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Gunnar Bundgaard Kim Bøilerehauge

Af Daniel Rasmussen

KARAKTERHOP  Tre år i træk 
har eleverne på seks forskel-
lige skoler i Odense fået høje-
re karakterer ved folkeskolens 
afgangsprøver, end man skul-
le forvente ud fra elevernes 
sociale baggrund. Det tyder 
på, at de seks skoler kan noget 
særligt, når det kommer til at 
gøre eleverne dygtige. Derfor 
har de konservative i Odense 
Byråd stillet en række spørgs-
mål til børn- og ungerådmand 
Sussanne Crawley og bedt for-
valtningen om at undersøge, 
hvad det er, de seks skoler er så 
gode til. 

“Det, der er det afgørende 
for os, det er, at vi hele tiden 
forsøger at forbedre folkesko-

lerne i Odense. Når vi har seks 
skoler i Odense, som gør det 
bedre end de andre, så hand-
ler det jo om at få udnyttet den 
viden,” siger Kristian Guld-

feldt, som er byrådsmedlem 
for de konservative har sendt 
de skriftlige spørgsmål til 
børn- og ungerådmanden. 

Børn- og ungerådmand 

Sussanne Crawley (R) siger til 
Lokalavisen, at Børn- og Unge-
forvaltningen allerede har et 
system til at følge op på resul-
taterne for den enkelte skole. 

“Vi går ned i hver eneste 
skole og ser, hvad er det, de 
har brug for at få hjælp til, og 
hvordan kan vi hjælpe dem,” 
siger hun.  

Under landsplan
Henvendelsen fra de kon-
servative kommer efter, at 
Undervisningsministeriet i 
sidste uge offentliggjorde 
en hjemmeside, som gør det 
nemt at sammenligne forskel-
lige skolers karaktergennem-
snit, fraværsprocent og andre 
nøgletal.

Ministeriets tal viser, at for 
skolerne i Odense i gennem-
snit fi k 6,9 i karakter i de bund-
ne prøver i niende klasse i sko-
leåret 2014 - 2015, mens sko-
leeleverne på landsplan i gen-
nemsnit fi k 7,0. Dermed lig-
ger karaktergennemsnittet for 
skolerne i Odense en anelse 
under landsplan. 

Dermed fl ugter resultatet 
med tidligere år. I skoleåret 
2013 - 2014 lå karaktergen-
nemsnittet i Odense 0,2 under 

landsplan, mens de i 2012 - 
2013 lå 0,1 under karaktergen-
nemsnittet på landsplan.

Du kan selv gå på opdagel-
se i tallene på www.uddannel-
sesstatistik.dk/grundskolen/
overblik
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SKOLER 
DER HÆVER 
KARAKTERSNIT

Tre år i træk har eleverne 
på disse seks skoler fået 
bedre karakterer end 
ventet

Provstegårskolen• 

Paarup Skole• 

Sanderumskolen• 

Tarup Skole• 

Rosengaardskolen• 

Søhusskolen• 

FAKTA

NYHEDER

FORSKNING    Et nyt center under Odense Bys Museer med navnet 
CENTRUM skal undersøge centralisering igennem historien. Cen-
teret skal beskæftige sig med den centralisering, hvor befolknin-
gen igennem historien er fl yttet fra land til by, men også den men-
tale centralisering, som vedrører identitet og marginalisering.

Nyt center undersøger centralisering
VESTRE STATIONSVEJ  Arbejdet med at fl ytte rør og kabler på den 
del af Vestre Stationsvej, der ligger mellem Vesterbro og Fjords-
gade, er overstået. Derfor fl yttes afspærringerne her og ensretnin-
gen ophæves i løbet af denne uge. Den resterende del af Vestre 
Stationsvej vil fortsat være ensrettet og indsnævret til et spor.

En del af Vestre Stationsvej genåbner

K vil udbrede gode skoleerfaringer
Skoler, der 
hæver elevernes 
karakterer, skal
dele deres viden

På hjemmesiden www.uddannelsesstatistik.dk kan man sammenligne skolernes nøgletal. Arkivfoto. 

Af Daniel Rasmussen

LÆSEPROBLEMER  Eleverne på 
folkeskolerne i Odense er ikke 
lige så gode til at læse, som 
deres jævnaldrende andre ste-
der i landet. Sådan lyder en af 
konklusionerne i Kvalitetsrap-
port for Folkeskolerne i Oden-
se, som Børn- og Ungeforvalt-
ningen har lavet. 

