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INDLEDNING
Den positive udvikling
Skoleåret 2016-2017 har været præget af skolens intense arbejde med de målsætninger der blev
sat i forbindelse med virksomhedsplanen 2016. I april 2016 indledte skolen arbejdet med visionen
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”Ny ASK”. ”Ny ASK” har fokus på styrke fagligheden, nedbringe sygefravær blandt personale samt
sikre et bedre fremmøde blandt eleverne.
Først og fremmest er der blevet arbejdet med 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 dette skoleår er der sket en forbedring af resultaterne til afgangsprøverne og sygefraværet
blandt personalet er faldet markant. Vi har stadig udfordringer med stort fravær blandt eleverne.
Udfordringerne
ASK har dog haft en stor udfordring vedrørende nedslidte bygninger. Der blev i dele af skolen
konstateret skimmelsvamp som følge af fugt og indtrængning af smeltevand fra taget, hvilket
betød at en fløj med faglokaler, bogdepotet og et enkelt klasselokale er lukket pga. for renovering
og fjernelse af skimmelsvamp. Lokalerne blev lukket i marts 2017 og i august 2017 er renoveringen
for 2,2 mio. kr. fortsat i gang. Det har medført store udfordringer med manglende
undervisningslokaler og lærere, der har været afskåret fra at benytte bøger fra depotet.
I de ældste af skolens bygninger oplever personale og elever dagligt dårligt indeklima som følge af
manglende ventilation. Det kræver udluftning således at vinduerne åbnes i store dele af
undervisningstiden året rundt – med høje varmeregninger som en konsekvens. En tydelig
nedslidning ses i skolens nederste etage, hvor gulvet over krybekælderen synker, enkelte steder er
gulvet sunket 15 cm. Således præger det dagligdagen en del på en negativ måde, at bygningerne
på alle måder er gamle og nedslidte.
Skolens IT-situation bliver en daglig udfordring, da vi ikke har det antal computere og projektorer
det kræver at tilbyde eleverne den grundlæggende undervisning i og med IT. Ligeledes giver
daglige lange logontider en langsommelig arbejdsproces for både lærere og elever.

3

TRINTEST, AFGANGSPRØVER, KLASSEKVOTIENTER, ANDEL AF VSP ELEVER,
ANSATTE
I dette afsnit er det formålet at give et overblik over skolens resultater i form af hver skoles
gennemsnitlige score i trintest og afgangsprøver. Derudover skal afsnittet give et overblik over
hvor mange elever der kommer videre i uddannelse/beskæftigelse efter endt 10. klasse samt et
overblik over elevfravær, antal VSP elever, kompetencedækning, lærerfravær og vikardækning.
Trintest
Skole

Antal 3. klasses
elever

Dansk

Grønlandsk

Matematik

ASK

34

62

50

63

Skole
ASK

Antal 7.
klasses elever
39

Dansk
66

Grønlandsk Matematik
66
49

Engelsk
69

Eventuelle kommentarer:
En del elever i 3. klasse er blevet fritaget for trintest. I samarbejde med skole og forældre er det
vurderet at deres faglige niveau desværre er for lavt til at eleverne ville være i stand til at udføre
testen.
Det er et klart mål at samtlige elever til næste år kan gå til trintest.
Sammenlignet med sidste år er der sket et fald i gennemsnitlig score for dansk, grønlandsk er
uændret, mens der er sket en stigning i matematik.
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Afgangskarakterer 10. klasse
Fag
Prøveform
Gennemsnitskaratker

