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Evaluering af skolens samlede undervisning. Jf. Friskolelovens § 1c. 

1. Konklusion af evaluering af skolens samlede undervisning. 

Som resultat af evalueringen af skolens samlede undervisning kan vi konkludere: 

 at undervisningen generelt lever op til skolens overordnede mål og værdigrundlag. 

 at undervisningen i stærkt tilfredsstilledne grad understøtter elevernes læring mod de mål 

der er formuleret i undervisningsplanerne for de enkelte fag. 

 at der i alle fag foretages løbende didaktiske og metodiske evalueringer der sikre høj 

faglighed. 

 at organiseringen af undervisning i dansk, matematik og sprogfag på niveauhold, stimulere 

elevernes motivation og læring, og højner undervisningskvaliteten. 

 at den fælles kompetenceudvikling af lærerne, sikre pædagogisk  kvalitet og nytænkning i 

undervisningen 

  at 99 % af skolens undervisning gennemføres. Undervisning aflyses således ikke. 

Et gennemgående lærings- og dannelsesperspektiv på skolen er, at eleverne i gennem hele 

skoleforløbet skal lære så meget de kan, og at de kvalificeres til at håndtere selvstændig læring i et 

ansvarstagende undervisningsmiljø. Undervisningsmetodikken rettes derfor mod, at træne eleverne i 

at kunne arbejde selvstændigt -individuelt og i grupper -, ansvarsfuldt og fokuseret, og til at kunne 

stå frem og formidle et stof. De skal kunne arbejde koncentreret med en selvvalgt problemstilling i 

læringsrum, der ikke er bundet op på lærerens traditionelle tavleundervisning og lærerformidling. 

Denne elev-ansvarstagen kræver et langt pædagogisk træk, som starter tidligt i indskolingen og 

som, hvis det lykkes, folder sig ud i udskolingen.  

Med alt tydelighed, slår dette dannelsesideal igennem i den daglige læringspraksis, blandt eleverne i 

udskolingen. Det er bl.a. det særlige friskolen kan. Det måles ikke i karakterer ved en FSA-prøve, 

men giver en stærk platform for livsduelighed og fremtidige livsmuligheder.  

Der er en ualmindelig god relation, elever og lærere imellem. Eleverne er dannet i en skolekultur 

hvor de er, vandt til at blive taget alvorligt og hvor de er mødt respektfuldt i dialog. 

 

2. Kommentarer til konklusionen. 

Skolen arbejde ud fra et bred fagligheds begreb og undervisningen inddrager mangfoldige metoder 

og læringsstrategier.  

Vi har således implementeret nye undervisningsformer, temaer og fag i skolen:  

Vi har udfoldet 3 nye Valgfrie-fag:  

 Internationalt udsyn 

 Musik og performance 



 Kultur og innovation 

Undervisningen organiseres om temaer med udgangspunkt i elevernes interessefællesskaber med 

krav om formidling af et produkt. 

Vi har udviklet 2 Linjefag: 

 Krop og sport 

 Krop og basis 

Der foreligger færdige undervisningsplaner for linjefagene. 

Som del af en international profil arrangeres en udenlands studietur for 8. klasse, og vi har 

udarbejdet principper for studieturen. 

 

Vi har implementeret innovativ pædagogik og projektarbejdesformen som en del af skolens 

undervisningsmetoder. 

Den innovative projektarbejdsform, der udfolder metoder til innovation, kreativitet og 

entreprenørskab indfanger dette, at virkeligheden er kompleks og sammensat. Disse komplekse 

udfordringer lader sig ikke kun løse lineært, - der er ikke et enkelt svar, eller en enkel sandhed. Det 

kalder på teori og metode, til at analysere, udforske og forstå netop dilemmafulde og (nye) 

problematiske udfordringer. Det aktiverer en undervisningsform, der udfoldes i det innovative 

projektarbejde. Undervisningsplan er udarbejdet. 

 

Vi har et særligt æstetisk fokus, og har indført et nyt fag: Kunst- og kulturfag (KK-fag) for 1. – 3. 

klassetrin.  

KK-fag er en samlebetegnelse for udtryksfagene -(musik, drama, værksted, billedkunst m.v.) og 

med implementeringen af faget, ønsker vi at give eleverne de bedste muligheder for at bevidstgøre 

sig og udfolde sig indenfor det æstetiske fagområde. Der er udarbejdet undervisningsplan for faget. 

Opfølgningsplan: 

Vi har udviklet en organisationsstruktur der sikre løbede evalueringer og opfølgning af vores 

undervisningsforløb. 

 

 Valgfag evalueres med faglærerne og udskolingsteamet: 

Det at skoledagen er relativ lang for udskolingseleverne udfordre valgfagene, der ligger sidst på 

dagen. Et enkelt fag til kl 16.30. Holdene er små. 

Vi skal fremover fortsat inddrage eleverne i valg af temaer for de valgfrie fag og overveje 

udbuddet. 

 

 Linjefag evalueres i faggruppen og udskolingsteamet 

Det er en udfordring at udfolde undervisningen udendørs hele året. 

Vi har derfor lånt lokaler på Amager Fælled Skole til særlige aktiviteter. Vi fortsætter denne 

ordning foreløbig. 

 

 Innovativ pædagogik og projektarbejdesformen evalueres i teamene og på pædagogiske 

dage. 

Denne arbejdsform er ny på skolen. Vi følger op med fælles kompetenceudvikling og 

projektevalueringer i teamene. I skoleåret planlægges med projekter i afdelingerne i samme uge.  

 



 Kunst- og kulturfag evalueres i æstetik-faggruppen. 

Der er foretaget en grundig evaluering af første års praksis med KK-fag. 

Sammenfattende konkluderes at vi oplever at KK-faget har etableret sig på skolen, med megen 

positiv og selvforstærkende kraft. Dette fagæstetiske fokus har en synergieffekt og det har løftet 

elevernes æstetiske faglighed.   

Vi følger op med tæt samarbejde i KK-faglærergruppen, fælles temaer og planlægning. 

Som det fremgår foretages evalueringer løbende hen over året. 

Næste evaluering af skolens samlede undervisning foretages i 2015/16 

 

Søren Hedegaard 

Skoleleder 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


