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1. Indledning 
Kvalitetsrapporten for skolevæsenet har hidtil skulle udarbejdes hvert andet år i henhold til 
folkeskolelovens § 40a. Kvalitetsrapporten har beskrevet skolevæsenets og de enkelte skolers 
niveau i forhold til nationale og lokalt fastsatte mål, vurdering af niveauet og opfølgning herpå og 
opfølgning på tidligere relevante kvalitetsrapporter.  

For skoleåret 2020/21 er det blevet frivilligt for kommunerne om de ønsker at udarbejde 
kvalitetsrapporter, idet der er blevet givet udvidede frihedsgrader. I den forbindelse besluttede 
Byrådet den 16. september 2021, at der ikke skal udarbejdes en kvalitetsrapport som sædvanlig, 
men at der i stedet udarbejdes en anden udgave af kvalitetsrapporten, hvor der følges op på de 
data, der bl.a. er fastsat i udvalgsmålsætningerne, som fremlægges til orientering til Udvalget for 
Skole, Uddannelse og Dagtilbud. Administrationen vil derudover gå i dialog med skolerne med 
opfølgning på udviklingen på de opgjorte områder vedrørende elevernes faglige niveau, trivsel mm. 
Dermed reduceres den administrative sagsgang, der ellers er inkluderet i en almindelig behandling 
af kvalitetsrapporten. Det omfatter behandling af kvalitetsrapporten på 2 Byrådsmøder samt en 
høringsproces, hvor skolebestyrelser mfl. laver udtalelser vedrørende egen skoles resultater. 

I november 2021 har et flertal i Folketinget indgået aftale om at afskaffe kvalitetsrapporter 
fremadrettet, hvilket derfor vil være gældende fra opgørelsen af data for skoleåret 2021/22.  

Data til kvalitetsrapporten indsamles og offentliggøres centralt på uddannelsesstatistik.dk på Børne- 
og Undervisningsministeriets hjemmeside, hvorfra der er åben adgang for alle til at søge 
information og data om skolerne i hele landet. 

Børne- og Undervisningsministeriet har ændret i dataopgørelserne på området, hvilket både betyder 
at der er ændringer i nogle af tallene ift. tidligere kvalitetsrapporter (tendenserne er dog de 
samme) og at der er ændringer i det visuelle udtryk i tabellerne. 
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2. Vurdering af skolevæsenets niveau  
Der ses en stigning i de faglige resultater ved 9. klasseprøverne, som dog er præget af usikkerhed 
grundet de aflyste prøver på grund af Covid-19 situationen. Uanset så giver det flere unge mulighed 
for at starte på en ungdomsuddannelse. 

Samtidig ses en stigende tendens i andelen af unge der påbegynder og gennemfører en 
ungdomsuddannelser. 

En anden faglig indikator er kompetencedækningen i fagene som ligeledes ses at udvikle sig 
positivt. 

Det gælder fortsat for de fleste indikatorer for fagligheden, at de ligger under landsgennemsnittet: 
afgangsprøver i bundne prøvefag, ved andelen af elever der får mindst 2 i dansk og matematik 
samt i forhold til andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse.  

Resultaterne fra trivselsundersøgelsen viser, at eleverne i Halsnæs Kommune trives på samme 
niveau som årene før dog med et lille fald i seneste år og at de trives på et niveau lige under 
landsgennemsnittet.   
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2.1 Karaktergivning ved folkeskolens 9.-klasseprøver 
Opgørelsen af karakterer består af et gennemsnit af alle skoler: 
- Frederiksværk Skole  
- Hundested Skole 
- Magleblik Skole 
- Melby Skole 
- Ølsted Skole 
 
Karaktergennemsnittet omfatter ikke elever fra 10. klasse, der tager en 9. klasseprøve. 
 
Folkeskolerne i Halsnæs Kommune ligger karaktermæssigt under landsgennemsnittet for de bundne 
prøver i hele perioden. I 2020/21 er gennemsnittet i Halsnæs Kommune dog blot 0,1 under 
landsgennemsnittet. 
 
Det bemærkes, at indberettede prøvekarakterer fra skoleåret 2019/2020 er baseret på ophøjede 
standpunktskarakterer grundet aflysningen af folkeskolens prøver som følge af COVID-19. Dette 
forhold gør, at datagrundlaget adskiller sig væsentligt fra de øvrige år. Sammenligninger med andre 
år skal derfor foretages med ekstra varsomhed. 
 
