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Kapitel 1. Indledning
Dagtilbud og skoler med høj kvalitet, faglighed og trivsel skaber grundlag for, at vores børn
og unge dannes og uddannes til at gå på opdagelse i livet og blive livsduelige. Helsingør skal
være en bæredygtig kommune, hvor vi skaber de bedste rammer for, at vi kan leve og
udleve det liv, vi ønsker … sammen. Samtidig er læring og uddannelse en af de mest
kraftfulde motorer for en bæredygtig udvikling. Dialog og samspil er hjørnestene, når vi skal
skabe attraktive læring- og uddannelsesmiljøer. Dette afspejles ved, at et af fem
satsningsområder i Helsingør Kommune er at skabe attraktive uddannelsesmiljøer.
Det betyder, at 0 – 18 års området i et tæt samarbejde:
1. Udvikler kreative og innovative læringsmiljøer, som stimulerer nysgerrighed og
fordybelse
2. Styrker samspil mellem skole, uddannelse og arbejdsmarked.
3. Udvikler dagtilbud og skoler af høj kvalitet, der styrker alle børn og unges trivsel,
læring, udvikling og dannelse, samt skaber grundlaget for, at de gennemfører en
relevant ungdomsuddannelse.
4. Arbejder for et større og varieret udbud af ungdoms-, erhvervsfaglige og
videregående uddannelser.
Konkret arbejder dagtilbud og skoleområdet med en række visionsmål for 2030 oplistet
nedenfor.
1. Børn opvokset i Helsingør Kommune skal kunne tale et alderssvarende og varieret
dansk, når de kommer i skole, så andelen af børn der ikke har brug for en særlig
sproglig indsats udgør 95 %.
2. Elevernes innovative kompetencer skal stige
3. 90 % af de 25-årige gennemfører en ungdomsuddannelse.
Helsingør Kommune er kendetegnet ved målrettet forebyggelse og tidlig indsats på alle
områder med et særligt fokus på børn og unges trivsel, uddannelse og dannelse.
Her præsenteres en kvalitetsrapport for 0 – 18 årsområdet i skoleåret 2019/2020.
Rapporten indeholder en række data for området, hvoraf nogle af dem er lovpligtige jfr.
folkeskolelovens § 40a. Her fremgår det, at der skal udarbejdes en kvalitetsrapport hvert
andet år for folkeskolerne i kommunen. Det er således ikke lovbestemt, at der udarbejdes
en kvalitetsrapport hvert år på 0 – 18 års området.
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I Helsingør Kommune anvendes kvalitetsrapporten som et kommunalt mål- og
resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering og
resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og
kvalitetsudvikling. Derfor udarbejdes kvalitetsrapporten hvert år og for hele 0-18 års
området.

1.1 Fakta om børn, dagtilbud og skoler i Helsingør Kommune
I Helsingør Kommune bor der knap 12.300 børn i alderen 0–17 år. Gruppen af de 0-5 årige
udgør den største gruppe og er samtidig stigende. Omvendt er gruppen af børn i alderen 6-9
år og 10-13 år faldende. Udviklingen i aldersgruppen af unge i alderen 14-17 år er stabil.
Figur 1 Antal børn mellem 0-17 år, Helsingør Kommune
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Kilde: Talkilden – Helsingør Kommune

I Helsingør Kommune er der 17 kommunale og otte selvejende dagtilbud herunder tre
særlige dagtilbud; Himmelhuset, Månerne og Spirerne for børn med særlige behov.
Tilsammen passes ca. 2.300 af kommunens børn i de kommunale eller selvejende dagtilbud.
Hertil kommer ni privatinstitutioner, hvori ca. 360 børn er indskrevet.
Forældre kan i stedet for en dagtilbudsplads vælge at få et tilskud til privat pasning – den
såkaldte ”frit valg ordning”. Der er ca. 50 private pasningsordninger i kommunen, som
passer ca. 160 børn. Langt de fleste børn i denne pasningsordning er mellem 0 og 2 år.
Som et alternativ til en plads i et dagtilbud eller tilskud til privat pasning kan forældrene
også vælge at få tilskud til selv at passe deres barn. I Helsingør Kommune passes 36 børn
hjemme af forældre, der modtager tilskud til pasning af eget barn.
Tabel 1 Oversigt over dagtilbud og antal indskrevne børn

Dagtilbud
Abildvænget/Månerne
Abildvænget/Spirerne
Børnehaven Nyrup

Indskrevne børn
pr. 1. december 2020
9
5
97
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Børnehaven Nyrup-vuggestueafd.
Børnehaven Stokrosen
Børnehuset Abildvænget
Børnehuset Elverhøjen
Børnehuset Hallandsgården
Børnehuset Hellebæk
Børnehuset Kasserollen
Børnehuset Klatretræet
Børnehuset Kysten
Børnehuset MariaKringlen
Børnehuset Mariehønen
Børnehuset Montebello
Børnehuset Rosenkilden
Børnehuset Snekkersten
Børnehuset Snerlen
Børnehuset Sommerlyst
Børnehuset Spiloppen
Børnehuset Stjernedrys
Børnehuset Søbæk
Børnehuset Troldehøj
Børnehuset VillaKulla
Børnehuset Ålsgårde
Helsingør Børneasyl
Jordkloden
Skovparkens Børnehus
Specialbørnehaven Himmelhuset
Tikøb Familiehus
I alt

15
50
70
118
81
52
118
111
171
73
108
87
70
62
69
66
142
71
173
118
124
69
21
10
75
17
53
2305

Kilde: Talkilden Helsingør Kommune

I Helsingør Kommune er der 6 folkeskoler med 14 afdelinger. Tilsammen har folkeskolerne
knap 5.500 elever. Ud over folkeskolernes 0.–9. klasser har Helsingør Kommune
Ungdomsskolen med 64 elever i 10. klasse. Hertil kommer en række specialtilbud, der skal
sikre kommunens elever de nødvendige tilbud inden for specialundervisningsområdet. I alt
går 267 elever i et specialtilbud. Endelig går ca. 1.190 elever i private skoler. Folkeskolerne
har tilknyttet 10 skolefritidsordninger og 9 fritidsklubber. I december 2020 var der godt
1.860 indmeldte børn i SFO og godt 1.560 indmeldte børn i fritidsklubberne.
Tabel 2 Oversigt over skoler, afdelinger, klassetrin og antal almene elever

Skole
Espergærde skole

Afdeling
Espergærdeskolen
Grydemoseskolen
Mørdrupskolen
Tibberupskole

Klassetrin
0.-6. klasse
0.-6. klasse
0.-6. klasse
7.-9. klasse

Antal elever pr.
september 2020
198
330
498
555
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Hellebækskolen
Helsingør skole

Hornbæk skole
Skolerne i Snekkersten

Tikøb Skole
Ungdomsskolen
Antal elever i alt

Apperupskolen
Hellebækskolen
Nordvestskolen
Skolen i Bymidten
Skolen Ved Gurrevejen
Hornbæk skole
Snekkersten skole
Borupgårdsskolen
Skolen Ved Rønnebær Alle
Tikøb Skole
Ungdomsskolen

0.-2. klasse
3.-9. klasse
6.-9. klasse
0.-9. klasse
0.-5. klasse
0.-9. klasse
0.-6. klasse
0.-6. klasse
7.-9. klasse
0.-6. klasse
10. klasse

174
491
317
838
467
415
163
479
392
151
64
5532

Kilde: TEA

1.2 Rapportens hovedkonklusioner
Dette afsnit indeholder de overordnede konklusioner i rapporten. Rapportens øvrige kapitler
præsenterer og beskriver data og eventuelle indsatser for de enkelte delemner. Indsatser
igangsættes generelt set straks.

1.2.1 0-6 års området
2020 har for dagtilbuddene været et år præget af corona retningslinjer, opdelte
børnegrupper og fokus på hygiejne og håndvask. Det er også et år, hvor der er fundet
mange nye måder at arbejde med børnenes trivsel, sundhed, udvikling og læring, og hvor
de styrkede pædagogiske læreplaner er blevet færdigudviklet i de fleste dagtilbud.
Året har dels været præget af et boost i form af den første indfasning af
minimumsnormeringer. Gennem kommunal tildeling, statslige midler og puljer har området
sammenlagt modtaget midler til ansættelse af 24 yderligere årsværk i 2020 sammenlignet
med året før. Det har betydet et mærkbart løft i flere dagtilbud med blandt andet mere tid til
det enkelte barn.
Samtidig ses en positiv udvikling i andelen af uddannet personale i dagtilbuddene. Der har
igennem flere år været et politisk mål om, at 70 procent af medarbejderne i dagtilbuddene
udgøres af uddannede pædagoger. I 2020 har 58,3 procent af medarbejderne i
dagtilbuddene en pædagoguddannelse. Det er ikke et stort udsving, men alligevel det hidtil
højeste niveau.
Ifølge visionsmål 2030 skal børn kunne tale et alderssvarende og varieret dansk, når de
kommer i skole, så andelen af børn der ikke har brug for en særlig sproglig indsats udgør 95
procent. Resultaterne fra sprogvurderingerne tyder dog på, at dagtilbuddenes stærke fokus
på forebyggelse af smitte med covid-19 har betydet, at deres fokus på sprog har været
udfordret. Resultaterne viser et lille fald i andelen af børn med et alderssvarende sprog hos
både de 2-årige og 3-6 årige børn. Generelt er der en tendens til, at jo ældre børnene bliver,
jo mere løftes de sprogligt. Der er derfor generelt behov for et stort fokus på sprogudvikling
i dagtilbuddene også fremadrettet.
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Endvidere viser resultaterne af sprogvurderingerne, at børnene med en dansk sproglig
baggrund klarer sig bedre end forventet på baggrund af normtallet for sprogvurderingerne.
Omvendt er der en stor andel af de tosprogede børn som ikke vurderes at have et
alderssvarende sprog, når de starter i skole. Det kalder på et særligt fokus på særligt de
tosprogede børns sproglige udvikling i dagtilbuddene.
Sygefraværet på dagtilbudsområdet er faldende i forhold til tidligere år.

1.2.2 Skoleområdet
Kvalitetsrapportens konklusioner på skoleområdet skal ses i lyset af de helt særlige forhold,
der gjorde sig gældende i foråret 2020 grundet COVID-19. Eleverne har som følge her af
oplevet at være hjemsendte i foråret 2020 og modtage online undervisning.
Eksamensresultater er fremkommet uden en egentlig eksamensprøve. Det er ikke muligt at
vurdere på nuværende tidspunkt, hvordan dette har påvirket de enkelte delresultater.
Når man holder sig dette for øje, giver rapporten anledning til en række hovedkonklusioner.
Resultaterne af de obligatoriske sprogvurderinger i 0. klasse viser, at 7 ud af 10 skoler ligger
over normtallet, som afspejler andelen af børn, der har behov for en generel sprogindsats.
Dette gælder både for de før-skriftelige kompetencer og de talesproglige kompetencer.
Særligt for de talesproglige kompetencer er resultatet en klar forbedring i forhold til sidste
skoleår, hvilket er et resultat af et særligt fokus på at forbedre disse kompetencer.
Resultaterne af de kommunale læsetest er blandede. Læsetesten på 1. klassetrin viser, at
kun en enkelt skole ligger under normtallet. Læsetestene for 3. og 5. klassetrin viser, at
skolerne fortsat skal arbejde med at øge andelen af sikre eller delvist sikre læsere.
Andelen af elever, der har aflagt alle obligatoriske afgangsprøver i Helsingør Kommune, er
steget over en tre årig periode.
Karaktergennemsnittet for de bundne prøvefag er steget over en tre årig periode og følger
landsgennemsnittet. For eleverne i de almene klasser er karaktergennemsnittet steget fra
7,1 i skoleåret 2018/2019 til 7,3 i skoleåret 2019/2020. Resultaterne skal ses i lyset af, at
afgangskaraktererne i skoleåret 2019/2020 består af ophøjede standpunktskarakterer.
Andelen af elever i de almene klasser med minimum karakteren 2 i dansk og matematik er
steget fra 91,7 pct. i 2018/2019 til 94,2 pct. i 2019/2020. Andelen ligger lige under
landsgennemsnittet på 95,9 pct. i 2019/2020.
Mere end hver anden ung i Helsingør Kommune er i gang med en ungdomsuddannelse tre
måneder efter 9. klasse. Dette er markant højere end landsgennemsnittet, men lavere end
året før. Omvendt er færre unge i Helsingør Kommune i gang med en ungdomsuddannelse
15 måneder efter 9. klasse sammenlignet med landsgennemsnittet. Frafaldet er altså højere
i Helsingør Kommune end på landsplan.
Helsingør Kommune ligger over landsgennemsnittet i forhold til elevernes fravær. Der er
indført ny registreringspraksis på området, som kan have betydning for resultatet. Der vil
fortsat være fokus på at nedbringe elevfraværet.
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1.2.3 Trivsel
Elevernes trivsel på 4. – 9. klassetrin følger landsgennemsnittet.
Andelen af unge i Helsingør Kommune der drikker, ryger eller gør selvskade på sig selv er
faldet i forholdt til året før. Andelen af overvægtige unge er ligeledes faldet, men ligger
fortsat på et højt niveau.
Andelen af børn og unge med behov for særlig støtte er stigende.
Antallet af indberettede magtanvendelser i 2020 (101 episoder) ligger under niveau for
antallet de foregående år. Det må antages, at noget af det lavere antal magtanvendelser,
kan begrundes med det anderledes tilrettelagte forår med corona nedlukning og anderledes
gruppeaktiviteter.
Antallet af magtanvendelser uden for retningslinjerne er stigende fra 31 sidste år til 39 i
2020. Derfor giver det stadig anledning til et fokus på at sikre kendskab til regler og
retningslinjer for magtanvendelse samt på at styrke arbejdet med alternative pædagogiske
strategier i tilspidsede situationer.

1.3 Nationalt fastsatte mål og resultatmål og kommunale mål
Både på dagtilbudsområdet og skoleområdet arbejdes med en række nationalt fastsatte mål
for områderne. I Helsingør Kommune suppleres de nationale mål af en række kommunalt
fastsatte mål som forenes i et samlet målhieraki, se figur 2.
Figur 2 Målhierarki for dagtilbuds- og skoleområdet i Helsingør Kommune
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Overliggeren for arbejdet på de to områder er det 21. århundredes kompetencer. Det 21.
århundredes kompetencer indebærer, at dagtilbud og skoler danner og uddanner børn og
unge til et fremtidigt samfund, hvor kompetencer ud over de fagfaglige kompetencer vil
blive efterspurgt. Forandringer i vores samfund betyder, at børn og unge også skal
forberedes på:
 at de i deres voksenliv vil skulle bestride job, der ikke kendes i dag
 at de skal kunne anvende teknologier, der ikke er opfundet endnu
 at de skal kunne løse problemer, som samfundet ikke kender til endnu
Det betyder bl.a., at skolen ud over kompetencer i læsning, skrivning, matematik, teknologi
m.m., også skal give elever kompetencer inden for andre områder, samt at dagtilbuddene
forsat skal styrke barnets nysgerrighed og skabertrang i et trygt læringsmiljø.
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Det 21. århundredes kompetencer kan blandt andet være samarbejde, problemløsning,
kritisk tænkning, læring i fællesskab, projektarbejde, eleven som producent og en
undersøgende tilgang til læring.
Målene skal ses som sammenhængende, og dagtilbuddenes og skolernes arbejde med børn
og unges læring, trivsel og udvikling skal pege tilbage i alle dele af målhierarkiet.
Kvalitetsrapporten indeholder løbende en beskrivelse af, hvordan Helsingør Kommune
arbejder med de nationale og lokale mål.
Kapitel 2. Kvalitet på 0-6 års området
En god start er helt afgørende for et barns liv. Det er i barnets første år det danner og
udvikler de grundlæggende kompetencer, som er udgangspunkt for det gode børneliv nu og
her, men som også er fundamentet for barnets senere læring og dannelse. Derfor er der i
Helsingør Kommune et stort fokus på 0-6 års området, herunder en kontinuerlig udvikling af
sundhedsplejen og den pædagogiske praksis i dagtilbuddene.
I dette kapitel ser vi nærmere på kvaliteten på 0-6 årsområdet. Først i forhold til fødselstal,
og herefter vil fokus være rettet mod drift og udvikling af dagtilbuddene.
Resultaterne på særligt dagtilbudsområdet vil samtidig give et stærkt fundament at stå på i
den kommende frisættelse af dagtilbudsområdet.

2.1 Fødselstal
Oplysninger fra Sundhedsplejen om fødselstal og andel henviste gravide se i tabel 3.
Tabel 3 Fødselstal 2018-2020 og antal henviste gravide
Årstal
Fødselstal
Henviste gravide*
2020
511
93
2019
518
85
2018
481
58

Procentdel
18,2
16,4
12

* Henviste gravide er de kvinder, som af forskellige årsager, har brug for ekstra støtte i graviditeten og efter at de
har født. Det er oftest kvinder med psykiske- og sociale problematikker. De henvises af jordemoderen til
sundhedsplejen.

Fødselstallet ligger stabilt, men andelen af henviste gravide er steget henover en tre årog
periode og ligger nu på 18,2 pct. af en årgang.

