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Undervisningsudvalget 

Christiansborg 

Svar på spørgsmål 188 (Alm. del): 

I brev af 28. august 2017 har udvalget efter ønske fra Jacob Mark (SF) 

stillet mig følgende spørgsmål: 

Spørgsmål 188:  

”Vil ministeren oversende en række regneeksempler, der viser, hvor 
mange elever forskellige skoler vil skulle flytte for at udløse den årlige 

præmie fra pulje til løft af fagligt svage elever?” 

Svar: 
Den årlige præmie fra pulje til løft af fagligt svage elever udbetales, når 
det er dokumenteret, at der er sket reduktion i skolens andel af elever 
med under 4,0 i karaktergennemsnit i de bundne prøver fra folkeskolens 
9.-klasseprøver i hvert af fagene dansk og matematik på mindst 5,0 pro-
centpoint i puljens første år, 10,0 procentpoint i puljens andet år og 15,0 
procentpoint i puljens tredje år. 
 

Opgørelsen af skolens målopfyldelse sker i forhold til skolens gennem-

snitlige andel af elever med under 4,0 i karaktergennemsnit i de bundne 

prøver fra folkeskolens 9.-klasseprøver i hvert af fagene dansk og mate-

matik for skoleårene 2013/2014, 2014/2015 og 2015/2016. 

 

Der er stor variation imellem de udvalgte skoler i forhold til antallet af 

elever, der i gennemsnit i perioden 2014-2016 ikke opnår mindst 4 i 

dansk og matematik i 9. klasse. Der er derfor også stor variation mellem 

antallet af elever, der vil skulle flyttes for at udløse den årlige præmie fra 

pulje til løft af fagligt svage elever. Da målsætningen er opgjort som en 

reduktion af andelen af elever i 9. klasse, der opnår mindst 4 i dansk og 

matematik, vil det konkrete antal, der skal løftes endvidere være af-

hængigt af, hvor mange elever der er i 9. klasse i det enkelte år. 

 

Af tabel 1 fremgår tre regneeksempler på, hvor mange elever der vil skulle 

flyttes ved forskellige antal af elever, der ikke opnår mindst 4 i 

dansk/matematik i 9. klasse. I alle tre eksempler gælder det, at det er lagt 

til grund, at udgangspunktet er, at 40 procent af skolens elever ikke op-
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fylder mindst 4 i dansk og matematik, samt at antallet af elever i mål-

gruppen er uændret over perioden. 

 

Tabel 1. Eksempler på hvor mange elever der skal flyttes for at udløse årlig 

præmie fra pulje til løft af fagligt svage elever 

Skole Gns. Antal elever, 

der ikke opfylder 

mindst 4 i 

dansk/matematik 

i 2014-2016 

Antal elever 

der skal 

løftes i pul-

jens første år 

for at udløse 

præmie 

 

Antal elever 

der skal 

løftes i pul-

jens andet år 

for at udløse 

præmie 

 

Antal elever 

der skal 

løftes i pul-

jens tredje år 

for at udløse 

præmie 

 

Skole 1 12 2 3 5 

Skole 2 27 4 7 11 

Skole 3 49 7 13 19 

Anm.: I hvert af de tre år er angivet det samlede antal elever, der i forhold til baseline 

skal flyttes for at opnå præmie. 

 

 

Med venlig hilsen 
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