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INDLEDNING
Skolens indsatsområder
Skolen arbejder fortsat med en langsigtet strategi som er beskrevet i virksomhedsplanen ”Ny ASK
2016-2019”.
Der er fortsat fokus på at styrke samarbejdskulturen og trivsel blandt lærerne som et grundlag for
både at udvikle fagligheden og nedbringe sygefravær. Samarbejdet mellem lærerne omkring faglig
udvikling har taget form gennem skoleåret og alle lærere har bidraget til arbejde med skolens 3
indsatsområder indenfor læsning, matematik i anvendelse samt ny pædagogik for almindelig
specialundervisning.
I det første år med virksomhedsplanen i skoleåret 2016-2017 skete der en markant forbedring af
skolens resultater, både med hensyn til elevernes karakterer til afgangsprøven, andel af elever der
går videre i uddannelse eller beskæftigelse samt sygefravær blandt personale.
I dette 2. år med virksomhedsplanen i skoleåret 2017-2018 er der sket et lille fald i forhold til 2017
niveau med hensyn til karakterer samt sygefravær blandt personale.
Udfordringerne
Blandt skolens personale opleves det som en generel udfordring at skabe optimale læringsmiljøer
for alle elever. Det er en kompliceret opgave at tage hånd om alle elevers sociale, faglige,
emotionelle og personlige behov, herunder også elever med særlige behov. Der er derfor et behov
for mere viden og flere værktøjer samt kendskab til nyeste metoder indenfor området pædagogik
og didaktik, særligt specialpædagogik.
Resultaterne fra den Nationale sundhedsundersøgelse HBSC 2018 peger på nogle bekymrende tal
vedrørende skolens elever. Et stort antal elever begynder at ryge og drikke alkohol tidligt, har tidlig
seksuel debut og et bekymrende antal elever oplever angst, depression og ensomhed. Vi må
erkende, at en stor andel af skolens elever er meget sårbare, og det kan vi genkende i hverdagen,
således at en del elever først og fremmest skal have håndteret personlige problemer, før der er
overskud til at yde noget fagligt i skolen. Derfor arbejder lærere og socialrådgiver også med fokus
på elevernes personlige udvikling, og tager det alvorligt, at eleverne har brug for omsorg i skolen.
En stor andel af elever svarer i sundhedsundersøgelsen, at de har stor tillid til skolen og lærerne,
som et sted, der skaber trygge rammer.
Tal fra Grønlandsk statistik viser, at uddannelsesniveauet blandt forældre til elever på ASK er en
del lavere end de andre skoler i Nuuk by. Det billede kan genkendes i hverdagen, hvor vi må
erkende at en del elever mangler støtte og opbakning fra hjemmet til at kunne gennemføre en
stabil og målrettet skolegang.
ASK har fortsat udfordringer vedrørende nedslidte bygninger. Skolens ventilationssystem er blevet
opgraderet, og der er et større fokus på udluftning. Generne omkring dårligt indeklima er blevet
mindre, dog er der langt fra optimale forhold. Kraftig udluftning om vinteren giver godt nok frisk
luft, men også kulde og store varmeregninger

Skolens IT-situation er en daglig udfordring, da vi ikke har det antal computere og projektorer det
kræver at tilbyde eleverne den grundlæggende undervisning i og med IT. Der er de seneste 4 år
ikke sket udskiftning eller opgradering af IT-udstyr.

