
 

 

 

Elevernes trivsel i folkeskolen i 4.-9. klasse 
 

Tabel 1: Gennemsnitlig trivsel på den samlede indikator 
 

2018/2019 2019/2020 

Ringkøbing-Skjern 3,76 3,79 

Hele landet 3,72 3,73 

Kilde: Uddannelsesstatistik, Børne- og Undervisningsministeriet. 

Note: Gennemsnitligt trivselsvurdering for elever i 4.-9. klasse, afgrænset til institutionstypen folkeskole. Den 

samlede indikator består af de 29 spørgsmål, der indgår i trivselsundersøgelsen. Skalaen går fra 1 (Lavest mulig 

trivsel) til 5 (højest mulig trivsel). Afgrænset til institutionstype folkeskole. 

I tabel 1 ses det, at den gennemsnitlige trivsel for eleverne i Ringkøbing-Skjern Kommune de seneste 

to skoleår var henholdsvis 3,76 og 3,79. Dette er højere end landsgennemsnittet. 

 

Tabel 2: Fordeling efter gennemsnitlig trivsel på den samlede indikator, Ringkøbing-Skjern 

Indikatorsvar - gruppe 2018/2019 2019/2020 

1 til 2 0,3 % 0,1 % 

2,1 til 3 6,2 % 6,0 % 

3,1 til 4 62,0 % 60,0 % 

4,1 til 5 31,4 % 33,9 % 

Kilde: Uddannelsesstatistik, Børne- og Undervisningsministeriet 

Note: Fordeling af eleverne i grupper efter deres gennemsnitlige trivselsvurdering. Elever i 4.-9. klasse, 

afgrænset til institutionstypen folkeskole. Den samlede indikator består af de 29 spørgsmål, der indgår i 

trivselsundersøgelsen. Skalaen går fra 1 (Lavest mulig trivsel) til 5 (højest mulig trivsel). 

Ud fra tabel 2 kan vi ligeså få et overblik over, hvordan elevernes fordeling på den samlede 

trivselsindikator er. I 2018/2019 havde 93,4 % af eleverne en samlet trivsel på 3,1 eller højere. I 

2019/2020 var dette tal 93,9 %. Og selvom det er langt de fleste børn, der trives, så angiver 6-7 % af 

eleverne, at ikke trives (indikatorens værdi 1-3). 

  



 

 

 

Gennemsnitskarakteren ved den årlige fællesprøve i fysik/kemi, biologi og 
geografi ved afgangsprøven i 9. klasse 

Tabel 3: Karaktergennemsnit for kommunens elever v. Fællesprøve i fysik/kemi, biologi og 

geografi 
 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 Gns. 
2016-2020 

Ringkøbing-Skjern 7,2 7,1 7,8 7,4 7,4 

Hele landet 7,4 7,3 7,4 7,1 7,3 

Kilde: Uddannelsesstatistik, Børne- og Undervisningsministeriet 

Note: Vægtet elevgennemsnit, hvilket betyder at alle elever vil vægte lige højt, uagtet antallet af prøver, de har 

aflagt. Indberettede prøvekarakterer fra skoleåret 2019/2020 er baseret på ophøjede standpunktskarakterer. 

Afgrænset til 9. klasse. 

Af hensyn til skoleåret 2019/2020 og dets særlige omstændigheder, tages tal for flere skoleår med. I 

skoleåret 2019/2020 var karaktergennemsnittet i Ringkøbing-Skjern Kommune 7,4, et fald fra 

skoleåret 2018/2019 men højere end skoleårene 2016/2017 og 2017/2018. Gennemsnittet for 

samtlige skoleår er 7,4. Kommunens elevers karaktergennemsnit ligger på niveau med 

landsgennemsnittet. Over årene 2016-2020 har kommunen gennemsnitligt haft et 

karaktergennemsnit på 7,4, landsgennemsnittet var her 7,3. 

 

  



 

 

 

Andel af elever, der går til afgangseksamen i 9. klasse 

Tabel 4: Andel elever, der har aflagt alle prøver 
 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Ringkøbing-Skjern 93,8 % 95,3 % 95,8 % 98,4 % 

Hele landet 92,1 % 94,8 % 95,8 % 97,7 % 

Kilde: Uddannelsesstatistik, Børne- og Undervisningsministeriet 

Note: Alle prøver omfatter lovbundne prøver og udtræksprøver. Begrænset til institutionstypen folkeskole og 

klassetypen normalklasse. 

Andelen af elever, der aflægger alle obligatoriske prøver i forbindelse med folkeskolens 

afgangseksamen i 9. klasse, var i skoleåret 2019/2020 på 98,4 %. Dette er en stigning fra tidligere 

skoleår, en stigning der også ses på nationalt niveau. Ringkøbing-Skjern Kommunes andel, der 

aflægger alle obligatoriske prøver, er over de analyserede år på niveau eller højere end niveauet 

nationalt. 

