
Det kommunale tilsyn 2021/22 
Vejlefjordskolen har gennem mange år haft et glimrende samarbejde om et årligt eksternt tilsyn, som blev gennemført af den kommunalt udpegede 

tilsynsførende.  

Tilsynsrapporterne har år efter år konkluderet, at Vejlefjordskolens undervisning og resultater står mål med det, der almindeligvis kræves i 

folkeskolen. Det er også den overordnede konklusion på dette års rapport.  

Hvad angår resultaterne ved sidste års afgangsprøver ligger de imidlertid under resultaterne for tidligere års afgangshold. Den tilsynsførende påpeger, 

at der derfor opstår et spænd mellem den ellers generelt gode og kvalitative undervisning, der blev observeret rundt omkring i klasseværelserne, og 

gennemsnitskaraktererne opnået ved afgangsprøverne.  

Den tilsynsførendes observation giver anledning til at komme med en række anbefalinger, der må betegnes som gode for enhver underviser at 

iagttage. Skolen finder dog anledning til at påpege en række mangler i forhold til de statistiske metoder, der er blevet anvendt i forbindelse med nogle 

af rapportens konklusioner. Se nederst for et link til tilsynsrapporten. 

Tendenser skal være statistisk velfunderede for at være gældende 

Datagrundlaget er meget smalt og derfor usikkert, når der kun er tale om et gennemsnit for en enkelt endda mindre klasse, som det er tilfældet på 

Vejlefjordskolen. Hvis en stor skole fx har 5 afgangsklasser vil en gennemsnitsbetragtning kun give relativt små udsving fra år til år, også selv om der 

måske skulle være en af klasserne, som fik lave karakterer ved afgangsprøverne. Det vil være sandsynligt, at en anden klasse måske præsterede lidt 

over gennemsnittet og derfor kunne opveje det lavere resultat for den lavest præsterende klasse. Store skoler vil derfor ikke opleve væsentlige 

udsving i karaktergennemsnittet fra år til år. Det kan dog lettere ske for en mindre skole, der måske kun har ét spor, at gennemsnittet for 

afgangsholdet et enkelt år bliver lavere end sædvanligt.  

Vigtigt at kigge på flere års resultater 

For at opnå en vis statistisk sikkerhed for en skoles gennemsnitlige præstationer, vil det derfor give et mere retvisende billede at kigge på flere års 

resultater. Nedenstående grafik viser Vejlefjordskolens resultater for de sidste 5 år sammenlignet med resultaterne for alle Hedensted Kommunes 

skoler. Her kan man, som den tilsynsførende påpeger, ganske rigtigt se, at eleverne på Vejlefjordskolen 2021 fik lavere karakterer end kommunens 

andre afgangselever. Samtidig bliver det også tydeligt, at Vejlefjords elever de foregående 4 år præsterede bedre end eleverne på kommunens øvrige 

skoler.  

Vi ville naturligvis gerne, at det var gået vores elever bedre til eksamen sidste år, men vi ved, at en del af vores elever netop det år havde en række 

udfordringer, der gjorde, at de gennemsnitligt set ikke var i stand til at præstere på samme faglige niveau som gennemsnittet af elever i kommunens 

øvrige skoler. Det er dog ikke ensbetydende med, at de ikke gjorde deres bedste, eller at de skulle have modtaget mangelfuld undervisning.  



 

 

 

Man skal også tage hensyn til den socioøkonomiske reference 

Når man i Danmark sammenligner elever og deres resultater med hinanden, ved man, at elevernes sociale og økonomiske baggrund også har en vis 

gennemsnitlig indflydelse på deres skolemæssige præstationer.  

Grafen herunder konkluderer, at Vejlefjordskolens elever selv sidste år, hvor de ikke fik lige så gode karakterer som tidligere år, også befandt sig inden 

for det spænd, der kunne forventes af dem, altså at de lå ”på niveau”. Når de trods mindre gode resultater alligevel kan siges at ligge på niveau, så 

skyldes det, at netop denne gruppe elever måtte forventes at præstere lavere, fordi de socialt og økonomisk kom fra familier, hvor det for nogles 

vedkommende kunne forventes at give sig udslag i lidt lavere skolemæssige præstationer.  

