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Åben sag

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen vedtog den 20. august 2013 form og indhold i en ny kvalitetsrapport,

som samler alle oplysninger om dagtilbud og skoler i én samlet årlig rapport.

Der er nu udarbejdet kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud, som er første rapport efter det
nye koncept.
Rapporten består af 3 bind.
Bind 1 indeholder vurderinger og analyser af den faglige kvalitet.
Bind 2 indeholder analyser og vurderinger af fremdriften i implementeringen af de 3
kommunale politikker – politik for inklusion og tidlig indsats, politik for folkeskolens 7.-10.
årgang og politik for it og læring - samt handleplanen for læsning og for sprogvurdering og
sprogstimulering.
I bind 2 er tillige angivet forslag til indsatser i det kommende år.
Bind 3 indeholder alle faktaoplysninger om dagtilbuddene og skolernes ressourcer og
rammebetingelser.
De 3 bind i kvalitetsrapporten er vedlagt som bilag.
I forhold til bind 1 skal det bemærkes det, at de digitale redskaber til analyse af børnenes og
de unges inklusionsmiljø, sociale og personlige kompetencer samt trivsel endnu ikke er
færdigudviklet, hvorfor disse informationer og analyser først indgår i næste års rapport. Det
samme gælder vedrørende medarbejdertrivslen i forhold til de iværksatte indsatser.
Disse er ikke lovpligtige indholdselementer, men indgår i Norddjurs Kommunes koncept for
kvalitetsrapporten.
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Det har ligeledes været et ønske, at skolernes undervisningseffekt skulle fremgå af rapporten.
Undervisningseffekten er et udtryk for de enkelte skolers opnåede resultater set i forhold til
elevernes socioøkonomiske baggrund.
KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har
imidlertid

ikke

lavet

beregninger

for

undervisningseffekter

i

2013,

hvorfor

undervisningseffekten ikke indgår i dette års rapport. Forvaltningen er i kontakt med KORA
herom. Såfremt KORA senere udarbejder disse beregninger, vil disse blive forelagt børne- og
ungdomsudvalget.
Samtidig med kvalitetsrapporten fremlægges forslag til kommende års indsatsområder. Disse
er angivet i rapportens bind 2 og er følgende:
·

Implementering af folkeskolereformen

·

En fortsættelse af implementering af indsatser i de 3 politikker

·

Sprogvurdering og sprogstimulering.

Kvalitetsrapporten skal sendes til høring i bestyrelser, handicaprådet, integrationsrådet og
ungdomsrådet. Fristen for afgivelse af høringssvar er fredag den 15. november 2013.
Økonomiske konsekvenser
Kvalitetsrapporten har ingen direkte økonomiske konsekvenser
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller:
1. at kvalitetsrapporten for skoler og dagtilbud samt forslag til det kommende års
indsatsområder drøftes.
2. at kvalitetsrapportens 3 bind – herunder forslag til det kommende års indsatsområder 2

sendes til høring i bestyrelser, handicaprådet, integrationsrådet og ungdomsrådet.

Bilag:
1 Åben Kvalitet i dagtilbud og skoler - bind 1

123084/13

2 Åben Kvalitetsrapporter - Implementering - bind 2

123086/13

3 Åben Faktaoplysninger - Bind 3

123144/13

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 25-09-2013

Børne- og ungdomsudvalget godkender indstillingen.
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