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Formålet  med evalueringen af kerneområdet  Skolens profil og undervisningst ilbud er, ud fra et  t ilsynsmæssigt  

perspekt iv, at  få indblik i den kontekst  som skolens selvevaluering indgår i samt at  kvalitetsevaluere og kvalitetssikre 

det  overordnende undervisningst ilbud. 

 

Værdier som kriterier 

Alfa og omega for alle frie grundskoler er den enkelte skoles værdigrundlag. Værdigrundlaget  skal eksplicit  fremgå af 

skolens hjemmeside sammen med skolens vedtægter. 

Den frie grundskole må i modsætning t il en folkeskole gerne drives ud fra bestemte værdier. Det  kan fx være et 

religiøst , polit isk eller pædagogisk værdigrundlag.  M an møder på de frie grundskoler hele viften af pædagogiske 

holdninger t il børns læring og udvikling, lige fra t radit ionsbestemt realskoleundervisning t il frigørende, barnecentreret  

pædagogik.  

Det , at  frie grundskoler står for noget , har særlige holdninger til det ”at lave skole”, måder at gøre tingene på - at  de 

er et  reelt  alternat iv - er sektorens frihed – og eksistensberet t igelse. 

Selvevalueringen af samt lige kerneområder indebærer en vurdering, og dermed inddrager den implicit  eller eksplicit  

værdier. Værdier danner grundlaget  for at  udpege nogle evalueringskriterier. Det  er nødvendigt  at kunne 

eksplicitere og konkret isere skolens værdigrundlag og indsatsområder eller dele heraf, så det  kan danne afsæt for 

kvalitetsevalueringen og kvalitetssikringen. 

 

Gør vi det, vi siger, vi gør? 

Når man skal evaluere Skolens profil og undervisningst ilbud, er der t re t ing, man med fordel kan sætte fokus på: Er 

der sket  ændringer i skolens profil og undervisningst ilbud og hvorfor? Er skolen t ilfreds med det , den siger, den gør? 

Gør skolen det , den siger den gør? 

 

Skolens profil og undervisningst ilbud omhandler de overordnede st rategiske rammer. Værdierne gør først  en forskel, 

når det er ”værdier i brug” og ikke blot i teorien. Forståelsen af de grundlæggende værdier og ændringer sker kun, 

hvis folk har ejerskab t il det  nye.  
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Hvem skal have det koordinerende ansvar for gennemførelse af selvevalueringen af kerneområdet? 

Hvem skal sidde i et  evt . understøttende procesudvalg? 

Hvornår forventes de forskellige faser af evalueringen af være gennemført? 

 

Hvem har interesse i evalueringen af Skolens profil og undervisningstilbud, og hvem bliver berørt  af den? 

Hvordan besvares de undersøgelsesspørgsmål, som er en del af selvevalueringsmodellen omkring Skolens profil og 

undervisningstilbud (Fase 1)? Hvordan undersøges status? Dataindsamlingen kan fx ske i form af st ruktureret  dialog, 

observat ion/ iagttagelse, spørgeskema og andre beskrivelser. 

Er der øvrige undersøgelsesspørgsmål, der kunne være aktuelle eller interessante at  st ille i sammenhængen Skolens 

profil og undervisningstilbud, som skolen selv vil formulere? 

 

Hvem evaluerer Skolens profil og undervisningstilbud på baggrund af resultatet  af undersøgelsesfasen? Hvem 

fortolker resultatet? Nødvendige (beslutnings)kompetencer eller erfaringer? 

Hvilke kriterier kan lægges t il grund for vurderingen af evalueringen af Skolens profil og undervisningstilbud? Valg af 

indikatorer, tegn, succeskriterier. 

 

Hvem forudsættes at skulle beslut te skolens målsætninger fremadrettet  vedr. Skolens profil og undervisningstilbud 

på baggrund af evalueringen? 

Hvem forudsættes at skulle fast lægge handleplan vedr. Skolens profil og undervisningstilbud for at  nå 

målsætningerne på baggrund af evalueringen? 

 

Hvem tager det overordnede ansvar for intern, henholdsvis ekstern kommunikat ion, formidling og offent liggørelse af 

resultat , målsætning og handleplan for området  Skolens profil og undervisningstilbud? 

 

Hvem tager det overordnede ansvar for evaluering af selvevalueringsprocessen omkring Skolens profil og 

undervisningstilbud løbende og efterfølgende? 

Hvem tager det overordnede ansvar for fastholdelse af målsætning og handleplaner frem mod næste evaluering af 

Skolens profil og undervisningstilbud? 
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På baggrund af en række fast lagte spørgsmål t ilknyt tet  selvevalueringsmodellens kerneområde Skolens profil og 

undervisningstilbud og skolens egne eventuelle t ilføjelser, undersøges skolens praksis og status på området  her og 

nu. Dataindsamlingen kan ske i form af st ruktureret  dialog, observat ion/ iagttagelse, spørgeskema og andre 

beskrivelser. 

 

Skolens praksis her og nu 

 

Fastlagte undersøgelses- og statusspørgsmål tilknyttet 

selvevalueringsmodellens kerneområde Skolens profil 

og undervisningstilbud. 

Hvad er skolens værdigrundlag /  formål /  profil? 

 

Hvor mange elever har skolen? (5. september-tal). 

 

Hvad er skolens samlede antal lærere? (Antal personer 

og fuldt idsst illinger). 

Hvilke fag, på hvilke klassetrin, t ilbyder skolen? 

Hvordan er skolens organisering? (Afdelinger, klasset rin, 

hold, grupper). 

Aflægger skolen folkeskolens prøver? 

Er skolen helt  prøvefri? 

Er skolen prøvefri i historie? 

Er skolen prøvefri i kristendom? 

Følges folkeskolens Fælles måls endelige kompetencemål 

(slutmål) i alle fag? 

Følges folkeskolens kompetencemål, brudt  ned i 

færdigheds- og vidensmål, henover skoleforløbet  

(delmål) i henholdsvis dansk, matemat ik, engelsk, 

geografi, biologi, fysik/ kemi? Eller fastsætter skolen selv 

sine delmål i henholdsvis dansk, matemat ik, engelsk, 

geografi, biologi, fysik/ kemi? 

Følges folkeskolens læseplaner eller har skolen selv 

formuleret  sine undervisningsplaner på fagområder eller 

på enkelt fag?  

 

Skolens egne undersøgelsesspørgsmål til at belyse 

skolens praksis og status på kerneområdet. 
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Fase 2. Evalueringen. Vurdering.  

På baggrund af skolens undersøgelse af status og besvarelse af undersøgelsesspørgsmål kan skolen evaluere 

kerneområdet:  

• Hvad er vi t ilfredse med?  

• Hvad gør vi godt?   

• Hvad er vi knapt  så t ilfredse med?  

• Lever vi op t il det , vi siger, vi gør?  

 

Fase 3. Resultat. Tolkning af resultater.  

Refleksion over resultater af evaluering af kerneområdet  set  i forhold t il skolens kontekst .  

• Hvad har skolen lært  ved at undersøge sin praksis og status?  

• Hvad har skolen lært  af evalueringen?  

• Er skolens nuværende profil og undervisningstilbud forbundet  med skolens syn på kvalitet? 

 

Fase 4. M ålsætning.  

På baggrund af evalueringen har skolen måske lært , at  der er noget , den gør godt  og gerne vil værne om? Den har 

måske også lært, at  der er noget , den finder nødvendigt  at  forbedre? Hvor vil skolen bringes hen? 

• Hvad er skolens målsætning eller målsætninger for området Skolens Profil og undervisningstilbud på baggrund 

af evalueringen?  

 

Fase 5. Handleplan. Udvikling af praksis.  

For at nå målene vil der eventuelt  være områder, skolen finder det vigt igt  at  sætte særligt  fokus på. Det  kan også 

være nødvendigt  med konkrete t iltag.  

• Hvordan når skolen sine mål for området?  

• Hvilke handlinger skal foretages for at  nå målene?  

• Hvem skal gøre noget?  

• Hvornår skal der ske noget?  

• Hvornår forventes delmål eller målet  at  være nået? 

 

Fase 6. Kommunikation – dokumentation.   

Der skal ske en intern, henholdsvis ekstern kommunikat ion, formidling og offent liggørelse af resultat , målsætning og 

handleplan for kerneområdet  Skolens Profil og undervisningstilbud. 

Resultatet  af selvevalueringen skal offent liggøres på skolens hjemmeside. Skolen er forpligtet på minimum at  

offent liggøre: 

Fase 3. Resultat . Tolkning af resultater.  

Fase 4. M ålsætning.  

Fase 5. Handleplan. Udvikling af praksis.  

 

Fase 7. Evaluering af proces og fastholdelsesplan frem mod næste evaluering. 

Der bør laves en evaluering af selvevalueringsprocessen omkring Skolens profil og undervisningstilbud. 

Det bør beslut tes, hvem der tager det  overordnede ansvar for fastholdelse af målsætning og handleplaner frem mod 

næste evaluering af Skolens profil og undervisningstilbud. 
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Formålet  med evalueringen af kerneområdet , ud fra et  t ilsynsmæssigt  perspekt iv, er at  få indblik i skolens arbejde 

omkring elevernes standpunkt  og elevernes udbytte af undervisningen. Ligeledes i hvilke metoder skolen bruger t il 

at  lave denne vurdering. Formålet  er også at  få indblik i, hvordan skolen arbejder med at  underret te og inddrage 

eleverne og forældrene om synet på elevernes udbyt te af skolegangen. 

 

Skolens evalueringsmetoder 

Hvilke evalueringsmetoder bruger skolen t il at  vurdere elevernes udbyt te af undervisningen? Det  kan være 

almindelige test, prøver og opgaver i skolen fx de nat ionale test , der sætter fokus på læring og udvikling. Der kan evt . 

føres elevlogbog, der skaber refleksion hos eleverne, dokumentat ion af læring og forankring. Forment lig er der ingen 

skole, der vurderer udbyt tet  på baggrund af formodninger. Hvilke evalueringsmetoder benytter man systemat isk på 

skolen? Hvilke evalueringsmetoder benytter man i de enkelte fag m.v.? 

 

Inddragelse af elever  

M ange evalueringsmetoder eller evalueringsværktøjer involverer den enkelte elev. Hvordan og hvor ofte inddrager 

skolen eleverne i evalueringen af deres eget  faglige standpunkt  og generelle udbyt te af undervisningen? Forskning 

viser, at  feedback - fra lærer t il elev og fra elev t il lærer giver en høj læringseffekt . 