TRINTEST og AFGANGSPRØVER
Trintest
Tallet angiver løsningsprocent/antal rigtige besvarelse
Skole

Antal 3. klasses
elever

Dansk

Grønlandsk

Matematik

ASK

36

50

43

40

Skole
ASK

Antal 7.
klasses elever
38

Dansk
61

Grønlandsk Matematik
57
37

Engelsk
52

Afgangskarakterer 10. klasse
2017-2018
Fag
Prøveform

Grønlandsk
S

Gennemsnitskarakter 3,59

Dansk

Matematik

Engelsk

M

F

S

M

F

S

M

F

S

M

F

-

4,58

3,53

-

5,07

1,61

-

4,50

2,13

2,34

5,35

2016-2017
Fag
Prøveform
Gennemsnitskarakter

Grønlandsk

Dansk

Matematik

Engelsk

S

M

F

S

M

F

S

M

F

S

M

F

5,38

-

4,2

2,98

-

4,46

0,92

-

4,57

3,55

-

4,76

2017-2018
Fag
Prøveform
Gennemsnitskarakter

Kemi

Naturfag

Biologi

Samfundsfag

Religion/Filosofi

Projekt

M

s

m

M

S

M

S

m

6,06

4,38

5,44

-

-

-

-

5,97

Kemi

Naturfag

Naturgeo

M

s

m

M

S

M

S

m

4,96

4,27

-

-

-

6,58

-

8,71

2016-2017
Fag
Prøveform
Gennemsnitskarakter

Antal elever der er tilmeldt
34
prøve
Antal elever der ikke er
7
tilmeldt prøve

Samfundsfag

Religion/Filosofi

Projekt

Undervisningstid og gennemførte timer

Planlagte lærertimer
Yngstetrin
Mellemtrin
Ældstetrin

Planlagte elevtimer
5.843,90

4.382,45

7517

7517

5.456,00

5.456,00

Gennemførte lærertimer

Gennemførte elevtimer
5609,82

4382,46

Mellemtrin

7460

7460

Ældstetrin

5395

5395

Yngstetrin

Afgangselevers uddannelses- og erhvervsvalg
Antal 10. klasses elever, der opstarter
uddannelse/beskæftigelse
Startet i beskæftigelse
Startet på en erhvervsuddannelse
Startet på efterskole i Grønland
Startet på efterskole i Danmark
Startet på Gymnasium
Sprogrejse (AFS, EF)
Ikke startet i udd./beskæftigelse

Antal elever

4
3
6
11
5

7

Andet (ved ikke)

De fleste af eleverne som ikke har søgt uddannelse har arbejde i forskellige butikker i Nuuk. Alle
havde lavet uddannelseshandleplaner som er sendt til Majoriaq.

ELEVERNES FAGLIGE RESULATER
Evaluering af målsætning 2017-2018
Målsætninger har taget udgangspunkt i skolens indsatsområder om at udvikle undervisningen
indenfor læsning og matematik i anvendelse gennem øget samarbejde og videndeling.
Mål1: Det er målet at alle elever kan læse i slutningen af 3. klasse
For at opnå målet begyndte skolen på at udarbejde en handleplan for læsning i trin 1. Ansvarlige
for handleplanens udførelse er skolens ledelse og læsevejleder. Handleplanen havde tre
fokusområder.
1. Systematik omkring læsetest
2. Vurdering af elevernes læseniveau i 1.-3. klasse gennem et LUS-skema

