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Krav til evaluering 

Undervisningsministeriet forlanger 2 former for undervisningsevaluering: 

1. Evaluering af den enkelte elevs udbytte af undervisningen 

2. Evaluering af skolens samlede undervisning 

Evalueringen af elevernes udbytte indgår i skole-hjem-samarbejdet. Resultatet af evalueringen af den sam-

lede undervisning bliver offentliggjort på skolens hjemmeside med en plan for, hvordan skolen vil samle op 

på resultaterne. 

Evaluering af den enkelte elevs udbytte af undervisningen: 

 Der skal løbende og som en integreret del af undervisningen foretages evalueringer af den enkelte 

elevs udbytte af undervisningen. 

 Løbende evalueringer ligger ud over den evaluering, som elevernes prøver og standpunktskarakte-

rer er udtryk for. 

 Skolen bestemmer selv hvilke evalueringsformer, der vil være hensigtsmæssige i forhold til fag, un-

dervisningens tilrettelæggelse, klassetrin mv. 

 Elever og forældrene orienteres løbende om den enkelte elevs udbytte af undervisningen. I praksis 

vil det for de fleste elevers vedkommende foregå på de to årlige skolehjemsamtaler. 

Evaluering af skolen samlede undervisning: 

 Denne evaluering skal ses i sammenhæng både med de løbende evalueringer af elevernes udbytte 

af undervisningen og med kravet til skolerne om at give en undervisning, der står mål med, hvad 

der almindeligvis kræves i folkeskolen. 

 Praksis:  

o Med udgangspunkt i en femårig evalueringsplan planlægges undervisningsevalueringen 

hvert år ved skolestart. 

o Lærerne udvælger ved skolestart et eller flere forløb med henblik på evaluering og beslut-

ter sig for evalueringsform. 

o Lærerne afgør hvilke evalueringsformer, der vil være hensigtsmæssige i forhold til fag, un-

dervisningens tilrettelæggelse, klassetrin mv. 

o Evalueringen skal som minimum indeholde: 

 En vurdering af om undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i 

folkeskolen  

 En vurdering af om skolens undervisning lever op til indholdet i de undervisnings-

planer, som skolen selv har udarbejdet. 

 Evt. forslag til og plan for forbedringer. 

o Lærerne mødes i fagteams eller andre relevante teams og drøfter/bearbejder deres evalue-

ringer. 

o De samlede evalueringer fremlægges på FL og sendes til GJ og bliver en del af skolens sam-

lede undervisningsevaluering, som skal offentliggøres på hjemmesiden. 



Rammer for evaluering: 

Formål: Kvalitetssikring – kvalitetsudvikling – dokumentation. Evalueringen har mange formål; her nævnes 

nogle af de vigtigste: 

 At give eleverne indsigt i, hvorvidt deres egne læringsmål er indfriede. 

 At give læreren en vurdering af, hvorvidt undervisningens mål er indfriede. 

 At støtte samarbejdet mellem lærere og elever om målfastsættelse samt proces- og resultatvurde-

ring.  

 At sikre dokumentation for aktiviteter og resultater blandt andet med henblik på udarbejdelse af 

elevplaner/fagudtalelser. 

 At sikre sammenhæng mellem undervisningsplanlægning, gennemførelse og resultater fra Fælles 

Mål/Undervisningens målsætning, klassens årsplan med undervisningsmål til den enkelte elevs læ-

ringsmål. 

 At skabe grundlag for udvikling af undervisningen (undervisningens indholdsmæssige bredde og 

dybde både for den enkelte lærer og for faggruppen/teamet). 

 At støtte arbejdet med undervisningsdifferentiering, gruppearbejde og andre fokuserede organisa-

tionsformer. 

 Hvad skal evalueres: 

o Undervisningsforløb og elevernes udbytte af disse, flexuger, lejrskoler, teamdage o. lign. 

 Hvem skal evaluere: 

o Faglærere, flexuge-lærere, klasselærere 

 Hvordan skal der evalueres: 

o Læreren opstiller mål for et eller flere af sine undervisningsforløb og for elevernes udbytte 

heraf. Når forløbet er afsluttet, evalueres forløbet og den enkelte elevs udbytte set i for-

hold til målsætningen. 

o Evalueringsformen kan fx være struktureret dialog, iagttagelser/observationer, spørge-

skema, portfolio, logbog, test mv. 

o Teams og/eller fagudvalg kan evt. arbejde sammen om evalueringsformer, der passer til 

fag, klassetrin osv. 

