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Kvalitetstilsyn med folkeskolen 2019/20: Stavnsholtskolen udtages
ikke til tilsyn
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har den 23. december 2019 bedt
Furesø Kommune om at redegøre for udviklingen i Stavnsholtskolens
resultater for den socioøkonomiske reference for 9. klasseprøverne for
de to seneste skoleår. Styrelsen har modtaget Furesø Kommunes redegørelse den 3. februar 2020.
Styrelsen er opmærksom på, at både skole og forvaltning lige nu står i en
ekstraordinær situation på grund af COVID19 men har samtidig vurderet, at det er relevant for både skole og forvaltning på nuværende tidspunkt at få styrelsens vurdering af, om Stavnsholtskolen udtages til tilsyn.
Baggrunden for styrelsens henvendelse var, at Stavnsholtskolen skilte sig
ud i den seneste screening i forbindelse med kvalitetstilsynet med folkeskolen, da skolen
 De to seneste skoleår har socioøkonomiske referencer for 9. klasseprøverne (løfteevne), der er -0,5 eller lavere og samtidig er statistisk
signifikante.
Dermed var der grundlag for at udtage skolen til tilsyn.
Det fremgår af Furesø Kommunes redegørelse, at skole og forvaltning
har et godt indblik i årsagerne til, at skolens løfteevne har ligget under
det forventende de seneste to år, og at der er iværksat relevante indsatser
til at løfte elevernes prøveresultater. Indsatserne er iværksat fra skoleåret
2018/19 og omfatter faglige indsatser, organisatoriske indsatser, indsatser rettet mod skolehjemsamarbejdet og nedbringelse af elevfravær.
Fra forvaltningens side ydes der sparring gennem årlige strategimøder
med skolens ledelse samt statussamtaler mellem skolechef og skoleleder,
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hvor indsatser og strategier i forhold til at løfte skolens resultater drøftes
med udgangspunkt i både kvantitative og kvalitative data.
Redegørelsen viser, at både forvaltning og skolen har et ønske om forandring og har afsat ressourcer til det. Der er allerede fra sidste skoleår
igangsat en ambitiøs og målrettet plan for at løfte skolens resultater på 9.
klasseprøverne, som endnu ikke er slået igennem i skolens data.
På baggrund af skolens data og kommunens redegørelse vurderer styrelsen samlet set, at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at
udtage Stavnsholtskolen til tilsyn.
Styrelsen foretager sig ikke yderligere i sagen, men afventer screeningsresultaterne for skolen i forbindelse med kvalitetstilsynet i skoleåret
2020/21 inden en evt. udtagelse til tilsyn og beder Furesø Kommune om
fortsat at have opmærksomhed på de forhold, som styrelsens screening
har afdækket.
Såfremt I har spørgsmål eller bemærkninger til dette brev, er I velkomne
til at kontakte fuldmægtig Magnus Kvist Wibrand på telefon: 21 64 78 23
eller e-mail: magnus.wibrand@stukuvm.dk
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