(læseudviklingsskema)
3. Udvikling af metoder til læseundervisning, herunder læsebånd, makkerlæsning, dialogisk
læsning
Evaluering i slutningen af skoleåret viser, at ingen af de tre punkter fra handleplanen er lykkedes.
Der er således ikke sat gang i arbejdet med systematisk læsetest og brug af et
læseudviklingsskema. På den baggrund er der kun i begrænset omfang udviklet nye metoder til
læseundervisning.
Arbejdet har været vanskeligt fordi der mangler adgang til og kendskab til anvendelige læsetest.
Viden, kompetencer samt erfaring med at udføre læsetest samt læsevurdering (LUS) og
efterfølgende omsætte resultater til målrettede indsatser har kun været tilstede i begrænset
omfang. Ligeledes har det været svært at finde ressourcer udefra, der kan give målrettede kurser
og efteruddannelse til lærere omkring læsning og læseundervisning.
Desuden har det været vanskeligt at implementere handleplanen, fordi det kræver en høj grad af
samarbejde mellem lærere. Desværre har det ikke været muligt at afsætte tid nok i det daglige til
at sikre samarbejde og videndeling omkring netop læseundervisningen.
Der er dog fortsat arbejdet med læsebånd på mellemtrinnet og faglig læsning i matematik og
naturfag på ældstetrinnet, hvilket også fortsat styrker elevernes læseniveau. Vi har dog ikke
udviklet en systematik omkring at teste elevernes læseudvikling. Således kan vi ikke vurdere hvor
elevernes læseniveau rent faktisk ligger.
Mål 2: Målet er at 100 % består samtlige afgangsprøver (karakteren E eller mere) og at 75 % får
en karakter i middel eller over middel (D eller mere) samt at mindst 20 % får en karakter over
middel (B eller mere)
Da vi kun delvist opnåede vores målsætning i 2017 for elevernes faglige resultater til
afgangsprøverne arbejdede vi videre med den samme målsætning for 2018
Mål 2018
Mål 2017
Resultat 2017
Resultat 2016
E eller mere

100 %

100 %

82 %

73 %

D eller mere

75 %

75 %

63 %

41 %

B eller mere

20 %

20 %

19 %

4%

Det har desværre ikke været muligt at få den samme graf over karakterfordelingen fra Grønlandsk
statistik, derfor kan vi ikke se karakterfordelingen på skoleniveau og kan derfor ikke sammenligne
tallene fra 2017 med 2018. Vi kan dog konstatere, at det samlende gennemsnit er en lille smule
lavere i 2018 end 2017. Hvilket vil sige at vi i 2018 heller ikke nåede vores målsætning med hensyn
til elevernes resultater.

Det samlede karaktergennemsnit i 2018 var 4,26
Det samlede karaktergennemsnit i 2017 var 4,68
Det samlede karaktergennemsnit i 2016 var 2,97
Der er således sket et lille fald i 2018 i forhold til 2017-niveau. Den helt store udfordring er stadig
skriftlig matematik, efterfulgt af skriftlig fremstilling i engelsk og dansk. Meget tyder på, at
vanskelighederne i skriftlig matematik skyldes at det er svært for eleverne at håndtere
matematikbegreber og den sproglige dimension i matematik samt det at skulle anvende begreber
og sprog for at kunne løse matematiske problemstillinger.
Det er ikke nødvendigvis et spørgsmål om dansk vs. grønlandsk sprogproblematikker, men mere et
spørgsmål om grundlæggende færdigheder i at anvende begreber og kunne udtrykke sig og løse
problemstillinger.
Fra skolens side kræver det, at der fortsat er fokus på at lærere samarbejder om at udvikle
metoder til at undervise i matematik i anvendelse samt at der helt fra de yngste klasser arbejdes
med begreber og sprog i matematik.

ELEVERNES TRIVSEL
Mål 2017-2018



Ingen elever må have mere end 8 % fravær
alle elever skal møde til tiden

Derudover er målet at alle elever oplever et trygt og sikkert læringsmiljø. Målet er desuden at alle
lærere føler sig godt klædt på til konflikthåndtering og har den nødvendige handlekompetence i
forhold til at håndtere mistrivsel og sociale problemer. Udviklingen af læringsmiljøer sker gennem
skolens øgede fokus på teamsamarbejde gennem fortsat brug af udviklingshjulet.
Kvalitativ redegørelse for indsatser i forgange skoleår
Vi har ikke opnået vores mål med hensyn til elevfravær og møde til tiden. Vi har dog opnået at få
et klart billede af elevfravær ved at benytte elektronisk fraværsregistrering samt at elever, der
kommer for sent skal henvende sig på kontoret om morgenen. Skolen har en handleplan for,
hvordan man som lærer skal håndtere elevfravær. Når handleplanen følges og der laves
systematisk opfølgning med forældre ved at indkalde vedvarende, når der er stort elevfravær, så
kan vi se, at elevfraværet falder.
Som nævnt i indledningen peger den nationale sundhedsundersøgelse (HBSC) på, at en stor del af
vores elever mistrives både i og uden for skolen, således oplever de angst, depression og
ensomhed samt allerede tidligt er forbrugere af alkohol og tobak samt har seksuel debut. Eleverne
svarer i undersøgelsen på, at de oplever skolen som et trygt sted, hvor de har tillid til de voksne.
Derfor er konklusionen, at på trods af skolens relativt lave faglige resultater, lykkes det os at skabe
et trygt og sikkert læringsmiljø.