 Hvem evalueres der for: 

o Internt: Faglæreren selv, lærerteamet, skolen 

o Eksternt:  

 Elev og forældre (elevens udbytte af undervisningen) 

 Offentligheden og undervisningsministeriet 

Evalueringsplan for Glamsbjerg Friskole 

2018/2019 Kolonier og lejrskole 

Opfølgningsplan 

På et friskolelærermøde i foråret fremlægges undervisningsevalueringen, og det drøftes hvilke erfaringer 

fra de skitserede forløb, faglærerne vil bruge i deres planlægning fremover. Det drøftes naturligvis også, om 

der er områder og læringsmål, der skal være mere fokus på i fremtiden, og konkluderes det, at der skal ske 

ændringer i rammerne for undervisningen, tages det med i planlægningen af det nye skoleår. 

 

 



Evaluering af kolonier og lejrskoler 2018/2019 

KOLONI PÅ MELLEMTRINNET 

Koloni i 4.-5. klasse 

Hermed en samlet evaluering af Glamsbjerg Friskoles koloni for 4. og 5. klasse. Den fandt sted den 19.06. 

2019 – 21.06. 2019 på spejdercenteret Port Arthur i Tommerup. 

Vi har undersøgt, hvordan elever, lærere og forældre oplevede kolonien. Både hvilke problemer vi havde, 

og hvilke positive oplevelser vi havde på turen. Gennem overværelse, interviews og spørgeskemaer, har vi 

fået et overblik over koloniens udbytte. 

Det står tydeligt frem, at kolonien var en god oplevelse. Dog har vejret og hyttens faciliteter haft afgørende 

indflydelse på aktiviteter og afvikling. Børnene fremhæver hygge om aftenen ved bålet, stratego-fange og 

madlavning på trangia som nogle af de gode ting. Derudover værdsætter mange børn, at vi ikke er så 

mange, og at alle kunne snakke sammen. Eleverne interagerede med hinanden på tværs af klassetrin, både 

gennem leg, og ved at dele sovesal. 

Vejret havde stor indflydelse på koloniens afvikling og aktiviteter. En del af børnene havde trænet og glæ-

det sig til den tolv kilometer lange cykeltur derud. På grund af torden- og regnvejr blev flere forældre 

utrygge ved cykelturen, og der blev i stedet arrangeret kørsel i private biler. 

Spejderhytten er afsides beliggende i et naturskønt område. Flere af børnene syntes det var dejligt med fri 

leg på et stort område, men græsset var for højt, og indbød desværre ikke til boldspil. En del af børnene 

syntes der var for få aktiviteter. De ville gerne væk fra området og opleve noget. 

Her er et udpluk af elevernes kommentarer fra evalueringen: 

”Fedt, at vi må hjælpe med at lave mad!” 

”Man kommer til at snakke med andre, som man ikke plejer.” 

”Det er dejligt, at vi må ringe hjem om aftenen og sige godnat.” 

”Jeg havde ikke tid til snobrød, men jeg nåede at få skumfiduser og pandekage.” 

Generelt er formålsbeskrivelsen tilgodeset. Især er klassens sociale liv, fællesskab, personlige relationer og 

fysiske grænser blevet styrket. Kolonien virker til at spille godt sammen med skolens værdier og skolens 

hverdag. Der er stadig plads til forbedringer, men overordnet set giver kolonien rigtig god mulighed for at 

udvikle elevernes respekt for hinanden i et forpligtende fællesskab. 

Birgit Siersbæk, Martina Nielsen og Annemarie Date  

KOLONI I INDSKOLINGEN 

Evaluering af fælleskoloni for 1.-3. klasse 2019 på Torø 

Målsætning med fælleskoloni for Solhuset: 

 at styrke de sociale kompetencer både som enkeltperson og som gruppe i klassen og på tværs af 

klasserne 

 at indgå i aktiviteter og samvær (sovegrupper, madlavning, løb, boldspil, kreative sysler) med re-

spekt for kammerater og deltage på aktivitetens præmisser 

 at styrke samhørigheden og fællesskabet i hele Solhuset 

Observationer: 

Vi vil på årets koloni have fokus på: 



 den enkeltes og gruppens dynamik og sociale kompetencer i de forskellige sammenhænge (sove-

grupper, madlavning, løb, boldspil, kreative sysler) 

Dokumentation: Tegnene vil vi dokumentere med fotos og iagttagelser. 