2.2 Kvalitet i dagtilbud
Kvalitet i dagtilbud har betydning for, hvordan børn klarer sig senere i livet. Det gælder
særligt børn i udsatte positioner.
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Alle dagtilbud i Helsingør Kommune arbejder ud fra en fælles definition af, hvad kvalitet i
dagtilbud er. Definitionen giver et fælles sprog for, hvordan kvalitet i dagtilbud betegnes,
samt en ramme for, hvilke udviklingspunkter og mål, der skal arbejdes med i hvert enkelt
dagtilbud. Den fælles definition for kvalitet i dagtilbud i Helsingør Kommune indeholder fire
elementer: livsduelighed, nærværende samspil, børnefællesskaber og forældresamarbejde.
DEFINITION AF KVALITET

Pædagogisk kvalitet i dagtilbud handler om at gøre børnene livsduelige. Dette gøre ved at tage
udgangspunkt i barnets potentialer og skabe mulighed for, at børn progressivt kan tilegne sig de
kompetencer, de har brug for, for at indgå i og bidrage til det samfund de er en del af, herunder til
skole- og uddannelseslivet.
Pædagogisk kvalitet betyder, at børn oplever nærværende samspil. Det er samspil mellem børn
og de pædagogiske medarbejdere og børnene imellem. De pædagogiske medarbejderes opgave er
at støtte op om og udvikle børns selvinitierede leg og at strukturere pædagogiske aktiviteter, der
udvikler og udfordrer børns kompetencer og færdigheder.
Pædagogisk kvalitet betyder også, at vi betragter det gode børneliv som en selvstændig
livsperiode. Det vil sige, at alle børn uanset baggrund indgår i kreative og eksperimenterende
børnefællesskaber, hvor relationer udvikles, og hvor børnene oplever at have indflydelse og
medbestemmelse.
Pædagogisk kvalitet forudsættes af et godt forældresamarbejde. Forældresamarbejde forstås
både som det daglige samarbejde om det enkelte barns og børnegruppes læring, udvikling og
trivsel samt det formelle samarbejde i bestyrelser mm.

Kvalitetsdefinitionen er sammen med de styrkede læreplaner rammen for god
hverdagspædagogik. Kvalitetsarbejdet understøttes i samarbejde med Center for Dagtilbud,
Skoler, Fritid og Idræt gennem pædagogiske tilsyn med observationer i den pædagogiske
hverdag.
Observationer og pædagogisk tilsyn i dagtilbud
For at sikre kontinuitet og fremdrift i udviklingen af stærke pædagogiske læringsmiljøer
gennemføres der observationer i hvert dagtilbud hvert andet år. På baggrund af
observationerne udvikles en plan for fremadrettet udvikling. I Helsingør Kommune anvendes
observationsmaterialet KIDS 1 (Kvalitetsudvikling i daginstitutioner) til observationerne.

1

KIDS er et evidensbaseret dokumentations- og udviklingsværktøj til styrkelse den pædagogiske kvalitet.
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Hermed sikres, at der på tværs af kommunen bliver observeret, vurderet og udviklet på et
ensartet og kvalitativt grundlag. Observationerne udføres af konsulenter, ledere og
pædagoger, så kvalitetssikringen og kompetenceudviklingen sker i samarbejde og dialog
med dagtilbuddene. Ud over de planlagte observationer anvendes KIDS til at udvikle og
analysere hverdagspraksis.
Kommunen er forpligtet til at føre tilsyn med indhold og opgaveudførelse i dagtilbud. I
Helsingør Kommune føres pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud én gang hvert 2. år. Tilsynet
består af en pædagogisk faglig dialog mellem leder, personale og de pædagogiske
konsulenter. Her drøftes blandt andet dagtilbuddets arbejde med de styrkede pædagogiske
læreplaner, herunder, hvordan dagtilbuddet arbejder med elementer som for eksempel
samspil, børnefællesskaber, sprog og forældresamarbejde. Ud over den pædagogisk faglige
del består tilsynet også af en registreringsdel omkring lovens minimumskrav. I 2020/2021
gennemføres det udvidede tilsynskoncept med KIDS-observationer for anden gang i
kommunen.
Pædagogiske læreplaner i dagtilbud
Hvert dagtilbud skal udarbejde en pædagogisk læreplan, som udgør rammen om arbejdet
med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes
på baggrund af et fælles pædagogisk grundlag samt seks læreplanstemaer.
Det fælles pædagogiske grundlag består blandt andet af elementer som barnesyn, dannelse,
leg, en bred læringsforståelse, børnefællesskaber og forældresamarbejde – de blå blade i
læreplansblomsten nedenfor. Endvidere består den pædagogiske læreplan af seks
læreplanstemaer – de røde blade i læreplansblomsten. Dagtilbuddene er forpligtede på at
etablere og tilrettelægge et pædagogiske læringsmiljø, hvor der bliver arbejdet indenfor og
på tværs af seks pædagogiske læreplanstemaer.
De enkelte dagtilbud udarbejder en lokal læreplan og planlægger hverdagen med
udgangspunkt i det pædagogiske grundlag, mål for sammenhængen mellem det
pædagogiske læringsmiljø og børns trivsel, læring, udvikling og dannelse på baggrund af
seks læreplanstemaer.
De seks temaer er:
1. Alsidig personlig udvikling

Side 11 af 70

2.
3.
4.
5.
6.

Social udvikling
Kommunikation og sprog
Krop, sanser og bevægelse
Natur, udeliv og science
Kultur, æstetik og fællesskab

Inden for hvert læreplanstema er der
to pædagogiske mål, der beskriver
sammenhængen mellem læringsmiljøet
og børnenes læring.
Gennem arbejdet med den
pædagogiske læreplan bidrager det
pædagogiske personale til at alle børn
trives, lærer, udvikles og dannes i
trygge, stimulerende læringsmiljøer
med udgangspunkt i et
børneperspektiv og hvor legen er
grundlæggende. Arbejdet med KIDS
understøtter også dagtilbuddenes
arbejde med den styrkede læreplan.
Den 2. marts 2021 skal de enkelte
dagtilbud have udarbejdet deres første
læreplaner og lagt den på deres
hjemmeside. Dette vil være det første
nedslag i arbejdet med at realisere den styrkede pædagogiske læreplan. Intentionen med de
styrkede læreplaner er, at de er et arbejdsredskab som kontinuerligt udvikles. Derfor bliver
læreplanerne ikke som sådan færdigudviklet, men dagtilbuddene vil have et fortsat fokus på
det pædagogiske grundlag. Det er det fortsatte pædagogiske arbejde i hverdagen der skaber
kvaliteten i læreplanerne for børnene.
Forældresamarbejde
Pædagogisk kvalitet forudsætter et godt forældresamarbejde. Derfor er det vigtigt, at
forældre oplever tydelighed, gennemsigtighed og tryghed i samarbejdet med dagtilbuddene.
Forældresamarbejdet mellem forældre og dagtilbud er et forpligtende samarbejde, der har
fokus på at drage omsorg for børnene og samtidig stimulere og udfordre børnene for at
understøtte deres trivsel, udvikling og læring. Børns ret til at være børn, til at være
forskellige og til at udvikle sig i forskelligt tempo er vigtige opmærksomheder også i
forældresamarbejdet.
Ud over den daglige dialog er en del af vores forældresamarbejde formaliseret gennem
møder fra barnet starter i dagtilbuddet og til det skal videre i skole og SFO:
 Velkomstsamtale ved start i dagtilbuddet
 Opfølgningssamtale efter tre måneder
 Årlig forældresamtale
 Overleveringssamtale ved overgang til skole
Som forælder kan man altid kontakte dagtilbuddet, hvis man ønsker en samtale om ens
barns trivsel eller udvikling. Dagtilbuddet vil også altid kontakte forældrene, hvis der er
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behov for et øget samarbejde om barnets trivsel. Hvis der er brug for andre fagpersoners
vejledning inviterer vi til et dialogmøde med relevante samarbejdspartnere.
Alle dagtilbud i kommunen har til og med 2020 anvendt Tabulex. Fra 2021 overgår
dagtilbuddene til AULA. Ligesom Tabulex er AULA et online kommunikations- og
registrerings-værktøj, der giver overblik over de informationer, der knytter sig til børnene og
dagligdagen. Herigennem får forældre beskeder, nyheder, information om arrangementer
osv.

2.3 Minimumsnormeringer og personalets uddannelsesgrad
To vigtige parametre i sikring af kvalitet på dagtilbudsområdet er dagtilbuddenes normering
og personalets uddannelsesgrad. Nedenfor er en status på hhv. indfasning af
minimumsnormeringer i dagtilbuddene samt Helsingør Kommunes målsætning om, at 70
procent af medarbejderne er pædagogisk uddannede.
Indfasning af minimumsnormeringer
Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2020 at indføre minimumsnormeringer med
følgende normering: 3 børn per voksen i vuggestuen og 6 børn per voksen i børnehaven.
Minimumsnormeringerne bliver indfaset i årene 2020-2021.
Endvidere har Helsingør Kommune prioriteret en pulje til studerende på 1,9 mio. kr. således
at studerende betales fra denne pulje, og ikke fra de kommunale dagtilbuds egne budgetter.
Folketinget har afsat midler til sikring af minimumsnormeringer i kommunale og private
dagtilbud. Når aftalen er fuldt indfaset i 2024, vil Helsingør Kommune forventeligt modtage
14,9 mio. kr. årligt i statsligt tilskud til sikring af minimumsnormeringerne.
Nedenfor gives et overblik over midler til sikring af minimumsnormeringer i Helsingør
Kommunes dagtilbud.
Tabel 4 Afsatte midler til minimumsnormeringer (mio. kr.)
2020
2021

2022

Statslige midler til normeringer

4.700

7.300

8.900

Kommunale midler til normeringer

3.100

8.100

13.900

Puljemidler til normeringer (i alt)

1.900

1.900

1.900

I alt

9.700

17.300

24.700

I 2020 er der ansat 24 yderligere pædagogiske årsværk i Helsingør Kommunes dagtilbud
som følge af normeringsløftet.
Minimumsnormeringer løfter først og fremmest kvaliteten for børnene. Dagtilbudslederne
fremhæver følgende fordele for børnene:
 Etablering af flere mindre børnegrupper
 Mere fordybelse og tættere relationer som følge af gruppestørrelser og antal voksne
 Mere tid til nærvær og det enkelte barn
 Deltagelsesmuligheder for at alle børn i fællesskabet
 Et fagligt børne- og læringsmiljø af høj kvalitet – hele dagen.
 Særligt børn i udsatte positioner profiterer af flere uddannede pædagoger.
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Endvidere påpeger dagtilbudslederne følgende styrker for personalet, som igen vil afspejle
sig i arbejdet med børnene:
 Mulighed for mere pædagogisk sparring.
 Faldende sygefravær og øget trivsel blandt medarbejderne.
 Endnu højere faglighed – større opmærksomhed på mål og output.
 Styrkelse af ledelsesteamet, der får mulighed for at sætte endnu mere fokus på
ledelsesopgaverne.
 Mere kvalificeret dokumentation, herunder fx beskrivelser af børnene.
 Mindre dårlig samvittighed, når pædagogerne har andet arbejde.
Endvidere fremhæver dagtilbudslederne mere kvalificeret forældresparring som et resultat af
indfasningen af minimumsnormeringerne.
Det er Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræts vurdering, at indførelsen af
minimumsnormeringer medfører, at Helsingør Kommunes dagtilbud endvidere bliver mere
attraktive arbejdspladser. På samme måde er forventningen, at hverdagspædagogikken vil
have bedre rammer og derfor også ville kunne sikre flere børn oplever sig selv som en del af
fællesskabet.
Status på målsætningen om 70 procent uddannet personale
I Helsingør Kommune er der en målsætning om, at 70 procent af personalet i dagtilbuddene
skal have en uddannelse som pædagog. Personalets uddannelsesgrad er en vigtig parameter
for at sikre dagtilbud af høj kvalitet.
Nedenfor i figur 3 ses udviklingen i andelen af personale med en pædagoguddannelse i
bagagen. Bemærk, at pædagogiske assistenter (PAU) og andre uddannelser ikke indgår i
andelen af uddannet personale.
Figur 3 Pædagogandel

Pædagogandel
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Kilde: Talkilden

Af figuren ses en positiv udvikling i andelen af uddannet personale i dagtilbuddene. I 2020
har 58,3 procent af medarbejderne i dagtilbuddene en pædagoguddannelse. Det er det hidtil
højeste niveau.
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Af figuren fremgår det også, at der kun er mindre udsving og at det generelt går langsomt
fremad mod at nå målsætningen. Da målet om 70 procent blev fastsat, blev det samtidig
præciseret, at udviklingen skulle ske gennem naturlig afgang.
I forbindelse med indfasning af minimumsnormeringer forventes andelen af uddannet
personale at stige mere, således at dagtilbuddene kommer tættere på at nå målsætningen. I
Helsingør Kommune arbejdes der målrettet med at tiltrække dygtige og kvalificerede
medarbejdere samt med at videreuddanne medarbejderne. For eksempel startede et nyt
hold op i januar på en såkaldt ”sporskifteuddannelse”, hvor akademikere der normalt
ansættes i medhjælperstillinger kan videreuddanne sig til pædagog. På samme måde
arbejdes der med meritpædagoguddannelsen for at uddanne flere pædagoger. Der er
ligeledes indgået et partnerskab med Københavns Professionsskole vedrørende praktik og
praksis udvikling, særligt med fokus på at kvalificere praktikopholdet i Helsingør Kommune.

2.4 Sprogvurderinger og sprogindsatser
Sproget er afgørende for børns personlige, sociale og faglige udvikling. Sproget er essentielt
for børns kontakt med hinanden og med de voksne. Derfor sprogvurderes alle børn i
kommunen. Målet er, at alle børn har et alderssvarende sprog ved skolestart. Ifølge vision
2030 skal 95 procent af børnene have et alderssvarende sprog, når de starter i skole.
I Helsingør Kommune anvendes to forskellige redskaber til sprogvurdering:
 Sprogtrappen, som er stuepædagogens professionelle vurdering af barnets sproglige
udvikling, når barnet er 2 år.
 Sprogvurdering 3-6, som er et screeningsredskab for børn 3 - 6 år. I Helsingør
anvender vi det, når børnene er 3, 5 og 6 år. Der er endvidere mulighed for
opfølgning, når barnet er 4 år.
Sprogtrappen og sprogvurderingen anvender to forskellige metoder og resultaterne er ikke
direkte sammenlignelige.
Sprogvurderingerne viser at 59 procent af de 2 årige, 76 procent af de 3 årige og 81 procent
af de 5 årige, er vurderet til at være alderssvarende talesprogligt i 2020. Samtidig er 87
procent af de 5 årige vurderet til at være aldersvarende i de før-skriftlige færdigheder. Det
betyder, at jo ældre børnene bliver, jo mere løftes de sprogligt.
I 2020 vurderes 4 procentpoint færre børn i alderen 2-3 år at være alderssvarende
talesprogligt sammenlignet med niveauet i 2019. Omvendt er antallet af de 5 årige, som er
alderssvarende i talesproglige og før-skriftlige kompetencer, 2 procentpoint over niveauet i
2019.
I dette afsnit præsenteres resultaterne af sprogvurderingerne samt udviklingen over tid
mere i dybden. Først gennemgås sprogudviklingen hos de yngste børn i kommunen, herefter
resultater for alle 3-6 årige samt mere specifikt for de 3 årige og 5 årige.
De 2 årige børns sproglige udvikling
I Helsingør Kommune foregår den første obligatoriske sprogvurdering af barnet, når barnet
er 2 år. Sprogtrappen er ikke en faktisk test, men derimod et vurderingsredskab, som
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pædagogerne udfylder uden børnenes direkte deltagelse. Når barnet er 2 år forventes det at
være på det niveau, som Sprogtrappen betegner som Sammensætteren. Se nedenfor.
De seks udviklingstrin:
• Udforskeren (typisk 0-7 mdr.)
• Kommunikatøren (typisk 8-14 mdr.)
• Førsteordsbrugeren (typisk 15 21 mdr.)
• Sammensætteren (typisk 22-28 mdr.)
• Treplus sætningsbrugeren (typisk 29-34 mdr.)
• Komplekssætningsbrugeren (typisk 35 mdr.+)
Nedenfor vises den samlede andel af 2 årige børn, der er placeret over, under eller på det
alderssvarende trin for hhv. 2018, 2019 og 2020.
Figur 4 Andel børn, under eller på og over alderssvarende trin for de 2 årige over en tre årig
periode.

Kilde: Egne data fra Sprogtrappen

I 2020 ligger 59 procent af de 2 årige børn på eller over alderssvarende trin sprogligt. Det er
4 procentpoint under de 63 procent i 2018 og 2 procentpoint under de 61 procent i 2019.
Resultaterne viser en positiv fremgang, idet gruppen af børn over trin er steget med 4
procentpoint fra 2019 til 2020 og i alt 6 procentpoint fra 2018 til 2020.
Dermed placeres en relativt stor andel af børnene (39 procent i 2020) under trin, og
vurderes dermed ikke at være sprogligt alderssvarende. Andelen af børnene under trin er
stigende i 2020. Årsagerne kan være flere, herunder andelen af tosprogede børn, familiernes
sproglige forudsætninger og kompetencer til at understøtte børnenes sproglige udvikling,
dagtilbuddenes sproglige fokus mv.
Endvidere skal det bemærkes, at de 2-årige ofte kun har gået i dagtilbuddet i et år, samt at
en del af børnene enten er i private pasningsordninger eller passes hjemme.
Resultaterne giver anledning til at arbejde videre med dagtilbuddenes stærke praksis
omkring tidligt fokus på sprog. Det er afgørende at sprog inddrages i
hverdagspædagogikken og rutinerne for de helt små som for eksempel ved bleskift,
spisesituationer eller i garderoben.
De 3-6 årige børns sproglige udvikling
Til sprogvurderinger for børn i alderen 3-6 år anvendes Rambølls sprogvurderingsværktøj
Sprogvurdering 3-6. Værktøjet er et screeningsredskab, som pædagogen anvender i samspil
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med et enkelt barn af gangen. Med redskabet vurderes sproglige færdigheder. Når barnet er
4 år suppleres endvidere med en screening af før-skriftlige færdigheder.
Vurderingen placerer børnene i en normfordeling, ud fra hvilken indsats de har behov for.

