
 

 

Selvevaluering: 

Ud fra årets og årenes evalueringer, skriver jeg en samlet konklusion, støttet op af spørgeskema til eleverne og lærernes konklusioner og erfaringer. 

Denne konklusion vil også indeholde fremadrettede forslag til forbedringer. Skrivelsen lægges på hjemmesiden ultimo 2020. 

Jonas Gindesgaard 

A. Værdigrundlaget (Selvevalueringen) B. Brugerne ”Tilfredshedsundersøgelse” C. Undervisningen Den samlede undervisning. 

Gør vi det vi siger vi gør? 
Kan vi blive bedre? 

Mener vores brugere, at vi  
gør det, vi siger vi gør? 

Får eleverne lært det, vi  
lover og det, der kræves? 
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Evalueringspunkt til selvevaluering: 
”Det store fællesskab”  
At have medindflydelse og at påtage sig et  
medansvar 
Bruge sit eget værd til gavn for sig selv og de 
andre i fællesskabet 

 Kontaktlærerfunktionen 

 Elevpligter i hverdagen 

 Arr. o.a. med elevinddragelse 

 Introtur med fokus på det sociale 

 Bredt spørgeskema vedr.  
                Værdigrundlaget til eleverne i                         
skoleårets sidste uge. 

 Mundtlig evaluering i Kontaktgrupper 
ved årets afslutning 

 Vi evaluerer løbende skoleåret 
igennem efter div. Studieuger og 
rejser, samt ved i alt 3 k-lærer-
elevsamtaler og 1 
forældrekonsultation 

Fokus på undervisning fra spørgeskemaet, 
alle fag. 

 Især fokus på 9.klasse. Lektiemængden 

 Fokus på matematik 9.+10.kl. 
Niveaudeling 

 Drøftelse på lærermøde. 

 Prioritering af kommende års 
evaluering 

 Tjekke indholdsplan 
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”At styrke selvtillid og mod + at opdage, at vi 
hele vort liv har brug for hinanden og at være 
noget for hinanden, at opleve arbejde og fritid 
som en hel og sammenhængende tilværelse. 

 Succesoplevelser 

 Weekender 

 Deltagelse i studierejser og andre 
aktiviteter 

 Den frie tid. 
 

 Bredt spørgeskema vedr. 
værdigrundlaget til eleverne sidst på 
skoleåret. 

 Vi evaluerer løbende skoleåret 
igennem efter div. Studieuger og 
rejser samt ved 3 kontaktlærer- elev 
samtaler og 1 forældrekonsultation 

Fokus på undervisning fra spørgeskemaet, alle 
fag. 

 Drøftelse på lærermøde 

 Prioritering af kommende års 
evaluering 

 Tjekke indholdsplan 


