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tema: gode karakterer

 n Folkeskolerne i Vejle Kommune  skal have et fagligt løft. 27 millioner kroner 
er afsat de kommende fire år, og målet er blandt andet bedre karakterer.

 n Men hvordan sikrer man , at eleverne får gode karakterer? Vi har besøgt 
Kirstine Seligmanns Skole, som i 2014 scorede det højeste gennemsnit i Vejle. 

karakterskalaen
Folkeskolens karakterskala går 
fra -3 til 12, og de enkelte karak-
terer betyder følgende:
12: Fremragende præstation.
10: Fortrinlig præstation.
7: God præstation.
4: Jævn præstation.
02: Tilstrækkelig præstation.
00: Utilstrækkelig præstation.
-3: Ringe præstation.

  

karakterer
 n På Undervisningsministeriets 

hjemmeside kan man se karak-
tererne fra skolernes afgangs-
prøver i 2014. Det gav følgende 
karaktergennemsnit for de 
bundne prøvefag for 9. klasse  
i Vejle Kommune. Listen inde-
holder folkeskoler samt privat- 
og friskoler i kommunen. Sidst-
nævnte er fremhævet med fed.

Kirs. Seligmanns Skole:  8,5
Sct. Norberts Skole:  8,1
Lukas-Skolen:  8,0 
Balle Friskole:  8,0
Englystskolen:  7,7
Vinding Skole:  7,4
Kirkebakkeskolen:  7,0
Hældagerskolen:  7,0
Vejle Friskole: 7,0
Karlskov Friskole:  7,0
Egtved Skole:  6,8
Mølholm Skole:  6,8
Øster Starup Skole:  6,8
Firehøjeskolen:  6,8
Søndermarksskolen:  6,7
Petersmindeskolen:  6,6
Bredagerskolen:  6,6
Bredsten-Gadbjerg Skole:  6,5
Fælleshåbsskolen:  6,5
Smidstrup-Skærup Skole:  6,5
Thyregod Skole:  6,2
Firkløverskolen:  6,0
Novaskolen:  5,9
Ødsted Skole:  5,8
Vejle Midtbyskole:  5,2
Gennemsnittet for hele  
kommunen:  6,5
Landsgennemsnit:  6,7

 n Grejs Friskole og Steiner 
Skolen i Vejle havde ingen af-
gangselever i 2014. Vejle Pri-
vatskole, Jelling Friskole, 
Hedegård Friskole og Bred-
balle Privatskole havde ingen 
9. klasses elever i 2014.

 n De bundne prøvefag for 9. 
klasse er: Skriftlig og mundtlig 
dansk, skriftlig matematik, 
mundtlig engelsk og mundtlig 
fysik/kemi. 

 

Faste rammer og 
frihed er to vigtige 
principper på 
Kirstine Selig-
manns Skole, som 
har Vejles højeste 
karaktersnit

Af Klaus Madsen
klma@vafo.dk

vejle - Den private Kirstine 
Seligmanns Skole ligger højt 
på ranglisten, når det hand-
ler om karakterer. Nummer 

ét i Vejle og nummer 21 i lan-
det med 8,5 i snit for 2014.

Det er skoleleder Tommy 
Kristensen tilfreds med, 
men han bruger ikke meget 
energi på det i hverdagen.

- Det fylder ingenting. Vi 
fokuserer ikke på det på no-
gen måde. Karakterer er jo 
bare et tal, siger han.

Ro i klassen
Hverdagen i de gamle byg-
ninger på Herslebsgade by-
der både på frihed og faste 
rammer for de 530 elever. 

- Vi har nogle forventnin-
ger til eleverne. Der skal væ-

re en mulighed for, at de kan 
lære det, læreren lægger 
frem. Sådan er det ikke alle 
steder. Der  skal være ro i 
klassen. De skal være velfor-
beredte, de skal have mad-
pakke med, de skal have 
spist om morgenen og være 
veludhvilede. Det er nogle 
at de ting, som betyder, at 
man kan modtage undervis-
ning, siger Tommy Kristen-
sen og tilføjer. 

- Eleverne skal fungere in-
den for nogle strukturer og 
rammer. Det har de det godt 
med. De har frihed inden for 
rammen, og de behøver ikke 

hele tiden søge grænsen. 
Det vigtigste for ham er, at 

skolen kan løfte eleverne 
fagligt. Det sker blandt an-
det med niveaudelt under-
visning i de ældste klasser i 
engelsk, tysk, matevmatik 
og fysik. 