 

Inddragelse af forældre  

Hvordan og hvor ofte inddrager skolen forældrene i evalueringen af deres børns faglige standpunkt  og generelle 

udbyt te af undervisningen? Inddragelse af forældrene handler bl.a. om, hvad forældrene kan gøre, hvad skolen kan 

gøre, og hvad eleven kan gøre. 

 

Samarbejdet mellem lærerne og videndeling 

Hvordan fungerer samarbejdet  mellem lærerne om elevernes standpunkt  og generelle udbyt te af undervisningen? 

Hvordan foregår videndelingen blandt  lærerne med det  formål, at  undervisningen t ilret telægges, så den svarer t il 

den enkelte elevs behov og forudsætninger, så eleven så vidt  muligt  t ilegner sig de kompetencer, der følger af de 

fastsat te undervisningsmål?  

 

Underretning om standpunkt og udbytte af undervisningen  

Skolen skal regelmæssigt  orientere forældrene og eleverne om skolens syn på elevens udbyt te af undervisningen. 

Skole/ hjem-samtalerne kan være udgangspunkt  for denne orientering, men det  kan også være elevplaner, 

karakterbøger m.v. Når det kommer t il evalueringen af skolens orientering af forældrene og eleverne, er det  værd at  

holde sig for øje, at  skolen og skolens lærere må kunne give en saglig og faglig feedback i forhold t il elevernes 

læreprocesser. Skolen og skolens lærere må kunne give en saglig og faglig bedømmelse af de resultater, eleverne 

opnår i deres skolearbejde. Desuden dokumentat ion, der fastholder resultaterne og udbyttet  af skolens undervisning 

t il gavn for eleverne, læreren og forældrene. 

 

Elevernes faglige standpunkt 

Vurderingen af elevernes generelle og fagspecifikke standpunkt , skal uanset  fag ses i forhold t il fagets mål. Altså: Er 

målene nået? For nogle skoler kan undersøgelserne, der danner baggrund for vurderingen, foretages på baggrund af 

de givne standpunktskarakterer, test resultater og prøveresultater. Findes der et  vigt igere og mere interessant  

spørgsmål for en skole end det , om eleverne fakt isk lærer det de skal? 
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Hvem skal have det koordinerende ansvar for gennemførelse af selvevalueringen af kerneområdet? 

Hvem skal sidde i et  evt . understøttende procesudvalg? 

Hvornår forventes de forskellige faser af evalueringen af være gennemført? 

 

Hvem har interesse i evalueringen af Elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen og hvem 

bliver berørt  af den?

Hvordan besvares de undersøgelsesspørgsmål, som er en del af selvevalueringsmodellen omkring Elevernes faglige 

standpunkt og generelle udbytte af undervisningen (Fase 1)? Hvordan undersøges status? Dataindsamlingen kan fx 

ske i form af st ruktureret  dialog, observat ion/ iagt tagelse, spørgeskema og andre beskrivelser. 

Er der øvrige undersøgelsesspørgsmål, der kunne være aktuelle eller interessante at  st ille i sammenhængen 

Elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen, som skolen selv vil formulere? 

 

Hvem evaluerer Elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen på baggrund af resultatet af 

undersøgelsesfasen? Hvem fortolker resultatet? Nødvendige (beslutnings)kompetencer eller erfaringer? 

Hvilke kriterier kan lægges t il grund for vurderingen af evalueringen af Elevernes faglige standpunkt og generelle 

udbytte af undervisningen? Valg af indikatorer, tegn, succeskriterier. 

 

Hvem forudsættes at skulle beslut te skolens målsætninger fremadrettet  vedr. Elevernes faglige standpunkt og 

generelle udbytte af undervisningen på baggrund af evalueringen? 

Hvem forudsættes at skulle fast lægge handleplan vedr. Elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af 

undervisningen for at  nå målsætningerne på baggrund af evalueringen? 

 

Hvem tager det overordnede ansvar for intern, henholdsvis ekstern kommunikat ion, formidling og offent liggørelse af 

resultat , målsætning og handleplan for området  Elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af 

undervisningen? 

 

Hvem tager det overordnede ansvar for evaluering af selvevalueringsprocessen omkring Elevernes faglige 

standpunkt og generelle udbytte af undervisningen løbende og efterfølgende? 

Hvem tager det overordnede ansvar for fastholdelse af målsætning og handleplaner frem mod næste evaluering af 

Elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen? 
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På baggrund af en række fast lagte spørgsmål t ilknyt tet  selvevalueringsmodellens kerneområde Elevernes faglige 

standpunkt og generelle udbytte af undervisningen og skolens egne eventuelle t ilføjelser, undersøges skolens 

praksis og status på området  her og nu. Dataindsamlingen kan ske i form af st ruktureret  dialog, 

observat ion/ iagttagelse, spørgeskema og andre beskrivelser.

 

Skolens praksis her og nu 

 

Fastlagte undersøgelses- og statusspørgsmål tilknyttet 

selvevalueringsmodellens kerneområde Elevernes 

standpunkt og generelle udbytte af undervisningen

Hvilke evalueringsmetoder benyt ter skolen t il systemat isk 

iagt tagelse af elevernes faglige standpunkt  og generelle 

udbyt te af undervisningen?  

Hvordan og hvor ofte anvendes de i fagene og på de 

enkelte klasset rin?  

Hvordan og hvor ofte inddrager skolen eleverne i 

evalueringen af deres eget  faglige standpunkt  og generelle 

udbyt te af undervisningen? 

Hvordan og hvor ofte inddrager skolen forældrene i 

evalueringen af deres barns faglige standpunkt  og 

generelle udbyt te af undervisningen. 

Hvordan og hvor ofte inddrages de øvrige lærere i 

elevernes faglige standpunkt  og generelle udbytte af 

undervisningen? 

Hvordan og hvor ofte underret ter skolen elever og 

forældre om elevernes standpunkt  og generelle udbyt te af 

undervisningen? 

Hvad er elevernes generelle standpunkt?  

Hvad er skolens vurdering af elevernes generelle faglige 

standpunkt? 

Hvad er elevernes standpunkt  i faget  dansk?  

Hvad er skolens vurdering af elevernes faglige standpunkt  i 

faget  dansk?  

Hvad er elevernes standpunkt  i faget  matemat ik?  

Hvad er skolens vurdering af elevernes faglige standpunkt  i 

faget  matemat ik? 

Hvad er elevernes standpunkt  i faget  engelsk?  

Hvad er skolens vurdering af elevernes faglige standpunkt  i 

faget  engelsk? 

Hvad er elevernes standpunkt  i faget  historie, hvis skolen 

er prøvefri i historie?  

Hvad er skolens vurdering af elevernes faglige standpunkt  i 

historie, hvis skolen er prøvefri i historie? 

 

Skolens egne undersøgelsesspørgsmål til at belyse 

skolens praksis og status på kerneområdet. 
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Fase 2. Evalueringen. Vurdering.  

På baggrund af skolens undersøgelse af status og besvarelse af undersøgelsesspørgsmål kan skolen evaluere 

kerneområdet:  

• Hvad er vi t ilfredse med?  

• Hvad gør vi godt?   

• Hvad er vi knapt  så t ilfredse med?  

• Lever vi op t il det , vi siger, vi gør?  

 

Fase 3. Resultat. Tolkning af resultater.  

Refleksion over resultater af evaluering af kerneområdet  set  i forhold t il skolens kontekst .  

• Hvad har skolen lært  ved at undersøge sin praksis og status?  

• Hvad har skolen lært  af evalueringen?  

• Er skolens nuværende arbejde med Elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen 

forbundet  med skolens syn på kvalitet? 

 

Fase 4. M ålsætning.  

På baggrund af evalueringen har skolen måske lært , at  der er noget , den gør godt  og gerne vil værne om? Den har 

måske også lært, at  der er noget , den finder nødvendigt  at  forbedre? Hvor vil skolen bringes hen? 

• Hvad er skolens målsætning eller målsætninger for området Elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte 

af undervisningen på baggrund af evalueringen?  

 

Fase 5. Handleplan. Udvikling af praksis.  

For at nå målene vil der eventuelt  være områder, skolen finder det vigt igt  at  sætte særligt  fokus på. Det  kan også 

være nødvendigt  med konkrete t iltag.  

• Hvordan når skolen sine mål for området?  

• Hvilke handlinger skal foretages for at  nå målene?  

• Hvem skal gøre noget?  

• Hvornår skal der ske noget?  

• Hvornår forventes delmål eller målet  at  være nået? 

 

Fase 6. Kommunikation – dokumentation.   

Der skal ske en intern, henholdsvis ekstern kommunikat ion, formidling og offent liggørelse af resultat , målsætning og 

handleplan for kerneområdet  Elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen.  

Resultatet  af selvevalueringen skal offent liggøres på skolens hjemmeside. Skolen er forpligtet på minimum at  

offent liggøre: 

Fase 3. Resultat . Tolkning af resultater.  

Fase 4. M ålsætning.  

Fase 5. Handleplan. Udvikling af praksis.  

 

Fase 7. Evaluering af proces og fastholdelsesplan frem mod næste evaluering. 

Der bør laves en evaluering af selvevalueringsprocessen omkring Elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte 

af undervisningen. 

Det bør beslut tes, hvem der tager det  overordnede ansvar for fastholdelse af målsætning og handleplaner frem mod 

næste evaluering af Elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen. 
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Formålet  med evalueringen af kerneområdet  Undervisningens mål, t ilret telæggelse og gennemførelse, ud fra et  

t ilsynsmæssigt  perspekt iv, er at  få indblik i skolens arbejde med undervisningsmålene. En fri grundskoles 

undervisning skal stå mål med den, der gives i folkeskolen. Det  betyder i princippet , at  en elev, der har gået  på en fri 

grundskole skal have den samme viden, de samme færdigheder og de samme kompetencer, som hvis eleven havde 

gået  i folkeskolen. Vejen dert il beslut ter den frie grundskole selv. Heri ligger en af mulighederne for at  være et  reelt  

alternat iv.

 

Skolens arbejde med målkravene 

En fri grundskole skal sikre, at  der er en helt  klar sammenhæng mellem den undervisning, der foregår på skolen hver 

dag, og de mål og planer, skolen har for undervisningen. Skolens praksis skal hænge tæt sammen med skolens mål 

og planer. 

 

En fri grundskole kan vælge at  følge folkeskolens Fælles mål helt  eller delvist . Den kan også formulere sine egne 

undervisningsmål.  