 

 Halsnæs Kommune  
Rækkenavne Gennemsnit - Bundne prøver Antal elever m. karakter i alle bundne prøver 
2018/2019 6,7 233 
2019/2020 6,9 261 
2020/2021 7,8 212 

 
    

Rækkenavne 
Gennemsnit - Bundne prøver 
- Landstal 

Antal elever m. karakter i alle bundne prøver - 
Landstal 

2018/2019 7,4 42.916 
2019/2020 7,4 44.431 
2020/2021 7,9 43.778 

 
Gennemsnittet ved bundne prøver i 2020/21 ligger på samme niveau på tværs af folkeskolerne med 
undtagelse af Frederiksværk Skole, der ligger ca. 2 karakterer under. 
 

 Halsnæs Kommune  
Rækkenavne Gennemsnit - Bundne prøver Antal elever m. karakter i alle bundne prøver 
Folkeskoler   

Frederiksværk Skole 6,2 34 
Hundested Skole 8,2 61 
Magleblik Skole 8,0 40 
Melby Skole 8,2 47 
Ølsted Skole 8,0 32 

 
 
Andelen af elever med mindst 2 i dansk og matematik er steget markant de seneste 2 år for 
folkeskolerne i Halsnæs Kommune, således at det er tæt på samme niveau som 
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landsgennemsnittet. Det har givet mulighed for at flere unge har kunne få adgang til en 
ungdomsuddannelse. 
 
 

Rækkenavne 
Andel elever med mindst 2 i dansk 
og matematik 

Antal elever med mindst 2 i dansk og 
matematik 

2018/2019 79,5 % 217 
2019/2020 92,5 % 248 
2020/2021 92,4 % 207 
 

Rækkenavne 
Andel elever med mindst 2 i dansk 
og matematik - Landstal 

Antal elever med mindst 2 i dansk og 
matematik - Landstal 

2018/2019 92,0 % 41.901 
2019/2020 94,6 % 43.536 
2020/2021 95,0 % 43.693 

 
Ølsted Skole, Hundested Skole og Melby Skole har meget høje andele af elever med mindst 2 i dansk og 
matematik. 
 

Rækkenavne 
Andel elever med mindst 2 i dansk 
og matematik 

Antal elever med mindst 2 i dansk og 
matematik 

Folkeskoler   
Frederiksværk Skole 79,4 % 27 
Hundested Skole 96,9 % 62 
Magleblik Skole 87,2 % 41 
Melby Skole 95,9 % 47 
Ølsted Skole 100,0 % 32 

 
Gennemsnittet ved de bundne prøver i dansk i 9. klasse er steget markant i skoleåret 2020/21. Med 
gennemsnittet på 8,0 er karakteren på samme niveau som landsgennemsnittet. 
 

 Halsnæs  

Rækkenavne Gennemsnit - Dansk bundne prøver 
Antal elever med karakter i alle prøver 
i dansk 

2018/2019 6,4 248 
2019/2020 6,8 264 
2020/2021 8,0 215 

 

    

Rækkenavne 
Gennemsnit - Dansk bundne prøver 
- Landstal 

Antal elever med karakter i alle prøver 
i dansk - Landstal 

2018/2019 7,2 43.963 
2019/2020 7,2 45.305 
2020/2021 8,0 44.576 
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Gennemsnittet ved de bundne prøver i matematik i 9. klasse er ligeledes steget markant dog fordelt 
over 2 skoleår. Gennemsnittet er under landsgennemsnittet, idet der ligeledes har været en 
markant stigning i resultaterne på landsplan. 

 Halsnæs  

Skoleår Gennemsnit - Matematik bundne prøver 
Antal elever med karakter i alle 
prøver i matematik 

2018/2019 5,8 249 
2019/2020 6,8 266 
2020/2021 7,2 219 

 

Skoleår 
Gennemsnit - Matematik bundne prøver - 
Landstal 

Antal elever med karakter i alle 
prøver i matematik - Landstal 

2018/2019 7,0 44.407 
2019/2020 7,4 45.384 
2020/2021 7,7 44.907 
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2.2 Overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse  
Der er en tendens til, at der er en stigende andel af unge fra Halsnæs, der er i gang med en 
ungdomsuddannelse. Der er samtidig en høj andel af de unge fra Halsnæs der fortsat følger 
ungdomsuddannelsen 9 månederne efter 9. klasse. 

