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NOTAT 

 

Datadokumentation KDS 

Datagrundlag  

Kend dit Skoleområde baserer sig hovedsageligt på data fra FLIS. Enkelte 

nøgletal er trukket fra STIL og KRL. 

 

 
 

 

Dataafgrænsning for de enkelte nøgletal 

Kend dit Skoleområde indeholder 13 nøgletal, der er inddelt i 4 overordnede 

kategorier. Nedenfor findes oplistet nøgletal for hver kategori, hvad definitio-

nerne er for hvert nøgletal samt datakilde.  

 

Udgifter 

 

 Tællerdefinition Nævnerdefinition Datakilde 

Udgift pr. elev i 2021, 22-pl 

 
Nettodriftsudgifter til folkeskoler 

(funktion 3.22.01), fællesudgifter 

for kommunens samlede skole-

væsen (funktion 3.22.02), syge- 

og hjemmeundervisning (funktion 

3.22.03), pædagogisk psykolo-

gisk rådgivning m.v. (funktion 

3.22.04), specialundervisning i 

regionale tilbud (funktion 

3.22.07), kommunale specialsko-

ler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 

2 og stk. 5 (funktion 3.22.08) 

samt efter- og videreuddannelse i 

folkeskolen (funktion 3.22.09), 

dranst 1 og 2, uden hovedart 0. 

Antal elever i 0-11. klasse på fol-

keskoler, specialskoler og interne 

skoler med udgangspunkt i bo-

pælskommune. Nævneren dæk-

ker over elever i:  

 

Institutionstyper: 1012 Folkesko-

ler, ’1015 specialskoler for børn’ 

og ’1016 dagbehandlingstilbud 

og behandlingshjem’. 

 

FLIS 

Hvad er FLIS?  

FLIS er et Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem, der i dag anvendes af 90 

kommuner. FLIS trækker data direkte fra kommunernes egne økonomi- og fagsyste-

mer, og integrerer disse i et samlet ledelsesinformationssystem. FLIS indeholder en 

lang række nøgletal, der dækker de centrale velfærdsområder herunder skoleområdet. 

 

Via FLIS kan kommunerne dels analysere nøgletal for den enkelte kommune og dels 

lave analyser, hvor nøgletal for kommunen sammenlignes med andre kommuner, regi-

oner og landsgennemsnittet. FLIS indeholder desuden historiske data, og kan derfor 

anvendes til at beskrive udviklingen over tid.  

 

Klik her, hvis du vil læse mere om FLIS: kombit.dk/flis  
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Udgift pr. elev i folkeskolen i 
2021, 22-pl 

 

Nettodriftsudgifter til folkeskoler 

(funktion 3.22.01) dranst 1 og 2, 

uden hovedart 0. 

Antal elever i 0-11. klasse på fol-

keskoler med udgangspunkt i bo-

pælskommune. Nævneren dæk-

ker over:  

 

Institutionstyper: 1012 Folkesko-

ler 

  

 

FLIS 

Udgift pr. elev i specialskoler i 
2021, 22-pl 

 

Nettodriftsudgifter til kommunale 

specialskoler, jf. folkeskolelovens 

§ 20, stk. 2 og stk. 5 (funktion 

3.22.08), dranst 1 og 2, uden ho-

vedart 0 

Antal indskrevne elever i kommu-

nale specialskoler i 0.-11. klasse 

med udgangspunkt i bopælskom-

mune. Nævneren dækker over:  

 

 

Institutionstyper: ’1015 special-

skoler for børn’ og ’1016 dagbe-

handlingstilbud og behandlings-

hjem’. 

 

FLIS 

 

 

Personale 

 

 Tællerdefinition Nævnerdefinition Datakilde 

Elev-lærer ratio i 2020/2021 

 
Antallet af elever på folkeskoler i 

normalklasser og klasser med 

ældre tosprogede elever i 1. - 10. 

klasse. 

Antallet af fuldtidslærere. Lærer-

nes arbejdstid i normalklasser og 

lederens tid med eleverne i nor-

malklasser indgår i beregnin-

gerne. 