AFGANGSELEVERNES UDDANNELSE- OG ERHVERVSVALG

I foregående kvalitetsrapport var målet for afgangselevernes valg af videre uddannelse og
beskæftigelse følgende:
Mål 2017-2018
Målet er at alle kommer videre i uddannelse eller beskæftigelse
Målet er ikke nået, da en del af skolens elever hverken er startet i ungdomsuddannelse eller
beskæftigelse. Vi har ikke fået nogen VSP-elever direkte videre i ungdomsuddannelse. Derfor må
indsatsen på området øges i år.
Kvalitativ redegørelse for indsatser i forgange skoleår
Skolen har fulgt de almindelige retningslinjer for uddannelsesvejledning med samtaler med
forældre og elever i de ældste klasser. Der er blevet arbejdet med elementer af CSR-programmet
Qaqisa på flere klassetrin. F.eks. tager projektopgaven i 7. klasse udgangspunkt i arbejdspladser og
det lokale erhvervsliv. Flere klasser i mellemtrinnet og indskoling arbejder med virksomhedsbesøg
samt at få besøg af repræsentanter fra virksomheder.

LÆRERENS TRIVSEL OG FAGLIGHED

Den overordnede forandringsproces på skolen i retning af bedre resultater for eleverne har været
at udvikle lærerfagligheden gennem samarbejde og øge lærernes trivsel gennem mindre
sygefravær.
Mål 2017-2018




At det samlede sygefravær for lærere falder til under 5 %
At MTU’en viser en positiv (grøn) feedback vedrørende samarbejde
Derudover er det målet at øge lærerfaglighed således at alle lærere arbejder med synlige
læringsmål, giver feedback til elever samt evaluerer egen praksis

Det samlede lærerfravær er steget til 10,2 % hvilket vil sige at målet ikke blev nået. Desværre er
der sket en stigning i fravær.
Evaluering blandt lærere i slutningen af skoleåret peger på at alle har oplevet en positiv forandring
i samarbejdskulturen henimod mere åbenhed og bedre dialog i hverdagen og som en følge der af
mere gensidig tillid til hinanden.
Gennem evaluering af det faglige udviklingsarbejde er der kommet et tydeligt større fokus på
arbejde med at lave synlige læringsmål.
Kvalitativ redegørelse for indsatser i forgangne skoleår
De månedlige faglige udviklingsmøder er blevet en fast del af lærersamarbejdet. Der arbejdes nu i
højere grad med, at alle lærere bidrager med eksempler fra egen praksis på forskellige workshops.
Derudover fortsætter den generelle personalepolitik at tale med lærere, der oplever stress,
konflikter eller samarbejdsproblemer. Der har været et ledelsesmæssigt fokus på at skabe
struktur, overblik og tryghed på arbejdspladsen samt have tydelige forventninger til medarbejdere
omkring fremmøde.
Der er fortsat en tendens til, at forandringsprocesser hos nogle lærere har medført oplevelsen af
øget arbejdspres og øget forventningspres. Nogle medarbejdere har følt usikkerhed og stress. Det
er forsøgt håndteret fra ledelsen gennem samtaler, justering af opgaver, hjælp til prioritering, evt.
psykologsamtaler.