Figur 5. Den forventelige normfordeling på landsplan

Figur 6.a Resultater for talesproglige færdigheder for alle 3-6 årige børn, Helsingør
Kommune

Figur 6.b Resultater for før-skriftlige færdigheder for alle 4-6 årige*, Helsingør Kommune

*Vær opmærksom på at de 3-årige ikke placeres i en indsatsgruppe for Før-skriftlige
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færdigheder og derfor ikke indgår i denne visning.

Figur 6.a og 6. b viser udviklingen i børnenes talesproglige og før-skriftlige færdigheder i
perioden 2018 – 2020. Andelen af børn med et alderssvarende sprog (generel indsats) falder
i perioden.
Det kan der være flere grunde til. Landsnormen er opgjort ud fra en børnegruppe med langt
færre tosprogede børn, end der er i Helsingør Kommune. Derfor passer Helsingør Kommunes
billede ikke nødvendigvis overens med normen. Uanset betyder billedet, at en relativt stor
gruppe af børn, ikke har et alderssvarende sprogligt niveau ved skolestart, og det vil
sandsynligvis påvirke deres videre skolegang.
Børn placeres i kategorien ”ikke placeret”, hvis det ikke har været muligt at gennemføre
screeningen, selvom den har været påbegyndt. I mange tilfælde handler det om, at
opgaverne er for svære for børnene. Derfor vil det ofte være børn, der har behov for en
særlig sproglig indsats.
Sprogvurderingsscore opdelt på henholdsvis 3- og 5-årige
Nedenfor fremgår en samlet oversigt over børn i generel indsats for henholdsvis de 3-årige
og de 5-årige i 2018, 2019 og 2020 i hele kommunen. Herefter følger en oversigt over hvert
enkelt dagtilbuds vurderingsresultater for samme aldersgruppe fra 2018-2020.
Tabel 7.a Resultater 3-årige børn – talesproglige færdigheder, Helsingør Kommune

Tabel 7.a viser, at der en faldende andel 3-årige børn med alderssvarende sprog i perioden
2018 – 2020. Andelen ligger alle tre år under normtallet på 85 procent.
Tabel 7.b Resultater for 5-årige børn – talesproglige færdigheder, Helsingør Kommune
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Tabel 7.b viser, at andelen af 5-årige børn med alderssvarende talesproglige færdigheder er
steget fra 79 procent i 2019 til 81 procent i 2020. Andelen ligger i de tre viste år under
normtallet på 85 procent.
Tabel 7.c Resultater for 5-årige børn – før-skriftelige færdigheder, Helsingør Kommune

Tabel 7.c viser, at andelen af børn med aldersvarende før-skriftlige færdigheder i 2018 og
2020 ligger over normtallet på 85 procent. Andelen er steget fra 2019 til 2020 og ligger nu
på samme niveau som 2018.
Tabel 7.a-c viser generelt, at der i 2020 er flere børn som vurderes at have et
alderssvarende sprog af de 5 årige end de 3 årige. Endvidere er det værd at hæfte sig ved at
børnene niveau for de før-skriftlige færdigheder er løftet til et højere niveau end normtallet.
Dette ses som et udtryk for Helsingør Kommunes dagtilbuds stærke fokus på før-skriftelige
færdigheder.
Figur 8-10. Resultater for 3-årige og 5-årige talesproglige færdigheder i generel
indsatsgruppe opdelt på dagtilbud 2018-2020
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Udvikling i 3 åriges talesproglige kompetencer
Børnehuset Hellebæk
Børnehuset Ålsgårde
Børnehuset Klatretræet
Børnehuset Hallandsgården
Børnehaven Nyrup
Tikøb Familiehus
Børnehaven Stokrosen
Børnehuset Søbæk
Skovparkens børnehus
Børnehuset Elverhøjen
Børnehuset Kasserollen
Børnehuset Stjernedrys
Børnehuset Sommerlyst
Børnehuset Mariakringlen
Helsingør børneasyl
Børnehuset Rosenkilden
Børnehuset Montebello
Børnehuset Spiloppen
Børnehuset Mariehønen
Børnehuset Abildvænget
Børnehuset Snerlen
Børnehuset Troldehøj
Børnehuset Snekkersten
Børnehuset VillaKulla
Børnehuset Kysten
Gurreparkens børnehus
Stauninggården pr børnehus
Kvistgård privat børnehus
Ellekildehus
Børnehaven Regnbuen
Ålsgårde private børnehave
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Kilde: Egne data
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Udvikling i 5 åriges talesproglige kompetencer
Børnehuset Hellebæk
Børnehuset Ålsgårde
Børnehuset Klatretræet
Børnehuset Hallandsgården
Børnehaven Nyrup
Tikøb Familiehus
Børnehaven Stokrosen
Børnehuset Søbæk
Skovparkens børnehus
Børnehuset Elverhøjen
Børnehuset Kasserollen
Børnehuset Stjernedrys
Børnehuset Sommerlyst
Børnehuset Mariakringlen
Helsingør børneasyl
Børnehuset Rosenkilden
Børnehuset Montebello
Børnehuset Spiloppen
Børnehuset Mariehønen
Børnehuset Abildvænget
Børnehuset Snerlen
Børnehuset Troldehøj
Børnehuset Snekkersten
Børnehuset VillaKulla
Børnehuset Kysten
Gurreparkens børnehus
Stauninggården pr børnehus
Kvistgård privat børnehus
Ellekildehus
Børnehaven Regnbuen
Ålsgårde private børnehave
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Kilde: Egne data
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Udvikling i talesproglige færdigheder fra 3 år til 5 år

NORD

Børnehuset Hellebæk
Børnehuset Ålsgårde
Børnehuset Klatretræet
Børnehuset Hallandsgården
Børnehaven Nyrup
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Tikøb Familiehus
Børnehaven Stokrosen
Børnehuset Søbæk
Skovparkens børnehus
Børnehuset Elverhøjen
Børnehuset Kasserollen

CENTRUM

Børnehuset Stjernedrys
Børnehuset Sommerlyst
Børnehuset Mariakringlen
Helsingør børneasyl
Børnehuset Rosenkilden

VEST

Børnehuset Montebello
Børnehuset Spiloppen
Børnehuset Mariehønen

SNEKKERSTEN

Børnehuset Abildvænget
Børnehuset Snerlen
Børnehuset Troldehøj
Børnehuset Snekkersten
Børnehuset VillaKulla
Børnehuset Kysten
Gurreparkens børnehus

PRIVATE

Stauninggården pr børnehus
Kvistgård privat børnehus
Ellekildehus
Børnehaven Regnbuen
Ålsgårde private børnehave
Skorpebørnehaven
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Kilde: Egne data

Figur 8 - 9 viser andelen af børn der vurderes at have et alderssvarende sprog fordelt på
hvert enkelt dagtilbud og opdelt på alder. Bemærk, at få dagtilbud ikke har fået gennemført
alle vurderinger.
Figur 10 viser børnenes progression, idet der er tale om overordnet set de samme børn, der
er blevet to år ældre.
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Mange dagtilbud ser ud til at løfte børnenes sprog, således at flere børn vurderes at have et
alderssvarende sprog, når de er 5 år, end da de var 3 år. Det gælder for eksempel
børnehusene Troldehøj og Snerlen.
Der er dog også flere steder, hvor andelen af børn med alderssvarende sprog falder, således
at de i 5 års alderen har behov for en fokuseret sprogindsats selvom de i 3 års alderen
havde et alderssvarende sprog. Her kan udsving i børnegruppe dog have en del af
forklaringen.
Generelt indikerer tabellen, at der i mange dagtilbud er behov for et særlig systematisk
sprogarbejde, både i form af fokuserede indsatser, men også i den generelle daglige
pædagogiske praksis, hvilket genspejles i det styrkede sprogarbejde i dagtilbuddene.
Opfølgning og indsatser
Sprogvurderingerne viser, at der er behov for en fortsat fokuseret sprogindsats og et
systematisk sprogarbejde i dagtilbuddene. Dagtilbuddene arbejder med sprog og
sprogudvikling via redskabet Læseleg, dialogisk læsning, generelt sprogligt fokus i forhold til
fx rim og remser, sang og sanglege mv. samt et skærpet fokus på sprog og samspil i
hverdagspædagogikken og i de daglige rutiner i dagtilbuddet. Endvidere er de enkelte
dagtilbud opmærksomme på vigtigheden af børnenes hjemmelæringsmiljø, særligt for børn
med flere sprog. Forældrene er vigtige aktører i forhold til deres børns sproglige udvikling og
derfor vægtes samarbejdet med forældrene højt, så de hjemme kan støtte op om børnenes
sproglige udvikling.
Nedlukningen og genåbningen af dagtilbuddene i foråret har dog påvirket sprogarbejdet.
Læseleg og sprogvurderinger har kun været udført i begrænset omfang, idet COVID-19
restriktionerne har betydet, at der eksempelvis ikke på samme måde må anvendes bøger og
konkrete sprogstimulerende materialer, og at der kan ikke samles grupper på tværs af
stuerne omkring eksempelvis Læseleg. Det kalder på en anden pædagogisk tilgang at
arbejde med sprog på legepladsen, end hvad pædagogerne er vandt til. Der er i efteråret
2020 sat markant fokus på sprog og sprogudvikling gennem et styrket ledelsesfokus på
sprogudvikling samt vejledning og sparring om sprogarbejdet i dagtilbuddene.
For at understøtte og styrke dagtilbuddenes sproglige fokus er der i efteråret 2019 igangsat
datadrevne sprogsamtaler med hvert enkelt dagtilbud i forhold til at tilrettelægge en endnu
mere fokuseret sprogindsats. Med udgangspunkt i sprogvurderingerne rettes fokus mod den
måde, dagtilbuddene arbejder med sprog i hverdagen, samt hvilke særlige indsatser, de kan
igangsætte. Endvidere deltager ressourcepersoner fra centrene på personalemøder eller
giver dialog og sparring omkring udvikling af sprogarbejdet. Samtidig har dagtilbuddene
mulighed for at låne materialer i Fællessamlingen.
Dagtilbudsledergruppen har i 2020 sat større fokus på sprog og Staben for Læring og Fritid
har gennemført personalemøder på flere daginstitutioner omhandlende ”Læseleg”, sprog i
hverdagsrutinerne og testpraksis.
Køn og sproglig baggrund
Resultaterne af sprogvurderingerne kan opdeles, så de viser resultaterne fordelt på hhv. køn
og sproglige baggrund. Dette præsenteres herunder.
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Resultater set i forhold til køn
Figur 11 – 13 viser børnenes sproglige kompentencer fordelt på hhv. piger og drenge.
Tabellerne viser, at hvor der i 2-års alderen er en lille overvægt af drenge med sproglige
udfordringer, er der i 5 års alderen en lille overvægt af piger med sproglige udfordringer.
Figur 11 2 årige fordelt på køn, tale-sprogligt

Figur 12 3 årige fordelt på køn, tale-sprogligt

Figur 13a 5 årige fordelt på køn tale-sprogligt

Figur 13b 5 årige fordelt på køn før-skriftligt

Normenfor hvert køn er lavet udfra hvordan piger og drenge klarer vurderen på landsplan og
man forventer dermed ikke det samme af piger og drenge i registreringen.
Resultater set i forhold til sproglig baggrund
Nogle børn vokser op i en dansksproget familie og hører dansk fra fødslen. Andre børn
vokser op i familier med flere sprog eller med et andet sprog end dansk. Herunder
undersøges børnenes resultater i sprogvurderingen set i forhold til deres sproglige baggrund.
Børnenes sproglige baggrund registreres inden sprogvurderingen ud fra følgende fordeling:
 Dansk (forældre har kun talt dansk til barnet siden fødslen)
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Dansk og ét andet sprog (forældrene har talt dansk og et andet sprog med barnet
siden fødslen)
Tosproget (forældrene har kun talt et andet eller andre sprog end dansk med barnet
siden fødslen – et barn der først møder dansk uden for hjemmet)
Ved ikke

I figur 14 - 15 præsenteres børnenes resultater fra sprogvurderingen når de er hhv. 3 og 5
år.
Figur 14 3 årige fordelt på sproglig baggrund, tale-sprogligt

Samlet set i opgørelsen for de 3 årige børn er der 389 dansksprogede børn, 90 børn med
dansk og et andet sprog, 33 tosprogede og 1 er ikke oplyst.
Figur 15a 5 årige fordelt på sproglig baggrund tale-sprogligt

Figur 15b 5 årige fordelt på sproglig baggrund før-skriftligt

Samlet set i opgørelsen for de 5 årige børn er der 331 dansksprogede børn, 73 børn med
dansk og et andet sprog og 41 tosprogede børn.
Figurerne viser, at de dansksprogede børn klarer sig over normtallet på 85 procent både
som 3-årige (86 procent) og som 5-årige (90 og 91 procent). Da normtallet er udviklet på
baggrund af en population af børn med en dansk sproglig baggrund, ser det ud til, at
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Helsingør Kommunes børn har gode sproglige kompetencer. Det er et godt udgangspunkt for
dem her og nu og for deres senere vej i livet, herunder skolegangen.
Omvendt viser figurerne, at der kun er 19 procent af de tosprogede børn der som 3-årige
vurderes at have behov for en generel indsats. Tallet stiger til 36 procent (talesproglige
kompetencer) og 64 procent (før-skriftelige kompetencer), når børnene vurderes i 5-års
alderen. Der er derfor behov for at have et særligt fokus på udviklingen af dansksproglige
kompetencer hos tosprogede børn.
Nuværende og kommende indsatser i forhold til børn med mere end et sprog
Antallet af børn med mere end ét sprog varierer meget fra dagtilbud til dagtilbud.
Sprogstimuleringsopgaven er derved forskellig dagtilbuddene imellem. For eksempel havde
henholdsvis 53 og 69 procent af de børn, som blev testet i Børnehusene Troldehøj og Villa
Kulla i 2020, mere end et sprog, hvorimod det kun var gældende for henholdsvis 8 og 5
procent af de børn, som blev testet i Børnehusene Elverhøj og Hellebæk.
Helsingør Kommune har på nuværende tidspunkt en række indsatser på dagtilbudsområdet,
som er målrettet dagtilbuddene med størst behov. Indsatserne dækker eksempelvis over
samarbejde mellem socialrådgiver og dagtilbud i projekt ”Sammen om Barnet” og en ekstra
økonomisk tildeling til personale fra puljen ”De første 1000 dage”. I Børnehusset Villa Kulla
har man eksempelvis valgt at anvende den ekstra økonomiske tildeling til at ansætte en
sprogpædagog, som bevæger sig på tværs af stuerne og udelukkende beskæftiger sig med
at varetage sprogaktiviteter og –tests. Pædagogen hjælper herigennem som medpraktiker
kollegaer med at blive dygtigere til at sprogstimulere børnene i hverdagen.
Staben for Læring, Idræt og Fritid vil I det kommende år undersøge og afprøve yderligere
indsatser for at understøtte de flersprogede børns sproglige udvikling, således at flere af
børnene kan blive sprogligt alderssvarende, inden de når skolestarten.
Sprogudvikling hos børn uden for dagtilbud samt sprogstimuleringstilbuddet Jordkloden
I 2020 har der været 65 børn på 2 år, der ikke har gået i dagtilbud men i stedet passes
hjemme eller i private pasningsordninger. Alle børn uden for dagtilbud skal sprogvurderes,
når de fylder 2 år, for at sikre en alderssvarende sprogudvikling.
Hvis sprogvurderingen viser, at et barnet ikke har et alderssvarende sprog, skal barnet
modtage sprogstimulering.
Der har i 2020 været 42 børn på 2 år hos de private børnepassere, der er blevet vurderet
med sprogtrappen. 38 af børnene vurderes at have et alderssvarende sprog, 4 vurderes at
have behov for en særlig/fokuseret indsats.
Der er 23 børn på 2 år, der i 2020 ikke er tilknyttet dagtilbud eller en privat børnepasser og
er blevet vurderet med sprogtrappen. 14 af børnene vurderes at have et alderssvarende
sprog, mens 9 af børnene vurderes at have behov for en særlig/fokuseret indsats.
Sprogstimuleringstilbuddet Jordkloden har opgaven at støtte børn i en flersproget kontekst i
at lære dansk, så de kan trives og begå sig sprogligt i sociale og læringsmæssige
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sammenhænge. Jordkloden er et 30-timers tilbud til børn mellem 2 og 6 år i flersprogede
familier, som ikke går i dagtilbud. Hvis sprogvurderingerne af børnene viser, at de ikke
opnår de nødvendige dansksproglige kompetencer i hjemmet, stilles der krav om fremmøde
i Jordkloden for at deltage i et dansk sprogstimuleringstilbud. I Jordkloden bliver børnene
vurderet ud fra SprogTrappen og vurderingsmaterialet ”Vis hvad du kan”. Endvidere
anvendes Sprogvurderingen for de 3-6 årige børn.
I alt 19 tosprogede børn i aldersgruppen 2 år til skolestart har i 2020 modtaget
sprogstimulering i et 30 timers tilbud i Jordkloden.