Der st illes krav om faglige discipliner og slutmål inden for det humanist iske, det prakt isk/ musiske og det  

naturvidenskabelige område. Der st illes desuden krav om specifikke planer (delmål) for fagene dansk, 

regning/ matemat ik, engelsk, geografi, biologi og fysik/ kemi. I t illæg t il det te, skal der udarbejdes 

undervisningsplaner, der gør det sandsynligt , at  skolens undervisning både agter at  lede og fakt isk fører mod de 

endelige mål. 

 

M ålene i den konkrete undervisning 

Implicit  eller eksplicit  skal skolens undervisningsmål inddrages i den konkrete undervisning. Sker det  gennem 

lærerens planlægning af undervisningen i årsplaner, forløbsplaner, ugeplaner, t imeplaner, planer for den enkelte 

elev? Sker det  via bevidst  inddragelse af eleverne i målene, der skal nås for forløbet? Ved alle elever, hvad der er 

målet for undervisningen? Arbejdes der med målstyret  undervisning, således at  målet for undervisningen er det  

grundlæggende element  i forberedelsen af undervisningsforløbet? 

 

Når eleverne målene? 

Hvordan sikrer skolen, at  eleverne lærer det , de skal? Benyt ter skolen sin viden om elevernes standpunkt  i sin 

evaluering af, om undervisningen fakt isk leder frem mod de fast lagte undervisningsmål?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

Hvem skal have det koordinerende ansvar for gennemførelse af selvevalueringen af kerneområdet? 

Hvem skal sidde i et  evt . understøttende procesudvalg? 

Hvornår forventes de forskellige faser af evalueringen af være gennemført? 

 

Hvem har interesse i evalueringen af Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse og hvem bliver 

berørt  af den?

Hvordan besvares de undersøgelsesspørgsmål, som er en del af selvevalueringsmodellen omkring Undervisningens 

mål, tilrettelæggelse og gennemførelse (Fase 1)? Hvordan undersøges status? Dataindsamlingen kan fx ske i form af 

st ruktureret  dialog, observat ion/ iagt tagelse, spørgeskema og andre beskrivelser. 

Er der øvrige undersøgelsesspørgsmål, der kunne være aktuelle eller interessante at  st ille i sammenhængen 

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse, som skolen selv vil formulere? 

 

Hvem evaluerer Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse på baggrund af resultatet  af 

undersøgelsesfasen? Hvem fortolker resultatet? Nødvendige (beslutnings)kompetencer eller erfaringer? 

Hvilke kriterier kan lægges t il grund for vurderingen af evalueringen af Undervisningens mål, tilrettelæggelse og 

gennemførelse? Valg af indikatorer, tegn, succeskriterier. 

 

Hvem forudsættes at skulle beslut te skolens målsætninger fremadrettet  vedr. Undervisningens mål, tilrettelæggelse 

og gennemførelse på baggrund af evalueringen? 

Hvem forudsættes at skulle fast lægge handleplan vedr. Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse for 

at  nå målsætningerne på baggrund af evalueringen? 

 

Hvem tager det overordnede ansvar for intern, henholdsvis ekstern kommunikat ion, formidling og offent liggørelse af 

resultat , målsætning og handleplan for området  Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse? 

 

Hvem tager det overordnede ansvar for evaluering af selvevalueringsprocessen omkring Undervisningens mål, 

tilrettelæggelse og gennemførelse løbende og efterfølgende? 

Hvem tager det overordnede ansvar for fastholdelse af målsætning og handleplaner frem mod næste evaluering af  

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse? 
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På baggrund af en række fast lagte spørgsmål t ilknyt tet  selvevalueringsmodellens kerneområde Undervisningens 

mål, tilrettelæggelse og gennemførelse og skolens egne eventuelle t ilføjelser, undersøges skolens praksis og status 

på området her og nu. Dataindsamlingen kan ske i form af st ruktureret  dialog, observat ion/ iagt tagelse, spørgeskema 

og andre beskrivelser. 
 

Skolens praksis her og nu 

 

Fastlagte undersøgelses- og statusspørgsmål tilknyttet 

selvevalueringsmodellens kerneområde Undervisningens 

mål, tilrettelæggelse og gennemførelse  

Følger skolen folkeskolens Fælles mål fuldt  ud? 

Følger skolen folkeskolens Fællesmål delvis? 

Har skolen ændret på fag i den forudgående periode, så 

fælles mål kun følges delvis? 

 

Fastsætter skolen sine egne slutmål?  

I hvilke fag/ fagområder fastsætter skolen selv sine slutmål? 

Hvem er inddraget  i fast læggelsen af disse slutmål? 

Har skolen ændret på sine slutmål i den forudgående 

periode? 

 

Fastsætter skolen sine egne delmål? 

I hvilke fag/ fagområder fastsætter skolen selv sine delmål? 

Hvem er inddraget  i fast læggelsen af disse delmål? 

Har skolen ændret på sine delmål i den forudgående 

periode? 
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Udarbejder skolen sine egne undervisningsplaner? 

I hvilke fag/ fagområder udarbejder skolen sine egne 

undervisningsplaner?  

Hvem er med i udarbejdelsen af disse undervisningsplaner? 

Har skolen ændret på sine delmål i den forudgående 

periode? 

 

Hvordan inddrager skolen undervisningsmålene i den 

konkrete undervisning med eksempler fra de humanist iske 

fag? 

Hvordan inddrager skolen undervisningsmålene i den 

konkrete undervisning med eksempler fra de naturfaglige 

fag? 

Hvordan inddrager skolen undervisningsmålene i den 

konkrete undervisning med eksempler fra de 

prakt isk/ musiske fag? 

Hvordan sikrer skolen, at  undervisningen fakt isk leder frem 

mod de fast lagte undervisningsmål? Hvordan benytter 

skolen sin viden om elevernes standpunkt  på de enkelte 

t rinniveauer, i henholdsvis dansk, matemat ik og engelsk, i 

sin evaluering af, om undervisningen fakt isk leder frem 

mod de fast lagte undervisningsmål?  

 

 

Skolens egne undersøgelsesspørgsmål til at belyse 

skolens praksis og status på kerneområdet. 
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Fase 2. Evalueringen. Vurdering.  

På baggrund af skolens undersøgelse af status og besvarelse af undersøgelsesspørgsmål kan skolen evaluere 

kerneområdet:  

• Hvad er vi t ilfredse med?  

• Hvad gør vi godt?   

• Hvad er vi knapt  så t ilfredse med?  

• Lever vi op t il det , vi siger, vi gør?  

 

Fase 3. Resultat. Tolkning af resultater.  

Refleksion over resultater af evaluering af kerneområdet  set  i forhold t il skolens kontekst .  

• Hvad har skolen lært  ved at undersøge sin praksis og status?  

• Hvad har skolen lært  af evalueringen?  

• Er skolens nuværende arbejde med forbundet  med 

skolens syn på kvalitet? 

 

Fase 4. M ålsætning.  

På baggrund af evalueringen har skolen måske lært , at  der er noget , den gør godt  og gerne vil værne om? Den har 

måske også lært, at  der er noget , den finder nødvendigt  at  forbedre? Hvor vil skolen bringes hen? 

• Hvad er skolens målsætning eller målsætninger for området 

på baggrund af evalueringen?  

 

Fase 5. Handleplan. Udvikling af praksis.  

For at nå målene vil der eventuelt  være områder, skolen finder det vigt igt  at  sætte særligt  fokus på. Det  kan også 

være nødvendigt  med konkrete t iltag.  

• Hvordan når skolen sine mål for området?  

• Hvilke handlinger skal foretages for at  nå målene?  

• Hvem skal gøre noget?  

• Hvornår skal der ske noget?  

• Hvornår forventes delmål eller målet  at  være nået? 

 

Fase 6. Kommunikation – dokumentation.   

Der skal ske en intern, henholdsvis ekstern kommunikat ion, formidling og offent liggørelse af resultat , målsætning og 

handleplan for kerneområdet    

Resultatet  af selvevalueringen skal offent liggøres på skolens hjemmeside. Skolen er forpligtet på minimum at  

offent liggøre: 

Fase 3. Resultat . Tolkning af resultater.  

Fase 4. M ålsætning.  

Fase 5. Handleplan. Udvikling af praksis.  

 

Fase 7. Evaluering af proces og fastholdelsesplan frem mod næste evaluering. 

Der bør laves en evaluering af selvevalueringsprocessen omkring 

 

Det bør beslut tes, hvem der tager det  overordnede ansvar for fastholdelse af målsætning og handleplaner frem mod 

næste evaluering af  
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Formålet  med evaluering af kerneområdet , ud fra et  t ilsynsmæssigt  perspekt iv, er at  få indblik i, hvordan skolen i sit  

samlede undervisningst ilbud giver mulighed for alsidig personlig udvikling.  

Der sættes fokus på, hvordan skolen t ilret telægger undervisningen, så den fremmer elevernes alsidige personlige 

udvikling, og hvordan skolen i sine øvrige akt iviteter fremmer elevens alsidige personlige udvikling. 

 

Tre fokusområder 

Der kan med fordel sættes fokus på t re områder i evalueringen: 

Elevens lyst  t il at  lære mere: Trivsel, undervisningsmiljø, udfordringer, meningsfuldhed, mot ivat ion 

Elevens mulighed for at  lære på forskellige måder: Different iering 

Elevens mulighed for at  lære sammen med andre: Samvær med andre 

 

Evalueringsmetoder 

Hvordan vurderer skolen udbyt tet  af sit  arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling? Benyt ter skolen sig af 

t rivselsmålinger eller andre redskaber i dens vurdering af arbejdet  med elevernes alsidige personlige udvikling? 
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Hvem skal have det koordinerende ansvar for gennemførelse af selvevalueringen af kerneområdet? 

Hvem skal sidde i et  evt . understøttende procesudvalg? 

Hvornår forventes de forskellige faser af evalueringen af være gennemført? 

 

Hvem har interesse i evalueringen af Elevens alsidige personlige udvikling og hvem bliver berørt  af den?

Hvordan besvares de undersøgelsesspørgsmål, som er en del af selvevalueringsmodellen omkring Elevens alsidige 

personlige udvikling (Fase 1)? Hvordan undersøges status? Dataindsamlingen kan fx ske i form af st ruktureret  dialog, 

observat ion/ iagttagelse, spørgeskema og andre beskrivelser. 

Er der øvrige undersøgelsesspørgsmål, der kunne være aktuelle eller interessante at  st ille i sammenhængen Elevens 

alsidige personlige udvikling, som skolen selv vil formulere? 

 

Hvem evaluerer Elevens alsidige personlige udvikling på baggrund af resultatet  af undersøgelsesfasen? Hvem 

fortolker resultatet? Nødvendige (beslutnings)kompetencer eller erfaringer? 