Uddannelsesstatus 9 måneder efter 9. klasse 

 Halsnæs  
Rækkenavne Status Andel Status Andel - landsgennemsnit 
2016/2017   

I gang 82,4 % 81,5 % 
Afbrudt 3,8 % 2,3 % 
Ikke påbegyndt 13,7 % 16,1 % 

2017/2018   
I gang 85,7 % 81,3 % 
Ikke påbegyndt 13,7 % 16,2 % 

2018/2019   
I gang 87,4 % 80,4 % 
Ikke påbegyndt 10,4 % 17,0 % 

 

 Halsnæs    

Skoleår Fastholdt i uddannelse 
Frafald i 
uddannelse 

Fastholdt i uddannelse - 
landsgennemsnit 

Frafald i uddannelse 
- landsgennemsnit 

2016/2017 95,5 % 4,5 % 97,2 % 2,8 % 
2017/2018 99,3 %  96,9 %  
2018/2019 97,5 %  96,8 %  

 

Der er en stigende tendens i andelen af unge fra Halsnæs Kommune, der gennemfører en 
ungdomsuddannelse. Samlet ligger andelen dog under landsgennemsnittet. 

 

 Halsnæs  

År 
Komp: Med mindst en 
ungdomsuddannelsekompetence 

Komp: Med mindst en 
ungdomsuddannelsekompetence - landstal 

2017 73,6 % 79,7 % 
2018 77,7 % 80,4 % 
2019 77,6 % 80,1 % 
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2.3 Kompetencedækning 
Målet er, at alle elever i folkeskolen i 2020 skal undervises af lærere, som enten har 
undervisningskompetencer (tidligere linjefag) fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller 
har opnået en tilsvarende faglig kompetence via deres efteruddannelse mv.  
 
Målsætningen om fuld kompetencedækning indeholder alle fag og alle klassetrin og skal gælde på 
kommuneniveau. 
 
Målet var et niveau på mindst 85 pct. i 2016 og mindst 90 pct. i 2018 – opgjort på 
kommuneniveau. 
 
Niveauet for kompetencedækning i Halsnæs Kommune er udtryk for, hvor en stor andel af 
undervisningstimerne der varetages af lærere med linjefagskompetence eller tilsvarende 
kompetencer i det pågældende fag. At have kompetencer svarende til undervisningskompetence 
betyder, at underviseren fx har en efteruddannelse, videreuddannelse, kompetencegivende 
uddannelse eller et længerevarende kursusforløb, der vurderes at give kompetencer svarende til 
undervisningskompetence. Skolens leder må foretage et skøn i denne forbindelse. 
 
De seneste data offentliggjort er fra 2019/20, hvor der ses en markant stigning i 
kompetencedækningen, således at Halsnæs Kommune blot ligger 1,3 %-point under 
landsgennemsnittet. 
 

 Halsnæs  
Skoleår Med kompetence andel Med kompetence andel - landsgennemsnit 
2017/2018 83,2 % 86,7 % 
2018/2019 79,8 % 87,6 % 
2019/2020 87,1 % 88,4 % 

 
På tværs af skolerne er der forskelle heri, hvor særligt Ølsted Skole har en lavere 
kompetencedækningsgrad. 
 
Med kompetence andel  
Afdeling Total 
Frederiksværk Skole 92,0 % 
Hundested Skole 92,2 % 
Magleblik Skole 81,3 % 
Melby Skole 87,5 % 
Unge- og Kulturcenter Halsnæs, 10. klassecenter 100,0 % 
Ølsted Skole (Halsnæs) 74,9 % 

 
En større gruppe lærere har gennemført linjefagsuddannelse i løbet af de seneste skoleår, hvilket 
har medvirket til at hæve kompetencedækningsgraden og forventes at gøre det i de kommende år. 
Samlet er tallene dog meget afhængige af skolernes fagfordeling og den mulige rekruttering af de 
rette lærerkompetencer.  
 
Herudover gennemføres løbende meritlæreruddannelser til enkelte lærere.  
 