2.5 Obligatorisk læringstilbud
Alle børn fra udsatte boligområder, som ikke er indskrevet i et dagtilbud som 1-årige, skal
have et obligatorisk læringstilbud på 25 timer om ugen. Læringstilbuddet foregår i et
dagtilbud.
I Helsingør Kommune er Nøjsomhed defineret som et udsat boligområdet, hvorfor lovkravet
kun gælder børn i dette område.
Formålet er at give børn fra udsatte boligområder en bedre start på livet i de første år, som
er helt centrale for børns udvikling og muligheder. Derfor er det vigtigt, at også børn fra
udsatte boligområder er i dagtilbud, hvor de kan blive støttet i deres dansk og indgå i lege
og aktiviteter, der kan hjælpe dem i deres udvikling.
Med læringstilbuddet får børnene målrettede forløb, som skal hjælpe deres danske sprog og
generelle udvikling på rette vej, ligesom børnene gennem leg og aktiviteter bliver
introduceret til de danske traditioner, højtider, normer og værdier, vi lever efter her i landet.
Forældre kan også vælge at varetage indsatsen med obligatorisk læringstilbud selv. Hvis de
vælger det, skal kommunen føre tilsyn med, at indsatsen i hjemmet står mål med indsatsen
i et obligatorisk læringstilbud i et dagtilbud.
I 2020 har der været to børn i obligatorisk læringstilbud. Et barn i Børnehuset Rosenkilden
(start midt-december 2020) og et barn, hvor forældrene selv varetager indsatsen (start
december 2020).
Det anses som en positiv tendens, at næsten alle forældre i boligområdet Nøjsomhed vælger
en almindelig dagtilbudsplads til deres barn, og at der derfor er så få børn i obligatorisk
læringstilbud.

2.6 Skoleudsættelser
Det år barnet fylder 6 år, indtræder undervisningspligten. Det betyder, at barnet skal
indskrives i skole. Hvis forældrene i samråd med dagtilbuddet vurderer, at barnet ikke er
skoleparat, kan forældrene søge skolen om udsættelse af undervisningspligten. Det er
skolelederen, der afgør sagen.
Tabel 5 Oversigt over skoleudsættelser på skolerne fordelt på skoleår
Skole
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
Espergærde Skole

5,30 %

4,17 %

2,10 %

4,17 %
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Hellebækskolen

6,00 %

4,76 %

Helsingør Skole

5,58 %

5,11 %

0,00 %
0,53 %
(obs. 11
børn her)

Hornbæk Skole

8,70 %

4,26 %

2,27 %

5,4 %

Skolerne i Snekkersten

5,76 %

3,48 %

7,21 %

9,78 %

Tikøb Skole

3,57 %

3,33 %

0,00 %

0,00 %

I alt

5,72 %

4,28 %

2,30 %

6,10 %

36

27

25

32

Faktisk antal i alt

3,33 %

7,10 %

Kilde: Egne data fra skolerne

Tabel 5 viser andelen af skoleudsatte børn i forskellige skoledistrikter. De sidste tre år er
andelen af skoleudsættelser faldet fra år til år, men i skoleåret 2020/2021 er andelen igen
steget, således at 6,1 procent af børnene har udsat skolestart.
På landsplan var niveauet dog også 6,1 procent i 2019/2020 (seneste tal). Siden skoleåret
2010/11 er andelen af elever i Danmark, der starter sent, faldet fra 11,2 procent til 6,1
procent.
Det faktiske antal skoleudsatte børn pr. skoledistrikt kan af databeskyttelseshensyn ikke
offentliggøres, idet antallet flere steder er under 5.

2.7 Sygefravær for personale på dagområdet
Et godt arbejdsmiljø med god trivsel blandt personalet er en central forudsætning for
dagtilbud af høj kvalitet og stabilitet i kerneopgaven. Som indikator for personalets trivsel
ses her på sygefraværet i kommunens dagtilbud. Personalets fravær betyder brud på de
vigtige relationer mellem børn og medarbejdere og kan desuden være en økonomisk og
planlægningsmæssig udfordring for dagtilbuddene. Derfor er det forsat ambition at
nedbringe sygefraværet blandt personalet i kommunens dagtilbud.
Figur 16 Sygefraværsprocent på dagområdet
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%

2019/11-2020/10

2019/09-2020/08

2019/07-2020/06

2019/05-2020/04

2019/03-2020/02

2019/01-2019/12

2018/11-2019/10

2018/09-2019/08

2018/07-2019/06

2018/05-2019/04

2018/03-2019/02

2018/01-2018/12

2017/11-2018/10

2017/09-2018/08

2017/07-2018/06

2017/05-2018/04

2017/03-2018/02

2017/01-2017/12

0,0%

Kilde: Talkilden – C-MEDs sygefraværsopfølgning
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Figur 9 viser en oversigt over personalets sygefraværsprocent. Sygefraværsprocenten er
opgjort hver måned for de foregående 12 måneder. De seneste opgørelser af
sygefraværsprocenten skal ses i lyset af Covid-19 omstændighederne i særligt foråret 2020.

Udviklingen i personalets sygefravær viser en nedadgående tendens. Området vil fortsat være i
fokus, og der er fra STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) blevet tildelt
puljemidler til projektet: ”Skab trivsel på arbejdet mens du arbejder og nedbring dit
sygefravær”. Her er der i Helsingør Kommune udvalgt fire dagtilbud med højt sygefravær og to
dagtilbud med lavt sygefravær.
Kapitel 3. Kvalitet 6-18 år

3.1 Resultater
Nationalt arbejdes der mod det overordnede mål, at "Folkeskolen skal udfordre alle elever,
så de bliver så dygtige, som de kan". I dette kapitel sættes der fokus på skolernes faglige
resultater. Det sker ved at se på resultaterne fra folkeskolens afgangseksamen og på den
udvikling, der har været i elevernes faglige resultater gennem de seneste år. Desuden
fremgår oplysninger om elevernes overgang til ungdomsuddannelser og elevernes fravær i
kapitlet.
I tidligere år har kvalitetsrapporten også indeholdt en overordnet beskrivelse af resultaterne
fra de nationale test. Disse indgår ikke i dette års kvalitetsrapport. I februar 2020 indgik
regeringen og folkeskoleforligskredsen en aftale om nationale test på baggrund af en
omfattende evaluering af de nationale test. Med aftalen skulle et repræsentativt udsnit af
landets klasser i 2019/2020 gennemføre de nationale test, så det er muligt at følge det
faglige niveau nationalt.
Der er således ikke gennemført en heldækkende undersøgelse blandt alle landets klasser,
som det var tilfældet i de foregående år. Det betyder, at der ikke foreligger testresultater på
kommuneniveau for skoleåret 2019/2020, da skolerne har været udvalgt til test ud fra
forskellige parametre. I den landsdækkende opgørelse af de nationale test indgår
udelukkende skoler, der er udtaget som repræsentativt udsnit. Det er derfor ikke muligt at
vurdere, hvordan eleverne i Helsingør Kommune på kommuneniveau klarer sig i de nationale
test i forhold til landsgennemsnittet.

3.2 Kommunale læseresultater
I Helsingør Kommune testes eleverne i læsning på 1., 3. og 5. klassetrin jfr. De kommunale
retningslinjer for sprog og læse/skriveudvikling. Udviklingen i elevernes læsefærdigheder
følges tæt. Det samme gælder for de obligatoriske sprogvurderinger på 0. klassetrin. De
kommunale læsetest er en lokalpolitisk beslutning, hvorimod sprogvurderingen i 0. klasse er
obligatorisk ifølge Bekendtgørelsen om børnehaveklassen – Fælles Mål.
I vurderingen af elevernes resultater indgår en række faktorer, som kan have indflydelse på
sprog- og læseniveauet. Det er blandt andet andelen af elever med et andet modersmål end
dansk og det socioøkonomiske grundlag, som varierer skolerne imellem. Resultaterne fra de
enkelte skoler kan derfor ikke sammenlignes direkte.
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Skolerne målretter deres indsatser til deres respektive elevgrupper.
Sprogvurderinger i 0. klasse
På baggrund af sprogvurderingen i 0. klasse indplaceres eleverne i tre kategorier, som
beskriver, hvilken type indsats, der er behov for at iværksætte:
• Generel indsats, som ikke kræver særlige tiltag
• Fokuseret indsats inden for et eller flere sprogområder
• Særlig sprogstimulerende indsats
På landsplan vurderes 85 % af alle 0. klasseeleverne at have behov for en generel indsats,
mens 10 % har behov for en fokuseret indsats, og 5 % har behov for en særlig
sprogstimulerende indsats.
I 2018 skiftede Helsingør Kommune sprogvurderingssystem og det betyder, at data fra
skoleåret 2018/2019 og 2019/2020 opdeles i før-skriftlige kompetencer og talesproglige
kompetencer. Opdelingen gør det muligt for skolerne at målrette indsatsen endnu mere.
Tabel 6 Andel af elever i generel indsats (Normtal generel indsats 85%)
Skole
2017/2018
2018/2019
2019/2020

Espergærde
Skole
Espergærdeskolen
Grydemoseskolen
Mørdrupskolen
Hellebækskolen
Apperupskolen
Helsingør Skole
Skolen i Bymidten
Skolen ved
Gurrevej
Hornbæk Skole
Skolerne i
Snekkersten
Borupgårdskolen
Snekkersten
Skole
Tikøb Skole

Før-skriftlige
kompetencer

Talesproglige
kompetencer

Før-skriftlige
kompetencer

Talesproglige
kompetencer

100 %
-

100 %
91 %
90 %

100 %
88 %
95 %

95%
91%
96%

100%
96%
89%

100 %

86 %

81 %

100%

95%

91,3 %
78,8 %

88 %
71 %

60 %
78 %

71%
80%

80%
62%

91,9 %

77 %

96 %

88%

95%

74,4 %
90 %

75 %
87 %

69 %
83 %

69%
88%

76%
92%

95 %

100 %

100 %

92%

100%

Kilde: Egne data

Den vedvarende indsats for at få alle skoler til at gennemføre sprogvurderingen har virket.
I forhold til talesproglige kompetencer ligger 7 ud af 10 skoleafdelinger over normtallet i
skoleåret 2019/2020. Det er en stigning i forhold til sidste år, hvor kun 5 ud af 10 afdelinger
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lå over normtallet. Snekkersten skole og Apperupskole løfter sig således i år op over
normtallet.
Skolen i Bymidten løfter sig signifikant med 20 procentpoint, men når dog endnu ikke op
over normtallet.
I forhold til Før-skriftlige færdigheder ligger 7 ud af 10 skoler over normtallet.
Hornbæk skole har løftet sig 11 procentpoint og ind i gruppen af skoler, som ligger over
normtallet, mens Skolen i Bymidten er faldet 17 procentpoint og nu ligger under normtallet.
For begge kategorier ligger Borupgårdskolen, Skolen i Bymidten og Skolen ved Gurrevej
under normtallene.
Staben for Læring og Fritid gennemførte i efteråret 2019 datadrevne sprogsamtaler med de
daginstitutioner, som leverer børn til Skolen ved Gurrevej. I efteråret 2020 gennemføres
samtaler med de daginstitutioner, som leverer børn til Borupgårdskolen. I foråret 2021
fortsættes med de daginstitutioner, som leverer børn til Skolen i Bymidten.
Læsetest på 1., 3. og 5. klassetrin
I forbindelse med læsetest opgøres resultaterne i forhold til et normtal. I forhold til læsetest
på 1. klassetrin dækker begrebet normtal over forlagets undersøgelse af det forventede
niveau for testbesvarelse på klassetrinnet. I forhold til 3. og 5. klassetrin dækker begrebet
normtal over det gennemsnitlige niveau fra det tidligere års prøver.
På 1. klassetrin får eleverne en bogstavprøve. Skolerne kan vælge mellem to
sværhedsgrader af bogstavprøven. På Hornbæk Skole, Skolen ved Gurrevejen og på
Apperupskolen har eleverne taget bogstavprøve 2. De øvrige skoler har valgt bogstavprøve
1. I højre kolonne ses skolernes resultater i forhold til den pågældende prøves normtal.
Tabel 7 Andel sikre og delvist sikre læsere på 1. klassetrin (normtal 95 %).
Skole
2017/2018 2018/2019 2019/2020 % fra normtal
2019/2020
Espergærde Skole
Espergærdeskolen
100 %
98%
+3 procentpoint
Grydemoseskolen
100 %
100 %
98%
+3 procentpoint
Mørdrupskolen
96 %
98 %
100%
+5 procentpoint
Hellebækskolen
Apperupskolen*
92 %
100 %
96%
+6 procentpoint
Helsingør Skole
Skolen i Bymidten
96 %
96 %
100%
+5 procentpoint
Skolen ved
80 %
92 %
87%
-3 procentpoint
Gurrevejen*
Hornbæk Skole*
92 %
86 %
90%
På normen
Skolerne i
Snekkersten
Borupgårdskolen
83 %
96 %
98%
+3 procentpoint
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Snekkersten Skole
Tikøb Skole

97 %

96,5 %
100 %

100%
99%

+5 procentpoint
+4 procentpoint

*Hornbæk skole, Skolen ved Gurrevejen og Apperupskolen har taget bogstavprøve 2, som er noget sværere, derfor
er normtallet lidt lavere.

Skolen ved Gurrevej ligger 3 procentpoint fra normtallet. I skoleåret 2019/2020 har eleverne
dog gennemført den sværere bogstavprøve 2. Derfor er de forskellige års resultater ikke
sammenlignelige.
Alle skolerne bortset fra Skolen ved Gurrevejen ligger på eller over normtallet. Det er et
tilfredsstillende resultat
Tabel 8 Andel sikre og delvist sikre læsere på 3. klassetrin. (Normtal delvist sikre og sikre
læsere 85 %)
Skole
2017/2018 2018/2019
2019/2020
% fra Normtal
2019/2020
Espergærde Skole
Espergærdeskolen

95 %

89 %

88%

83 %
89 %

85 %
87 %

-

74 %

71 %

77%

-8 procentpoint

77 %
76 %

68 %
72 %

79%
78%

-6 procentpoint
-7 procentpoint

89 %

79 %

77%

-8 procentpoint

Borupgårdskolen
Snekkersten Skole

73 %
100 %

74 %
86 %

74%
100%

-11 procentpoint
+15
procentpoint

Tikøb Skole

100 %

95 %

80%

-5 procentpoint

Grydemoseskolen
Mørdrupskolen
Hellebækskolen
Apperupskolen
Helsingør Skole
Skolen i Bymidten
Skolen ved Gurrevejen
Hornbæk Skole
Skolerne i
Snekkersten

+3 procentpoint

Kilde: Egne data

Skoleafdelingerne Grydemoseskolen og Mørdrupskolen har i skoleåret 2019/2020 ikke
gennemført tekstlæseprøve i 3. klasse pga. udfordringer i forbindelse med Covid-19
restriktioner.
Borupgårdskolen, Skolen i Bymidten, Skolen ved Gurrevej, Hornbæk Skole, Tikøb skole og
Apperupskolen, ligger alle under normtallet for tekstlæseprøve i 3. klasse.
Skolen i Bymidten har løftet sig 11 procentpoint, men ligger dog stadig under normen.
Snekkersten Skole, Tikøb Skole og Espergærdeskolen er et-sporede skoler/afdelinger, og her
kan resultatet fra en enkelt elev give store udslag.
Det er ikke tilfredsstillende, at 6 ud af 10 skoleafdelinger ligger under normtallet.
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Både på Skolen ved Gurrevej, Skolen i Bymidten og Borupgårdskolen er der igangsat særlige
initiativer. Initiativerne involverer alle lærere i forskelligt omfang og har fokus på læsning og
læseforståelse.
På Hellebækskolen er et særligt læseinitiativ i gang, ligesom et opkvalificeringsforløb med
børnehaveklasselederne er pågående.
Tabel 9 Andel sikre og delvist sikre læsere på 5. klassetrin (Normtal delvist sikre og sikre
læsere 91 %)
Skole
2017/2018 2018/2019
2019/2020
% fra normtal i
2019/2020
Espergærde Skole
Espergærdeskolen
Grydemoseskolen

96 %
95 %

87 %
89 %

96%
-

+5 procentpoint

Mørdrupskolen
Hellebækskolen
Helsingør Skole

95 %
84 %

95 %
76 %

94%
90%

+3 procentpoint
-1 procentpoint

Skolen i Bymidten
Skolen ved Gurrevejen

85 %
79 %

92 %
82 %

84%
75%

-7 procentpoint
-16 procentpoint

Hornbæk Skole
Skolerne i
Snekkersten

93 %

87 %

98%

+7 procentpoint

Borupgårdskolen
Snekkersten Skole
Tikøb Skole

71 %
90 %

77 %
85 %

74%
88%
95%

-17 procentpoint
-3 procentpoint
+4 procentpoint

Kilde: Egne data

Skoleafdelingen Grydemoseskolen har i skoleåret 2019/2020 ikke gennemført
tekstlæseprøve i 5. klasse pga. udfordringer i forbindelse med Covid-19 restriktioner.
4 skoler ligger på eller over normtallet på 91%.
Andelen af sikre og delvist sikre læsere på Hellebæk Skole er steget med 14 procentpoint
siden sidste år, og Hellebækskolen er nu kun 1 procentpoint fra at nå normtallet.
Skolen i Bymidten, Skolen ved Gurrevejen og Borupgårdskolen ligger alle under normtallet.
Der er igangsat indsatser på alle tre skoler for at forbedre læseresultaterne.
Alle skoler er tilmeldt et læselyst projekt målrettet mellemtrinnet i skoleåret 2020/2021.
Projektet er udsat fra indeværende skoleår pga. Covid-19 restriktioner.