Hvilke kriterier kan lægges t il grund for vurderingen af evalueringen af Elevens alsidige personlige udvikling? Valg af 

indikatorer, tegn, succeskriterier. 

 

Hvem forudsættes at skulle beslut te skolens målsætninger fremadrettet  vedr. Elevens alsidige personlige udvikling 

på baggrund af evalueringen? 

Hvem forudsættes at skulle fast lægge handleplan vedr. Elevens alsidige personlige udvikling for at  nå 

målsætningerne på baggrund af evalueringen? 

 

Hvem tager det overordnede ansvar for intern, henholdsvis ekstern kommunikat ion, formidling og offent liggørelse af 

resultat , målsætning og handleplan for området  Elevens alsidige personlige udvikling? 

 

Hvem tager det overordnede ansvar for evaluering af selvevalueringsprocessen omkring Elevens alsidige personlige 

udvikling løbende og efterfølgende? 

Hvem tager det overordnede ansvar for fastholdelse af målsætning og handleplaner frem mod næste evaluering af 

Elevens alsidige personlige udvikling? 
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På baggrund af en række fast lagte spørgsmål t ilknyt tet  selvevalueringsmodellens kerneområde Elevens alsidige 

personlige udvikling og skolens egne eventuelle t ilføjelser, undersøges skolens praksis og status på området  her og 

nu. Dataindsamlingen kan ske i form af st ruktureret  dialog, observat ion/ iagttagelse, spørgeskema og andre 

beskrivelser. 

 

Skolens praksis her og nu 

 

Fastlagte undersøgelses- og statusspørgsmål tilknyttet 

selvevalueringsmodellens kerneområde Elevens alsidige 

personlige udvikling 

 

Hvordan fremmer skolen, i t ilret telæggelsen af 

undervisningen, givet  med eksempler fra de forskellige 

faggrupper, elevens alsidige personlige udvikling? 

Hvordan fremmer skolen, i sine øvrige akt iviteter, elevens 

alsidige personlige udvikling? Herunder t rivsel, 

undervisningsmiljø, meningsfuldhed, mot ivat ion, 

different iering, samvær med andre, fællesskab og 

demokrat i. 

Hvordan evaluerer skolen elevens alsidige personlige 

udvikling? 

 

 

 

Skolens egne undersøgelsesspørgsmål til at belyse 

skolens praksis og status på kerneområdet. 
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Fase 2. Evalueringen. Vurdering.  

På baggrund af skolens undersøgelse af status og besvarelse af undersøgelsesspørgsmål kan skolen evaluere 

kerneområdet:  

• Hvad er vi t ilfredse med?  

• Hvad gør vi godt?   

• Hvad er vi knapt  så t ilfredse med?  

• Lever vi op t il det , vi siger, vi gør?  

 

Fase 3. Resultat. Tolkning af resultater.  

Refleksion over resultater af evaluering af kerneområdet  set  i forhold t il skolens kontekst .  

• Hvad har skolen lært  ved at undersøge sin praksis og status?  

• Hvad har skolen lært  af evalueringen?  

• Er skolens nuværende arbejde med Elevens alsidige personlige udvikling forbundet  med skolens syn på kvalitet? 

 

Fase 4. M ålsætning.  

På baggrund af evalueringen har skolen måske lært , at  der er noget , den gør godt  og gerne vil værne om? Den har 

måske også lært, at  der er noget , den finder nødvendigt  at  forbedre? Hvor vil skolen bringes hen? 

• Hvad er skolens målsætning eller målsætninger for området Elevens alsidige personlige udvikling på baggrund 

af evalueringen?  

 

Fase 5. Handleplan. Udvikling af praksis.  

For at nå målene vil der eventuelt  være områder, skolen finder det vigt igt  at  sætte særligt  fokus på. Det  kan også 

være nødvendigt  med konkrete t iltag.  

• Hvordan når skolen sine mål for området?  

• Hvilke handlinger skal foretages for at  nå målene?  

• Hvem skal gøre noget?  

• Hvornår skal der ske noget?  

• Hvornår forventes delmål eller målet  at  være nået? 

 

Fase 6. Kommunikation – dokumentation.   

Der skal ske en intern, henholdsvis ekstern kommunikat ion, formidling og offent liggørelse af resultat , målsætning og 

handleplan for kerneområdet  Elevens alsidige personlige udvikling   

Resultatet  af selvevalueringen skal offent liggøres på skolens hjemmeside. Skolen er forpligtet på minimum at  

offent liggøre: 

Fase 3. Resultat . Tolkning af resultater.  

Fase 4. M ålsætning.  

Fase 5. Handleplan. Udvikling af praksis.  

 

Fase 7. Evaluering af proces og fastholdelsesplan frem mod næste evaluering. 

Der bør laves en evaluering af selvevalueringsprocessen omkring Elevens alsidige personlige udvikling  

Det bør beslut tes, hvem der tager det  overordnede ansvar for fastholdelse af målsætning og handleplaner frem mod 

næste evaluering af Elevens alsidige personlige udvikling  
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Formålet  med evalueringen, ud fra et t ilsynsmæssigt  perspekt iv, er at få indblik i, hvordan skolen forbereder 

eleverne t il at  leve i et  samfund som det  danske med frihed og folkestyre samt udvikler og styrker elevernes 

demokrat iske dannelse og deres kendskab t il og respekt  for grundlæggende friheds- og menneskeret t igheder, 

herunder ligest illing mellem kønnene. 

Børns meninger bygger på de værdier, som de bevidst eller ubevidst  har t ilegnet  sig. Gennem opvæksten skærper 

børn og unge deres opmærksomhed på, hvilke grundlæggende værdier vores samfund bygger på. 

I selvevalueringen af frihed og folkestyre skal skolen evaluere, hvordan man på skolen forbereder eleverne t il frihed 

og folkestyre i selve undervisningen, i skolens øvrige akt iviteter og i skolens kontakt  med den enkelte elev og på 

klasseniveau – 

For mange frie grundskoler ligger ”frihed og folkestyre” som en implicit del af skolens værdier og hverdag.  
 

Skolen bør kunne redegøre for sin opfyldelse af frihed og folkestyrekravet 

Hvordan baner skolen vejen for, at  eleverne tager det  frie demokrat iske samfunds værdier t il sig?  

Hvordan baner skolen vejen for, at  eleverne lærer om og kommer t il at  respektere, at  det  danske samfund bygger på 

en række frihedsgrader samt forbud mod diskriminat ion, hvad enten det  drejer sig om køn, race, religion mv.? 

Hvilke tegn og indikatorer viser, at  skolen – i dens fakt iske liv og virke – ud over indholdet  og målene i 

undervisningen – lever op t il frihed og folkestyre? 

Skolen bør i selvevalueringen forholde sig t il de væsent ligste begreber i frihed og folkestyreparagraffen nemlig 1) Et 

samfund som det  danske med frihed og folkestyre 2) Demokrat isk dannelse 3) Grundlæggende friheds- og 

menneskeret t igheder og 4) Ligest illing (mellem kønnene) - og at  det te kan ske i følgende kategorier: 

a) Frihed og folkestyre i skolens øvrige virke (ud over undervisningen), herunder i: 

• Skolens organisering af akt iviteter ud over undervisningen 

• Skolen i forhold t il det  øvrige samfund 

• De interne relat ioner på skolen 

b) Frihed og folkestyre i skolens undervisning, herunder i: 

• Undervisningens organisering 

• Undervisningens indhold 

• Undervisningens mål 

c) Frihed og folkestyre i skolen som forebyggende instans, set i både et socialt perspektiv og et 

sikkerhedsperspektiv: 

• Det brede arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling: Trivsel, undervisningsmiljø, meningsfuldhed, 

udfordringer, mot ivat ion, plads t il forskellighed, fællesskab, samvær med andre. 

• Opmærksomhed på marginalisering af elever eller elevgrupper. 

• Strukturer og organisat ionsformer på skolen, der understøtter udviklingen af elevernes evne t il at  indgå i sociale 

fællesskaber. 

• Konkret  adressering ved bekymring for mist rivsel 

• Konkret  adressering af bekymring for radikalisering 

• Strategi og handleplaner ved bekymring for mist rivsel og/ eller radikalisering 

• Kontakt  t il næste forebyggelsesniveau (Underretning, SSP, Nat ional hot line om radikalisering) 
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Hvem skal have det koordinerende ansvar for gennemførelse af selvevalueringen af kerneområdet? 

Hvem skal sidde i et  evt . understøttende procesudvalg? 

Hvornår forventes de forskellige faser af evalueringen af være gennemført? 

 

Hvem har interesse i evalueringen af Frihed og folkestyre og hvem bliver berørt  af den?

Hvordan besvares de undersøgelsesspørgsmål, som er en del af selvevalueringsmodellen omkring Frihed og 

folkestyre (Fase 1)? Hvordan undersøges status? Dataindsamlingen kan fx ske i form af st ruktureret  dialog, 

observat ion/ iagttagelse, spørgeskema og andre beskrivelser. 

Er der øvrige undersøgelsesspørgsmål, der kunne være aktuelle eller interessante at  st ille i sammenhængen Frihed 

og folkestyre, som skolen selv vil formulere? 

 

Hvem evaluerer Frihed og folkestyre på baggrund af resultatet  af undersøgelsesfasen? Hvem fortolker resultatet? 

Nødvendige (beslutnings)kompetencer eller erfaringer? 

Hvilke kriterier kan lægges t il grund for vurderingen af evalueringen af  Frihed og folkestyre? Valg af indikatorer, 

tegn, succeskriterier. 

 

Hvem forudsættes at  skulle beslut te skolens målsætninger fremadrettet  vedr. Frihed og folkestyre  på baggrund af 

evalueringen? 

Hvem forudsættes at skulle fast lægge handleplan vedr. Frihed og folkestyre for at  nå målsætningerne på baggrund 

af evalueringen? 

 

Hvem tager det overordnede ansvar for intern, henholdsvis ekstern kommunikat ion, formidling og offent liggørelse af 

resultat , målsætning og handleplan for området  Frihed og folkestyre? 

 

Hvem tager det overordnede ansvar for evaluering af selvevalueringsprocessen omkring Frihed og folkestyre 

løbende og efterfølgende? 

Hvem tager det overordnede ansvar for fastholdelse af målsætning og handleplaner frem mod næste evaluering af  

Frihed og folkestyre? 
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På baggrund af en række fast lagte spørgsmål t ilknyt tet  selvevalueringsmodellens kerneområde Frihed og folkestyre

og skolens egne eventuelle t ilføjelser, undersøges skolens praksis og status på området  her og nu. Dataindsamlingen 

kan ske i form af struktureret  dialog, observat ion/ iagt tagelse, spørgeskema og andre beskrivelser.