  



 

 

 

Andel af ulovligt fravær blandt folkeskoleelever 

Tabel 5: Gennemsnitligt ulovligt fravær 
 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Ringkøbing-
Skjern 

0,7 % 0,7 % 0,5 % 0,5 % 

Hele landet 1,0 % 1,0 % 1,0 % 0,7 % 

Kilde: Uddannelsesstatistik, Børne- og Undervisningsministeriet 

Note: Begrænset til folkeskolen, hvilket ekskluderer fri-, privat- og efterskoler. 0.-9. klasse.  

Ringkøbing-Skjern Kommunes elever har gennemsnitligt haft 0,5-0,7 % ulovligt fravær, de seneste fire 

skoleår. Relativt til det nationale niveau, har kommunens elever har et lavere gennemsnitligt 

fraværsniveau. 

 

  



 

 

 

Kompetencedækning blandt pædagoger 

Tabel 6: Andel af personale med pædagogisk uddannelse 

 2018 

Ringkøbing-Skjern 68 % 

Hele landet 68 % 

Kilde: Dagtilbudsportalen, Børne- og Undervisningsministeriet 

Note: Tallet afspejler, hvor stor en andel af personalet, som er ansat til at udføre pædagogisk arbejde, der har en 

pædagogisk uddannelse. Filtreret efter anvisningsenheds kommune. 

I 2018 havde 68 % af personalet, der ansat til at udføre pædagogiske arbejde, en pædagogisk 

uddannelse. Tallene for Ringkøbing-Skjern Kommune er på niveau med tallene på landsplan. 

 

  



 

 

 

Kompetencedækning blandt lærere 

Tabel 7: Andel af elevernes undervisningstimer, der varetages af undervisere med 

’undervisningskompetence’ 
 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Ringkøbing-Skjern 88,1 % 86,5 % 89,9 % 

Hele landet 86,7 % 87,6 % 88,4 % 

Kilde: Uddannelsesstatistik, Børne- og Undervisningsministeriet 

Note: Afgrænset til folkeskoler. Undervisningskompetence eller tilsvarende kompetence indgår samlet. 

I skoleåret 2019/2020 blev 89,9 % af elevernes undervisningstimer varetaget af en underviser, der 
har undervisningskompetence eller tilsvarende kompetence til at undervise i det pågældende fag. 

Dette tal er højere end niveauet i de to forudgående skoleår. I skoleåret 2019/2020 var 

kompetencedækningen i Ringkøbing-Skjern Kommune højere end det nationale niveau. 

  



 

 

 

Andel af 25-årige, der har gennemført en ungdomsuddannelse 

Tabel 8: 15-24 årige der går i grundskolen, går på en ungdomsuddannelse eller har en 

ungdomsuddannelse 
 

K1 2020 K2 2020 K3 2020 K4 2020 2020 (gns.) 

Ringkøbing-Skjern 89% 88% 88% 88% 88% 

Kilde: Kommunens LIS-system  

Note: Grundskole dækker over 0.-13. klasse. Ungdomsuddannelse indbefatter en gymnasial uddannelse, 

erhvervsuddannelse eller en anden ungdomsuddannelse. 

  



 

 

 

Andel af 30-59 årige med erhvervskompetencegivende uddannelse 

Tabel 9: Andel af kommunens borgere med erhvervskompetencegivende uddannelse, i alderen 

30-59 år. 
 

2017 2018 2019 

Ringkøbing-Skjern 74,4% 74,7% 75,2% 

Hele landet 75,1% 75,7% 76,3% 

Kilde: Danmarks Statistik, tabel HFUDD11 

Note: Erhvervskompetencegivende uddannelse defineres, i overensstemmelse med Danmarks Statistik, som 

Erhvervsuddannelser og videregående uddannelser. Opgjort d. 30. september det pågældende år. 

I 2019 havde 75,2 % af Ringkøbing-Skjern Kommunes borgere, i aldersgruppen 30-59 år, en 

erhvervskompetencegivende uddannelse. Der er sket en stigning over årene 2017 til 2019 på 0,8 

procentpoint. Relativt til hele Danmark, har Ringkøbing-Skjern en lavere andel af befolkning med 

erhvervskompetencegivende uddannelse. 

 

 

  



 

 

 

Antal kursister og årselever ved voksen- og efteruddannelse 

Tabel 10: Antal kursister og årselever ved voksen- og efteruddannelse 
 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Kursister 12.002 12.234 12.466 

Årselever 627 593 502 

Kilde: Danmarks Statistik, tabel VEU20 

Note: Kursister og årselever med bopæl i Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Antallet af kursister var i skoleåret 2018/2019 12.466, hvilket udgør en stigning fra tidligere skoleår. 

Antallet af årselever er i samme periode faldet, i skoleåret 2018/2019 var der 502 årselever. 

