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Susåskolens ledelse er kendetegnet af stor stabilitet, godt teamarbejde og ambitiøse mål for 

kontinuerligt at ville løfte skolens faglige niveau og udvikle læringskulturen for både elever og 

professionelle. Skolen har velbeskrevne strategier for den pædagogiske udvikling, der med god 

evidens bygger oven på Læringsløftet, og samtidig gives der god plads og opbakning til 

udviklingsambitioner fra alle i organisationen. I skolens professionelle læringsfællesskaber 

styrkes de didaktiske drøftelser, hvor feedbackerne fra skolens læringsagenter også har en 

professionelt lærende effekt. 

Skolen har gennem flere år haft stabil fremgang i sprogvurderingerne, men procenttallet for 

elever i generel indsats er i år faldet til 74%. Det kommunale gennemsnit er til sammenligning 

faldet fra 76% til 69%, hvilket væsentligst tilskrives ændrede centrale vurderingskriterier. Det 

sproglige løft igennem børnehaveklassen giver tilfredsstillende revurderingsresultater. 

Samarbejdet med dagtilbud om den sproglige udvikling er sat på gode skinner og udvikler sig 

systematisk og analytisk. 

Afd. Holsted er i mål med 2020-målene med 95% sikre læsere i de kommunale læsetest på 1. 

og 3. klasstrin, mens resultaterne for afd. Herlufmagle i 1.kl. og for afd. Glumsø for 3.kl. ikke 

lever op til det forventede.  Indsatser for at løfte læseresultaterne i de to indskolinger og 

mellemtrin er iværksat og følges nøje, og læsevejleder er ansat. 

Skolen øvrige faglige resultater ligger inden for det forventelige med resultater, der på steder 

er signifikant både positive og negative. Afd. Holsted ser ud til både at løfte top og mindske 

bunden i de faglige resultater i løbet af skoletiden, hvilket er glædeligt. Afgangsprøverne er 

dykket en smule fra 7,4 i gennemsnit på de bundne prøvefag til 7,2 på afd. Holsted og fra 7,1 

til 7,0 på afd. Glumsø. Men der er tidlig og resolut vurdering og analyse af resultaterne, så 

systematiske indsatser kan iværksættes. 

Elevernes fremmøde er højt på 95,06% og meget tæt på 2020-målene og landsgennemsnittet 

på 95,12%. Ligeledes ligger personalets fremmøde absolut tilfredsstillende på 95,94%, hvilket 

er pænt under det kommunale fravær på 5,5% . Skolens APV har nu en tilfredsgrad på 70% 

mod 60,6% i 2016, og her er det især afd. Helufmagle, der går pænt frem. Elevernes 

trivselsundersøgelse viser tilbagegang på 0,1-0,2 i ”støtte og inspiration” på alle tre afdelinger, 

på afd. Herlufmagle er der ligeledes tilbagegang på både ”social og faglig trivsel”. Afd. Holsted 

viser fremgang på ”ro or orden”. Samlet set ligger skolen dog pænt på det kommunale niveau, 

som også er landsgennemsnittet.  

Susåskolen har kommunens højeste inklusionsprocent på 94,83%, hvor det kommunale 

gennemsnit p.t. ligger på 92,97%, og der arbejdes fortsat med implementering af handleplan 

for vellykket inklusion, hvilket giver holdbare visitationer. 

Uddannelsesparathedsvurderingerne på 8.klassetrin fra december 2018 er med kun 16,2% 

ikke-udddanelsesparate meget glædeligt markant bedre end vurderingen fra december 2017, 

som viste 33,3% ikke-uddannelsesparate. Ligeledes er sidste års 22,78% ikke-uddannelses-

parate 8. klasser løftet, så der p.t. på 9. klassetrin ”kun” er 10% af eleverne, der i et tæt 

samarbejde skal indgå i en fortsat fokuseret indsats for at blive parate til at kunne gennemføre 

en ungdomsuddannelse. Der er tidlig opmærksomhed på elever, der måske ikke kan klare 02-

kravet i dansk og matematik. Både afd.Glumsø med 92,8% elever og afd. Holsted med 90,1%,  



 
 

der i 17/18 klarede 02-kravet, ligger klart over det kommunale snit på 86,5% og det nationale 

på 89,6%. 

 

Fremtidige indsatser, som skolen skal arbejde med: 

• Prioritere tid til pædagogiske ledelse tæt på med cykliske opfølgninger på viden om 

progressioner og effekt af pædagogiske tiltag. Fortsætte udviklingen om 

læringsfremmende brug af data - kvalitativ som kvantitativ - i ledelsesteamet og i den 

distribuerede ledelse sammen med skolens ressourcepersoner og medarbejdere.  

• Opmærksomhed på: - at engelskkarakterer er høje ift. øvrige bundne prøvefag, men 

længst fra landsgennemsnittet, - at læseindsatser giver tilfredsstillende progressioner, 

at undersøge den store forskel i drengenes og pigernes afgangsprøvekarakterer - og at 

udfolde værktøjer fra handleplan for inklusion og fra kurser i Læringsløftet til at 

fastholde alle elever i et godt skoleforløb  

• Formativ anvendelse af testresultater 

• Ambitioner for at tilpasse og tilrettelægge undervisning, så endnu flere end de 

nuværende godt 90% vil klare 02-kravet i både dansk og matematik 
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