 

Skolens praksis her og nu 

 

Fastlagte undersøgelses- og statusspørgsmål tilknyttet 

selvevalueringsmodellens kerneområde Frihed og 

folkestyre 
 

Hvordan forbereder man på skolen eleverne t il frihed og 

folkestyre i de humanist iske fag?

Hvordan forbereder man på skolen eleverne t il frihed og 

folkestyre i de naturfaglige fag? 

Hvordan forbereder man på skolen eleverne t il frihed og 

folkestyre i de prakt isk/ musiske fag? 

Hvordan forbereder man på skolen eleverne t il frihed og 

folkestyre i kontakten med den enkelte elev og på 

klasseniveau? 

Hvordan lever skolen – i dens fakt iske liv og virke – ud over 

indholdet  og målene i undervisningen – op t il frihed og 

folkestyrekravet? 

 

Hvilke metoder anvender skolen for at  evaluere sin indsats 

i forhold t il frihed og folkestyre? 

 

Skolens egne undersøgelsesspørgsmål til at belyse 

skolens praksis og status på kerneområdet. 

 



28 

 

 

Fase 2. Evalueringen. Vurdering.  

På baggrund af skolens undersøgelse af status og besvarelse af undersøgelsesspørgsmål kan skolen evaluere 

kerneområdet:  

• Hvad er vi t ilfredse med?  

• Hvad gør vi godt?   

• Hvad er vi knapt  så t ilfredse med?  

• Lever vi op t il det , vi siger, vi gør?  

 

Fase 3. Resultat. Tolkning af resultater.  

Refleksion over resultater af evaluering af kerneområdet  set  i forhold t il skolens kontekst .  

• Hvad har skolen lært  ved at undersøge sin praksis og status?  

• Hvad har skolen lært  af evalueringen?  

• Er skolens nuværende arbejde med Frihed og folkestyre forbundet  med skolens syn på kvalitet? 

 

Fase 4. M ålsætning.  

På baggrund af evalueringen har skolen måske lært , at  der er noget , den gør godt  og gerne vil værne om? Den har 

måske også lært, at  der er noget , den finder nødvendigt  at  forbedre? Hvor vil skolen bringes hen? 

• Hvad er skolens målsætning eller målsætninger for området Frihed og folkestyre på baggrund af evalueringen?  

 

Fase 5. Handleplan. Udvikling af praksis.  

For at nå målene vil der eventuelt  være områder, skolen finder det vigt igt  at  sætte særligt  fokus på. Det  kan også 

være nødvendigt  med konkrete t iltag.  

• Hvordan når skolen sine mål for området?  

• Hvilke handlinger skal foretages for at  nå målene?  

• Hvem skal gøre noget?  

• Hvornår skal der ske noget?  

• Hvornår forventes delmål eller målet  at  være nået? 

 

Fase 6. Kommunikation – dokumentation.   

Der skal ske en intern, henholdsvis ekstern kommunikat ion, formidling og offent liggørelse af resultat , målsætning og 

handleplan for kerneområdet  Frihed og folkestyre   

Resultatet  af selvevalueringen skal offent liggøres på skolens hjemmeside. Skolen er forpligtet på minimum at  

offent liggøre: 

Fase 3. Resultat . Tolkning af resultater.  

Fase 4. M ålsætning.  

Fase 5. Handleplan. Udvikling af praksis.  

 

Fase 7. Evaluering af proces og fastholdelsesplan frem mod næste evaluering. 

Der bør laves en evaluering af selvevalueringsprocessen omkring Frihed og folkestyre  

Det bør beslut tes, hvem der tager det  overordnede ansvar for fastholdelse af målsætning og handleplaner frem mod 

næste evaluering af Frihed og folkestyre  
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Formålet  med evalueringen, ud fra et t ilsynsmæssigt  perspekt iv, er at få indblik i, hvordan skolen sikrer et  t ilbud om 

undervisning i 10. klasse, der står mål med kravene for undervisningen i folkeskolen. 

 

Der er som udgangspunkt  intet , der forhindrer en fri grundskole i at  oprette en 10. klasse. 

Tilbuddet  om 10. klasse skal stå mål med kravene t il undervisningen i de obligatoriske fag, selvvalgt opgave, 

brobygning, uddannelsesplan og vejledning. 

  

Fagene 

10. klasse skal indeholde et  obligatorisk t imetal i henholdsvis dansk, engelsk og matemat ik, derudover skal den 

indeholde en valgfri del på et  fast  antal t imer. Indholdet  af den valgfrie del af 10. klasse vil afhænge af t ilbuddet  på 

den enkelte skole. Skolen skal t ilbyde prøver i de obligatoriske fag. 

  

Brobygning 

10. klasse skal indeholde brobygningsforløb. Et  brobygningsforløb kan indeholde dele af undervisningsforløb på en 

ungdomsuddannelse og ulønnet  prakt ik. Hensigten med brobygningen er at give eleven et  bedre grundlag at  

foretage det  endelige uddannelsesvalg. 

  

Selvvalgt opgave 

Eleverne skal udføre en obligatorisk selvvalgt opgave i 10. klasse. Opgaven skal give eleven mulighed for at  arbejde 

selvstændigt  med et  givent emne, der tager sit  udgangspunkt  i elevens uddannelsesplan og valg af 

ungdomsuddannelse, herunder akt iviteter i form af brobygning og andet . I udarbejdelsen af opgaven skal eleven 

anvende varierede arbejdsmetoder og udtryksformer. 

  

Kvaliteten af tilbuddet  

Hvis skolen har en 10. klasse, skal den evaluere på sit  t ilbud. Gør skolen det  den ifølge lovgivningen skal, og gør den 

det  godt? Selvevalueringen synes at  være en oplagt  mulighed t il at  se på hele 10. klassest ilbuddet . Hvad kan skolens 

10. klasse i sammenligning med andre t ilbud? Og hvordan sikrer man kvaliteten fremover? 
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Hvem skal have det koordinerende ansvar for gennemførelse af selvevalueringen af kerneområdet? 

Hvem skal sidde i et  evt . understøttende procesudvalg? 

Hvornår forventes de forskellige faser af evalueringen af være gennemført? 

 

Hvem har interesse i evalueringen af 10. klasse og hvem bliver berørt  af den?

Hvordan besvares de undersøgelsesspørgsmål, som er en del af selvevalueringsmodellen omkring 10. klasse (Fase 

1)? Hvordan undersøges status? Dataindsamlingen kan fx ske i form af st ruktureret  dialog, observat ion/ iagt tagelse, 

spørgeskema og andre beskrivelser. 

Er der øvrige undersøgelsesspørgsmål, der kunne være aktuelle eller interessante at  st ille i sammenhængen 10. 

klasse, som skolen selv vil formulere? 

 

Hvem evaluerer 10. klasse på baggrund af resultatet  af undersøgelsesfasen? Hvem fortolker resultatet? Nødvendige 

(beslutnings)kompetencer eller erfaringer? 

Hvilke kriterier kan lægges t il grund for vurderingen af evalueringen af  10. klasse? Valg af indikatorer, tegn, 

succeskriterier. 

 

Hvem forudsættes at skulle beslut te skolens målsætninger fremadrettet  vedr. 10. klasse på baggrund af 

evalueringen? 

Hvem forudsættes at skulle fast lægge handleplan vedr. 10. klasse for at  nå målsætningerne på baggrund af 

evalueringen? 

 

Hvem tager det overordnede ansvar for intern, henholdsvis ekstern kommunikat ion, formidling og offent liggørelse af 

resultat , målsætning og handleplan for området  10. klasse? 

 

Hvem tager det overordnede ansvar for evaluering af selvevalueringsprocessen omkring 10. klasse løbende og 

efterfølgende? 

Hvem tager det overordnede ansvar for fastholdelse af målsætning og handleplaner frem mod næste evaluering af 

10. klasse? 
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På baggrund af en række fast lagte spørgsmål t ilknyt tet  selvevalueringsmodellens kerneområde 10. klasse

og skolens egne eventuelle t ilføjelser, undersøges skolens praksis og status på området  her og nu. Dataindsamlingen 

kan ske i form af struktureret  dialog, observat ion/ iagt tagelse, spørgeskema og andre beskrivelser.

 

Skolens praksis her og nu 

 

Fastlagte undersøgelses- og statusspørgsmål tilknyttet 

selvevalueringsmodellens kerneområde Tilbud om 

undervisning i 10. klasse 
 

Hvilke fag t ilbyder skolen i 10. klasse ud over de 

obligatoriske? 

 

Hvordan er skolens forløb med den obligatoriske selvvalgte 

opgave? 

 

Hvordan er skolens forløb vedr. vejledning og 

t ilret telæggelse af uddannelsesplan? 

Hvordan er skolens forløb vedr. brobygning, kombinat ioner 

af brobygning og ulønnet prakt ik med 

uddannelsesperspekt iv? 

 

Skolens egne undersøgelsesspørgsmål til at belyse 

skolens praksis og status på kerneområdet. 
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Fase 2. Evalueringen. Vurdering.  

På baggrund af skolens undersøgelse af status og besvarelse af undersøgelsesspørgsmål kan skolen evaluere 

kerneområdet:  

• Hvad er vi t ilfredse med?  

• Hvad gør vi godt?   

• Hvad er vi knapt  så t ilfredse med?  

• Lever vi op t il det , vi siger, vi gør?  

 

Fase 3. Resultat. Tolkning af resultater.  

Refleksion over resultater af evaluering af kerneområdet  set  i forhold t il skolens kontekst .  

• Hvad har skolen lært  ved at undersøge sin praksis og status?  

• Hvad har skolen lært  af evalueringen?  

• Er skolens nuværende arbejde med 10. klasse forbundet  med skolens syn på kvalitet? 

 

Fase 4. M ålsætning.  

På baggrund af evalueringen har skolen måske lært , at  der er noget , den gør godt  og gerne vil værne om? Den har 

måske også lært, at  der er noget , den finder nødvendigt  at  forbedre? Hvor vil skolen bringes hen? 

• Hvad er skolens målsætning eller målsætninger for området 10. klasse på baggrund af evalueringen?  

 

Fase 5. Handleplan. Udvikling af praksis.  

For at nå målene vil der eventuelt  være områder, skolen finder det vigt igt  at  sætte særligt  fokus på. Det  kan også 

være nødvendigt  med konkrete t iltag.  