STIL 

Kompetencedækning 

 
Andelen af undervisningstimer, 

som varetages af lærer med en-

ten undervisningskompetence i 

faget eller kompetencer svarende 

til undervisningskompetence. 

Beregnet for lærer ansat i folke-

skoler og kommunale internatio-

nale skoler i 1. -9. klasse i skole-

året 2019/2020. 

STIL 

Lærernes sygefravær (dags-
værkprincip) i 2021, pct. 

 

Dagsværk fravær pr. fuldtid. Tæl-

leren dækker over: 

 

Stillinger:  

05656 Lærere, personlig ordning 

05606 Lærere, komb.løn 

05657 Lærere, grundløn 

  

Kontoplan: 

32201 Folkeskoler 

  

Fraværsårsag: 

Egen sygdom 

Arbejdsskade 

  

Antal mulige arbejdsdage i 2021. 

Nævneren dækker over:  

 

Stillinger:  

05656 Lærere, personlig ordning 

05606 Lærere, komb.løn 

05657 Lærere, grundløn. 

 

Kontoplan: 

32201 Folkeskoler 

 

Fraværsårsag: 

Egen sygdom 

Arbejdsskade 

  

KRL 
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Datagrundlag 2021, under-

grænse=5 

Forhandlingsområde: Kommuner 

 

Datagrundlag 2021, under-

grænse=5 

Forhandlingsområde: Kommu-

ner. 

 

I 2021 var det mulige antal ar-

bejdsdage 229 dage.  

 

 

 

 

 

Elevernes skolegang 

 

 Tællerdefinition Nævnerdefinition Datakilde 

Elevernes trivselsscore i 2021 

 
Elever med over 4 i den samlede 

generelle trivselsscore. 

Alle elever i kommunale grund-

skoler 4.-9. klasse. 

STIL 

Segregeringsgrad i 2021, pct. 

 
Antallet af elever, som modtager 

specialundervisning i et segrege-

ret tilbud (specialklasse/special-

skole/dagbehandlingstilbud) i 0-

11.klasse med udgangspunkt bo-

pælskommune.  

 

Bopælskommune 

Personligt klassetrin (0-11 

klasse) 

Klassetyper: 50 Specialklasser 

 

Institutionstype: 1012 Folkesko-

ler, 1014 Kommunale ungdoms-

skoler og ungdomskostskoler, 

1015 Specialskoler for børn og 

1016  Dagbehandlingstilbud og 

behandlingshjem. 

Antal elever i 0-11. klasse på fol-

keskoler, specialskoler, dagbe-

handlingstilbud, ungdomsskoler, 

privatskoler, efterskoler og regio-

nale tilbud med udgangspunkt i 

bopælskommune.  

 

Bopælskommune 

 Personligt klassetrin (0-11 

klasse) 

 

Klassetyper: 40 Normalklasse – 

fuldt årgangsdelte, 41 Normal-

klasse – ikke fyldt årgangsdelte, 

45 20/20 – ordning, 46 EUD – 

10, 50 Specialklasser, 54 Modta-

gelsesklasser og 55 Klasse for 

ældre tosprogede elever 

 

Institutionstype: 1012 Folkesko-

ler, 1014 Kommunale ungdoms-

skoler og ungdomskostskoler, 

1015 Specialskoler for børn og 

1016 Dagbehandlingstilbud og 

behandlingshjem. 

FLIS 

Andel elever i fri- og privatskole i 
2021, pct. 

 

 

Antal elever i 0.-9. klasse, som 

går på en friskoler og private 

grundskoler med udgangspunkt i 

bopælskommune.  

 

- Personligt klassetrin (0.-9. 

klasse) 

Institutionstyper: 1013 Friskoler 

og private grundskoler  

Antal elever i 0-9. klasse på fol-

keskoler, specialskoler, dagbe-

handlingstilbud, ungdomsskoler, 

privatskoler, efterskoler med ud-

gangspunkt i bopælskommune.  

