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Anmodning om udtalelse om kvalitetsrapport for skoleåret 13/14
I forbindelse med den politiske behandling af kvalitetsrapporterne i marts
2015, skal der indhentes udtalelse fra de enkelte skolers bestyrelser.
Med folkeskolereformen er der sat fokus på mål- og resultatstyring, hvilket
også vil fremgår af rapporterne, der hovedsageligt omhandlerne skolens
målbare resultater. Selv om skoleåret 13/14 ikke var omfattet af
skolereformen, så tager kvalitetsrapporten for skoleåret udgangspunkt i
kravene. Derved kommer skoleåret 13/14 til at være det, som de fremtidige
års resultater bliver vurderet ud fra.
Læsevejledning
I det tilsendte materiale er der 3 forskellige rapporter.




Hovedrapporten, der omhandler det samlede skolevæsen i Hvidovre
kommune
En lokal skolerapport, omhandlende jeres egen skole
En lokal fortrolig rapport, som omhandler resultaterne fra de nationale
test på jeres skole.

I skal lave en samlet udtalelse i forhold til hele det samlede materiale. I skal i
den sammenhæng være opmærksomme på, at materialet i den fortrolige
rapport ikke må offentliggøres. Det betyder, at jeres udtalelse ikke må
indeholde direkte referencer til de faktiske resultater, men I må godt
kommenterer i forhold til den generelle udvikling.
Emner i udtalelsen
Når I udarbejder udtalelsen vil vi gerne have, at I forholder jer til
nedenstående temaer, som er taget fra rapportopbygningen.




Det faglige niveau
Overgang til ungdomsuddannelse
Elevtrivsel, elevfravær og forældretilfredshed

Telefon: 3639 3248
Mobil: 4173 8410
E-mail: vme@hvidovre.dk
www.hvidovre.dk
Dato: 11. januar 2015

I udtalelsen skal I hovedsageligt forhold jer til jeres egen skole og gerne set i
forhold til det samlede skolevæsenet. Udtalelsen må gerne indeholde
overvejelser omkring skolens status og udvikling i forhold til de 3 temaer på
baggrund af rapporterne.
Deadline for udtalelsen
Vi skal have jeres udtalelse senest fredag den 30. januar 2015 kl. 12.
Vi beklager den forholdsvis korte udtalelsesfrist.
Udtalelsen skal sendes til:
bv@hvidovre.dk
att. Mette Baltzer Hansen
med venlig hilsen
Rune Ahlmann Nielsen
Chef for skoler og klubber
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