 

 

  



 

 

 

Skoleelevers karaktergennemsnit relativt til deres socioøkonomiske baggrund 

Tabel 11: Skolernes karaktergennemsnit i alle bundne prøvefag, forventet karaktergennemsnit 

ud fra socioøkonomisk reference og forskel herimellem 

 2017/2018 2018/2019 
 

Karakter Soc. Ref. Forskel Karakter Soc. ref. Forskel 

Hele landet 6,90 6,88 0,02 6,96 6,92 0,03 

Ringkøbing-
Skjern 

6,68 6,60 0,08 6,90 6,79 0,11 

Kilde: Uddannelsesstatistik, Børne- og Undervisningsministeriet 

Note: Afgrænset til institutionstype folkeskoler. Socioøkonomisk reference er estimeret ud fra: elevens køn, 

elevens alder, elevens herkomst, forældrenes højeste fuldførte uddannelse, forældrenes arbejdsmarkedsstatus, 

forældrenes bruttoindkomst, forældrenes ledighedsgrad, familietype, antal børn i familien og elevens placering i 

børneflokken. 

Forskellen mellem karaktergennemsnittet og den socioøkonomiske reference ses som udtryk for 

folkeskolens løfteevne, i en faglig forstand. Ringkøbing-Skjern Kommunes skoler havde gennemsnitligt 

en forskel på 0,08 og 0,11 i skoleårene 2017/2018 og 2018/2019. Med andre ord præsterede 

kommunens elever højere karakterer, end man gennemsnitligt ville forudsige ud fra deres 

socioøkonomiske baggrund. I samme periode havde hele landets skoler gennemsnitlige forskelle på 

0,02 og 0,03.  

  



 

 

 

Andel elever med mindst 2 i dansk og matematik ved folkeskolens 

afgangsprøver  

Tabel 12: Andel elever med mindst 2 i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøver  
 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Hele landet 92,9 % 93,5 % 95,9 % 

Ringkøbing-

Skjern 

91,0 % 93,6 % 98,7 % 

 Kilde: Uddannelsesstatistik, Børne- og Undervisningsministeriet 

Relativt til landsgennemsnittet, havde Ringkøbing-Skjern Kommune i skoleåret 2019/2020 en højere 

andel af elever der bestod dansk og matematik. I 2018/2019 var kommunen på niveau med 

landsgennemsnittet. I skoleåret 2017/2018 havde kommunen en lavere andel end landet som helhed. 

 

 

  



 

 

 

Inklusionsprocent  

Tabel 13: Andelen af elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning 

(Inklusionsprocent) 
 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Hele landet 97,0 % 96,8 % 96,8 % 

Ringkøbing-

Skjern 

97,2 % 97,0 % 97,0 % 

Kilde: Uddannelsesstatistik, Børne- og Undervisningsministeriet 

Note: Afgrænset til institutionstypen folkeskoler. Inklusionsgrad defineres som andelen af elever, der er 

inkluderet i den almindelige undervisning. Dette vil sige elever, som ikke modtager undervisning i en 

specialklasse eller på en specialskole. 

Relativt til landsgennemsnittet, har inklusionsprocenten i Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler 

været marginalt højere. I alle de undersøgte skoleår har der været en højere inklusion på 0,2 

procentpoint. 

  



 

 

 

Normering i kommunens dagtilbud, 2018 

Tabel 14: Normering i forskellige typer af dagtilbud 

 

Kilde: Uddannelsesstatistik, Børne- og Undervisningsministeriet 
Note: Normering udregnes ved at dividere antallet af fuldtidsindskrevne børn med antallet af fuldtidsansatte 

personer, ansat til at udføre pædagogisk arbejde, inden for hver pasningstype. 

I 2018 var kommunens normering i dagplejen på 3,76, hvilket er højere end landsgennemsnittet på 

3,35. 

I vuggestuen (0-2 år) var kommunens normering på 3,14, hvilket er omtrent på niveau med 

landsgennemsnittet. 

I børnehaven (3-5 år) var kommunens normering på 5,96, hvilket er lavere end landsgennemsnittet på 

6,19. 

 

  

 
Normering 

dagpleje 

Normering 

0-2 

Normering 

3-5 

Ringkøbing-

Skjern 

3,76 3,14 5,96 

Hele landet 3,35 3,12 6,19 

Difference 0,40 0,03 0,23 



 

 

 

Udgift pr. elev i folkeskolen 

Tabel 15: Gennemsnitlig udgift pr. elev i folkeskolen. 
 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Ringkøbing-

Skjern 

70.339 kr. 71.266 kr. 71.562 kr. 

Hele landet 69.961 kr. 70.548 kr. 69.530 kr. 

Kilde: Uddannelsesstatistik, Børne- og Undervisningsministeriet 

Note: Opgøres som nettoudgifter til undervisning, altså bruttodriftsudgifter fratrukket indtægter og 

statsrefusion. Dækker normalklasseelever i 0.-10. klasse. Tallene PL-korrigeres mht. seneste år. 

I alle de undersøgte skoleår har Ringkøbing-Skjern Kommune haft et højere udgiftsniveau, relativt til 

landsgennemsnittet. I 2018/2019 var de gennemsnitlige udgifter i kommunen på 71.562 kr. pr elev i 

folkeskolen. 


