Evaluering af skolens samlede undervisningstilbud 2018-2021.
Dette arbejde havde lærerkollegiet lige påbegyndt i februar 2020, da skole-nedlukningerne blev en
realitet. De følgende to år har vi brugt alle ressourcer på at lave en så god skole som muligt under
de givne omstændigheder. I februar 2022 lykkedes det at genoptage evalueringsarbejdet.
Evaluering af skolens fagplaner
I vores gennemgang af fagplanerne har vi foretaget ændringer, da der heri var beskrevet
aktiviteter, der af forskellige grunde ikke kunne gennemføres. Derudover har vi tilpasset
fagplanerne, så de passer til f.eks. forsøg, aktiviteter eller håndværksprojekter, der kan lade sig
gøre på skolen.
Dermed er der ikke fjernet noget i planerne, men der er sat noget andet i stedet, så eleverne vil få
det samme faglige og håndværksmæssige udbytte af undervisningen.
Det er besluttet, at vi fremadrettet vil udarbejde en ny fagplan for faget musik, da der pt. ikke er
noget orkester. Samtidig har vi måtte erfare at folkedans ikke har kunnet lade sig gøre at
gennemføre, de sidste to år på grund af restriktioner m.m.
De sidste par år har selvfølgeligt været besværet af diverse restriktioner, som har lagt en dæmper
på aktiviteter som sang, sløjdundervisning, instrumentspil og opførelse af skuespil.
Fremadrettet vil vi fortsætte evalueringen på vores lærermøder, hvor vi har løbende pædagogiske
diskussioner og i den proces vil eventuelle ændringer i undervisningsplanerne indgå.

2. eksempler på konkrete ændringer i forbindelse med evalueringen:
• læseprocessen fremskyndes i indskolingen, da en større del af eleverne end tidligere allerede
kan læse, når de begynder i skole.
• Fagplanen for faget håndarbejde på alle klassetrin blive tilpasset, så de aktiviteter skolen tidligere
har tilbudt eleverne, eventuelt kan blive mere tidssvarende.

Fremtidige mål for evaluering på lærermøderne
Vi vil fortsætte vores team-samarbejde, hvor der tages udgangspunkt i årshjulet, og fortsætte
processen med evaluering af skolens fagområder og årstidsrelaterede fester, aktiviteter m.m.
Kommende 2 fokuspunkter for evaluering i 2022-2023
• Fagplan for musik
• Hvordan forbereder vi eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med
frihed og folkestyre
Næste proces med evaluering af skolens samlede undervisningstilbud:
Påbegyndes i februar/marts 2024
Samlet evaluering:
Efter ledelsens overbevisning lever skolen fuldt ud op til, hvad der kan forventes jfr. ”Stå mål med”
kravet. Undervisningsmiljøundersøgelse fra juni 2021 viser, at eleverne overvejende er glade for at
gå i skole, at de trives og giver udtryk for, at undervisningen er spændende, og at de lærer noget.
Der er ligeledes positive tilbagemeldinger fra skolens tilsynsførende