Der er afsat kompetenceudviklingsmidler de kommende år, således at endnu flere lærere får 
linjefag og andre kompetenceudviklingsforløb. På den baggrund forventes kompetencedækningen at 
stige de kommende år. 
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Frederiksværk 
Skole 

Hundested 
Skole 

Magleblik 
Skole 

Melby 
Skole 

Ølsted 
Skole 

Billedkunst 100,0 % 28,0 % 61,1 % 100,0 % 61,5 % 
Biologi 45,5 % 100,0 % 100,0 % 70,0 % 100,0 % 
Dansk 100,0 % 96,7 % 85,5 % 100,0 % 91,1 % 
Engelsk 100,0 % 93,8 % 78,6 % 88,9 % 81,8 % 
Fransk 2. fremmedsprog 100,0 % 93,3 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
Fysik/kemi 76,5 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
Geografi 55,6 % 76,9 % 33,3 % 100,0 % 100,0 % 
Historie 72,4 % 62,2 % 92,6 % 75,0 % 70,0 % 
Håndværk og Design 53,3 % 100,0 % 84,6 % 100,0 % 63,2 % 
Idræt 93,8 % 100,0 % 76,3 % 73,8 % 84,2 % 
Kristendomskundskab 83,3 % 70,0 % 66,7 % 65,0 % 13,3 % 
Madkundskab 100,0 % 100,0 % 0,0 % 60,0 % 100,0 % 
Matematik 95,2 % 100,0 % 84,2 % 84,2 % 71,4 % 
Musik 100,0 % 100,0 % 82,6 % 81,8 % 0,0 % 
Natur/teknik 100,0 % 79,4 % 66,7 % 54,2 % 55,0 % 
Samfundsfag 100,0 % 100,0 % 100,0 % 75,0 % 100,0 % 
Tysk 2. fremmedsprog 100,0 % 97,4 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
Total 92,0 % 92,2 % 81,3 % 87,5 % 74,9 % 

 

Halsnæs Kommune ligger højt i kompetencedækningen i flere fag herunder:  Dansk, Engelsk, 
Fransk, Fysik/kemi, Samfundsfag og Tysk.  

Samtidig ligger Halsnæs Kommune lavt i andre fag herunder billedkunst, naturfag og 
kristendomskundskab. 
 
Som det fremgår af ovenstående oversigt, så er det dog med store udsving i fagene fra skole til 
skole, hvor en skole kan være udfordret på kompetencedækning i madkundskab men fint dækket 
ind i musik, hvor det på en anden skole er lige modsat. 
 
Der er en tendens til, at fagene med få timer i indskolingen har en lavere kompetencedækning. 
Dette skyldes sandsynligvis en pædagogisk tradition og prioritering, hvor man har få lærere 
omkring børnene i de små klasser. Det kan som eksempel betyde, at dansklæreren i indskolingen 
også varetager undervisningen i kristendomskundskab uden at have linjefagskompetence heri, 
mens matematiklæreren måske varetager undervisningen i natur/teknik uden at have 
linjefagskompetence heri. I fagene i udskolingen er der en større tradition for faglig specialisering i 
fag som fysik/kemi og samfundsfag. 
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2.4 Resultater af den obligatoriske trivselsmåling  
Trivselsundersøgelsen viser overordnet, at elevernes trivsel i Halsnæs Kommune ligger stabilt dog 
med et lille fald i forhold til de foregående 2 år. Trivslen ligger på 3,6 på en skala fra 1-5, hvor 
landsgennemsnittet er på 3,7.  

 Halsnæs    

Skoleår Samlet Indikatorsvar 
Antal Samlet 
Indikatorsvar 

Samlet Indikatorsvar - 
Landstal 

Antal Samlet Indikatorsvar - 
Landstal 

2018/2019 3,6 1.147 3,7 258.856 
2019/2020 3,7 1.300 3,7 272.143 
2020/2021 3,6 1.236 3,7 273.878 

 
Der er mindre udsving i trivselsresultaterne på folkeskolerne, hvor den er højest på Magleblik Skole 
og Melby Skole (på landsgennemsnittet) og lavest på Ølsted Skole.  
 
 Halsnæs  
Rækkenavne Samlet Indikatorsvar Antal Samlet Indikatorsvar 
Folkeskoler 3,6 1.236 

Frederiksværk Skole 3,6 232 
Hundested Skole 3,6 302 
Magleblik Skole 3,7 314 
Melby Skole 3,7 246 
Ølsted Skole (Halsnæs) 3,4 142 

Specialskoler for børn 3,5 35 
Lillebjerg Skole 3,5 35 

 

Når man ser nærmere på fordelingen af svarene, så viser det et mere nuanceret billede, hvor færre 
(0,4%) svar er i den laveste kategori (1-2), mens der er flere svar i den næstlaveste kategori (2-3). 

