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Vedr. kvalitetsrapport for Varde Kommunes skolevæsen – 
2020/2021

I henhold til nedenstående sendes Kvalitetsrapport for Varde Kommunes 
skolevæsen – skoleåret 2020/2021 nu til udtalelse i skolebestyrelserne / 
fællesbestyrelserne: 

Folkeskolelovens § 40 a: ”Kommunalbestyrelsen udarbejder en 
kvalitetsrapport hvert andet år. Kvalitetsrapporten skal beskrive 
skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til nationalt og lokalt 
fastsatte mål, kommunalbestyrelsens vurdering af niveauet og opfølgning 
herpå. 

Stk. 2. Er niveauet i skolevæsnet eller på en skole ikke tilfredsstillende, 
skal kommunalbestyrelsen som en del af kvalitetsrapporten udarbejde en 
handlingsplan med opfølgende initiativer med henblik på at forbedre 
niveauet i skolevæsnet eller på skolen. 

Stk. 3. Kvalitetsrapporten skal drøftes på et møde i kommunalbestyrelsen, 
der tager stilling til rapporten herunder opfølgning herpå. Forinden 
drøftelsen i kommunalbestyrelsen indhentes der en udtalelse fra 
skolebestyrelserne om kvalitetsrapporten. 

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre kvalitetsrapporter og 
handlingsplaner samt skolebestyrelsers udtalelser herom på internettet. 
Oplysninger omfattet af tavshedspligt må ikke offentliggøres. 

Stk. 5. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om 
kvalitetsrapporter, herunder om indhold og udformning, og om tidsfrister 
for vedtagelse af kvalitetsrapporter.”

Der gøres opmærksom på, at hele kvalitetsrapporten først er offentligt 
tilgængelig, efter den er politisk behandlet, hvorfor skolebestyrelsen / 
fællesbestyrelsen ikke må offentliggøre kvalitetsrapporten – eller dele heraf 
– skriftligt eller mundtligt før endelige godkendelse.

Der gøres yderligere opmærksom på, at skoleåret 2020/21 har været et 
særligt skoleår, idet COVID-19 har spillet en afgørende rolle for 
gennemførelsen af skoledagen, herunder fjernundervisning, 
nødundervisning og en højere grad af udeskole. Nogle af prøverne i 9. 
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klasse blev aflyst og erstattet af standpunktskarakterer, og de nationale 
test blev gjort frivillige. Disse forhold gør, at datagrundlaget adskiller sig 
væsentligt fra de øvrige år, og sammenligninger skal derfor ses i dette lys. 
Det har i år været frivilligt for kommunen at udarbejde kvalitetsrapport. 

Skolebestyrelserne / fællesbestyrelserne bedes drøfte kvalitetsrapporten og 
indsende udtalelse til Ann Tina Langgaard på mail atla@varde.dk. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Tanja Mortensen tanm@varde.dk, tlf. 
29371776 eller Ann Tina Langgaard atla@varde.dk, tlf. 7994 6936. 

Udtalelser skal indsendes senest d. 19. januar 2022 kl. 12.00. Den videre 
behandling i Udvalget for Børn og Læring finder sted i februar 2022. 

Med venlig hilsen

Kim Bondesen Glud Nielsen
Skolechef.

E kibn@varde.dk


