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HVAD SKAL KVALITETSRAPPORTEN BRUGES TIL?

Kvalitetsrapporten er et evalueringsværktøj, hvori den enkelte skole evaluerer det forgangne 
skoleår. Kvalitetsrapporten indeholder en opfølgning på de mål, der blev sat i forrige skoleårs 
kvalitetsrapport samt en kvalitativ beskrivelse af, hvilke indsatser der er foretaget for at opfylde 
målet. 
Derudover indeholder kvalitetsrapporten i henhold til lovgivningen en kvantitativ redegørelse for 
resultater af trintest, afgangsprøver, undervisningstimer med mere. 
Kvalitetsrapporten skal give kommunalbestyrelsen et grundlag for, at vurdere niveauet og kvaliteten 
af kommunens skolevæsen og gøre det muligt at iværksætte eventuelle initiativer på baggrund af 
kvalitetsrapportens beskrivelser og resultater. 

INDLEDNING: 



Kapisillit Atuarfiat er en lille skole med 4 elever ,1 lærer samt en vikar.

I fagene matematik, dansk og engelsk skulle der have været støtte i undervisningen til Kapisillit 
Atuarfiat fra ASK gennem fjernundervisning. Men pga. teknisk fejl siden august måned har der ikke 
været forbindelse på trods af forsøg på at tænde og slukke på de tekniske hjælpemidler. 
Håbet er, at der fra næste skoleår vil være mere stabile tekniske hjælpemidler.

Jeg har været alene indtil en vikar tog nogle af timerne, det er rart at have en medarbejder.



TRINTEST
Trintestene kan ikke medtages på grund af for få elever



UNDERVISNINGSTID PLANLAGTE OG GENNEMFØRTE TIMER 

 Planlagte lærertimer Planlagte elevtimer

Yngstetrin   

Mellemtrin  1316  700

Ældstetrin   

 Gennemførte lærertimer Gennemførte elevtimer

Yngstetrin   

Mellemtrin  1316  700

Ældstetrin   

Alle timerne er blevet fuldført.



ELEVERNES FAGLIGHED 

Mål og resultater for skoleåret 2017/18 

 Vi har sat dansk tale og forståelse som et mål.

Vi har arbejdet med målet ved hjælp af samarbejde med forældrene, og ved uddeling af 
hjemmeopgaver til eleverne.

 At resultaterne fra trintesten er over 50 %

Målet for at øge trintestresultaterne er sket ved hjælp af samarbejde med forældrene, sætte mål for 
eleverne og have samtaler med korte mellemrum.

Mål for skoleåret 2018/19



ELEVERNES TRIVSEL

Mål og resultater for skoleåret 2017/18

I foregående kvalitetsrapport var målet for elevernes trivsel følgende: 

 Glade og trygge elever, der føler at de har opnået noget.

Det lykkedes for nogle af eleverne, men ikke for dem, der rejser ud og kommer tilbage.

På skolen sker der sjældent mobning, men hvis det endelig sker, løser vi det i fællesskab ved at tale 
om det. 

Mål for skoleåret 2018/19



LÆRERENS TRIVSEL OG FAGLIGHED

Da jeg arbejder helt alene her som lærer, er det svært at arbejde med lærerenes trivsel. Jeg forsøger 
at arbejde med munterhed og vilje, hvilket er min styrke her.

Min faglighed har jeg desværre ikke så meget mulighed for at udvikle, hvis ikke jeg læser mig frem 
til noget på nettet. Grundet til det er, at jeg er meget alene her og ingen tilbudte kurser.



SKOLEBESTYRELSENS UDTALELSE

Forældrerepræsentanterne har ikke noget imod undervisningensforløbene.

ELEVRÅDETS UDTALELSE

Vi elsker undervisningerne og har et godt udbytte af det.