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

Fag
Prøveform
Gennemsnitskaratker

Kemi

Naturfag

Naturgeo

Samfundsfag

Religion/Filosofi

Projekt

m

s

m

M

S

M

S

m

4,96

4,27

-

-

-

6,58

-

8,71

Antal elever der er tilmeldt
42
prøve
Antal elever der ikke er
tilmeldt prøve

Kommentarer
3 elever fra VSP-klasser er tilmeldt prøverne. Alle elever fra 10. klasse er tilmeldt prøver. En elev
er udeblevet fra alle prøver.
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Elevtal – udarbejder forvaltningen
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Ansatte – udarbejder forvaltningen
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Sygefravær for personale
Følgende tabel viser sygefravær samt kursus og andet fravær for lærere på ASK i 2016-2017
Sygdom Barns 1. sygedag %*
Barsel Kursus Andet**
August
39
4,32
3
September 73
6,26
16
17
Oktober
85
5
9,99
26
November 66
4
6,11
16
December 53
5
6,97
3
Januar
172
2
14,92
9
9
Februar
83
5
8,30
5
Marts
96
7,87
7
April
96
10,45
2
Maj
79
5
7,07
5
1
Juni
43
5
6,64
Gn. snit
8,8
Grafen viser fraværet i procent fordelt over et år
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Juni

* Fraværsprocenten angiver sygefravær og barns 1. sygedag hos lærere. Den månedlige
fraværsprocent er udregnet på baggrund af antal fastansatte lærere og antal arbejdsdage på en
måned. Årets gennemsnitlige sygefraværsprocent er 8,8 %
** Andet angiver tjenestefrie dage med løn f.eks. i forbindelse sygdom eller dødsfald i nærmeste
familie
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Afgangselevers uddannelses- og erhvervsvalg
Antal 10. klasses elever, der opstarter
uddannelse/beskæftigelse

Antal elever

Startet i beskæftigelse
Startet på en erhvervsuddannelse

2

Startet på efterskole i Grønland

5

Startet på efterskole i Danmark

13

Startet på Gymnasium
Sprogrejse (AFS, EF)

5
0

Ikke startet i udd./beskæftigelse

13

Andet (ved ikke)

1

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.
Undervisningstid og gennemførte timer

Planlagte lærertimer

Planlagte elevtimer

Yngstetrin

6140

4200

Mellemtrin

8080

7540

Ældstetrin

5540

5450

Gennemførte lærertimer

Gennemførte elevtimer

Yngstetrin

5943

4200

Mellemtrin

7956

7528

Ældstetrin

5504

5426
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ELEVERNES FAGLIGE RESULATER
Mål og resultat 2016-2017
I skoleåret 2016-2017 blev der sat som mål for elevernes faglige resultater til afgangsprøverne, at
alle eleverne får E eller mere, at 75 % af eleverne får D eller mere, at 20 % af eleverne får B eller
mere. Målene er delvist nået.
Mål 2017
Resultat 2017
Resultat 2016
E eller mere

100 %

82 %

73 %

D eller mere

75 %

63 %

41 %

B eller mere

20 %

19 %

4%

Som det fremgår af tabellen er der sket en klar forbedring af elevernes faglige resultater fra 2016
til 2017