• Hvordan når skolen sine mål for området?  

• Hvilke handlinger skal foretages for at  nå målene?  

• Hvem skal gøre noget?  

• Hvornår skal der ske noget?  

• Hvornår forventes delmål eller målet  at  være nået? 

 

Fase 6. Kommunikation – dokumentation.   

Der skal ske en intern, henholdsvis ekstern kommunikat ion, formidling og offent liggørelse af resultat , målsætning og 

handleplan for kerneområdet  10. klasse.  

Resultatet  af selvevalueringen skal offent liggøres på skolens hjemmeside. Skolen er forpligtet på minimum at  

offent liggøre: 

Fase 3. Resultat . Tolkning af resultater.  

Fase 4. M ålsætning.  

Fase 5. Handleplan. Udvikling af praksis.  

 

Fase 7. Evaluering af proces og fastholdelsesplan frem mod næste evaluering. 

Der bør laves en evaluering af selvevalueringsprocessen omkring 10. klasse  

Det bør beslut tes, hvem der tager det  overordnede ansvar for fastholdelse af målsætning og handleplaner frem mod 

næste evaluering af 10. klasse  
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Formålet  med evalueringen, ud fra et t ilsynsmæssigt  perspekt iv, er at få indblik i, hvordan skolen sikrer indsatsen 

omkring elever med behov for specialundervisning. 

 

Krav om støtte 

Elever på en fri grundskole skal have specialundervisning, hvis de har brug for det. Det er skolens ansvar at  vurdere 

den enkelte elevs særlige behov. Uanset  om skolen får økonomisk støt te t il udgiften t il specialundervisning og 

støttet imer, skal skolen give eleverne den undervisning og støt te, de har brug for. 

 

Vurderer skolen elevernes forudsætninger og organiserer specialundervisningen, så den matcher den enkelte elevs 

behov?  Ved skolen, hvem der har ansvaret for vurderingen af elevernes behov for specialundervisning? 

Har skolen udpeget ressourcepersoner, som kan rådgive andre i undervisning af elever med særlige behov? 

  

Hvem har brug for specialundervisning? 

Skolens leder har det  overordnede ansvar for at  vurdere elevernes behov for specialundervisning, specialpædagogisk 

bistand eller ekstra undervisning. Det  kan gøres på mange måder, fx med en faglig vurdering og evaluering af elevens 

standpunkt  og udvikling eller ved at  teste eleven. 

  

PPR 

En fri grundskole kan søge rådgivning om specialundervisning hos den kommune, skolen ligger i. Kommunen skal 

give skolen pædagogisk-psykologisk rådgivning. 

PPR følger udviklingen hos de elever på skolen, som modtager specialundervisning, og drøfter undervisningen med 

lærerne, med forældrene og med eleverne med henblik på løbende at  vurdere, om der skal ske justeringer eller 

ændringer i undervisningen. 
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Hvem skal have det koordinerende ansvar for gennemførelse af selvevalueringen af kerneområdet? 

Hvem skal sidde i et  evt . understøttende procesudvalg? 

Hvornår forventes de forskellige faser af evalueringen af være gennemført? 

 

Hvem har interesse i evalueringen af Specialundervisningen og hvem bliver berørt  af den?

Hvordan besvares de undersøgelsesspørgsmål, som er en del af selvevalueringsmodellen omkring 

Specialundervisningen (Fase 1)? Hvordan undersøges status? Dataindsamlingen kan fx ske i form af st ruktureret  

dialog, observat ion/ iagt tagelse, spørgeskema og andre beskrivelser. 

Er der øvrige undersøgelsesspørgsmål, der kunne være aktuelle eller interessante at  st ille i sammenhængen 

Specialundervisningen, som skolen selv vil formulere? 

 

Hvem evaluerer Specialundervisningen på baggrund af resultatet  af undersøgelsesfasen? Hvem fortolker resultatet? 

Nødvendige (beslutnings)kompetencer eller erfaringer? 

Hvilke kriterier kan lægges t il grund for vurderingen af evalueringen af Specialundervisningen? Valg af indikatorer, 

tegn, succeskriterier. 

 

Hvem forudsættes at skulle beslut te skolens målsætninger fremadrettet  vedr. Specialundervisningen på baggrund af 

evalueringen? 

Hvem forudsættes at skulle fast lægge handleplan vedr. Specialundervisningen for at  nå målsætningerne på 

baggrund af evalueringen? 

 

Hvem tager det overordnede ansvar for intern, henholdsvis ekstern kommunikat ion, formidling og offent liggørelse af 

resultat , målsætning og handleplan for området  Specialundervisningen? 

 

Hvem tager det overordnede ansvar for evaluering af selvevalueringsprocessen omkring Specialundervisningen 

løbende og efterfølgende? 

Hvem tager det overordnede ansvar for fastholdelse af målsætning og handleplaner frem mod næste evaluering af  

Specialundervisningen? 
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På baggrund af en række fast lagte spørgsmål t ilknyt tet  selvevalueringsmodellens kerneområde Specialundervisning

og skolens egne eventuelle t ilføjelser, undersøges skolens praksis og status på området  her og nu. Dataindsamlingen 

kan ske i form af struktureret  dialog, observat ion/ iagt tagelse, spørgeskema og andre beskrivelser.

 

Skolens praksis her og nu 

 

Fastlagte undersøgelses- og statusspørgsmål tilknyttet 

selvevalueringsmodellens kerneområde 

Specialundervisning

Hvordan sikrer skolen, at  den har de nødvendige 

kvalifikat ioner /  kompetencer i forhold t il 

specialundervisning?

Hvordan sikrer skolen, at  den ident ificerer elever med 

behov for specialundervisning? 

Hvordan organiserer skolen sin specialundervisning? 

Hvordan anvender skolen handleplaner for elever, der 

modtager specialundervisning? 

Hvordan sikrer skolen, at  den givne specialundervisning 

t ilgodeser elevens behov? 

 
 

Skolens egne undersøgelsesspørgsmål til at belyse 

skolens praksis og status på kerneområdet. 
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Fase 2. Evalueringen. Vurdering.  

På baggrund af skolens undersøgelse af status og besvarelse af undersøgelsesspørgsmål kan skolen evaluere 

kerneområdet:  

• Hvad er vi t ilfredse med?  

• Hvad gør vi godt?   

• Hvad er vi knapt  så t ilfredse med?  

• Lever vi op t il det , vi siger, vi gør?  

 

Fase 3. Resultat. Tolkning af resultater.  

Refleksion over resultater af evaluering af kerneområdet  set  i forhold t il skolens kontekst .  

• Hvad har skolen lært  ved at undersøge sin praksis og status?  

• Hvad har skolen lært  af evalueringen?  

• Er skolens nuværende arbejde med Specialundervisning forbundet  med skolens syn på kvalitet? 

 

Fase 4. M ålsætning.  

På baggrund af evalueringen har skolen måske lært , at  der er noget , den gør godt  og gerne vil værne om? Den har 

måske også lært, at  der er noget , den finder nødvendigt  at  forbedre? Hvor vil skolen bringes hen? 

• Hvad er skolens målsætning eller målsætninger for området Specialundervisning på baggrund af evalueringen?  

 

Fase 5. Handleplan. Udvikling af praksis.  

For at nå målene vil der eventuelt  være områder, skolen finder det vigt igt  at  sætte særligt  fokus på. Det  kan også 

være nødvendigt  med konkrete t iltag.  

• Hvordan når skolen sine mål for området?  

• Hvilke handlinger skal foretages for at  nå målene?  

• Hvem skal gøre noget?  

• Hvornår skal der ske noget?  

• Hvornår forventes delmål eller målet  at  være nået? 

 

Fase 6. Kommunikation – dokumentation.   

Der skal ske en intern, henholdsvis ekstern kommunikat ion, formidling og offent liggørelse af resultat , målsætning og 

handleplan for kerneområdet  Specialundervisning.  

Resultatet  af selvevalueringen skal offent liggøres på skolens hjemmeside. Skolen er forpligtet på minimum at  

offent liggøre: 

Fase 3. Resultat . Tolkning af resultater.  

Fase 4. M ålsætning.  

Fase 5. Handleplan. Udvikling af praksis.  

 

Fase 7. Evaluering af proces og fastholdelsesplan frem mod næste evaluering. 

Der bør laves en evaluering af selvevalueringsprocessen omkring Specialundervisning  

Det bør beslut tes, hvem der tager det  overordnede ansvar for fastholdelse af målsætning og handleplaner frem mod 

næste evaluering af Specialundervisning. 
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Formålet  med evalueringen, ud fra et t ilsynsmæssigt  perspekt iv, er at få indblik i, hvordan skolen sikrer sin indsats 

omkring elever med dansk som andetsprog. 

De tosprogede elever skal t ilegne sig færdigheder i at  forstå og anvende talt  og skrevet  dansk. 

 

Undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog har været evalueret  flere gange, fordi undersøgelser har 

vist , at  tosprogede elever generelt  ikke klarer sig så godt  i grundskolen og videre i ungdomsuddannelserne som 

etnisk danske elever. 

Evalueringerne har rummet en række konklusioner, bl.a. 

- at  der ikke er sket en systemat isk vurdering af tosprogede elevers behov for undervisning i dansk som 

andetsprog   

- at  omfanget  af den undervisning, en tosproget  elev med et  givent behov t ilbydes, er helt  afhængigt  af, hvor 

eleven bor i, hvilken skole eleven er indskrevet på, og hvilken klasse eleven går i 

- at  antallet  af efteruddannede lærere, der underviser i dansk som andetsprog, er ut ilst rækkeligt  

- at  undervisningen ikke har den bredde, som de centrale Fælles mål kræver 

Der er fortsat  megen fokus på udfordringerne med de tosprogede. 

 

Tilgodeser skolen behovet? 

I selvevalueringens skal skolen belyse, hvordan den sikrer, at  den har de nødvendige kompetencer i forhold t il 

undervisningen i dansk som andetsprog, hvordan skolen ident ificerer de elever, der har behov for undervisning i 

dansk som andetsprog, og hvordan skolen organiserer sin undervisning i dansk som andetsprog. 

Sidst , men ikke mindst , om skolen sikrer, at  den givne sprogst imulering t ilgodeser elevens behov, og at  der bliver 

fulgt  op på undervisningen.  
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Hvem skal have det koordinerende ansvar for gennemførelse af selvevalueringen af kerneområdet? 

Hvem skal sidde i et  evt . understøttende procesudvalg? 

Hvornår forventes de forskellige faser af evalueringen af være gennemført? 