Rapporten er baseret på de 
nationale tests, som blev ind-
ført for nogle år siden. Læse-
testen viser således, at der på 
alle klassetrin i gennemsnit er 
færre børn på skolerne i Oden-
se, som læser ’godt’, end der 
er i resten af landet. Samtidigt 

viser rapporten, at der i 2., 4., 6. 
og 8. klasse i gennemsnit er fl e-
re dårligere læsere blandt ele-
verne på skolerne i Odense end 
i resten af landet. 

Lærere: besparelser ska-
der
Formanden for Odense Lærer-
forening Anne-Mette Kæse-
ler Jensen er ikke i tvivl om, at 
resultaterne hænger sammen 
med, at kommunen de senere 
år har sparet på skoleområdet. 

“Jeg synes, det er meget klare 
resultater, der viser, at de massi-
ve besparelser, der har været på 
skoleområdet, de har alvorlige 
konsekvenser for dem, det hele 

handler nemlig eleverne,” siger 
Anne-Mette Kæseler Jensen. 

Hun tager undersøgelsen 
som et bevis for, at det har en 
negativ betydning for kvaliteten 
i undervisning, når der bliver 
skåret i skolernes budgetter. 

“Den retorik, der tidligere 
var om, at det er bare fordi vi 
gør det billigere og bedre, den 
holder ikke mere,” siger hun. 

Hun mener, at de senere års 
besparelser på området ram-
mer kvaliteten på skolerne. 

“Jeg mener aldrig, at vi har 
kunnet være i tvivl om, at den 
kvalitet, der er ude på skoler-
ne, den er væsentligt lavere, end 
den har været for år siden,” siger 
hun. 

Rådmand bekymret  
Børne- og Ungrådmand Susan-
ne Crawley (R) erkender, at 

de stramme skolebudgetter 
i Odense kan have en betyd-
ning for, at færre børn i Odense 
læser godt end andre steder.

“Det bekymrer mig, om der 
er en sammenhæng imellem 
resultaterne og de ressourcer 
som vi bruger på skoler i Oden-
se,” siger hun. 

Hun erkender også, at 
Odense Kommune bruger 
færre penge på skolerne end 
andre kommuner.

“I forhold til de kommuner, 
som vi gerne vil sammenligne os 
med og være bedre end, så bru-
ger vi ikke mange ressourcer på 
skolerne. Derfor må vi også spør-
ge os selv, om det er realistisk, at 
vi kan nå vores mål med de res-
sourcer, vi har sat af,” siger hun. 

Hun tilføjer dog også, at hun 
er glad for at rapporten samti-
digt viser, at mange af børnene 

er glade for at gå i skole, og at 
skolerne er godt med, når det 
gælder implementeringen af 
folkeskolereformen. 

Rød blok vil hæve skatten
Det er ikke længe siden, at 
borgmester Anker Boye (S) 
foreslog at hæve kommune-
skatten med et procentpoint 
for at få råd til mere velfærd 
herunder skolerne. De radi-
kale, SF og Enhedslisten bak-
ker op om forslaget, og der-
med er der fl ertal i byrådet 
for at hæve skatten. De bor-
gerlige partier bestående af 
Venstre, Konservative og DF 
og dog imod.  

Før Odense Kommune kan 
hæve kommuneskatten, skal 
kommunen dog være enig med 
de andre kommuner om det, 
og det kan blive vanskeligt.  

Skolebørn i Odense læser ringere end gennemsnittet
Der er færre elever på skolerne i Odense 
som læser godt, end der er på landsplan

Af Daniel Rasmussen

SPARSOMMELIG  Odense Kom-
mune bruger færre penge på 
skoler, end man må forven-
te ud fra kommunens størrel-
se, antal elever og en række 
andre faktorer, som påvirker 
kommunens udgifter per sko-
leelev. Det viser en rapport fra 
Det Nationale Institut for Kom-
muners og Regioners Analyse 
og Forskning, KORA. 

Ifølge rapporten brugte 
Odense Kommune således 
63.000 kroner per skoleelev i 
skoleåret 2012 - 2013, selvom 
den forventede udgift lå på 
71.000 kroner per elev, det vil 
sige 8.000 kroner mindre en 
forventet. Dermed er Odense 
en af syv kommuner, som bru-
ger mere end ti procent mindre 
per skoleelev end forventet.

Odense bruger få 
penge på skoler 