Det siger naturligvis ikke noget om, at disse familier ikke skulle være rigtig ”gode familier”, for det var de bestemt, blot at nogle af børnene måtte 

forventes at få det svært med at præstere skolemæssigt helt på niveau med gennemsnittet. På Vejlefjordskolen var vi naturligvis lige så glade for 

sidste års børn og forældre, som vi altid er.  



 



Den socioøkonomiske reference skifter fra år til år 

Sidste skoleår (2020/2021) var et atypisk år, fordi det var et af de to ”Corona-år”, vi har haft indtil nu. På et almindeligt år vil den socioøkonomiske 

reference også blive beregnet enkeltvis på alle de bundne prøver. Herunder kan man se, hvordan det normalt bliver vist. Af grafen fremgår det igen, 

at Vejlefjordskolen præsterer ”på niveau”, også når det gælder de enkelte fag. Dog var vi heldige lige det år, at vores elever i fællesprøven præsterede 

over forventet (se nederst til højre), så det var et særlig godt år. Den hvide prik viser landsgennemsnittet for det forventede gennemsnit.  

 



Overgangsfrekvensen til ungdomsuddannelser er generelt høj på Vejlefjordskolen 

Den tilsynsførende uddyber i en kommentar i sin rapport, at Vejlefjordskolens elever ikke får de samme muligheder for at overgå til en 

ungdomsuddannelse, som andre unge i Danmark, medmindre vi får rettet op på det lave karakterniveau. Vi mener, at denne konklusion er bygget på 

et for smalt datagrundlag og derfor er direkte misvisende. Faktisk er der generelt flere elever fra Vejlefjordskolen, der overgår til en 

ungdomsuddannelse end fra Hedensted Kommunes skoler.  

Det giver sig selv, at de elever, som sidste år trak gennemsnittet væsentligt ned, kan få vanskeligt ved at klare sig lige godt på alle slags 

ungdomsuddannelser. Det forholder sig dog sådan, at en stor del af de unge i denne relativt lille klasse, faktisk vil have mulighed for at komme ind på 

en ungdomsuddannelse og klare sig fornuftigt. De fagligt dygtige elever, som trak gennemsnittet op, vil selvfølgelig klare sig aldeles glimrende.  

 



Ovenstående grafik viser, at Vejlefjordskolen 6 ud af de 7 viste år, ligger over eller på niveau med overgangsfrekvensen for Hedensted Kommunes 

skoler. Når vi får resultatet af overgangsfrekvensen for eleverne fra sidste år med, må vi formode, at vi lige for det år vil ligge under niveauet for 

kommunen. Det ændrer dog ikke på det generelle billede af, at Vejlefjordskolen ligger pænt i svinget, når det gælder overgangen til 

ungdomsuddannelser.  

Vigtigt at tilsynet tager hensyn til alle skolens klasser 

Den tungeste anke angår dog tilsynets ensidige vægtlægning på afgangsklassens resultater. Vi mener, at det er tilsynets opgave at vurdere, om 

standpunkterne for alle klasser på de angivne fagområder står mål med det, man almindeligvis forventer at finde i folkeskolen. Vi kan ikke se, at der er 

foretaget en vurdering af andre årgange end afgangsklassen. Det er en alvorlig mangel, der kun understøtter opfattelsen af, at tilsynet har været 

ensidigt og har anvendt en kritisabel fremgangsmåde. 

 

https://tilsynsportalen.uvm.dk/service/api/Supervisor/GetSupervionStatementByReportId?SupervisionReportId=2597 

 

https://tilsynsportalen.uvm.dk/service/api/Supervisor/GetSupervionStatementByReportId?SupervisionReportId=2597