 

Hvem har interesse i evalueringen af Dansk som andetsprog og hvem bliver berørt  af den?

Hvordan besvares de undersøgelsesspørgsmål, som er en del af selvevalueringsmodellen omkring Dansk som 

andetsprog (Fase 1)? Hvordan undersøges status? Dataindsamlingen kan fx ske i form af st ruktureret  dialog, 

observat ion/ iagttagelse, spørgeskema og andre beskrivelser. 

Er der øvrige undersøgelsesspørgsmål, der kunne være aktuelle eller interessante at  st ille i sammenhængen Dansk 

som andetsprog, som skolen selv vil formulere? 

 

Hvem evaluerer Dansk som andetsprog på baggrund af resultatet af undersøgelsesfasen? Hvem fortolker resultatet? 

Nødvendige (beslutnings)kompetencer eller erfaringer? 

Hvilke kriterier kan lægges t il grund for vurderingen af evalueringen af  Dansk som andetsprog? Valg af indikatorer, 

tegn, succeskriterier. 

 

Hvem forudsættes at skulle beslut te skolens målsætninger fremadrettet  vedr. Dansk som andetsprog på baggrund 

af evalueringen? 

Hvem forudsættes at skulle fast lægge handleplan vedr. Dansk som andetsprog for at  nå målsætningerne på 

baggrund af evalueringen? 

 

Hvem tager det overordnede ansvar for intern, henholdsvis ekstern kommunikat ion, formidling og offent liggørelse af 

resultat , målsætning og handleplan for området  Dansk som andetsprog? 

 

Hvem tager det overordnede ansvar for evaluering af selvevalueringsprocessen omkring Dansk som andetsprog 

løbende og efterfølgende? 

Hvem tager det overordnede ansvar for fastholdelse af målsætning og handleplaner frem mod næste evaluering af  

Dansk som andetsprog? 
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På baggrund af en række fast lagte spørgsmål t ilknyt tet  selvevalueringsmodellens kerneområde Dansk som 

andetsprog og skolens egne eventuelle t ilføjelser, undersøges skolens praksis og status på området her og nu. 

Dataindsamlingen kan ske i form af st ruktureret  dialog, observat ion/ iagt tagelse, spørgeskema og andre beskrivelser.

 

Skolens praksis her og nu 

 

Fastlagte undersøgelses- og statusspørgsmål tilknyttet 

selvevalueringsmodellens kerneområde Dansk som 

andetsprog 
 

Hvordan sikrer skolen, at den har de nødvendige 

kvalifikationer /  kompetencer i forhold til Dansk som 

andetsprog? 
Hvordan sikrer skolen, at den identificerer elever med 

behov for Dansk som andetsprog? 
Hvordan organiserer skolen sin undervisning i Dansk som 

andetsprog? 
Hvordan anvender skolen handleplaner for elever, der 

modtager undervisning i Dansk som andetsprog? 
Hvordan sikrer skolen, at den givne undervisning 

tilgodeser elevens behov? 

 

Skolens egne undersøgelsesspørgsmål til at belyse 

skolens praksis og status på kerneområdet. 
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Fase 2. Evalueringen. Vurdering.  

På baggrund af skolens undersøgelse af status og besvarelse af undersøgelsesspørgsmål kan skolen evaluere 

kerneområdet:  

• Hvad er vi t ilfredse med?  

• Hvad gør vi godt?   

• Hvad er vi knapt  så t ilfredse med?  

• Lever vi op t il det , vi siger, vi gør?  

 

Fase 3. Resultat. Tolkning af resultater.  

Refleksion over resultater af evaluering af kerneområdet  set  i forhold t il skolens kontekst .  

• Hvad har skolen lært  ved at undersøge sin praksis og status?  

• Hvad har skolen lært  af evalueringen?  

• Er skolens nuværende arbejde med Dansk som andetsprog forbundet  med skolens syn på kvalitet? 

 

Fase 4. M ålsætning.  

På baggrund af evalueringen har skolen måske lært , at  der er noget , den gør godt  og gerne vil værne om? Den har 

måske også lært, at  der er noget , den finder nødvendigt  at  forbedre? Hvor vil skolen bringes hen? 

• Hvad er skolens målsætning eller målsætninger for området Dansk som andetsprog på baggrund af 

evalueringen?  

 

Fase 5. Handleplan. Udvikling af praksis.  

For at nå målene vil der eventuelt  være områder, skolen finder det vigt igt  at  sætte særligt  fokus på. Det  kan også 

være nødvendigt  med konkrete t iltag.  

• Hvordan når skolen sine mål for området?  

• Hvilke handlinger skal foretages for at  nå målene?  

• Hvem skal gøre noget?  

• Hvornår skal der ske noget?  

• Hvornår forventes delmål eller målet  at  være nået? 

 

Fase 6. Kommunikation – dokumentation.   

Der skal ske en intern, henholdsvis ekstern kommunikat ion, formidling og offent liggørelse af resultat , målsætning og 

handleplan for kerneområdet  Dansk som andetsprog. 

Resultatet  af selvevalueringen skal offent liggøres på skolens hjemmeside. Skolen er forpligtet på minimum at  

offent liggøre: 

Fase 3. Resultat . Tolkning af resultater.  

Fase 4. M ålsætning.  

Fase 5. Handleplan. Udvikling af praksis.  

 

Fase 7. Evaluering af proces og fastholdelsesplan frem mod næste evaluering. 

Der bør laves en evaluering af selvevalueringsprocessen omkring Dansk som andetsprog  

Det bør beslut tes, hvem der tager det  overordnede ansvar for fastholdelse af målsætning og handleplaner frem mod 

næste evaluering af Dansk som andetsprog. 
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Formålet  med evalueringen, ud fra et t ilsynsmæssigt  perspekt iv, er at få indblik i, hvordan skolen sikrer sin indsats i 

forhold t il elevernes overgang t il ungdomsuddannelserne. 

 

Job og uddannelse 

Job og uddannelse er et  af de obligatoriske emner på 1.– 9. klasset rin. Undervisningen i Job og uddannelse danner en 

del af grundlaget  for den enkelte elevs uddannelsesplanlægning. 

 

Eleven skal på den ene side opnå en høj grad af kendskab t il egne interesser og personlige forudsætninger og 

potent ialer, herunder uformelle kompetencer, og på den anden side opnå forståelse for, at  uddannelse er et  middel 

t il at  nå et  fremt idigt  erhvervs- og beskæft igelsesmål.  

 

Uddannelsesparathed 

Alle elever i 8. klasse får vurderet  deres uddannelsesparathed. Vurdering af elevernes parathed i forhold t il at  vælge 

og gennemføre en ungdomsuddannelse (UPV) er en proces, som starter i 8. klasse. Vurderingen skal sikre, at  de ikke-

uddannelsesparate elever støt tes med en skole- og vejledningsindsats frem mod afslutningen af 9. klasse eller 

eventuelt  10. klasse. Skolen indberet ter vurderingen på optagelse.dk. 

UU 

Kommunalbestyrelsen skal, hvis den anmodes derom af en fri grundskole, der ligger i kommunen, sørge for, at  der 

gives vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv t il skolens elever fra og med 7. klasse eller t ilsvarende. 

Vejledningen skal i særlig grad målret tes unge, som uden en særlig vejledningsindsats har eller vil få vanskeligheder 

ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse eller vælge et  erhverv. 
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Hvem skal have det koordinerende ansvar for gennemførelse af selvevalueringen af kerneområdet? 

Hvem skal sidde i et  evt . understøttende procesudvalg? 

Hvornår forventes de forskellige faser af evalueringen af være gennemført? 

 

Hvem har interesse i evalueringen af Elevens videre forløb i uddannelsessystemet og hvem bliver berørt  af den?

Hvordan besvares de undersøgelsesspørgsmål, som er en del af selvevalueringsmodellen omkring Elevens videre 

forløb i uddannelsessystemet  (Fase 1)? Hvordan undersøges status? Dataindsamlingen kan fx ske i form af 

st ruktureret  dialog, observat ion/ iagt tagelse, spørgeskema og andre beskrivelser. 

Er der øvrige undersøgelsesspørgsmål, der kunne være aktuelle eller interessante at  st ille i sammenhængen Elevens 

videre forløb i uddannelsessystemet, som skolen selv vil formulere? 

 

Hvem evaluerer Elevens videre forløb i uddannelsessystemet på baggrund af resultatet  af undersøgelsesfasen? 

Hvem fortolker resultatet? Nødvendige (beslutnings)kompetencer eller erfaringer? 

Hvilke kriterier kan lægges t il grund for vurderingen af evalueringen af  Elevens videre forløb i 

uddannelsessystemet? Valg af indikatorer, tegn, succeskriterier. 

 

Hvem forudsættes at skulle beslut te skolens målsætninger fremadrettet  vedr. Elevens videre forløb i 

uddannelsessystemet på baggrund af evalueringen? 

Hvem forudsættes at skulle fast lægge handleplan vedr. Elevens videre forløb i uddannelsessystemet  for at  nå 

målsætningerne på baggrund af evalueringen? 

 

Hvem tager det overordnede ansvar for intern, henholdsvis ekstern kommunikat ion, formidling og offent liggørelse af 

resultat , målsætning og handleplan for området  Elevens videre forløb i uddannelsessystemet? 

 

Hvem tager det overordnede ansvar for evaluering af selvevalueringsprocessen omkring Elevens videre forløb i 

uddannelsessystemet løbende og efterfølgende? 

Hvem tager det overordnede ansvar for fastholdelse af målsætning og handleplaner frem mod næste evaluering af  

Elevens videre forløb i uddannelsessystemet? 
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På baggrund af en række fast lagte spørgsmål t ilknyt tet  selvevalueringsmodellens kerneområde Elevens videre forløb 

i uddannelsessystemet og skolens egne eventuelle t ilføjelser, undersøges skolens praksis og status på området  her 

og nu. Dataindsamlingen kan ske i form af st ruktureret  dialog, observat ion/ iagt tagelse, spørgeskema og andre 

beskrivelser.

 

Skolens praksis her og nu 

 

Fastlagte undersøgelses- og statusspørgsmål tilknyttet 

selvevalueringsmodellens kerneområde Elevens videre 

forløb i uddannelsessystemet 
 

Varetages skolens uddannelsesvejledning af skolen eller 

kommunen? 

 

Hvordan vurderer skolen sin uddannelsesvejledning? 

 

Hvilke ungdomsuddannelser er skolens elever overgået 

til, og hvordan har elevgennemstrømningen været i 

perioden? 

