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Skolebestyrelsens udtalelse – Kvalitetsrapport 2013/14
Skolebestyrelsen finder det beklageligt og utilfredsstillende, at materialet
kommer ud så sent.
Skolebestyrelsen på Holmegårdsskolen har behandlet det forelagte materiale og har følgende kommentarer.
Det faglige niveau.
Skolebestyrelsen finder det tilfredsstillende at karakteren i dansk på
Holmegårdsskolen ligger over målet i kvalitetsløftet.
Det fremgår ikke af statistikkerne, at samtlige elever på 9. årgang gennemfører afgangsprøverne, men det er bestemt positivt.
Skolebestyrelsen stiller sig undrende overfor, at engelskkarakteren ikke
fremgår af materialet, på trods af, at det indgår som mål i Hvidovre
Kommunes kvalitetsløft.
Ift. de nationale test ligger Holmegårdsskolen rigtig godt, dog med undtagelse af matematik på 3. årgang. Det bør derfor undersøges om dette
er et generelt billede på matematik i indskolingen, eller om der har været
faktorer der har haft ekstraordinær indvirkning det pågældende år. Det
være sig højt sygefravær, lærerskifte eller andet. Er der tale om et generelt billede af det faglige niveau i matematik, bør dette være et indsatsområde fremover.
Overgang til ungdomsuddannelser
Skolebestyrelsen kan med glæde konstatere, at elever fra Holmegårdsskolen klarer sig rigtig flot. Dels har en meget høj procentdel mindst karakteren 2 i både dansk og matematik, dels er andelen af elever der
overgår til ungdomsuddannelser meget høj.
Elevtrivsel, fravær og forældretilfredshed
Ift. elevtrivsel mener skolebestyrelsen, at der skal fokus på indeklimaet,
der er det, der scorer dårligst i undervisningsmiljøundersøgelsen. En del
af forklaringen skyldes givet vis den ældre bygningsmasse, men så må
det være vigtigt at få set på ventilationssystemet.
Skolebestyrelsen finder, at indeklimaet fylder for lidt i rapporten og at
dette fremadrettet bør have mere fokus, ikke mindst i lyset af den længere skoledag, men også grundet de kommende om- og tilbygninger på
skolen.
Forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen finder det tilfredsstillende,
at elevfraværet har været faldende over de seneste par år. Det ulovlige
fravær er dog steget, men dette skyldes formentligt et nyt og mere præ1

cist registreringssystem og derfor er sammenligneligheden med forrige
år ikke valid.
Personalerepræsentanterne finder dog stadig fraværet for højt.
Skolebestyrelsen undrer sig over, at der ønskes en udtalelse omkring
forældretilfredshed, når undersøgelsen ikke er med i materialet.
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