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Kommentarer til ”kvalitetsrapport for skole og dagtilbud 2019”
I Vesthimmerlands Kommunes kvalitetsrapport for 2019 skiller Ranum Skole sig ud, særligt på
to områder, som vi ønsker at kommentere på.
Er det grundlæggende datamateriale fyldestgørende? – eller kan vi supplere med materiale, som
gør det overordnede billede mere nuanceret?

Opnåede resultater (karakterer) ved 9.klasses afgangseksamen for elever i almen skolen.
(vedhæftet 2 bilag)
Vi har undersøgt data lidt nærmere. Der er tradition for at en del af de elever, som har gået på
Ranum skole hele skoleforløbet (e-elever) søger ungdomsskoler i 9.-10.skoleår, samtidig
oplever vi stor søgning specielt til vores udskoling af elever udefra (u-elever). De tilkomne
elever er ofte elever, som har været i stor mistrivsel på afgivende skole(r).
Hvis vi kigger på de seneste to års afgangsklasser, har ca. halvdelen været u-elever (41% ved
afgangsprøven sommer 2018, og 58% ved afgangsprøven sommer 2019). Stort set alle u-elever
er indskrevet på Ranum Skole på 7., 8. eller 9.klassetrin.
I vedhæftede bilag ses stor forskel på karaktererne for e-elever og u-elever.
Vi tænker at Ranum Skole løfter en stor opgaver i forhold til u-eleverne. Det er som nævnt
meget ofte elever i stor mistrivsel, enkelte i så dårlig trivsel, så de skolevægrer. De fleste af disse
elever får vi tilbage til stabil skolegang og næsten alle opnår at slutte 9.skoleår med en
afgangsprøve.

Faldende elevtal og lav indskrivningsprocent.
Ranum Skole ligger i et område, hvor der i mange år har været familier med tradition for at
vælge friskole frem for folkeskole – her tænkes på Vilsted Friskole.
For 3-4 år siden blev der truffet en politisk beslutning omkring skolestruktur i Vesthimmerlands
Kommune. Det betød blandt andet at Overlade Skole blev lukket og Overlade Skole distrikt blev
lagt ind under Ranum Skoles. I Overlade opstod der imidlertid en friskole, som i dag fungerer
som byens lokale ”folkeskole”. Det betyder, at Ranum Skole ikke fik tilført det forventede antal
elever. Størstedelen af de elever fra det gamle Overlade distrikt, som i dag går på/ indskrives på
Ranum Skole er plejeanbragte børn, da de ikke må frekventere friskoler.
Den gennemsnitlige Indskrivningsprocenten (distriktselever indskrevet på distriktsskolen) for
Ranum Skole de seneste 3 år er 48,05 og er den laveste i kommunen. Kigger man længere
tilbage fx 2003-2007 (før nedlæggelsen af Overlade Skole) havde Ranum Skole en
gennemsnitlig indskrivningsprocent på 40,3, mens Overlade Skoles lå på 35,29 (bilag). Der ses
altså en stigning på trods af nu to friskoler meget tæt på Ranum Skole.

Generelt synes vi, at datamaterialer kan være gode redskaber for den enkelte organisation –
materialerne er hjælpsomme i forhold til at få øje på ”afvigelser”, der bør handles på – vi tænker
dog samtidigt at datamateriale ikke må stå alene ved sammenligning af institutioner.
På vegne af
Ranum Skoles Skolebestyrelse
Formand Winni Kristensen