Frihed for elever,  
forældre og lærere
Frihed er også et vigtigt be-
greb for skolelederen. For-
ældrene har valgt skolen 
som et alternativ til folke-
skolen. Lærerne har - mod-
sat i folkeskolen - frihed til at 
forberede sig, når det passer 

dem, og hvor det passer 
dem. 

Friheden gælder også ele-
vernes lektiearbejde. Skolen 
oprettede lektiecaféer for et 
par år siden, men droppede 
dem igen. 

- Eleverne skal ikke sidde 
her hele dagen, og de kan 
lave lektier, når det passer 
dem. De elever, der vil få ud-
bytte af lektiecaféen er også 
dem, der er på hårdt arbej-
de hele dagen. Vi vil ikke 
også sende dem på overar-
bejde i lektiecaféen, forkla-
rer Tommy Kristensen.

Som leder af en privat sko-

vi forventer, eleverne er v

9. klasses elever på Kirstine Seligmanns 
Skole fanget i en engelsktime. Eleverne  
på den private skole midt i Vejle får  
hvert år gode karakterer ved  
folkeskolens afgangsprøve.  



”Vi kan se, vi har et hængeparti, når det 
handler om karakterer.”

Dan Skjerning (S), formanD for børne- og familieuDvalget
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Sådan er Skolerne 
rangeret i Vejle

 n 1382 skoler  i Danmark kom 
med på Cepos’ rangliste for un-
dervisningseffekt. Herunder ses 
placeringen for privat- og folke-
skoler i Vejle Kommune.

21. Kirs. Seligmanns Skole:  0,8
51. Englystskolen:  0,7
115. Øster Starup Skole:  0,5
169. Sct. Norberts Skole:  0,4
252. Lukas-Skolen:  0,3 
364. Søndermarksskolen:  0,2
488. Egtved Skole:  0,1
488. Firehøjeskolen:  0,1
488. Thyregod Skole:  0,1
488. Vinding Skole:  0,1
488. Karlskov Friskole:  0,1
628. Hældagerskolen:  0,0
628. Novaskolen:  0,0
628. Balle Friskole:  0,0
780. Kirkebakkeskolen:  -0,1
913. Breds.-Gadbjerg Skole:  -0,2
913. Smidst.-Skærup Skole:  -0,2
913. Vejle Friskole:  -0,2
1045. Bredagerskolen:  -0,3
1045. Firkløverskolen:  -0,3
1123. Mølholm Skole:  -0,4
1123. Petersmindeskolen:  -0,4
1209. Fælleshåbsskolen:  -0,5
1209. Vejle Midtbyskole:  -0.5
1209. Ødsted Skole:  -0,5

 n Forklaring:  Kirstine  
Seligmanns Skole har tallet 0,8, 
da skolen har løftet elevernes 
karakterer 0,8 højere end  
ventet i forhold til elevernes 
økonomiske og sociale bag-
grund.
Tallene findes på cepos.dk.

 

landetS bedSte Skoler
 n Tænketanken Cepos offentliggjorde i august en rangliste 

over de danske skolers undervisningseffekt. Det vil sige, hvordan 
elever klarer sig i forhold til deres økonomiske og sociale baggrund. 

 n Herunder ses en oversigt over de bedste kommuner og andre 
udvalgte kommuner. Ranglisten er baseret på karaktererne  
i 9. klasses afgangseksamen i 2014. Herning ligger øverst og har  
løftet eleverne 0,417 karakterpoint højere end forventet. 
1. Herning:  0,417
2. Nyborg:  0,326
3. Skive:  0,313
4. Kolding:  0,264
5. Solrød:  0.258
15. Fredericia:  0,196
20. Horsens:  0,143
31. Billund:  0,095
49. Middelfart:  0,024
74. Hedensted:  -0,085
75. Vejle:  -0,089

 

Vejle kommunes folkeskoler har  klaret sig godt på mange områ-
der. Men det har haltet med karaktererne, erkender Dan Skjerning, 
formand for børne- og familieudvalget. Derfor sættes der ind på 
området.  Arkivfoto

erne er velforberedte
le har han mulighed for at 
sige farvel til elever. Det sker 
sjældent. Men det er sket, at 
forældre efter dialog med 
skolen finder ud af, at skole-
tilbuddet på Herslebsgade 
ikke er det rette for  eleven. 