3.3 Folkeskolens afgangsprøver
Hvert år i maj og juni går eleverne i 9. klasse til prøve i en række bundne prøvefag. De
bundne prøver består af: dansk (læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling og mundtlig),
matematik (matematiske færdigheder og matematisk problemløsning), engelsk (mundtlig),
samt en fællesprøve i fagene fysik/kemi, biologi og geografi.
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Det gælder særligt for afgangsprøverne i skoleåret 2019/2020, at disse blev aflyst grundet
COVID-19. Afgangsprøvekaraktererne i skoleåret 2019/2020 består derfor af ophøjede
standpunktskarakterer.
Andel elever, der aflægger alle bundne prøver
I Helsingør Kommune lægges der stor vægt på, at så mange af eleverne i 9. klasse som
muligt går til eksamen i folkeskolens afgangsprøve. Dette gælder uanset om eleven er
tilknyttet en almenklasse eller en specialklasse.
Det ses af figur 17, at andelen af elever der har aflagt alle obligatoriske prøver i Helsingør
Kommune er steget over en tre årig periode.
Figur 17 Andel elever, der har aflagt alle prøver, almen og specialklasser, 9. klasse
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80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
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20,00%
10,00%
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2019/2020

Hele landet

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet – Folkeskoler, alle elever i 9. klasse.

Figur 17 viser også, at den samme andel ligger under landsgennemsnittet i skoleårene
2017/2018 og 2018/2019, men over landsgennemsnittet i skoleåret 2019/2020. Dog bør der
være en særlig opmærksomhed på omstændighederne ved prøveformerne i skoleåret
2019/2020.
Figur 18 viser den samme andel for elever i almenklasserne.
Figur 18 Andel elever, der har aflagt alle prøver, almenklasser, 9. klasse
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Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet – Folkeskoler, elever i almenklasser, 9. klasse.

Det gælder også for eleverne i almenklasserne, der har aflagt alle obligatoriske prøver, at
andelen ligger under landsgennemsnittet i skoleårene 2017/2018 og 2018/2019 samt
marginalt under landsgennemsnittet i 2019/2020. Resultaterne i figur 17 og 18 skal ses i
lyset af, at eleverne ikke har aflagt prøver på normal vis i skoleåret 2019/.
Figur 19 viser andelen opdelt på skoleniveau.
Figur 19 Andel elever, der har aflagt alle prøver, almen og specialklasser, 9. klasse,
skoleåret 2019/2020
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Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet – Folkeskoler, alle elever i 9. klasse

Elever, der kun har aflagt prøve i hovedfagene eller mangler en delprøve i et fag, indgår ikke
i den opgjorte andel, men for den enkelte elev i en specialklasse eller gruppeordning kan det
være en stor sejr at gennemføre en eller flere prøver.
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Nogle elever, der har været syge ved afgangsprøven, aflægger aldrig sygeprøve, men
fortsætter direkte videre på en ungdomsuddannelse. Andelene i figur 17 og 18 ovenfor kan
dermed ikke tages som et direkte udtryk for uddannelsesniveau.
Resultaterne af folkeskolens afgangsprøver maj/juni 2019/2020
I dette afsnit afrapporteres resultaterne ved folkeskolens afgangsprøve i dansk, matematik
og de øvrige bundne prøvefag i maj/juni i skoleåret 2019/2020 sammenlignet med de
foregående skoleår.
Som figuren herunder viser, har der over de seneste tre skoleår været en positiv udvikling i
afgangsprøveresultaterne for skolerne i Helsingør Kommune. Gennemsnittet for Helsingør
Kommune har bevæget sig fra 6,9 i 2017/2018 til 7,2 i 2019/2020. Siden sidste skoleår er
gennemsnittet steget knap 0,2 karakterpoint.
Figur 20 viser det samlede karaktergennemsnit for de bundne prøvefag for elever i almenog specialklasser.
Figur 20 Samlet karaktergennemsnit, bundne prøvefag, almen og specialklasser, 9. klasse

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet – Folkeskoler, alle elever i 9. klasse.

Gennemsnittet for eleverne i Helsingør Kommune ligger på landsgennemsnittet. Resultaterne
skal ses i lyset af, at afgangskaraktererne i skoleåret 2019/2020 består af ophøjede
standpunktskarakterer.
Figur 21 Samlet karaktergennemsnit, bundne prøvefag, almenklasser, 9. klasse
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Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet – Folkeskoler, almene elever i 9. klasse.

Den stigende tendens i karaktergennemsnittet går igen, når resultaterne opgøres på de
almene elever alene.
Figur 22 Karaktergennemsnit over tid, bundne prøvefag, almen- og specialelever, 9. klasse
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Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet – Folkeskoler, alle elever i 9. klasse.

Udviklingen i karaktergennemsnittet i Helsingør Kommune set i et længere perspektiv viser
også en stigende tendens. Dette fremgår af figur 22.
Udviklingen i eksamensresultaterne fordelt på de enkelte fag ses i figur 23.
Figur 23 Karaktergennemsnit pr. fag, bundne prøvefag, almen- og specialelever, 9. klasse
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Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet – Folkeskoler, alle elever i 9. klasse.

Figuren viser udviklingen i karaktergennemsnittet for elever i almen- og specialklasser.
I de seneste tre skoleår har udviklingen i karaktergennemsnittet været positiv i faget dansk.
Det samme gælder i faget matematik, hvor karaktergennemsnittet dog dykkede i skoleåret
2018/2019. Omvendt er karaktergennemsnittet faldet siden sidste skoleår i fagene engelsk
og den naturvidenskabelige fællesprøve. Faldet i karaktergennemsnittet i engelsk er
marginalt.
På baggrund af afgangsprøverne i matematik i 2016/2017 iværksattes en kommunal indsats
målrettet alle udskolingslærere omhandlende modelleringskompetencen. Indsatsen forløb i
hele skoleåret 2018/2019.
På tilsvarende vis ses udviklingen i karaktergennemsnittet over de seneste tre skoleår blandt
elever i almenklasserne i figur 24.
Figur 24 Karaktergennemsnit pr. fag, bundne prøvefag, almen, 9. klasse
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Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet – Folkeskoler, almene elever i 9. klasse.

Figuren viser samme tendens, som når alle elever er medtaget. Karaktergennemsnittet for
de bundne prøvefag er således steget i fagene dansk og matematik men faldet i det seneste
skoleår i fagene engelsk og i den naturvidenskabelige fællesprøve.
I figur 25 nedenfor sammenlignes resultaterne i Helsingør Kommune med tilsvarende
resultater på landsplan.
Figur 25 Karaktergennemsnit, bundne prøvefag, almen- og specialelever, skoleåret
2019/2020

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet – Folkeskoler, alle elever i 9. klasse.

Af figuren fremgår, at karaktergennemsnittet for elever i almen- og specialklasser i Helsingør
Kommune i skoleåret 2019/2020 ligger under landsgennemsnittet i matematik og minimalt
under landsgennemsnittet i dansk. Til gengæld ligger eleverne væsentligt over
landsgennemsnittet i engelsk og på landsgennemsnittet i fællesprøven for fysik/kemi, biologi
og geografi.
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Figur 26 Karaktergennemsnit, bundne prøvefag, almenklasser, skoleåret 2019/2020

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet – Folkeskoler, almen klasser, 9. klasse.

Karaktergennemsnittet for de almene elever i Helsingør ligger væsentligt over
landsgennemsnittet i engelsk, minimalt over landsgennemsnittet i den naturvidenskabelige
fællesprøve, på landsgennemsnittet i dansk og under landsgennemsnittet i matematik.
Figur 27 Karaktergennemsnit, bundne prøvefag pr. skole, almenklasser, skoleåret
2019/2020

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet – Folkeskoler, almen klasser, 9. klasse.

Af figur 27 fremgår gennemsnitskaraktererne for de bundne prøvefag for de enkelte skoler
for elever i almenklasser. Eleverne på Skolen ved Rønnebær Allé, Skolen i Bymidten,
Nordvestskolen, og Hornbæk Skole ligger under lands- og kommunegennemsnittet på 7,3.
Eleverne på Tibberupskolen og Hellebæksskolen ligger over lands- og
kommunegennemsnittet.
Socioøkonomi
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Et af folkeskolens mål er at mindske betydningen af elevernes sociale baggrund, sådan at
alle elever - uanset baggrund - kan klare sig godt i folkeskolen, både fagligt og socialt. Der
kan følges op på dette mål via den socioøkonomiske reference.
Den socioøkonomiske reference er et statistisk beregnet udtryk, som viser hvordan elever på
landsplan med samme baggrundsforhold som en specifik skoles elever har klaret
afgangsprøverne. Socioøkonomisk refererer til elevernes sociale og økonomiske baggrund,
mens reference fortæller, at tallet kan bruges som et sammenligningsgrundlag for skolens
faktisk opnåede karakterer. Tallene er beregnede ud fra de elever, der går på skolen uanset
bopæl.
I langt de fleste tilfælde vil en skoles elever have klaret prøverne på niveau med andre
elever på landsplan med samme baggrundsforhold. Hvis skolens gennemsnitskarakter er
højere end den socioøkonomiske reference, og der er en (*) ud for forskellen, betyder det,
at skolens elever har klaret prøven bedre end elever på landsplan med samme
baggrundsforhold. Forskellen er statistisk signifikant. Hvis skolens gennemsnitskarakter er
lavere end den socioøkonomiske reference, og der er en (*) ud for forskellen, betyder det,
at skolens elever har klaret prøven dårligere end elever på landsplan med samme
baggrundsforhold. Forskellen er statistisk signifikant.
Hvis der er en forskel mellem skolens karakter og dens socioøkonomiske reference, og
forskellen ikke er markeret med en (*), kan forskellen skyldes statistisk usikkerhed. I så fald
kan man ikke sige, at skolens elever har klaret prøven bedre eller dårligere end andre elever
på landsplan med tilsvarende baggrundsforhold.
Tabel 10 Opnået karaktergennemsnit i Bundne prøvefag i alt og socioøkonomiske referencer,
9. klasse, Helsingør

Institution

Afdeling

Skoleår
Skoleår
2016/2017
2017/2018
Karakt Socioø
Karakter Socioø
er
k.
Forsk
k.
Forsk
genne referen
el
gennems referen
el
msnit
ce
nit
ce

Skoleår
2018/2019
Karakter Socioø
k.
Forsk
gennems referen
el
nit
ce

Grydemo
8,3
7,7
0,6*
se-skolen
Espergærde Mørdrup7,9
7,7
0,2
Skole
skolen
Tibberup
7,3
7,3
0
7,5
7,7
-0,2
7,6
7,8
-0,2
-skolen
HellebækHellebæk
7,7
7,7
0
7,3
7,5
-0,2
7,4
7,4
0
skolen
-skolen
Nordvest
5,8
6,3
-0,5
6,5
6,3
0,2
6,2
6,1
0,1
-skolen
Helsingør
Skole
Skolen i
6,1
6,8
-0,7*
6,3
6,6
-0,3
6,5
7
-0,5*
Bymidten
Hornbæk
Hornbæk
7
7,4
-0,4
7,2
7,4
-0,2
6,9
6,9
0
Skole
Skole
Skolen
Snekkersten ved
6,6
6,9
-0,3
6,5
7,2
-0,7*
7,1
6,9
0,2
Skoledistrikt Rønnebæ
r Allé
Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet. Socioøkonomisk reference for grundskolekarakterer er ikke beregnet for
skoleåret 2019/20. Dette skyldes den væsentlige ændring af datagrundlaget grundet aflysningen af folkeskolens
prøver som følge af COVID-19.
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Det ses af tabellen, at der er sket en positiv udvikling på Skolen ved Rønnebær Allé,
Hornbæk Skole og Nordvestskolen over de seneste skoleår i forhold til, hvordan eleverne
gennemsnitligt har klaret sig ved afgangsprøver sammenlignet med elever på landsplan med
samme baggrundsforhold. Skolen ved Rønnebær Allé og Nordvestskolen har gennem elevløft projektet haft fokus på elever i vanskeligheder og gennemført særligt tilrettelagte
indsatser med god effekt. På Skolen i Bymidten har eleverne i to ud af tre skoleår klaret sig
signifikant dårligere end sammenlignet med elever på landsplan med samme
baggrundsforhold. Det er ikke tilfredsstillende.
På baggrund af læseprøver, nationale test og afgangsprøver for skoleåret 2018/2019
iværksattes i skoleåret 2020/2021 en indsats på Skolerne i Bymidten, Borupgårdskolen og
Skolen på Gurrevej omhandlende sproglige læringsmiljøer målrettet dansk- og
matematiklærere. Indsatsens fokus er deltagelsesmuligheder, læseforståelse, fagliglæsning,
fagsprogsudvikling i matematik og tosprogspædagogik.
Andel elever med mindst karaktereren 2 i dansk og matematik
Udviklingen i andelen af elever, der opnår karakteren 2 eller derover i dansk og matematik,
er relevant at kigge på, da en sådan karakter bl.a. har betydning for, om eleven kan søge
optagelse på en erhvervsuddannelse.
Andelen er beregnet som antallet af elever, der har opnået et karaktergennemsnit på mindst
2 i både dansk og matematik. For hver elev beregnes et karaktergennemsnit af prøverne i
hhv. dansk og matematik. Elever, der har aflagt alle prøver i dansk og matematik, og som
har opnået et karaktergennemsnit på mindst 2 i begge fag, opfylder kriteriet. Elever, der
ikke har aflagt alle prøver i dansk og matematik, opfylder ikke kriteriet. Det betyder, at
elever, der har været syge ved en enkelt delprøve i dansk eller matematik, tæller med som
en elev, der ikke har opnået et karaktergennemsnit på mindst 2. Dette gælder uanset at
eleven er erklæret uddannelsesparat og eventuelt er fortsat på en ungdomsuddannelse.
Figur 28 Andelen af elever med karakteren mindst 2 i dansk og matematik, alle elever
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Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet – Folkeskoler, alle elever i 9. klasse.

Figur 28 viser, at andelen af elever med minimum karakteren 2 i dansk og matematik er
steget fra 87,9 pct. i 2018/2019 til 93,6 pct. i 2019/2020.
Figur 29 Andelen af elever med karakteren mindst 2 i dansk og matematik, almenklasser

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet – Folkeskoler, almene elever i 9. klasse.

Figur 29 viser, at andelen af elever i de almene klasser med minimum karakteren 2 i dansk
og matematik er steget fra 91,7 pct. i 2018/2019 til 94,2 pct. i 2019/2020. Andelen ligger
lige under landsgennemsnittet på 95,9 pct. i 2019/2020.
Elever, der i matematik ikke opnår minimum karakteren 2, er oftest forsinkede i deres
talforståelse. Forsinkelsen starter tidligt ved, at eleven har svært ved tallenes navne. På
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mange skoler er der i skoleåret 2020/2021 kommet et fokus på, hvordan man kan følge
elevernes udvikling gennem hele skoleforløbet med den nyudviklede matematiktest, som
afdækker elevernes talforståelsesniveau. Intensionen er, at skolerne systematisk kan følge
elevernes udvikling, identificere elever i vanskeligheder og målrette tidlige indsatser. Testen
er udviklet i Helsingør Kommune af den kommunale matematikkonsulent og en vejleder. I
løbet af 2021 valideres testen af professor Svend Kreiner, som er matematisk statistiker, og
der udvindes kriterier til brug for ledere, vejledere og lærere i analysen af elevernes niveau.
Figur 30 Andelen af elever med karakteren mindst 2 i dansk og matematik pr. skole,
almenklasser

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet – Folkeskoler, almene elever i 9. klasse.

Hornbæk Skole, Hellebækskolen og Tibberupskolen ligger alle over landsgennemsnittet på
95,9 pct. i forhold til andel elever, der opnår mindst karakteren 2 i dansk og matematik.
På Skolen ved Rønnebær Allé opnår 92,2 pct. af eleverne i almenklasserne minimum
karakteren 2 i dansk og matematik. Dette er en stigning i forhold til skoleåret 2018/2019,
hvor 86,7 pct. af eleverne opnåede minimum karakteren 2 i dansk og matematik. Ligeledes
er andelen steget for almene elever på Skolen i Bymidten, hvor andelen sidste skoleår
udgjorde 92,3 pct.
På Nordvestskolen er andelen faldet fra 80,9 pct. i 2018/2019 til 77,8 pct. i skoleåret
2019/2020.
Nordvestskolen og Skolen ved Rønnebær Allé har deltaget i Undervisningsministeriets faglige
program for elevløft, hvor målet var at løfte andelen af elever, der får karakteren 4 i dansk
og matematik. Erfaringerne fra program er videreført, og skolerne arbejder systematisk med
at løfte eleverne fagligt i løbet af udskolingen.

3.4 Overgang til ungdomsuddannelser
I arbejdet med at gøre eleverne klar til ungdomsuddannelse er det interessant at se på,
hvad der sker med de unge, efter de forlader folkeskolen. Figurerne i dette afsnit ser på,
hvorvidt eleverne er i gang med en ungdomsuddannelse 9 måneder efter, at de har
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færdiggjort 9. klasse og 10. klasse. Tilsvarende ses der også på elevernes
uddannelsesretning efter hhv. 3 og 15 måneder.
Folkeskolerne skal understøtte regeringens målsætning om at mindst 90 procent af de 25‐
årige have gennemført en ungdomsuddannelse i 2030.
Kommunerne er forpligtiget til at følge udviklingen i kvalitetsrapporten.
Der er et politisk ønske om at øge andelen af unge, der vælger en erhvervsfagliguddannelse.
Uddannelsesstatus efter 9 måneder
Kommunerne følger, hvor stor en andel af en årgang, der er i gang med en
ungdomsuddannelse 9 måneder efter, at de har forladt grundskolen.
Figur 31 Ungdomsuddannelsesstatus 9 mdr. efter de unge forlader grundskolen, Helsingør

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet. Der er ikke offentliggjort data fra nyere skoleår.

