerende. 



Sidst men ikke mindst vil bestyrelsen gøre opmærksom på, at også SFO’en er hæmmet af de eksisterende 
vilkår. Skolebestyrelsen ærgres over, at SFO’en ikke til fulde kan udfolde sit professionelle potentiale, pga. 
den omfattende reduktion i det pædagogiske personale over de seneste år. Selv om SFO’en ser ud til at gå 
200.000 kr. i minus allerede i 2018, gør personaleressourcerne det ikke muligt i tilstrækkelig grad at benytte 
skolens legeplads og gymnastiksal – som er placeret i den anden ende af skolens matrikel – mange 
eftermiddage er der konkret ikke personale til at børnegruppen kan splittes op. Med andre ord er den 
økonomiske tildeling også på SFO-området ikke tilstrækkelig, når gruppen af børn bliver mindre. 
 

Nye vilkår kræver ny organisering i nye rammer 
Grundet den demografiske og økonomiske udfordring er skolen nødt til at tænke i ny organisering af det 
pædagogiske arbejde - blandt andet ved at lave holdundervisning på tværs af klasser og årgange. Her er 
Mariager Skole udfordret, da skolens fysiske rammer ikke understøtter denne udvikling. Der er derfor 
behov for en markant opgradering af skolens fysiske rammer, så disse kan understøtte en økonomisk 
holdbar løsning og ikke mindst skabe et sundt og inspirerende læringsmiljø for vores børn. Ændring af de 
fysiske rammer er med andre ord et afgørende parameter for, at skolen fremadrettet kan levere høj 
kvalitet i en bæredygtig drift. 
Imidlertid ser skolebestyrelsen, at der ligger et stort potentiale i, at skolens ledelse og medarbejdere 
allerede arbejder konstruktivt med forandringer. Bestyrelsen og ledelsen er fast besluttet på at gøre skolen 
driftsmæssig bæredygtig på trods af de udfordringer, der følger af den demografiske udvikling i Mariager 
samt nuværende og kommende krav til folkeskolen.  
Skolebestyrelsen vil, ud over at tage udgangspunkt i et entydigt økonomisk incitament, opfordre 
kommunen til også at udnytte, at vi her er en skole, der vil gennemføre undervisning på tværs af årgange 
og fag, med projektarbejde og problemløsning i fokus. Bestyrelsen vil sammenhængende hermed opfordre 
til, at kommunen i perioden frem til, at renoveringen/nybygningen bliver en realitet, vil understøtte skolen i 
som minimum at kunne opretholde nuværende kvalitet og udvikling – blandt andet gennem midlertidige 
bygningsmæssige tilpasninger. 
Skolebestyrelsen vil sidst men ikke mindst pege på, at Mariager Skole gennem ovenstående vil kunne danne 
grundlag for inspiration til det videre arbejde med fremtidens skole i kommunen, hvor lærerens og 
pædagogens dagligdag kan blive mere bæredygtig og give mulighed for et langt bedre læringsmiljø for børn 
såvel som fagprofessionelle inden for nuværende økonomiske ramme. 
 

Afsluttende bemærkninger 
Skolebestyrelsen ser denne kvalitetsrapport som en anledning til at få øje på, at Mariager Skole er en god 
skole, der ressource og rammemæssigt er udfordret ud over, hvad der er rimeligt og bæredygtigt – i 
særdeleshed med øje for at skolen samtidig befinder sig midt i en omfattende udvikling, betinget af såvel 
demografi som nye krav til folkeskolen. 
Vi tror på, at Mariager Skole med nuværende momentum i udviklingen kan skabe endnu bedre resultater i 
fremtiden. Men vi vil samtidig gøre opmærksom på, at den nuværende sammensætning af ressourcer, 
rammer og opgaver, set med skolebestyrelsens øjne, ikke vil gøre det muligt at fastholde udviklingen. 
Skolebestyrelsen mener, at det er muligt at sikre et godt børneliv i Mariager – dette kræver dog en rettidig 
indsats fra kommunens side, startende i indeværende skoleår.  
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