Spørgmålet er så, om Kir-
stine Seligmanns Skole er en 
skole for stræbere, men det 
afviser lederen. 

- Nej, men det er tilladt for 
eleverne at arbejde for det. 
Vi starter med et nyt spor i 7. 
klasse hvert år. Vi har hørt 
fra nogle af de elever, vi har 
fået fra folkeskolen, som fak-
tisk gerne ville arbejde, at de 

blev drillet med det i folke-
skolen. Her bliver der set op 
til dem, siger Tommy Kri-
stensen.

Hænger sammen  
med trivsel
Han satser på, at skolen også 
fremover opnår gode karak-
terer. Han ser det som et 
tegn på, at eleverne har det 
godt. 

- Hvis ikke en elev trives, 
kan eleven heller ikke få hø-
je karakterer. Så høje karak-
terer siger også noget om 
trivselen. Det hænger sam-
men, siger han. 

eleverne skal være  klar til at modtage undervisning, når de kom-
mer i skole, siger skoleleder tommy kristensen fra kirstine Selig-
manns Skole.  

Målrettet indsats 
efter canadisk 
model skal give 
fremgang

Af Klaus Madsen
klma@vafo.dk

Vejle - En målrettet indsats 
skal give bedre karakterer til 
Vejle Kommunes folkeskole-
elever.

Indsatsen er et af de første 
initiativer, efter at byrådet 
har afsat 27 millioner kroner 
de næste fire år til et fagligt 
løft i folkeskolen. 

- Vi har klaret os godt på 
mange parametre, men ikke 
på karaktererne, så det må 
vi tage alvorligt, siger Dan 
Skjerning (S), som er for-
mand for børne- og familie-
udvalget.

Nummer 75 i landet
Tænketanken CEPOS offent-
liggjorde i august en rangli-
ste over landets bedste sko-
ler. 

På kommune-ranglisten 
var Vejle nummer 75 af lan-
dets 98 kommuner. Rangli-
sten er baseret på 9. klasses 
elevernes afgangseksamen i 
2014 og måler, hvordan ele-
verne klarer sig i forhold til 
deres økonomiske og socia-
le baggrund. 

- CEPOS-listen og andre 
karakterlister er lidt enøje-
de, da de udelukkende foku-
serer på karakterer. Vi er 
også kåret til den mest elev-
venlige kommune, og vi har 
meget flotte resultater i for-
hold til innovation og iværk-

sætteri. Men vi kan se, vi har 
et hængeparti, når det hand-
ler om karakterer, siger Dan 
Skjerning.

Inspiration fra Canada
I foråret var politikerne fra 
børne- og familieudvalget 
på studietur i Ontario. I den 
canadiske provins er det lyk-
kedes at løfte eleverne fag-
ligt, og dele af den canadi-
ske model skal indføres i 
Vejle Kommune. 

Hvis en skole generelt har 
lave karakterer, stilles der 
krav om forbedringer. Til 
gengæld får skolen også støt-
te til at nå målene. Som man 
siger i Canada: Pressure, sup-
port, support, support. 

- Det kan man gøre ved at 
trække på erfaringer fra an-
dre skoler, som gør det godt. 
Det kan også være udvikling 
af personalet. For nogle år 
siden lavede vi et stor læse-

initiativ, som gav rigtigt go-
de resultater. På det område 
ligger vi godt i dag. Her kan 
vi kigge på, hvad vi gjorde 
godt dengang, siger Dan 
Skjerning.

A.P. Møller-fonden done-
rede i 2013 én milliard kro-
ner til blandt andet efterud-
dannelse af lærere i den 
danske folkeskole. Det skal 
Vejle Kommune i højere 
grad benytte sig af.

- Den Maersk-milliard ko-
ster 12 milliarder for hele fol-
keskolen. Det kræver nem-
lig, at man sætter afløsere  
ind i stedet for alle dem, der 
er af sted. Skolerne har ikke 
haft penge til at sende dem 
af sted, og vi vil helt givet 
bruge nogle af pengene til 
det, siger Dan Skjerning.

Vejle Kommunes folkesko-
ler får 12 millioner i 2016 og 
fem millioner i 2017, 2018 og 
2019 til det faglige løft.

vejles skoleelever skal have 
bedre karakterer
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