Der er taget udgangspunkt i det samlede tal for alle karakterer i alle fag. Som det ses, så er 82 % af
de givne karakterer E eller mere, hvilket betyder at vi ikke nåede målet med at alle elever skulle
bestå i alle fag. Der er dog sket en forbedring fra sidste år.
I 2017 er 63 % af karakterne D eller mere sammenlignet med 41 % i 2016, hvilket betyder at
væsentlig flere af vores elever ligger i middel eller over middel. I år er 19 % af karakterne B eller
mere, hvilket betyder at vi er meget tæt på at nå målet med at 20 % på B eller mere, dvs. i
området over middel. Det er samtidig en væsentlig stigning sammenlignet med 2016.
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Forbedringerne i elevernes faglige resultater til afgangsprøverne bør tilskrives at der med
afgangsklasserne er blevet arbejdet med et tydeligt fagligt fokus, både i dette skoleår, men også
gennem tidligere år. Der er især opnået gode resultater i projektopgaven, og der er blevet
arbejdet med at lære eleverne projektarbejdsformen allerede fra mellemtrinnet.
Udfordringerne ligger i skriftlig dansk og skriftlig matematik. Her ligger de fleste af vores elever i
området under middel eller ikke bestået. I skr. dansk ligger ganske få elever i området over middel
(A eller B), i skr. matematik ligger ingen elever over D. Vi antager, at når vi er så langt fra målet i
skr. dansk og skr. matematik, så skyldes det at der skal endnu mere tydeligt fagligt fokus på netop
disse områder langt tidligere i skoleforløbet, således at vi skal sætte skarpere mål for eleverne på
de yngste trin.
En del af elevernes skolegang er præget af stort fravær, hvilket vi antager også påvirker deres
faglige udvikling. Derfor bør vi fortsætte med en indsats for at få elevfraværet ned.
I skoleåret 2016-2017 blev der sat som mål for trintest, at højst 25% af eleverne i området under
middel, 75% i middel eller over middel, heraf 20 % af eleverne i området over middel.
Resultaterne fra trintest opgøres dog ikke på en måde, så vi kan få data der fortæller hvordan
elevernes resultater fordeler sig. Man kan dog se, at den gennemsnitlige score for matematik er
steget, mens den er faldet i dansk. Grønlandsk er uændret.
Kvalitativ redegørelse for indsatser i forgange skoleår
Skolens indsatsområder for at styrke elevernes faglige resultater har været rettet imod læsning,
matematik i anvendelse og udviklingen af pædagogikken omkring elever, der har behov for
almindelig specialundervisning (kursustimer). Alle indsatserne har et langsigtet fokus, derfor kan
det være vanskeligt at vurdere, hvad der har virket indtil nu.
Læsning
Skolen har haft en fælles indsats omkring læsning på alle klassetrin. Bl.a. indførte vi i 2.-3. klasse
en læselærerfunktion, hvilket indebærer at en læselærer giver intensive læsekurser til alle elever
på 2.-3. klassetrin. Funktionen er dog stadig under udvikling, men først og fremmest har det ført
til, at vi har et langt bedre overblik over de enkelte elevers læseudvikling og derigennem bedre kan
give målrettede indsatser til elever, der har brug for ekstra læsetræning.
På mellemtrinnet er der indført læsebånd, hvilket betyder at alle elever starter hver dag med at
læse 15 min. I løbet af dette skoleår læser vores elever langt mere end tidligere og vi forventer at
det på sigt forbedrer elevers faglige resultater på et generelt plan.
Vi har ikke endnu med held udviklet en systematik omkring at vurdere elevernes progression
indenfor læsning, derfor kan vi ikke give et klart billede af hvilken effekt indsatsen har haft på
læseniveauet på et år. Indsatsen fortsætter det kommende år.
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Matematik i anvendelse
Resultaterne i både trintest og afgangsprøver i matematik viser, at skolens har store udfordringer
på dette område. Ligeledes kræver det en langsigtet indsats. Indsatsen i år har været rettet imod
lærernes planlægning og anvendelse af læringsmål i undervisningen, således at der kommer en
sammenhæng mellem den undervisning elever får på hvert trin. Det har betydet at der er kommet
et skarpere fagligt fokus på, hvad eleverne skal igennem på hvert klassetrin.
Udvikle pædagogikken omkring almindelig specialundervisning
For at styrke det faglige niveau for fagligt svage elever har vi gennem skoleåret arbejdet med at få
en bedre struktur på den almindelige specialundervisning/kursustimer. Således har vi haft gode
erfaringer med at etablere to-lærerordninger i et begrænset antal timer i klasser med elever, der
har behov for støtte og ekstra undervisning. Det er vores erfaring fra dette skoleår, at det gavner
eleverne mest, hvis kursustimer og ressourcerne til almindelig specialundervisning tildeles lærere,
der i forvejen har andre fag i klassen og som dermed kender eleverne godt og som i forvejen har
teamsamarbejde om klassen. Derfor er vi gået væk fra den eksisterende struktur, hvor
ressourcerne til almindelig specialundervisning blev givet til et specialundervisningscenter, hvor
nogle få lærere underviser alle skolens elever i korte intensive kurser. Det vil sige at det i højere
grad er læreren der kommer til eleven i stedet for eleven, der kommer til læreren.
Samarbejde
Det centrale i indsatserne har dette skoleår været rettet imod lærernes samarbejde om at
videndele omkring gode metoder og god pædagogik samt sikre, at der bliver arbejdet med
læringsmålene på alle trin og at der sikres en sammenhæng og progression mellem læringsmålene
fra trin til trin.
Det har været skolens udfordring de seneste år, at skabe en god samarbejdskultur blandt lærerne
om klasser og fag og der har manglet en fælles struktur for hele skolen, der rammesætter
samarbejdet. Lav grad af samarbejde har således været en begrænsende faktor i forhold til at
kunne øge elevernes faglige niveau. I år her der hele skoleåret i gennem været månedlige møder
med faglig udvikling på en fælles dagsorden og gennem et styrket samarbejde er der kommet et
langt større fokus på læringsmål, pædagogisk udvikling og gode metoder. Derudover har alle
klasseteams samarbejdet om klasseledelse og struktur i undervisningen. Strukturen ser ud til at
skabe øget trivsel og ro i klasserne og dermed bedre læring.
Bogligt stærke elever
For at udfordre bogligt stærke elever blev der fra skoleårets start tilbudt ekstra engelsk til de
ældste elever med mulighed for at samarbejde med gymnasiet. Der var dog ikke interesse for
tilbuddet, derfor brugte vi ressourcerne på andre ting.
Målsætning 2017-2018
Mål1: Det er målet at alle elever kan læse i slutningen af 3. klasse.
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Mål 2: Mål for afgangskarakterer opgør vi på ASK ikke i en gennemsnitscore, der imod er vores mål
at se på hvor meget vi kan rykke den enkelte elev. Målet er alle elever 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)
Vi vil fortsætte med de samme indsatsområder og stadig udvikle undervisningen indenfor læsning
og matematik i anvendelse gennem øget samarbejde og videndeling.

