
 
   

 
Status på Styrelsen for Undervisning og Kvalitets fag-
lige tilsyn med Blågård Skole, efteråret 2021 

 

Børne- og Ungdomsudvalget orienteres hermed om, at Styrelsen for 

Undervisning og Kvalitet (STUK) fastholder Blågård Skole i fagligt til-

syn. STUK gennemgår hvert år alle folkeskolers faglige og trivselsmæs-

sige resultater for at finde frem til de skoler, der kan have vedvarende 

kvalitetsudfordringer.  

 

Folkeskolens kvalitet er et kommunalt ansvar, men staten har en lovbun-

den opgave med at føre tilsyn med kvaliteten. I folkeskoleloven står der, 

at ministeren, i praksis STUK, ”fører tilsyn med folkeskolers kvalitetsud-
vikling” § 57 d . 
 

STUK udtager skoler til tilsyn efter en analyse og redegørelse fra kom-

munen. Skoler på tilsyn kan få støtte fra ministeriets læringskonsulenter. 

 

Styrelsens vurdering af tilsynssagen: 

Styrelsen har endnu ikke data for skoleåret 2020/21, men data for sko-

leåret 2019/20 og de to foregående år viser, at: 

• Skolen faldt ud i den seneste screening i kvalitetstilsynet på 

baggrund af skolens lave elevtrivsel 

• Skolens 9. klasseresultater er markant forbedret fra 2018/19 til 

2019/20, mens resultaterne for de nationale test i dansk og 

matematik generelt ligger på et generelt lavt niveau 

• Det er uklart, om der er tale om en stabil udvikling, da resulta-

terne i 2019/20 er ophøjede standpunktskarakterer. Som følge 

heraf er der ikke beregnet socioøkonomiske referencer for 9. 

klasse-prøverne i 2019/20 

• Skolen socioøkonomiske reference ’løfteevnen’  for 9. klasse-

prøverne i 2018/19 var på et meget lavt niveau 

• Skolens elevfravær ligger på et lavt niveau 

 

Styrelsen konstaterer således, at skolens faglige og trivselsmæssige re-

sultater fortsat er på et lavt niveau.  

 

Beslutningen gælder et år frem indtil ny vurdering foretages. 
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Københavns Kommune har aktuelt to skoler, som er udtaget i ministeri-

ets tilsyn, hvor STUK vurderer kvaliteten skal forbedres:  

- Blågård Skole udtaget i 2017 (senest forlænget oktober 2021) 

- Tingbjerg Skole udtaget i 2018 (senest forlænget juni 2021) 

 

Forvaltningen har på BUU-mødet d. 11.8.2021 orienteret om, at flere 

skoler har været vurderet til STUKs tilsyn med parallelsamfundsproble-

matikker. Ingen skoler er udtaget.  

 

 