Figuren viser, at i skoleåret 2016/2017 var 75,6 pct. af eleverne i gang men en
ungdomsuddannelse 9mdr. efter, at de har forladt grundskolen. Andelen har været svagt
faldende over den tre årige periode, der ses på i figuren.
Unge, der efter 9. eller 10. klasse vælger et udlandsophold, indgår ikke i data. På et lidt
længere sigte kan andelen derfor stige.
Uddannelsesstatus og skoleretning efter 3 måneder
I figuren nedenfor fremgår, hvor stor en andel af eleverne der er i gang med en
ungdomsuddannelse 3 måneder efter, at de har færdiggjort 9. klasse. Figuren viser også,
hvilken ungdomsuddannelse de unge er i gang med.
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Figur 32 Andel af unge i gang med en ungdomsuddannelse 3 mdr. efter 9 klasse, Helsingør
og Hele landet
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Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet

Mere end hver anden ung i Helsingør Kommune er i gang med en ungdomsuddannelse tre
måneder efter 9. klasse. Dette er markant højere end landsgennemsnittet, men lavere end
året før. Langt størstedelen af de unge i Helsingør Kommune vælger en gymnasial
uddannelse. Andelen af unge i Helsingør Kommune, der vælger at gå i gang med en
erhvervsfaglig uddannelse, er lavere end landsgennemsnittet. I Helsingør Kommune vælger
5,6 pct. en erhvervsfaglig uddannelse i 2019 mens andelen på landsplan er 8,1 pct. Der er
fortsat fokus på at øge andelen af unge, der vælger den erhvervsfaglige vej.
Bemærk, at andelen af unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter
afsluttet 9. klasse ikke summer op til 100 pct. Det skyldes, at en væsentlig del af eleverne
fortsætter i 10. klasse, på efterskole eller tager på t udlandsophold. Derfor er det vigtigt at
være opmærksom på tallet for andelen i ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse, da
dette tal vil være mere retvisende for, hvor mange, der er i gang med en
ungdomsuddannelse.
Uddannelsesstatus og skoleretning efter 15 måneder
Den samlede andel af elever i Helsingør Kommune, der er i gang med en
ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse, er faldet minimalt fra 84,3 pct. for elever
fra 2017 til 83,7 pct. for elever, der afsluttede 9. klasse i 2018. Andelen er lavere end den
tilsvarende andel på landplan, som er 88,2 pct. for elever, der har afsluttet 9. klasse i 2018.
I både Helsingør Kommune og på landsplan er tendensen svagt faldende over en tre-årig
periode.
Figur 33 Andel af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9.
klasse, Helsingør og hele landet
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Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet

Tendensen er ikke tilfredsstillende. Helsingør Kommune har oprettet et forum for overgange
til ungdomsuddannelse, som arbejder med temaer omkring unge, der ikke kommer i gang
med en ungdomsuddannelse eller som falder fra deres ungdomsuddannelse igen.
Andelen af en ungdomsårgang der forventes at få en uddannelse.
Børne- og Undervisningsministeriet har udviklet en såkaldt profilmodel til brug for den
løbende opfølgning på det tidligere nationale mål om, at 95 % af en årgang skal have
gennemført en ungdomsuddannelse 25 år efter afsluttet 9. klasse. På nuværende tidspunkt
er dette mål ændret til, at 90 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse i 2030.
Profilmodellen fremskriver, hvordan man kan forvente at en ungdomsårgang vil uddanne sig
i løbet af de kommende 6 år og 20 år.
Figur 34 Andel af en årgang der forventes at få en ungdomsuddannelse 6 år og 20 år efter
afsluttet 9. klasse, Helsingør og hele landet
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Kilde: Børne- og Undervisningsministeriets profilmodel
Note: Ungdomsuddannelserne omfatter gymnasiale og erhvervsfaglige ungdomsuddannelser samt Særlig
Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og Kombineret UngdomsUddannelse (KUU).

En fremskrivningsmodel vil altid indeholde store usikkerheder, men overordnet set forventes
andelen af unge, der får en ungdomsuddannelse i Helsingør Kommune at være på niveau
med landgennemsnittet både på mellemlang og lang sigt.

3.5 Elevfravær
Det er betydningsfuldt at klare sig godt i skolen. Forskningen viser, at det er den eneste
faktor, der konsekvent er forbundet med positive udfald i forhold til at styrke børnenes
chancer for at lykkes i livet. Derfor er det vigtigt at børn og unge har så lidt fravær fra
skolen som muligt. Elevfravær er et fokusområde, som Helsingør Kommune arbejder
intensivt med.
Figur 35 Elevfravær i Helsingør Kommune og Hele landet, alle elever
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Figur 35 viser elevernes gennemsnitlige fravær opdelt på kategorierne; tilladt fravær,
sygefravær og ulovligt fravær. Det samlede elevfravær i Helsingør Kommune i skoleåret
2019/2020 var 6,2 pct. På landsplan var det gennemsnitlige elevfravær i 2019/2020 på 5,2
pct. Elevfraværet er faldet sammenlignet med tidligere år, dog er det væsentligt at huske på
de særlige omstændigheder omkring skolernes nedlukning grundet covid-19 i foråret 2020.
Det betyder, at tallene i skoleåret 2019/2020 ikke er direkte sammenligneligt med tidligere
skoleår.
Fraværet blandt eleverne i Helsingør Kommune er højere end landsgennemsnittet i alle tre
kategorier, og særligt det ulovlige fravær er højere i Helsingør Kommune end på landsplan.
Generelt set er tallene for fravær usikre på grund af meget forskellig praksis for registrering
af elevfravær på tværs af skoler og landet, men uafhængigt af dette er der fortsat stort
fokus på at nedbringe elevfraværet.
Til at understøtte dette fokus har Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt sammen med
Center for Børn, Unge og Familier i 2019 udarbejdet fælles retningslinjer for arbejdet med at
nedbringe elevfravær i skolerne. I den forbindelse er der også udarbejdet regler for fælles
registreringspraksis. Skolens personale fører dagligt elektronisk kontrol med elevernes
fremmøde til undervisningen i fraværsregistrering i Tabulex/TEA: Indskoling - daglig
registrering, Mellemtrin - daglig eller lektionsvis registrering og Udskoling - lektionsvis
registrering.
De nye retningslinjer for registrering af elevfravær trådte i kraft august 2019.
Retningslinjerne her skal sikre fælles procedure og ensartethed i forbindelse med
registrering og håndtering af bekymrende fravær hos eleverne i Helsingør Kommunes skoler.
Det er forventeligt, at den nye praksis for registrering af fravær vil påvirke målingerne af
elevfravær på sigt.

Side 49 af 70

I august 2019 trådte ny lovgivning i kraft, som betyder, at skolerne skal indlede et
samarbejde med forældrene ved 10% ulovligt fravær. Ved 15 % ulovligt fravær inden for et
kvartal skal skolen underrette kommunen. Herefter kan kommunen efter konkret vurdering
vælge at tilbageholde børne- og ungeydelsen i efterfølgende kvartal.
Det er i 2019/2020 ikke indgået underretninger i Familierådgivningen om ulovligt
skolefravær efter de nye regler gældende fra oktober 2019.
Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt arbejder med implementering af en
arbejdsgang, der kan understøtte, at der underrettes efter de nye regler fra 1. kvartal 2021.

3.6 Omlægning af den understøttende undervisning
Med aftalen om justering af folkeskolereformen indgået i foråret 2019 besluttede
aftalekredsen i Folketinget at give folkeskolerne øget frihed til at tilrettelægge skoledagen.
Dette kan bl.a. ske via muligheden for at konvertere dele af den understøttende
undervisning til yderligere faglig støtte, undervisningsdifferentiering for en klasse ved hjælp
af ekstra personale i klassen eller andre aktiviteter, der udløser tilsvarende personaleforbrug
i undervisningen.
Som noget nyt skal kvalitetsrapporten indeholde en redegørelse for omfanget og hvorledes
en eventuel omkonvertering af den understøttende undervisning er anvendt.
Undervisningsministeriet har i skoleårene 2017/2018, 2018/2019 og 2019/2020 gennemført
et forsøg med en mere fleksibel tilrettelæggelse af skoledagen, hvor 7., 8. og 9. klassetrin
på Tibberupskolen, Skolen ved Rønnebær Allé og Hellebækskolen har deltaget. Forsøget har
medført, at skolerne har kunnet konvertere understøttende undervisning til tovoksenundervisning på vilkår, som fremgår af folkeskoleloven, som den ser ud i dag efter de
seneste ændringer. Forsøgsårgangene er medtaget i opgørelserne herunder.
Tabel 11 til 15 nedenfor viser skolernes anvendelse af muligheden for at omlægge den
understøttende undervisning i skoleåret 2019/2020. Tikøb Skole har ikke gjort brug af
muligheden i dette skoleår.
Tabel 11 Espergærde Skole
Klassetrin

0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Antal lektioner
pr. uge, der er
konverteret
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2

Anvendelse af konverterede ressourcer

Tovoksen i UUV
Tovoksen i UUV og dansk
Tovoksen i UUV og dansk
Tovoksen i UUV og dansk
To-lærerordning i håndværk og design
To-lærerordning i håndværk og design
To-lærerordning i håndværk og design/madkundskab
To-voksenordning i kompetencefaget
To-voksenordning i kompetencefaget
To-voksenordning i kompetencefaget

Kilde: Skolernes egne oplysninger
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Tabel 12 Hellebækskolen
Klassetrin

0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Antal lektioner pr.
uge, der er
konverteret
3
3
3
3
2
1
1
2
2
2

Anvendelse af konverterede ressourcer

To-voksenordning udeskole
To-voksenordning udeskole
To-voksenordning udeskole
To-voksen læseindsats
Delehold i valgfag og Håndværk og design
Delehold i sprog, Håndværk og design og valgfag
Delehold i sprog og valgfag
To-voksenordning og delehold i sprog
To-voksenordning og delehold i sprog
To-voksenordning og delehold i sprog

Kilde: Skolernes egne oplysninger

Tabel 13 Helsingør Skole
Klassetrin

0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Antal lektioner
pr. uge, der er
konverteret
2-3
2-3
2-3
2-3
2-2,67
2-2,67
2-2,67
2-2,67
2-2,67
2,67

Anvendelse af konverterede ressourcer

To-voksenordning i dansk og matematik
To-voksenordning i dansk og matematik
To-voksenordning i dansk og matematik
To-voksenordning i dansk og matematik
To-voksenordning i dansk, matematik og de praktisk musiske fag
To-voksenordning i dansk, matematik og de praktisk musiske fag
To-voksenordning i dansk, matematik og de praktisk musiske fag
Dansk, matematik, lego, engelsk og innovation
Dansk, matematik, lego, engelsk og innovation
Dansk, matematik, engelsk og eksamensforberedelse.

Kilde: Skolernes egne oplysninger

Tabel 14 Hornbæk Skole
Klassetrin

0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Antal lektioner
pr. uge, der er
konverteret
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Anvendelse af konverterede ressourcer

Læseindsats og tidlig matematik
Tværfaglig undervisning
Tværfaglig undervisning
Tværfaglig undervisning
Tværfaglig undervisning, individuelle samtaler, demokrati og trivsel
Tværfaglig undervisning, individuelle samtaler, demokrati og trivsel
Tværfaglig undervisning, individuelle samtaler, demokrati og trivsel
Tværfaglig undervisning, individuelle samtaler, demokrati og trivsel
Konfirmationsforberedelse, individuelle samtaler, demokrati og trivsel
Tværfaglig undervisning, individuelle samtaler, demokrati og trivsel

Kilde: Skolernes egne oplysninger

Tabel 15 Skolerne i Snekkersten
Klassetrin

Antal lektioner
pr. uge, der er
konverteret

Anvendelse af konverterede ressourcer

Side 51 af 70

0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2
2
2
2
2
2
2
3
1
3

To-voksenordning
To-voksenordning
To-voksenordning
To-voksenordning
To-voksenordning
To-voksenordning
To-voksenordning
To-voksenordning
To-voksenordning
To-voksenordning

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

dansk/matematik
dansk/matematik og engelsk
dansk/matematik og engelsk
dansk/matematik, kristendom og engelsk
dansk og matematik
dansk og matematik
dansk og matematik
dansk og matematik
dansk og matematik
dansk og matematik

Kilde: Skolernes egne oplysninger

Det ses af tabellerne, at skolerne i vid udstrækning har benyttet sig af muligheden for at
konvertere den understøttende undervisning til to-voksenundervisning.

3.7 Inklusionsgrad
Folkeskolen skal være for alle børn., og i Helsingør Kommune skal alle børn føle sig som en
værdifuld del af fællesskabet. Målet er derfor, at færre børn modtager specialundervisning,
og flere børn indgår i den almindelige undervisning med de nødvendige
støtteforanstaltninger. De børn, som har behov for specialundervisning i specialklasser og på
specialskoler, skal fortsat have det tilbudt. Der er ikke længere en nationalmålsætning for
inklusionsgraden.
Indikatoren beregnes som antal elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning i
forhold til det samlede elevtal, og opgøres for elever bosiddende i Helsingør Kommune.
Tabel 16. Andel af elever der modtager undervisning i den almene undervisning
Skoleår

Hele landet

Helsingør

2017/2018

94,8%

94,8%

2018/2019

94,5%

94,7%

2019/2020

94,4%

94,8%

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet

Tabellen viser, at Helsingør Kommune de seneste tre år har ligget tæt på
landsgennemsnittet i forhold til andelen af alle elever, der modtager undervisning i den
almene undervisning. Udviklingen betragtes som værende stabilt. Dette dækker dog over en
udvikling, hvor det i Helsingør Kommune de seneste år har været nødvendigt at oprette flere
mellemformer mellem almen og specialundervisning og hvor specialundervisningen er blevet
stadig mere kompleks og udgiftstung.
Der er ikke længere nogen politisk målsætning om inklusionsgraden. I Helsingør Kommune
arbejdes der også med vigtigheden af, at nogle børn har brug for at blive inkluderet i mindre
specialtilbud eller i et mindre indgribende tilbud i stedet for at blive inkluderet i
almenundervisningen. Der er en skærpet opmærksomhed omkring, at elever skal profitere
af det skoletilbud, de er i, uanset om de er inkluderet i et alment tilbud, eller om de går i et
specialiseret tilbud.
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3.8 Klager til Klagenævnet for Specialundervisning
Ifølge Folkeskolelovens §3 stk. 2 kan elever i folkeskolen, hvis udvikling kræver særlig
hensynstagen eller støtte i mindst 9 timer/ugen, få støtte i den almindelige undervisning, i
specialklasser eller på specialskoler.
Når det antages at en elev har behov for specialpædagogisk bistand indstilles eleven af
skoleleder til en pædagogisk-psykologisk vurdering.
Hvis forældre er utilfredse med skoleleders afgørelse om specialundervisning eller anden
specialpædagogisk bistand, kan der inden for fire uger indgives en klage til skoleleder.
Herefter genvurderes afgørelsen og hvis denne fastholdes indsendes klagen til Klagenævnet
for Specialundervisning. I skoleåret 2019/2020 var der 3 sager, som endte i Klagenævnet
for Specialundervisning.

3.9 SFO og KLUB
Med folkeskolereformen er fritidstilbuddene rykket tættere på skolen, og en del af de
opgaver, der tidligere blev løst i fritidstilbuddet, bliver nu løst i folkeskolen. Fritidstilbuddene
er en central del af den sammenhængende dag, hvor tilbuddet i samarbejde med skolen
arbejder med børn og unges trivsel, udvikling og læring. Samtidig er fritidstilbuddene i sig
selv en værdifuld del af det samlede børne- og ungeliv.
På baggrund af dette har Børne- og Uddannelsesudvalget vedtaget følgende formål for
fritidstilbuddene i Helsingør Kommune:







Fritidstilbuddene gør børn og unge lærings- og livsduelige ved at skabe rammer for
træning af deres personlige, sociale og faglige kompetencer
Fritidstilbuddene arbejder inkluderende og sikrer, at alle børn og unge føler sig som
en værdifuld del af fællesskabet
Fritidstilbuddene har aktiviteter i hverdagen, der er målrettet forskellige
aldersgrupper.
Fritidstilbuddene understøtter arbejdet i den åbne skole
Fritidstilbuddene har fokus på elevernes sundhed og indlæringsevne ved at tænke
bevægelse ind i tilbuddets hverdag
Fritidstilbuddene er børnenes fritid og frivillighed, afslapning og kammeratskab er de
bærende elementer

Næsten alle børn i 0.-3. klasse i Helsingør Kommune er indskrevet i et SFO tilbud.
Tabel 17 Oversigt over andel børn indskrevet i SFO pr. 1. december 2020 (dækningsgrad)
Institution
Dækningsgrad
SFO Borupgård
96%
SFO Snekkersten Skole
97%
SFO Espergærdeskolen
100%
SFO Grydemoseskolen
96%
SFO Mørdrupskolen
93%
SFO Hellebækskolen
96%
SFO Hornbæk Skole
97%
SFO Skolen ved Bymidten
96%
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SFO Gurrevej Skole
SFO Tikøb Skole

87%
97%

Kilde: TEA og Talkilden Helsingør Kommune
Note: Dækningsgraden er beregnet som antal indmeldte børn i SFO i forhold til antal børn i den tilknyttede skoles
indskoling (0-3. klasse). Elever indskrevet i specialklasser, som ikke anvender almen SFO, men går i special SFO, er
fratrukket.