ELEVERNES TRIVSEL
Mål 2016-2017



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

Det har dog ikke været muligt at føre elevfravær således at vi kan udregne om målet er nået.
Elevfravær er stadig en udfordring og vi er ikke nået i mål. Andelen af elever der møder til tiden er
steget. Vi kan ikke angive præcise tal, men langt størstedelen af vores elever møder til tiden hver
dag og der er tale om en mindre gruppe af elever, der gentagne gange kommer for sent.
Der er sket en klar forbedring i forhold til at møde til tiden og en af de virksomme indsatser er, at
lærerne er i klasselokalerne inden det ringer ind. Derudover har vi øget vores indsats omkring
opfølgning og indkalde forældre til samtale. I år har vi indført elektronisk fraværsregistrering som
er mere præcis end tidligere fraværsstatistik. Derfor kan vi ikke give et præcist billede af
forbedringen på området. Elevfravær er dog stadig for højt og vi vil øge indsatsen det kommende
år.
Kvalitativ redegørelse for indsatser i forgange skoleår
Skolens overordnede indsatsområder har været rettet i mod elevernes faglige resultater og vi har
ikke formuleret specifikke fælles indsatsområder omkring trivsel. Dog har vi et generelt fokus på
elevtrivsel og fællesskab som en kerneopgave.
Skolens overordnede indsatsområde omkring samarbejde blandt lærerne har udover et specifikt
fagligt fokus også været rettet i mod at udvikle læringsmiljø i klassen gennem etablering af fælles
værdier, fokus på klasseledelse, kommunikation og konflikthåndtering. Det er ikke målbart, men
der er en tendens til, at styrket teamsamarbejde har forbedret læringsmiljøet i flere klasser,
således at elever der oplever mistrivsel hurtigere opdages og der bliver iværksat diverse tiltag.
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Alle teams laver i starten af skoleåret en
målsætning for deres samarbejde i klassen.
Som redskab bruges ”Udviklingshjulet”.
Formålet med udviklingshjulet er at teamet
kan sætte fælles mål og aftale handlinger
specifikt for den klasse, der samarbejdes om.