 

Skolens egne undersøgelsesspørgsmål til at belyse 

skolens praksis og status på kerneområdet. 
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Fase 2. Evalueringen. Vurdering.  

På baggrund af skolens undersøgelse af status og besvarelse af undersøgelsesspørgsmål kan skolen evaluere 

kerneområdet:  

• Hvad er vi t ilfredse med?  

• Hvad gør vi godt?   

• Hvad er vi knapt  så t ilfredse med?  

• Lever vi op t il det , vi siger, vi gør?  

 

Fase 3. Resultat. Tolkning af resultater.  

Refleksion over resultater af evaluering af kerneområdet  set  i forhold t il skolens kontekst .  

• Hvad har skolen lært  ved at undersøge sin praksis og status?  

• Hvad har skolen lært  af evalueringen?  

• Er skolens nuværende arbejde med Elevens videre forløb i uddannelsessystemet forbundet  med skolens syn på 

kvalitet? 

 

Fase 4. M ålsætning.  

På baggrund af evalueringen har skolen måske lært , at  der er noget , den gør godt  og gerne vil værne om? Den har 

måske også lært, at  der er noget , den finder nødvendigt  at  forbedre? Hvor vil skolen bringes hen? 

• Hvad er skolens målsætning eller målsætninger for området Elevens videre forløb i uddannelsessystemet på 

baggrund af evalueringen?  

 

Fase 5. Handleplan. Udvikling af praksis.  

For at nå målene vil der eventuelt  være områder, skolen finder det vigt igt  at  sætte særligt  fokus på. Det  kan også 

være nødvendigt  med konkrete t iltag.  

• Hvordan når skolen sine mål for området?  

• Hvilke handlinger skal foretages for at  nå målene?  

• Hvem skal gøre noget?  

• Hvornår skal der ske noget?  

• Hvornår forventes delmål eller målet  at  være nået? 

 

Fase 6. Kommunikation – dokumentation.   

Der skal ske en intern, henholdsvis ekstern kommunikat ion, formidling og offent liggørelse af resultat , målsætning og 

handleplan for kerneområdet  Elevens videre forløb i uddannelsessystemet. 

Resultatet  af selvevalueringen skal offent liggøres på skolens hjemmeside. Skolen er forpligtet på minimum at  

offent liggøre: 

Fase 3. Resultat . Tolkning af resultater.  

Fase 4. M ålsætning.  

Fase 5. Handleplan. Udvikling af praksis.  

 

Fase 7. Evaluering af proces og fastholdelsesplan frem mod næste evaluering. 

Der bør laves en evaluering af selvevalueringsprocessen omkring Elevens videre forløb i uddannelsessystemet  

Det bør beslut tes, hvem der tager det  overordnede ansvar for fastholdelse af målsætning og handleplaner frem mod 

næste evaluering af Elevens videre forløb i uddannelsessystemet. 
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Formålet  med evalueringen, ud fra et t ilsynsmæssigt  perspekt iv, er at få indblik i, hvordan skolelederen sikrer 

kvaliteten af undervisningen.  

Selvevaluering 

Selvevalueringen er i selv et  redskab for lederen t il at  sikre kvaliteten af undervisningen. Gennem selvevalueringens 

fokuspunkter er det  muligt  at  danne et  bredt billede af kvaliteten af undervisningen. Hvordan er fagets mål, og 

hvordan følges de? Hvordan er elevernes standpunkt  og udbyt te? Hvordan viderebringes iagt tagelserne t il elever og 

forældre? Hvordan videndeles iagttagelserne lærerne imellem? Og er standpunktet  overhovedet  godt  nok? Hvilken 

rolle spiller faget i forhold t il elevernes alsidige udvikling og i opdragelsen t il fr ihed og folkestyre m.v.?  Når billedet  

er tegnet , skulle det  være muligt  at se, hvad der er godt , og hvad der er knapt  så godt  – med andre ord; hvad der skal 

arbejdes med for at  kvalitetssikre undervisningen. 

Opdateret skoleleder 

Skolelederen må holde sig opdateret  på nye krav t il de frie grundskoler og grundskolen i øvrigt  samt have fokus på, 

hvordan disse krav implementeres. 

Kompetenceplan 

Det er vigt igt  at  tænke fremad, når kvaliteten af undervisningen skal sikres. Hvilke kompetencer har skolen samlet  

set  behov for, nu og fremover. Det er en fordel, at  der udarbejdes kompetenceplaner. Hensigten er, at  der sker en 

udvikling af de ansat te og dermed en styrkelse af skolen.  Skolelederen må spørge sig selv: Hvor vil vi hen for så vidt  

angår de samlede kompetencer? 
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Hvem skal have det koordinerende ansvar for gennemførelse af selvevalueringen af kerneområdet? 

Hvem skal sidde i et  evt . understøttende procesudvalg? 

Hvornår forventes de forskellige faser af evalueringen af være gennemført? 

 

Hvem har interesse i evalueringen af Skoleledelsens kvalitetssikring og -udvikling af undervisningen og hvem bliver 

berørt  af den?

Hvordan besvares de undersøgelsesspørgsmål, som er en del af selvevalueringsmodellen omkring Skoleledelsens 

kvalitetssikring og -udvikling af undervisningen (Fase 1)? Hvordan undersøges status? Dataindsamlingen kan fx ske i 

form af st ruktureret  dialog, observat ion/ iagt tagelse, spørgeskema og andre beskrivelser. 

Er der øvrige undersøgelsesspørgsmål, der kunne være aktuelle eller interessante at  st ille i sammenhængen  

Skoleledelsens kvalitetssikring og -udvikling, som skolen selv vil formulere? 

 

Hvem evaluerer Skoleledelsens kvalitetssikring og -udvikling på baggrund af resultatet  af undersøgelsesfasen? 

Hvem fortolker resultatet? Nødvendige (beslutnings)kompetencer eller erfaringer? 

Hvilke kriterier kan lægges t il grund for vurderingen af evalueringen af Skoleledelsens kvalitetssikring og -udvikling? 

Valg af indikatorer, tegn, succeskriterier. 

 

Hvem forudsættes at skulle beslut te skolens målsætninger fremadrettet  vedr. Skoleledelsens kvalitetssikring og -

udvikling på baggrund af evalueringen? 

Hvem forudsættes at skulle fast lægge handleplan vedr. Skoleledelsens kvalitetssikring og -udvikling for at  nå 

målsætningerne på baggrund af evalueringen? 

 

Hvem tager det overordnede ansvar for intern, henholdsvis ekstern kommunikat ion, formidling og offent liggørelse af 

resultat , målsætning og handleplan for området  Skoleledelsens kvalitetssikring og -udvikling? 

 

Hvem tager det overordnede ansvar for evaluering af selvevalueringsprocessen omkring Elevens videre forløb i 

uddannelsessystemet løbende og efterfølgende? 

Hvem tager det overordnede ansvar for fastholdelse af målsætning og handleplaner frem mod næste evaluering af 

Elevens videre forløb i uddannelsessystemet? 
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På baggrund af en række fast lagte spørgsmål t ilknyt tet  selvevalueringsmodellens kerneområde Skoleledelsens 

kvalitetssikring og -udvikling og skolens egne eventuelle t ilføjelser, undersøges skolens praksis og status på området 

her og nu. Dataindsamlingen kan ske i form af st ruktureret  dialog, observat ion/ iagt tagelse, spørgeskema og andre 

beskrivelser.

 

Skolens praksis her og nu 

 

Fastlagte undersøgelses- og statusspørgsmål tilknyttet 

selvevalueringsmodellens kerneområde Skoleledelsens 

kvalitetssikring og -udvikling 

Hvad er skolelederens plan for kvalitetssikringen af 

undervisningen? 

Hvad er skolelederens plan for kvalitetsudviklingen af 

undervisningen? 

 

Hvordan er skolens plan for kompetenceudvikling? 

Hvordan holder skolelederen sig orienteret  om nye krav t il 

de frie grundskoler og grundskolen i øvrigt  samt hvordan 

disse implementeres? 

 

 

Skolens egne undersøgelsesspørgsmål til at belyse 

skolens praksis og status på kerneområdet. 
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Fase 2. Evalueringen. Vurdering.  

På baggrund af skolens undersøgelse af status og besvarelse af undersøgelsesspørgsmål kan skolen evaluere 

kerneområdet:  

• Hvad er vi t ilfredse med?  

• Hvad gør vi godt?   

• Hvad er vi knapt  så t ilfredse med?  

• Lever vi op t il det , vi siger, vi gør?  

 

Fase 3. Resultat. Tolkning af resultater.  

Refleksion over resultater af evaluering af kerneområdet  set  i forhold t il skolens kontekst .  

• Hvad har skolen lært  ved at undersøge sin praksis og status?  

• Hvad har skolen lært  af evalueringen?  

• Er skolens nuværende arbejde med Skoleledelsens kvalitetssikring og -udvikling af undervisningen forbundet med 

skolens syn på kvalitet?

 

Fase 4. M ålsætning.  

På baggrund af evalueringen har skolen måske lært , at  der er noget , den gør godt  og gerne vil værne om? Den har 

måske også lært, at  der er noget , den finder nødvendigt  at  forbedre? Hvor vil skolen bringes hen? 

• Hvad er skolens målsætning eller målsætninger for området 

på baggrund af evalueringen?  

 

Fase 5. Handleplan. Udvikling af praksis.  

For at nå målene vil der eventuelt  være områder, skolen finder det vigt igt  at  sætte særligt  fokus på. Det  kan også 

være nødvendigt  med konkrete t iltag.  

• Hvordan når skolen sine mål for området?  

• Hvilke handlinger skal foretages for at  nå målene?  

• Hvem skal gøre noget?  

• Hvornår skal der ske noget?  

• Hvornår forventes delmål eller målet  at  være nået? 

 

Fase 6. Kommunikation – dokumentation.   

Der skal ske en intern, henholdsvis ekstern kommunikat ion, formidling og offent liggørelse af resultat , målsætning og 

handleplan for kerneområdet . 

Resultatet  af selvevalueringen skal offent liggøres på skolens hjemmeside. Skolen er forpligtet på minimum at  

offent liggøre: 

Fase 3. Resultat . Tolkning af resultater.  

Fase 4. M ålsætning.  

Fase 5. Handleplan. Udvikling af praksis.  

 

Fase 7. Evaluering af proces og fastholdelsesplan frem mod næste evaluering. 

Der bør laves en evaluering af selvevalueringsprocessen omkring 

Det bør beslut tes, hvem der tager det  overordnede ansvar for fastholdelse af målsætning og handleplaner frem mod 

næste evaluering af  

 

 