Børn og unge i Helsingør Kommune kan frit vælge mellem de klubtilbud, der er i Helsingør
Kommune. Børnene bliver indskrevet i klub pr. 1. maj det år, de går i 3. klasse, dvs. når de
er ca. 9 år, og man kan være indskrevet indtil man er ca. 15 år. Elever der går på
privatskoler eller benytter frit skolevalg i andre kommuner kan ligeledes benytte
klubtilbuddene. Derfor kan der ikke udregnes en egentlig dækningsgrad for klubområdet.
Pr. december 2020 er der indskrevet ca. 1565 børn og unge i klubberne i Helsingør
Kommune. Nedenfor ses indskrivningstallene for de almene klubber. Herudover findes der
klubtilbud på specialområdet fx i tilknytning til Team V, H-klasserne og specialklasser, disse
har knap 100 elever tilsammen.
Tabel 18 Antal børn indskrevet i klub, Helsingør Kommune
Skoledistrikt
Klubtilbud
Indskrevne pr. 1. december 2020
Snekkersten
Villa Fem Klubben
215
Espergærde
Fritidsklubben Ritavej
85
Espergærde
Fritidsklubben Idrætten
163
Espergærde
Fritidsklubben Klub 3
196
Tikøb
Fritidsklubben Tikøb
63
Hellebæk
Fritidsklubben Bølgen
268
Hornbæk
Fritidsklubben PUK
208
Helsingør
Fritidsklubben Fiolen
181
Helsingør
Abildtræets klub
155
Kilde Talkilden Helsingør Kommune

Der er fortsat fokus på at inddrage børn og unge i klubmiljøet og tilbyde et attraktivt
klubmiljø også til de ældste i aldersgruppen, som ofte vælger klubtilbuddet fra, når der ikke
længere er et pasningsbehov i familien.

3.10 Sygefravær personale på skoleområdet
Sygefravær på skoleområdet er et vedvarende fokuspunkt i Helsingør kommune.
Medarbejdernes fravær kan have stor betydning for elevernes læring og trivsel, da fravær
kan betyde brud på undervisningsforløb og relationer. Herudover kan fravær være en
indikator på medarbejdernes trivsel og være en økonomisk og planlægningsmæssig
udfordring for skolen. Derfor er det løbende en ambition at sygefraværet på skolerne
nedbringes.
Nedenfor vises en figur over medarbejdernes sygefraværsprocent på skoleområdet.
Sygefraværsprocenten er opgjort hver måned for de 12 foregående måneder. Tallene
indeholder alle medarbejdere ansat direkte på skolerne dvs. lærere, pædagogisk personale i
skolerne samt administrativt ansatte.
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Sygefraværsprocenten på skoleområdet har en årrække vist en faldende tendens, men i
2019 var fraværet igen svagt stigende. Den tendens er vendt i 2020, som dog er et helt
særligt år grundet Covid19 situationen og nedlukningen af skolerne i foråret 2020.
Figur 36 Oversigt over sygefraværsprocent blandt medarbejdere på skoleområdet
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Kapitel 4. Sundhed, det sociale område og trivsel
Det tværfaglige samarbejde omkring det enkelte barn/ung er højt prioriteret i Helsingør
Kommune, og der arbejdes generelt med hele 0 – 18 års området for at sikre, at børn og
unge udvikler sig og trives. Arbejdet sker i dagtilbud, skoler og i det omfang der er behov for
det inddrages Den kommunale Sundhedspleje, SSP, Børne- og Ungerådgivningen m.fl.
Dette kapitel afrapporterer på forskellige indikatorer for børn- og unges trivsel. I
dagtilbuddene arbejdes med udvikling af børnenes trivsel ud fra observationer, og på
skolerne anvendes Børne- og Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling som
grundlag for arbejdet med trivsel.

4.1 Trivsel 0-6 år
Helsingør Kommune er optaget af at skabe dagtilbud, hvor børn trives og er glade for at
være. Børn trives når de oplever sig set, hørt og mødt, der hvor de er. Det er afgørende for
børns trivsel, at de bliver mødt af nærværende voksne, der både kan se det enkelte barn og
børnegruppen som helhed.
I Helsingør Kommune undersøges og vurderes børnenes muligheder for trivsel i
børnefællesskabet gennem KIDS-observationer. Her observeres og vurderes også
relationerne mellem børn og voksne. Vurderingen omfatter både en-til-en-kontakten og de
voksnes relationer til børnefællesskabet. På baggrund af observationerne får alle dagtilbud
en vurdering, som giver grundlag for at arbejde videre med et styrket børnefællesskab, med
fokus på trivsel og udvikling for alle børn.
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4.2 Trivsel på folkeskoleområdet - Den nationale trivselsmåling
Alle elever i 0. – 9. klasse i Helsingør Kommune deltager hvert år i den nationale
trivselsmåling. Trivselsmålingen finder sted i perioden januar – marts.
Det gælder særligt for trivselsmålingen i 2020, at elevernes svarfrist blev forlænget til juni
2020 grundet Covid-19 nedlukningen. Nogle elever vil således have svaret på
trivselsmålingen inden skolernes nedlukning, mens andre elever har svaret efter skolernes
genåbning. I genåbningsperioden kan elevernes omstændighed for svarafgivelse have været
meget andeledes end normalt, f.eks. er nogle elever blevet undervist udendørs af lærere, de
ikke normalt undervises af. Dette kan have betydning for elevernes svar.
Trivselsmålingen består af 40 spørgsmål for elever på mellemtrinnet og i udskolingen (4.-9.
kl.). Elevernes besvarelser opsamles i fire hovedområder, kaldet indikatorer:
 Social trivsel
 Faglig trivsel
 Støtte og inspiration i undervisningen
 Ro og orden
For hver elev beregnes et gennemsnit af svarene på spørgsmålene inden for indikatoren.
Gennemsnittet går fra 1 til 5, hvor 1 repræsenterer den ringest mulige trivsel, og 5
repræsenterer den bedst mulige trivsel. Det endelige datasæt viser et gennemsnit af
elevernes gennemsnit.
Indikatorerne giver mulighed for at følge op på folkeskolereformens målsætning om, at
elevernes trivsel skal styrkes. For skolerne kan resultaterne af trivselsmålingen danne
grundlag for et systematisk arbejde med elevernes trivsel og undervisningsmiljø på skolen
som helhed og i den enkelte klasse ud fra mere detaljerede oplysninger.
Elever i indskolingen (0.-3. kl.) får 20 mere enkle spørgsmål. Afrapporteringen på 0. – 3.
klasse vanskeliggøres af, at svarene ikke opsamles i indikatorer, men kun opsamles på de
enkelte spørgsmål.
Der er i denne kvalitetsrapport udelukkende medtaget tal vedr. 4. – 9. klasse.
Figur 37 Generel trivsel i 4. – 9. klasse
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Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet – Folkeskoler, almene elever.

Figur 37 viser, at Helsingør Kommune følger landsgennemsnittet på 3,7 i forhold til den
generelle trivsel, når der ikke skelnes mellem de enkelte indikatorer. Dette er et forventeligt
og tilfredsstillende niveau.
Figur 38 Trivsel, gennemsnit pr. indikator, 4-9 klasse
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Overordnet set ligger resultaterne for skoleåret 2019/2020 for eleverne i Helsingør
Kommune på landsgennemsnittet i forhold til indikatorerne Faglig trivsel, Social trivsel og
Støtte og inspiration. Helsingør Kommune ligger 0,1 under landsgennemsnittet i forhold til
indikatoren Ro og orden. Dette ses af figur 38.
Faglig trivsel
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Indikatoren ’Faglig trivsel’ består af 8 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes
oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne.
Figur 39 Faglig trivsel, gennemsnit pr. år, Helsingør Kommune og landsgennemsnit
4

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
2017/2018

2018/2019
Helsingør

2019/2020

Landsgennemsnit

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet – Folkeskoler, alle elever, 4-9 klasse

Elevernes faglige trivsel ligger på landsgennemsnittet på 3,7 henover en treårig periode.
Ro og orden
Indikatoren ’Ro og orden’ indeholder 4 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevens
oplevelse af ro og støj i klassen samt klasseledelse.
Figur 40 Ro og orden, gennemsnit pr. år, Helsingør Kommune og landsgennemsnit
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Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet – Folkeskoler, alle elever, 4-9 klasse

Figur 40 viser elevernes oplevelse af ro og orden i skolen. Resultatet af den seneste
trivselsundersøgelse viser, at eleverne i Helsingør Kommune ligger 0,1 under
landsgennemsnittet for denne indikator.
Social trivsel
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Indikatoren ’Social trivsel’ bygger på 10 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes
opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og
mobning.
Figur 41 Social trivsel, gennemsnit pr. år, Helsingør Kommune og landsgennemsnit
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Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet – Folkeskoler, alle elever, 4-9 klasse

Det ses af figur 41, at elevernes sociale trivsel i Helsingør Kommune ligger på
landsgennemsnittet og er uændret henover en treårig periode.
Støtte og inspiration
Indikatoren ’Støtte og inspiration i undervisningen’ består af 7 spørgsmål. Spørgsmålene
omhandler elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærernes hjælp
og støtte.
Figur 42 Støtte og inspiration, gennemsnit pr. år, Helsingør Kommune og landsgennemsnit
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Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet – Folkeskoler, alle elever, 4-9 klasse

Side 59 af 70

Figur 42 viser ingen ændringer i elevernes oplevelse af støtte og inspiration henover en
treårig periode.

4.3 Udviklingen i antallet af børn og unge med behov for støtte
I Helsingør Kommune har der i de seneste år været en stigning i andelen af børn og unge,
der har behov for specialpædagogiske tilbud på 0-18 års området. Der ses særligt en
stigning i antallet af børn og unge med autismespektrumforstyrrelser. Stigningen ses også
på landsplan, hvor andelen af børn og unge, der får en psykiatrisk diagnose, stiger 2.
Stigningen dækker også over en stigning blandt børn med meget svære eller flere
diagnoser, som forventeligt ikke vil kunne inkluderes i almenområdet.
Dette afsnit beskriver udviklingen på 0-6 års området og skoleområdet, når alle børn og
unge skal have de bedste muligheder for at trives og udvikle sig jævnfør Helsingør
Kommunes vision om at udvikle dagtilbud og skoler af høj kvalitet, der styrker alle børn og
unges trivsel, læring, udvikling og dannelse, samt skaber grundlaget for, at de gennemfører
en relevant ungdomsuddannelse.
Udviklingen i antal børn med behov for støtte på 0-6 års området
Samlet set er der en stigning i antallet af børn, der modtager forskellige former for
specialpædagogisk bistand i dagtilbud, enten som specialtilbud (§ 32 tilbud) eller støtte i et
alment dagtilbud. Denne stigning i antallet af børn med behov for støtte på 0-6 års området
vil slå igennem på skoleområdet senere.
Fra børnene bliver født og til de skal starte i skole, er der en stigning i andelen af børn og
familier, der har behov for en særlig indsats. Stigningen på 0 – 6 års området i Helsingør
Kommune beskrives nedenfor.
Stigning i antal gravide kvinder med behov for støtte
Igennem de seneste år er antallet af kvinder i Helsingør Kommune, der henvises af
jordemødrene som ”særligt sårbare”, steget markant, se tabel 19. Disse kvinder/par har et
øget behov for støtte i graviditeten, og når de bliver forældre.
Tabel 19 Oversigt over henviste gravide, som er særligt sårbare igennem de sidste 10 år.
Årstal
Henviste gravide
Fødselstal
Andel af
fødselstallet i
procent
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

2

27
31
34
56
44
63
53
65
58

577
502
481
434
495
504
512
508
481

4,7
6,2
7,0
12,9
8,9
12,5
10,4
12,8
12,0

Beregninger fra KL på baggrund af data fra Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen
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2019
2020

85
93

518
511

16,4
18,2

Kilde Helsingør Kommune egne data

Antal afslag på specialpædagogisk støtte til 0-6 årige
Antallet af børn på 0 – 6 års området med behov for specialpædagogisk støtte udgør i 2018
og 2019 omkring 100 børn.
Antallet af børn, der får støtte, er imidlertid faldet fra 2018 til 2019 fra 84 børn til 74 børn
da støttepædagogkorpset, der står for den specialpædagogiske støtte i dagtilbud, er
reduceret med én stilling fra 2018 til 2019.
Der er således et stigende antal børn, der får afslag på ansøgning om specialpædagogisk
støtte fra støttepædagogkorpset i dagtilbud. En del af de børn, der får afslag, modtager
fortsat støtte fra det specialpædagogiske team, i form af råd og vejledning til andre
involverede fagpersoner om barnet. Andre børn får andre tilbud fx HippHopp, akutpuljetimer
fra myndighedskontoen i DSFI mm. Nogle af børnene vil få behov for specialiserede
skoletilbud enten ved skolestart eller senere i skoleforløbet.
Figur 43. Antal afslag på specialpædagogisk støtte i dagtilbud i Helsingør Kommune

Antal henvisninger til specialtilbud (§32)
Et stigende antal børn i alderen 0-6 år med diagnoser inden for eksempelvis autisme/sociale
og kommunikative vanskeligheder visiteres til et specialtilbud. §32 tilbud er tilbud til børn
med mere end én diagnose; f.eks. autismespektrumforstyrrelser, mental retardering, Downs
syndrom eller svær fysisk/psykisk funktionsnedsættelse.
Pr. august 2020 er 28 børn i Helsingør Kommune visiteret til specialtilbud. 17 børn har plads
i Himmelhuset, 3 børn er på venteliste til specialtilbud og 8 børn er i specialtilbud uden for
kommunen.
Antallet af visiterede børn, som må stå på venteliste eller placeres i et eksternt tilbud er
steget fra et barn i 2017 til 11 børn pr. august 2020.
Figur 44 Antal børn i specialtilbud, Helsingør Kommune
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Samlet set er der således en stigning i antallet af børn på 0-6 års området, der har behov
for specialtilbud, og som har behov for en særlig foranstaltning når de starter i skolen
allerede fra 0. klasse.
I forbindelse med budgetaftalen for 2021 afsatte Byrådet midler til en udvidelse af Helsingør
Kommunes specialtilbud til børn i 0-6 års alderen, Specialbørnehaven Himmelhuset.
Udvidelsen betyder, at der i 2022 vil etableres yderligere 12 pladser.
Udviklingen i antal børn med behov for støtte på skoleområdet
Størstedelen af elever med diagnoser er elever i almenklasser i folkeskolen. En stor del af
disse elever får specialpædagogisk bistand i almenområdet. Hvis eleven får 9 eller flere
timer ugentligt med støtte, benævnes det specialundervisning. Hvis der er tale om færre
ugentlige timer, opgøres timerne ikke som specialundervisning, men som almindelig støtte.
Andelen af elever i specialtilbud er stigende.
I Helsingør Kommune er elevtallet i folkeskolerne generelt faldende og tendensen forventes
at fortsætte frem mod skoleåret 2026/2027. Samtidig er antallet af elever i specialtilbud
forholdsvist stabilt. Det medfører en stigende andel elever i specialtilbud. Nedenstående
figur viser den nuværende andel samt en prognose for andelen af elever i specialtilbud
blandt kommunens egne elever.
Figur 45 Andel elever i specialtilbud blandt kommunens egne elever, Helsingør Kommune
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Figuren viser, at andelen af elever i specialtilbud forventes at stige frem til 2026/2027 i
forhold til det samlede elevtal.