Andel Samlet Indikatorsvar Indikator svar     

Skoleår 1 til 2 
2,1 til 
3 

3,1 til 
4 

4,1 til 
5 Hovedtotal 

2018/2019 0,7 % 10,8 % 66,0 % 22,5 % 100,0 % 
2019/2020 0,7 % 9,5 % 60,9 % 28,9 % 100,0 % 
2020/2021 0,4 % 12,6 % 62,6 % 24,4 % 100,0 % 

 

Når man ser på fordelingen af svarene i kategorier fordelt på skolerne, så viser det endnu et lag af 
nuancer, hvor fx de skoler med det højeste gennemsnit har en større andel svar i den laveste 
kategori. Dette er muligt, idet samme skoler har en høj andel af elever der trives godt. På de skoler 
med det laveste gennemsnit ses andelen af elever, der svarer i den højeste kategori at være lavere 
end på de øvrige skoler. Det giver et billede af at skolerne har behov for forskellige indsatser med 
henblik på at styrke trivslen på den lokale folkeskole. 
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Andel Samlet Indikatorsvar      

Rækkenavne 1 til 2 
2,1 til 
3 

3,1 til 
4 

4,1 til 
5 Hovedtotal 

Folkeskoler 0,4 % 12,6 % 62,6 % 24,4 % 100,0 % 
Frederiksværk Skole  12,5 % 62,5 % 25,0 % 100,0 % 
Hundested Skole 1,0 % 15,6 % 59,3 % 24,2 % 100,0 % 
Magleblik Skole 0,3 % 11,1 % 62,1 % 26,4 % 100,0 % 
Melby Skole  4,9 % 65,9 % 29,3 % 100,0 % 
Ølsted Skole (Halsnæs) 0,7 % 23,2 % 65,5 % 10,6 % 100,0 % 

Specialskoler for børn  22,9 % 60,0 % 17,1 % 100,0 % 
Lillebjerg Skole  22,9 % 60,0 % 17,1 % 100,0 % 
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2.5 Inklusion 
Der var tidligere en national målsætning om, at 96 % af børnene skal være inkluderet i den almene 
undervisning ved udgangen af 2015. Denne målsætning er ikke længere gældende, men kan 
alligevel tages i betragtning, når data på området belyses. 

På landsplan er der svag faldende tendens i andelen af elever, der inkluderes i almenmiljøet (ca. 
94%). Det er en tendens der ligeledes ses at være i Halsnæs Kommune, hvor faldet dog er større, 
således at der er færre elever i almenmiljøet (93%) på folkeskolerne. 

Nedenstående tabel viser andelen af elever, der modtager undervisning i den almene undervisning 
(Inklusiongraden) for elever på institutioner i Halsnæs Kommune de seneste tre skoleår. 

Inklusionsgraden beskriver, hvor stor en andel af eleverne der modtager undervisning i den almene 
undervisning. Det vil sige elever, som ikke modtager segregeret specialundervisning på 
specialskoler, interne skoler i dagbehandlingstilbud og behandlingshjem samt i specialklasser på 
folkeskoler eller kommunale ungdomsskoler. 

Rækkenavne Inklusionsgrad Inklusionsgrad - landsgennemsnit 
2018/2019 96,6 % 94,5 % 
2019/2020 95,7 % 94,2 % 
2020/2021 93,0 % 94,1 % 

 

Nedenstående tabel viser andelen af elever, der modtager undervisning i den almene undervisning 
(Inklusiongraden) for elever med bopæl i den valgte kommune de seneste tre skoleår. 

Tabellen viser en væsentligt lavere inklusionsgrad for Halsnæs Kommune, idet der her er taget 
højde for at der visiteres til specialundervisningstilbud i andre kommuner. 
 
Rækkenavne Inklusionsgrad Inklusionsgrad – landsgennemsnit 
2018/2019 93,7 % 94,5 % 
2019/2020 92,7 % 94,2 % 
2020/2021 90,6 % 94,1 % 

 
I første halvår af 2021 blev der gennemført en undersøgelse af specialundervisningsområdet mm. i 
Halsnæs Kommune ved PwC, som viste at andelen af visiterede til specialtilbud i andre kommuner 
var stabil, samtidig med en markant stigning i andelen af visiterede elever til specialtilbud på 
folkeskolerne i Halsnæs Kommune med oprettelse af flere basepladser og Næs-klasser. Opgørelsen 
fra Undervisningsministeriet i ovenstående tabeller bekræfter denne udvikling.


