Praktisk vejledning til korrekt offentliggørelse af nøgletal for friskoler og private grundskoler.
Opdateret den 2. maj 2017
I den elektroniske hjemmesidevejledning til friskoler og private grundskoler, der ligger på Undervisningsministeriets hjemmeside, fremgår der af afsnit 4.1: Nøgletal følgende:
Det fremgår af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne, at grundskoler skal offentliggøre:



Resultatet af skolens karaktergivning
Elevernes overgangsfrekvens til anden uddannelse.

For skoler, der tilbyder folkeskolens prøver, fremgår karakterer af ministeriets database. Overgangsfrekvens til
anden uddannelse fremgår også af ministeriets database.
Denne supplerende vejledning giver disse skoler en konkret anvisning til, hvordan de
praktisk opfylder kravet til offentliggørelse af skolens nøgletal.
Adgang til nøgletallene i Databanken
Den statistik som skolerne skal benytte sig af ligger i ministeriets Databank.
Gå ind på www.uvm.dk. På forsiden findes øverst på siden en række faner.
 Klik på fanen: Tværgående.
 Klik på overskriften Statistik.
 Klik herefter på overskriften tværgående.
 Find og klik på overskriften Gennemsigtighed og åbenhed
 Nederst på siden vælges grundskolen. Vælg og klik på en af de to kategorier, der er relevante for grundskolen:
o 3. mdrs. overgang til uddannelse i procent for 9. klasse fordelt på til-uddannelse
o Grundskolers gennemsnitskarakterer
3. mdrs. overgang til uddannelse i procent for 9. klasse fordelt på til-uddannelse
 Klik på 3. mdrs. overgang til uddannelse i procent for 9. klasse
 Fremfind skolens navn ved hjælp af den alfabetiske liste og klik på skolen
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o Kopier skemaet og indsæt det på det relevante sted på skolens hjemmeside
eller
o Marker og kopier det dybe link i browserens adresselinje og indsæt linket det relevante sted på skolens hjemmeside.
o Det vil være en god ide at gemme det lange adresselink under en mere sigende titel på udbyders hjemmeside, fx overgang til uddannelse for 9. klasse 2010-2015.
Grundskolers gennemsnitskarakterer
 Klik på grundskolers gennemsnitskarakterer
 Fremfind skolens navn ved hjælp af den alfabetiske liste og klik på skolen
o Kopier skemaet og indsæt det på det relevante sted på skolens hjemmeside.
 eller
o Marker og kopier det dybe link i browserens adresselinje og indsæt linket det relevante sted på skolens hjemmeside.
o Det vil være en god ide at gemme det lange adresselink under en mere sigende titel på udbyders hjemmeside, fx skolens gennemsnitskarakterer 2010-2015.
Forklaring til hjemmeside-brugeren
Uanset om skemaerne kopieres, eller der linkes med dybe link til skolens nøgletal, skal oplysningerne i begge tilfælde suppleres med en kort vejledende tekst, der informerer om, hvad der vises
og hvor tallene stammer fra (evt. med et direkte link til ministeriets Databank).

Tallene skal opdateres årligt
Skolen bør internt aftale en procedure, der sikrer, at skolen årligt opdaterer nøgletallene, når disse
foreligger i Databanken.
STIL udsender orienterende nyheder, når nøgletallene opdateres.
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