4.4 Sundhed i udskolingen i 8. klasse
Sundhedsplejen gennemfører hvert år en udskolingsundersøgelse på 8. klassetrin, hvor
eleverne besvarer en række spørgsmål, der relaterer sig til sundhed og trivsel. I skoleåret
2019/2020 har færre unge i 8. klasse deltaget i undersøgelsen sammenlignet med de
foregående år. Dette skylds nedlukningen af skolerne grundet COVID19 i foråret 2020.
I dette afsnit vises data fra nogle få udvalgte områder. Tallene bygger på selvrapporterede
data fra de unge i 8. klasse, så det er elevernes egne vurderinger. Spørgeskemaet danner
grundlag for en samtale med sundhedsplejersken og er dermed ikke anonymt. Det kan have
indflydelse på, hvordan de unge svarer. Sundhedsplejersken har mulighed for, at få spurgt
ind til de svar, som kan give anledning til en bekymring og til hvordan den unges generelle
velbefindende og sundhed er. Sundhedsplejersken vurderer ud fra samtalen, hvad der er
behov for hos den enkelte elev og kontakter forældrene, lærerne eller andre relevante
fagpersoner, som kan støtte op omkring eleven. Der gives også opfølgende samtaler hos
sundhedsplejersken, og der kan henvises til nogle af kommunens øvrige tilbud som f.eks.
Headspace, TUBA, Ungeværftet osv.
Data er indsamlet via det elektroniske spørgeskema i BørneUngeLiv.
Selvskade
Tabel 20 Antal unge, der med vilje skader sig selv sammenlignet med andelen på landsplan
Årstal
Skadet sig selv 1-4
Skadet sig selv 1-4
Svarende til
gange eller mere i
gange eller mere
antal elever
Helsingør kommune
på landsplan
2019/2020
8%
9,8 %
21
2018/2019
14,4 %
9,9 %
63
2017/2018
11,6 %
9,5 %
53
Kilde Helsingør Kommune egne data
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Andelen af unge, som med vilje har skadet sig selv 1-4 gange, er halveret siden sidste
skoleår og andelen i Helsingør Kommune ligger også lidt lavere end på landsplan. Det er der
umiddelbart ikke nogen forklaring på.
Alkohol
Tabel 21 Antal unge, der har prøvet at drikke alkohol samt hyppighed
Årstal
Prøvet at drikke
Prøvet at drikke
Drukket
alkohol i
alkohol
alkohol 1–4
Helsingør
på landsplan
gang pr.
Kommune
mdr./2-3 om
ugen i
Helsingør
Kommune
2019/2020
54 %
65 %
24 %
2018/2019
62 %
68 %
35 %
2017/2018
62 %
70 %
45,7 %

Drukket
alkohol 1–4
gang pr.
mdr./2-3
om ugen
på
Landsplan
21 %
40,1 %
48,5 %

Kilde Helsingør Kommune egne data

Andelen af unge, som har prøvet at drikke alkohol, er faldet med 8 procentpoint, og
Helsingør Kommune ligger også lavere end andelen på landsplan. Til gengæld ligger andelen
af unge i Helsingør Kommune, som har prøvet at drikke 1-4 gange pr. mdr./2-3 gange ugen,
lidt højere end på landsplan. Dette tal er dog faldet siden skoleåret 2018/2019.
Rygning
Tabel 22 Antallet af daglige rygere sammenlignet med andelen på landsplan
Årstal
Daglige rygere i
Svarende til antal
Daglig rygere på
procent
elever
landsplan
2019/2020
1%
5<
0,8 %
2018/2019
2,6 %
11
1%
2017/2018
4,5 %
20
1,7%
Kilde Helsingør Kommune egne data

Andelen af unge, som er daglige rygere, ligger helt nede på 1 % og svarer ca. til
landsgennemsnittet.
Vægtudvikling
De unges vægtstatus kan ses af nedenstående tabel. Data kommer fra
sundhedsplejerskernes målinger ved udskolingsundersøgelsen i 8. klasse.
Tabel 23 Vægtstatus
Årstal
2019/2020
2018/2019
2017/2018

Undervægtig
1,6 %
1,8 %
2,2 %

Normalvægtig
82 %
78 %
80,4 %

Overvægtig
16,4 %
20,1 %
17,4%

Kilde Helsingør Kommune egne data
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Procentsatsen for andelen af overvægtige unge er faldet med næsten 4 procentpoint. Dette
er en positiv udvikling, men samtidig er 16,4 pct. af de unge i 8. klasse overvægtige, hvilket
er et højt tal. Viden tilsiger, at bag overvægtsproblematikken kan gemme sig forskellige
trivselsproblemer hos de unge. Det kan være unge, der mistrives i skolen på grund af
mentale udfordringer, de kan have sociale problemer i forhold til klassekammeraterne,
komme fra sårbare hjem med store sociale problemer som fx misbrug, de kan have været
udsat for seksuelt misbrug, der kan være kulturelle grunde til overvægten eller unge som
kan have en fysisk forklaring på overvægten.
Fælles for dem alle er, at overvægten giver et lavt selvværd, mistrivsel og en følelse af
ensomhed. Det kan være svært, at finde overskuddet til at gøre noget ved det uden støtte
fra forældrene og evt. fagprofessionelle.
Sundhedsplejerskerne tilbyder samtaler og hjælp til, hvordan de unge kan tabe sig, men det
kræver, at de unge og deres familier er motiverede for at gå ind det. Sundhedsplejerskerne
kan også henvise til kommunens tilbud om fritidspas, så de unge kan få betalt kontingent til
et idrætstilbud, hvis familien ikke selv har råd til det. Endelig kan sundhedsplejerskerne
henvise til det særlige idrætstilbud Jump4fun målrettet børn og unge med en
overvægtsproblematik.

4.5 Magtanvendelser
Det er ulovligt at anvende fysisk magt over for børn og unge. I helt særlige tilfælde, hvor
barnet eller den unge er til fare for sig selv eller andre, vil der kunne anvendes fysisk magt
af beskyttelseshensyn. I Helsingør Kommune er dagtilbud og skoler forpligtet til at registrere
og indberette magtanvendelser ud fra retningslinjer, der er udarbejdet med inspiration fra
lovgivningens regler om magtanvendelse.
Der har gennem de sidste år været et øget fokus på at nedbringe antallet af
magtanvendelser, dette ved kontinuerlig pædagogisk kompetenceudvikling, samt fokus på
kendskab til retningslinjer.
Der ses i år et fald i det samlede antal magtanvendelser, dog skal det med i overvejelserne,
at dagtilbuddene har arbejdet med anderledes gruppedeling, og at skoler har været lukket i
en periode på grund af Covid-19.
På dagtilbuds- og skoleområdet blev der indberettet 101 episoder med magtanvendelser i
2020. Det er afspejlet i nedenstående tabel 24.
Tabel 24 Oversigt over magtanvendelser i Helsingør Kommune
DSFI
2018
Uden for
2019
Uden for

retningslinjerne
i 2018
I alt

118

38

2020

Uden for
retningslinjerne
i 2020

101

39

retningslinjerne
i 2019
115

31

Kilde: Egne oplysninger

Antallet af indberettede magtanvendelser i 2020 (101 episoder) ligger under niveau for
antallet de foregående 2 år. Det må antages, at noget af det lavere antal magtanvendelser,
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kan begrundes med det anderledes tilrettelagte forår med Corona nedlukning og anderledes
gruppeaktiviteter.
Antallet af magtanvendelser uden for retningslinjerne er stigende fra 31 sidste år til 39 i
2020. Derfor giver det stadig anledning til et fokus på at sikre kendskab til regler og
retningslinjer for magtanvendelse samt på at styrke arbejdet med alternative pædagogiske
strategier i tilspidsede situationer.
Fordelingen af magtanvendelserne i henholdsvis dagtilbud og skole er; på dagtilbud 38 og på
skolerne 63. Dette er en stigning i antallet af magtanvendelser på dagtilbudsområdet og et
fald på skoleområdet. Faldet på skoleområdet kan skyldes forårets nedlukning.
I 2020 er indberetningsskemaet til magtanvendelser blevet digitaliseret. IT har været
behjælpelige med denne proces. Der arbejdes på, hvordan de private børnehaver kan
indberette magtanvendelser på en lettere måde end nu.

4.6 SSP-arbejdet
SSP står for Skole, Social og sundhed og Politi. SSP arbejder med kriminalitetsforebyggelse
og med generel forebyggelse. Arbejdet skal være medvirkende til, at alle børn og unge får et
godt børne- og ungdomsliv uden større sociale vanskeligheder, kriminalitet eller misbrug.
SSP arbejde er samarbejde - og SSP oplever at have et godt samarbejde og gode relationer
til samarbejdspartnerne i kommunen, politiet, boligområderne m.fl.
Der har været 3 særligt vigtige pejlemærker i SSP arbejdet i 2020:
1. Arbejdet med at udvikle en fælles forståelse og struktur i det forebyggende arbejde.
Det betyder, at der på den ene side er fokus på en tydelig opgavefordeling i det
forebyggende arbejde. På den anden side, at der er fokus på videndeling mellem
samarbejdsparterne på chef- og på medarbejderniveau. Derved har opgaveløsning og
rammer de bedste forudsætninger for at lykkedes. Denne indsats vil forsætte i 2021.
2. SSP forsætter med at gennemføre og arbejde med ungeprofilundersøgelsen. I
skoleåret 2019/2020 er den gennemført for anden gang (ca. 1.200 unge deltog).
Ungeprofilundersøgelsen gennemføres af alle 7.-9. klasser i Helsingør Kommune og
indeholder spørgsmål om trivsel, alkohol, stoffer, sociale medier og kriminalitet mm.
Igen i år er resultaterne fra undersøgelsen blevet brugt sammen med skolerne til at
sætte fokus på de områder, hvor skolerne og SSP sammen kan lave indsatser, der er
målrettet de udfordringer, de enkelte skoler står med. Resultaterne fra undersøgelsen
bliver også brugt til at kvalificere det forbyggende arbejde i hele kommunen.
3. I 2020 har SSP haft fokus på æresrelatererede konflikter og negativ socialkontrol. I
et samarbejde mellem DSFI, JBT og BUF er der udarbejdet en beredskabsplan samt
en folder og action card. Materialet har til formål at forebygge æresrelatererede
konflikter og negativ socialkontrol. Helsingør Kommune har en række medarbejdere
med særlig viden om og kompetence til at vurdere og bistå ved sager omhandlende
æresrelaterede konflikter og negativ socialkontrol. Der er etableret en fælles indgang
til hjælp og støtte via SSP Helsingør Kommune.
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Kapitel 5 Handlingsplan
Dette kapitel indeholder en oversigt over rapportens hovedkonklusioner (se rapportens
indledning) samt de handlinger der igangsættes som følge af konklusionerne. Fokus er på de
områder, der kræver et særligt fokus.
Dagtilbudsområdet
Hovedkonklusion

Handlingsplan

Det går kun langsomt fremad mod at nå den
kommunale målsætning om, at 70 procent af
dagtilbuddenes medarbejdere er uddannede
pædagoger.

I 2020 er der igangsat en række initiativer, der
skal sikre flere uddannede pædagoger i
kommunen. Det handler om etableringen af en
sporskiftemodel, hvor akademisk uddannede kan
efteruddanne sig til pædagog, lempelse af
adgangskrav for merituddannelsen til pædagog,
branding af Helsingør Kommune over for det
pædagogiske felt samt indgåelse af partnerskab
med Københavns Professionshøjskole. Hensigten
er at udvide udbuddet af uddannede pædagoger,
så det fremadrettet vil svare til dagtilbuddenes
efterspørgsel. Resultatet af initiativerne vil dog
først slå igennem i de kommende år, idet
uddannelse af medarbejdere tager tid.
Endvidere er der etableret en pulje til studerende,
således at 50 pct. af de studerendes løn ikke
påvirker dagtilbuddenes egne budgetter.
Arbejdsgruppen ”Samarbejde og
kompetenceudvikling”, der består af
dagtilbudsledere fra alle fem netværk i Helsingør
Kommune, er samtidig ved at undersøge
yderligere nye veje til at øge andelen af
uddannede pædagoger i dagtilbuddene.

Resultaterne af sprogvurderingerne viser et
lille fald i 2020 i andelen af børn med et
alderssvarende sprog sammenlignet med
årene før.

DSFI’s sprogkonsulenter vil i samarbejde med de
otte dagtilbud hvor børnene har størst sproglige
udfordringer i 5-års alderen udvikle nye indsatser
med henblik på at løfte børnenes sprog yderligere.
Det kan fx være indsatser som aktionslæring,
opkvalificeringsforløb og lignende.
Børnenes sproglige udvikling afhænger af en
række faktorer, herunder dagtilbuddenes og
familiernes kompetencer, socioøkonomi mv., og
indsatsen skal derfor tage højde herfor.
Den kommende frisættelse af dagtilbudsområdet
kan give anledning til initiativer, der ikke har
været mulighed for tidligere.
Datadrevne sprogsamtaler skal endvidere
understøtte hvert enkelt dagtilbud i forhold til at
tilrettelægge en endnu mere fokuseret
sprogindsats.
Grundet coronaretningslinjer skal dagtilbuddene
finde nye måder at arbejde med børnenes
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sproglige udvikling. Derfor har der i efteråret 2020
været et særligt ledelsesfokus på sprog, som vil
fortsætte i 2021.
Dagtilbuddene arbejder endvidere med sprog og
sprogudvikling via redskabet Læseleg, dialogisk
læsning, generelt sprogligt fokus i forhold til fx rim
og remser, sang og sanglege mv. samt et skærpet
fokus på sprog og samspil i
hverdagspædagogikken og de daglige rutiner i
dagtilbuddet.
Resultaterne af sprogvurderingerne viser, at
en stor andel af de tosprogede børn ikke
vurderes at have et alderssvarende sprog, når
de starter i skole.

I sprogsamarbejdet med dagtilbuddene som
nævnt ovenfor, vil der i dagtilbuddene med mange
tosprogede børn udarbejdes en plan med fokus på
de tosprogede børns sproglige udvikling. I
civilsamfundet er der mange gode kræfter, som
understøtter familierne og børnene som helhed.
Derfor kan det også spille en vigtig rolle i en
helhedsorienteret indsats for familierne.
Frisættelsen af dagtilbudsområdet kan give
dagtilbuddene mulighed for at arbejde med
børnenes sprog på nye måder. Her skal nye faglige
ideer findes, afprøves og måles på.
Metodefriheden er stadig en forpligtigelse på
resultatet.
I de databaserede sprogsamtaler i dagtilbuddene
vil der sættes særligt fokus på sprogudvikling
blandt tosprogede børn.

Sygefraværet på dagtilbudsområdet er faldet
men fortsat for højt.

Dagtilbuddene med mange tosprogede børn
deltager allerede i flere projekter til understøttelse
af børn og familier, fx projektet Sammen om
barnet, hvor en socialrådgiver og pædagog
samarbejder tæt med familien om en indsats i
hjemmet. Dagtilbuddene får endvidere midler fra
bl.a. ”1000 dages puljen” til personalemæssig
opnormering.
Helsingør Kommune har fået tildelt puljemidler fra
STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og
Rekruttering) til projektet: ”Skab trivsel på
arbejdet mens du arbejder og nedbring dit
sygefravær”. Her er der udvalgt fire dagtilbud med
højt sygefravær og to dagtilbud med lavt
sygefravær. Projektet er et samarbejde med de
faglige organisationer og vil vare fra 2020-2022.
Projektet arbejder hen imod at opfylde følgende 4
konkrete mål:
1. Generelt lavere sygefravær i tal
2. Forebyggelse af sygefravær via en øget
medarbejdertrivsel og forbedret
arbejdsmiljø
3. Forbedring af procedurer og retningslinjer
til fastholdelse og opfølgning af korttids og
langtidssyge syge medarbejderne
4. Videnskortlægning med viden om:
a. tiltag, der har en effekt, samt
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b.

udfordringer i arbejdet med
nedbringelse af sygefravær

Folkeskoleområdet
Hovedkonklusioner

Handlingsplan

Fagligt løft i læsning, matematik og naturfag

I et samarbejde mellem skolerne og Staben for
Lærings fagkonsulenter i de forskellige fag
udarbejder DSFI i foråret 2021 en plan for
kompetenceløft på den enkelte skole.
Kompetenceløftene kan bestå at forskellige dele,
som altid er tæt på praksis. Kompetenceløftene
kan eksempelvis indeholde:
• Aktionslæringsforløb
• Faglige opkvalificeringsforløb i
særlige udvalgte dele af faget
• Øget/ændret brug af vejledere i
fagene
• Opkvalificering af vejledere

Karaktergennemsnittet i matematik blandt
eleverne i Helsingør Kommune ligger under
landsgennemsnittet.

Elevernes kompetencer i matematik skal øges med
henblik på, at karaktergennemsnittet ligger på
landsgennemsnittet. I arbejdet anvendes
kommunens nyudviklede matematiktest til tidlig
identificering af elever, der har udfordringer med
de grundlæggende kompetencer i matematik.
Testen tages i anvendelse på Skolen i Bymidten,
Skolen ved Gurrevej, Nordvestskolen og Skolen
ved Rønnebær Alle i et samarbejde med
læringskonsulenten i matematik.
Matematiktesten færdigudvikles.

Læsetestene for 3. og 5. klassetrin viser, at
skolerne fortsat skal arbejde med at øge
andelen af sikre eller delvist sikre læsere.

Fortsætte indsatsen på skoler, der er særligt
udfordret på læseresultaterne. Der udvikles lokale
løsninger i samarbejde mellem skolen og
læringskonsulenten i læsning.

Overgang til ungdomsuddannelse

Forsættelse af Projekt Kloge Hænder, som er et
skole-virksomhedssamarbejde med blik på at
styrke elevernes kompetencer i og interesse for de
naturvidenskabelige fag, og give dem indsigt i,
hvad erhvervsuddannelserne kan bruges til.
Herudover arbejdes med Mini-skills og
Ungdomsskolens Karrierelæring.

Helsingør Kommune ligger over
landsgennemsnittet i forhold til elevernes
fravær.

Center for Dagtilbud, Skoler, Idræt og Fritid vil i
kvalitets- og udviklingssamtaler med skolerne
følge op på elevfraværet, og hver skole udarbejder
en plan for nedbringelse af elevfraværet.

0-18 års området generelt
Hovedkonklusioner

Handlingsplan

Sprogindsatser på tværs af 0-18 års området
(brobygning)

Center for Dagtilbud, Skoler, Idræt og Fritid vil
sammen med dagtilbud og skoler etablere faglige
fællesskaber ml. dagtilbudsområdet og
skoleområdet om udviklingen af børnenes sprog.
F.eks. kan det undersøges om læsevejledere fra
skolen kan bidrage til arbejdet med sprog i
storbørns gruppen i børnehaven.
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Antallet af børn med behov for et særligt
pædagogisk tilbud er stigende.

BUF og DSFI arbejder på at udvide kapaciteten og
arbejdet med tilsyn og kvalitet på området
generelt. For eksempel er der i budget 2021 afsat
midler til udvidelse af Specialbørnehaven
Himmelhuset med 12 pladser og H-klasserne
forventes udvidet i løbet af 2021
Center for Dagtilbud, Skoler, Idræt og Fritid vil
fremadrettet udvikle en kvalitetsrapport med
særlig fokus på specialområdet.
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