 

- Personligt klassetrin (0-9 

klasse) 

 

FLIS 
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Klassetyper: 40 Normalklasse – 

fuldt årgangsdelte, 41 Normal-

klasse – ikke fyldt årgangsdelte, 

45 20/20 – ordning, 46 EUD – 

10, 50 Specialklasser, 54 Modta-

gelsesklasser og 55 Klasse for 

ældre tosprogede elever. 

 

 

Institutionstyper:  

1010  Efterskoler med særligt til-

bud 

1011  Efterskoler 

1012  Folkeskoler 

1013  Friskoler og private grund-

skoler 

1014  Kommunale ungdomssko-

ler og ungdomskostskoler 

1015  Specialskoler for børn 

1016  Dagbehandlingstilbud og 

behandlingshjem 

1017  Kommunale internationale 

skoler 

1018  Frie og private internatio-

nale skoler            

1019  Særlige skoletilbud til 

udenlandske børn      

1022 Folkehøjskoler                                            

1023 Frie Fagskoler               

1025 Produktionsskoler  

1026  Uddannelsesinstitutioner 

for unge med særlige behov  

1051 Specialskoler for voksne         

1071 Erhvervsskoler m.v.           

1081 Maritime uddannelsesinsti-

tutioner    

2021 Centre for Pædagogisk og 

psykologisk rådgivning 

 

Klassetyper: 40 Normalklasse – 

fuldt årgangsdelte, 41 Normal-

klasse – ikke fyldt årgangsdelte, 

45 20/20 – ordning, 46 EUD – 

10, 50 Specialklasser, 54 Modta-

gelsesklasser og 55 Klasse for 

ældre tosprogede elever.

  

Gennemsnitlig skolestørrelse i 
2021 

 

Antal normal- og specialklasse-

elever i 0-9. klasse med ud-

gangspunkt i skoleejerkommune. 

Tælleren dækker over:  

 

Institutionstype: 1012 Folkesko-

ler, 1014 Kommunale ungdoms-

skoler og ungdomskostskoler, 

1015 Specialskoler for børn, 

1016 Dagbehandlingstilbud og 

behandlingshjem og 1017 Kom-

munale internationale skoler. 

 

Antal skoler som kommunen er 

skoleejer for. 

 

FLIS 
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Klassetyper: 40 Normalklasse – 

fuldt årgangsdelte, 41 Normal-

klasse – ikke fyldt årgangsdelte, 

45 20/20 – ordning, 46 EUD – 

10, 50 Specialklasser, 54 Modta-

gelsesklasser og 55 Klasse for 

ældre tosprogede elever. 

 

 

Elevernes resultater 

 

 Tællerdefinition Nævnerdefinition Datakilde 

Afgangskarakterer for 2020/2021 

 
Sum af karaktergennemsnit pr. 

elev for folkeskolens 9. klasses 

afgangsprøve (bundne prøver) 

for elever i normalklasser. Med 

udgangspunkt i skoleejerkom-

mune. I beregningen af det sam-

lede resultat anvendes en vægt-

ning af de skriftlige delprøver i 

dansk og matematik, mens alle 

øvrige karakterer vægter 1. 

 

- Prøveformtekst = bundne prø-

vefag 

- Skolejerkommune 

- Prøveniveau: FP9 

- Bedømmelsesform: prøve 

- Har karakter i alle bundne prø-

vefag = ja 

- Klassetrin = personligt = 9. 

- Karaktertype: vægtet gennem-

snit     

 

 

Klassetyper: ’40 normalklasse – 

fuldt årgangsdelte’, ’41 normal-

klasse– ikke fuldt årgangsdelte’, 

’54 modtageklasser’ og ’55 

klasse for ældre tosprogede ele-

ver’.  

 

Institutionstype: 1012 Folkesko-

ler, 1014 Kommunale ungdoms-

skoler og ungdomskostskoler, 

1015 Specialskoler for børn, 

1016 Dagbehandlingstilbud og 

behandlingshjem og 1017 Kom-

munale internationale skoler.          

