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Fanø Skole grundlægger 
højt uddannelsesniveau
UDDANNELSE – Mange 
af Fanøs unge vender til-
bage til Fanø, når de skal 
stifte familie. Og hen ved 
halvdelen af dem vender 
hjem til øen med en vide-
regående uddannelse, flest 
piger. Det viser tal fra Regi-
on Syddanmark, hvor hen-
ved 50 pct. af de elever der 
forlod folkeskolen i 1999, og 
som voksne vender tilbage 
til Fanø, har en videregå-
ende uddannelse.

Andre tal fra Region Syd-
danmark viser, at Fanø 
Skoles resultater ofte lig-
ger helt i top sammenlignet 
med andre kommuner i re-
gionen.

Få erhvervsuddanelser
Fire ud af fem elever er i 
gang med en ungdomsud-
dannelse 15 måneder efter, 
at de har afsluttet med fol-
keskolens afgangsprøve, og 
de vælger primært en gym-
nasial uddannelse. 

En håndværkeruddan-
nelse eller anden erhvervs-

faglig uddannelse frister 
kun 13 pct., hvilket er den 
laveste andel i Region Syd-
danmark.

Det ryddede overskrif-
ter sidste efterår, at Fanø 
Kommune havde landets 
syvende højeste karakter-
gennemsnit for afgangs-
prøven i 9. klasse. Med et 
karaktergennemsnit på 7,8 
blev Fanø kun overgået af 
seks nordsjællandske kom-
muner. For pigerne alene 
var snittet 9,1.

Store udsving år til år
Placeringen kan dog svinge 
meget år for år. Året før lå 
Fanø Skoles gennemsnit 
f.eks. endnu højere på 8,0, 
men dengang var det ikke 
nok til en topplacering. 

Derfor er skoleleder Tor-
ben Larsen og skolebe-
styrelsesformand Henrik 
Deutchbein også enige om, 
at nok er placeringen i sid-
ste skoleår flot, men det der 
betyder mindst lige så me-
get er, at eleverne udvikler 

sig – også efter folkeskolen.
Og tallene indikerer, at 

Fanø Skole skaber grund-
laget for, at relativt mange 
af eleverne ender med en 
videregående uddannelse.

At eleverne har ressour-
cestærke forældre kan også 
ses i tallene fra Region Syd-
danmark. 

Mere end 80 pct. af Fanøs 
indbyggere har en er-
hvervskompetencegivende 
uddannelse, og knap 30 
pct. af dem har en videre-
gående uddannelse.

”Et stort engagement 
fra elever, forældre, lærere 
og byråd er baggrunden 
sammen med stor respekt 
for de forskellige roller, vi 
har,” understreger Torben 
Larsen.

”Fanø Skoles resultater 
skyldes dygtige og engage-
rede lærere,” tilføjer skole-
bestyrelsesformanden.  

På Fanø Skole er der da 
heller ikke nogen proble-
mer med at besætte ledige 
lærerstillinger. 

”Fanø Skole er et tilvalg 
og ikke et fravalg,” konsta-
terer skolelederen og peger 
blandt andet på ombyg-
ningen af Fanø Skole i 2010 
som en af årsagerne. 

Ombygningen skabte 
ifølge skolelederen nogle 
noget nær perfekte rammer 
for elever, lærere og andre, 
der benytter skolens mo-
derne faciliteter.

Elever fra Esbjerg
Der er også en tilgang af 
elever fra Esbjerg, hvor der 
er flere folkeskoleelever, 
der hver morgen tager fær-
gen til Fanø end den anden 
vej.

”Vi har da også vores 
udfordringer i hverdagen, 
men vi tager hånd om 
dem,” siger Torben Larsen.

”Fanø har fordelene ved 
at være det lille og nære 
samfund. Så opfanges sig-
nalerne, og der kan hurtigt 
sættes ind.”
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Det halter med trivslen 
hos skoleeleverne generelt
På  landsplan er elevernes tilfredshed også blevet 
undersøgt. På emner som social og faglig trivsel lig-
ger Fanø midt i feltet af kommuner. Det gælder også 
for ’støtte og inspiration’ samt ’ro og orden’, hvor til-
fredsheden blandt eleverne generelt scorer lavt i hele 
landet.

”Vi har fokus på trivsel og arbejder i skolebestyrel-
sen med etik og værdier. Vi skal ikke være bange for 
at stille krav til børn og forældre, og vi drøfter ofte, 
hvordan vi kan udvikle de sociale værdier på Fanø 
Skole,” fortæller skolebestyrelsesformand Henrik 
Deutchbein.

Hvad koster folkeskolen?
Nettodrifts-udgift  
inkl. specialundervisning*
Dyrest 110.468 kr.
Læsø 106.002 kr.
Samsø 101.803 kr.
Tønder 83.379 kr.
Varde 82.554 kr.
Hele landet 79.840 kr.
Fanø 79.188 kr.
Esbjerg 73.453 kr.

Karaktergennemsnit Fanø og udvalgte kommuner skoleåret 2015/2016
Karakter-

gennemsnit
Udvikling fra 

2014/2015
Karakteren 2 
eller derover*

Social trivsel
Indikator

Faglig trivsel
Indikator

Fanø 7,8 -0,2 95,9 pct. 4,1 3,8
Højeste 8,6 1,3 100,0 pct. 4,1 3,0
Hele landet 7,0 0,0 89,1 pct. 4,3 3,9
Esbjerg 7,1 0,2 93,7 pct. 4,2 3,8
Varde 6,9 -0,1 94,7 pct. 4,1 3,7
Tønder 6,3 -0,2 83,6 pct. 4,0 3,6
Læsø 5,5 -1,1 93,8 pct. 4,2 3,5
Samsø 6,8 1,3 100,0 pct. 4,0 3,5

* Procentandel i dansk og matematik *Priser pr. elev

Skoleleder Torben Larsen, Fanø Skole mener at de gode fysiske 
rammer på Fanø Skole bidrager til resultaterne. 

Gode forhold og resultater
på Fanø Skole bidrager til, 
at op imod halvdelen
af eleverne senere vender 
hjem til Fanø med en 
videregående uddannelse.