Det har forbedret trivsel i klasserne at skolens brug af vikarer er faldet som følge af fald i
sygefraværet. Dog er mobning og sociale problemer en udfordring for skolen og vores indsats skal
øges på området.
Derudover har skolen lavet en indsats kaldet ”Takanna- velbekomme”, der har handlet om at
omsætte skolens værdier til en god spisesituation. Ved at inddrage elevrådet, skolebestyrelsen og
pædagogisk råd har skolen fået lavet nogle gode positive rammer om skolebespisning, som
indebærer at spisning foregår i trygge og ordentlige rammer, hvor alle elever er med til at rydde
op efter sig.
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.

AFGANGSELEVERNES UDDANNELSE- OG ERHVERVSVALG

I foregående kvalitetsrapport var målet for afgangselevernes valg af videre uddannelse og
beskæftigelse følgende:
Mål 2016-2017



At alle elever kommer i ungdomsuddannelse eller bliver tilmeldt efterskoleophold
At øge antallet af VSP-elever, der kommer videre i ungdomsuddannelse
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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. Især har fokus været på at opfordre elever til
efterskoleophold og gøre dem klar til efterskolelivet i Danmark.
Mål 2017-2018
Vi bør øge indsatsen omkring at sikre at eleverne kommer videre i uddannelse eller beskæftigelse,
således at alle elever har en uddannelsesplan, der bliver gennemført. Målet er at alle kommer
videre i uddannelse.

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. Skolens MTU fra 2016 gav ligeledes anledning til følgende målsætning omkring
arbejdsmiljø
Mål 2016-2017




skabe gode introforløb for nye medarbejdere
skabe bedre samarbejde blandt lærere
samt nedbringe det samlede sygefravær til under 5 % samt at andelen af lærere med flere end 15
fraværsdage skulle under 10 % samt at andelen af lærere med færre end 5 fraværsdage skulle stige
til over 70 %

Det samlede lærerfravær faldt til 8 %, hvilket vil sige at målet ikke blev nået, men at der dog er
sket en væsentlig forbedring.
Kvalitativ redegørelse for indsatser i forgangne skoleår
Der er blevet gennemført introduktionsforløb med alle nye medarbejdere. Der har især været
fokus på information om skolen, gennemgang af arbejdsopgaver, skolens værdier, forventninger til
den ansatte, følordninger for nyuddannede samt 3 måneders samtaler.
Der har været en klar strategi for at øge samarbejde bl.a. ved at etablere månedlige faglige
udviklingsmøder med pædagogisk og didaktisk udvikling på dagsordenen. Derudover er der holdt
temadage om teamsamarbejde. Resultatet af mere og bedre samarbejde er, at lærere i højere
grad bliver inspireret af, hvad der virker for andre i undervisningen, der bliver i højere grad prøvet
nye metoder og der bliver i højere grad givet feedback til hinanden og der er opstået en langt
højere grad af engagement og ansvarlighed omkring udvikling af egen praksis.
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Det markante fald i fraværet kan skyldes at retningslinjerne for håndtering af sygefraværet er
blevet fulgt, dvs. at ledelsen har foretaget omsorgsopkald og fraværssamtaler ved sygdom.
Derudover har den generelle personalepolitik været 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. Fald i sygefravær i sig selv har også medført en øget trivsel på arbejdspladsen.
Medarbejdere giver udtryk for, at det giver oplevelsen af tryghed og engagement at komme på
arbejde, når ens kollegaer er stabile.
Der har været en tendens til, at forandringsprocessen 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.
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
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