Antal elever i 9. klasse, der går i 

normalklasse og som har karak-

ter i alle bundne prøvefag ved 9. 

klasses afgangsprøve med ud-

gangspunkt i skoleejerkommune. 

 

- Prøveformtekst = bundne prø-

vefag 

- Skolejerkommune 

- Prøveniveau: FP9 

- Bedømmelsesform: prøve 

- Har karakter i alle bundne prø-

vefag = ja 

- Klassetrin = personligt = 9. 

- Karaktertype: vægtet gennem-

snit      

 

Klassetyper: ’40 normalklasse – 

fuldt årgangsdelte’, ’41 normal-

klasse– ikke fuldt årgangsdelte’, 

’54 modtageklasser’ og ’55 

klasse for ældre tosprogede ele-

ver’.  

 

Institutionstype: 1012 Folkesko-

ler, 1014 Kommunale ungdoms-

skoler og ungdomskostskoler, 

1015 Specialskoler for børn, 

1016 Dagbehandlingstilbud og 

behandlingshjem og 1017 Kom-

munale internationale skoler.        

FLIS 
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Andel elever med mindst 2 i 
dansk og matematik i 2021, 
pct. 

 

 

Antal elever, der har opnået et 

vægtet gennemsnit på mindst 2 i 

både dansk og matematik. For 

hver elev beregnes et vægtet ka-

raktergennemsnit af prøverne i 

dansk og et karaktergennemsnit i 

matematik. Elever, der har aflagt 

alle prøver i både dansk og ma-

tematik og som mindst har op-

nået et karaktergennemsnit på 2 i 

begge fag, opfylder kriteriet. Med 

udgangspunkt i skoleejerkom-

mune. Tælleren dækker over: 

 

- Prøveniveau: FP9 

- Bedømmelsesform: prøve 

Har karakter = ja 

Klassetrin = personligt = 9. 

Karakterårsag = resultat 

Mindst 2 i dansk og matematik = 

ja 

 

Klassetyper: 40 Normalklasse - 

fuldt årgangsdelte, 41 Normal-

klasse - ikke fuldt årgangsdelte, 

54 Modtagelsesklasser og 55 

Klasse for ældre tosprogede ele-

ver. 

 

Institutionstype: 1012 Folkesko-

ler, 1014 Kommunale ungdoms-

skoler og ungdomskostskoler, 

1015 Specialskoler for børn, 

1016 Dagbehandlingstilbud og 

behandlingshjem og 1017 Kom-

munale internationale skoler. 

Antal elever der har taget 9. klas-

ses afgangsprøve. Med ud-

gangspunkt i skoleejerkommune. 

Nævneren dækker over: 

 

- Prøveniveau: FP9 

- Bedømmelsesform: prøve 

- Har karakter = ja 

- Klassetrin = personligt = 9. 

- Karakterårsag = resultat 

- Mindst 2 i dansk og matematik 

= ja og nej. 

 

Klassetyper: 40 Normalklasse - 

fuldt årgangsdelte, 41 Normal-

klasse - ikke fuldt årgangsdelte, 

54 Modtagelsesklasser og 55 

Klasse for ældre tosprogede ele-

ver. 

 

Institutionstype: 1012 Folkesko-

ler, 1014 Kommunale ungdoms-

skoler og ungdomskostskoler, 

1015 Specialskoler for børn, 

1016 Dagbehandlingstilbud og 

behandlingshjem og 1017 Kom-

munale internationale skoler. 

FLIS 

Andel i ungdomsuddannelse 15 
måneder efter endt grund-
skole årgang 2019/2020, pct. 

 

Elever, der er i gang med en 

ungdomsuddannelse (erhvervs-

faglig eller gymnasial) 15 måne-

der efter endt 9. klasse 

(2019/2020) 

Elever i kommunale grundskoler 

9. klasse i 2019/2020 (folkesko-

ler, specialskoler, dagbehand-

lingstilbud, ungdomskostskoler 

mv.) 

STIL 

 