Vi lærere har planlagt sovegrupperne ud fra, at alle børn skulle have en tryg base, hvor de ikke skulle udfor-

dres socialt. Der var for hvert barn mindst en nær social relation i sovegruppen. 

Vi så, at børnene virkede trygge, havde en god tone og tog vare på hinanden. Helt konkret så vi, at de hjalp 

hinanden, når der skulle findes sovepladser i køjesengene, og at børn med hjemve sov tæt med andre børn 

og fandt trøst ved hinanden. En dreng i 2. klasse sagde til en anden dreng med hjemve: ”Jeg tror godt, du 

kan klare det!” 

Vi havde valgt, at mobiltelefoner og tablets skulle blive hjemme, da man skal være nærværende og have sin 

opmærksomhed på fællesskabet og på de planlagte aktiviteter. Vi havde en vekselvirkning mellem bundne 

aktiviteter og fri leg. Vi så, at når de var mættede af den bundne aktivitet, så passede det med, at der var fri 

leg. Vi ramte dermed børnenes behov. 

Vi er blevet opmærksomme på, at 3. klasse, i flere situationer, trådte i karakter som de ældste i gruppen. 

Under skattejagten var de gode til at give plads til de yngste ved f.eks. at lade dem finde posterne. 

Børnene var gode til at respektere de regler, vi havde udstukket, og de var gode til at minde hinanden om 

de aftaler, vi havde lavet. Bl.a. når vi tog til vandet for at fiske og soppe. Børnene blev også på området om-

kring kolonien som aftalt. 

Der var mange børn, som tilbød at hjælpe med de praktiske opgaver så som madlavning og borddækning 

på tværs af klasserne. 

Vi markerede en afslutning på fælleskolonien ved at afholde en festaften med optræden. Børnene var sam-

men om en fælles oplevelse. Børnene fik her muligheden for at optræde med noget, de selv syntes, de var 

gode til og ville dele med andre – her er scenen fri! 

På denne koloni blev der øvet hjemmefra til underholdningen, men for at styrke samhørigheden og fælles-

skabet i hele Solhuset, kunne vi have sammensat grupper på tværs af klasserne. 

Dette gælder også i forbindelse med forberedelse af maden og andre af de faste aktiviteter. 

LEJRSKOLE I 9. KLASSE 

Evaluering af 9. klasses lejrskole til Berlin 2018 

Forløbsbeskrivelse: 

Vi begyndte i slutningen af 7. klasse at bruge økonomiundervisningen i matematik til at lave mundtlige 

fremlæggelser af rejsebudgetter til potentielle lejrskolemål. I 8. klasse brugte vi dem som udgangspunkt til 

at reducere mulighederne til det realistiske. Derefter fulgte nogle fremlæggelser om de potentielle destina-

tioner, afsluttet af afstemninger, ind til der var et enkelt mål tilbage. Efter kampvalg blev Berlin valgt, og i 

samarbejde med eleverne blev seværdighederne der skulle besøges, fastlagt.  

I starten af 9. blev den første uge udnyttet til, at eleverne satte sig ind i seværdigheder som de skulle frem-

lægge om. Sideløbende blev historieundervisningen fokuseret på Berlins rolle i Europas historie, kulmine-

rende med genopblomstringen af Berlin som en multikulturel by. 

Turbeskrivelse: 

Vi tog toget frem og tilbage og nåede at besøge en lang række seværdigheder i ugen dernede. Programmet 

var tilrettelagt ret stramt, med planer hver dag fra ca. kl. 08.00 til 21.00. I alt nåede vi at besøge ca. 35 for-

skellige steder, inkl. forskellige madsteder, som var udvalgt for at vise forskellige madkulturer, så det kuli-

nariske også var en del af oplevelsen. 



Målbeskrivelse: 

I forbindelse med forberedelsen af turen formuleredes 4 mål, prioriteret: 

1. Ryste klassen og lærerne endnu bedre sammen socialt 

2. Give eleverne en historisk erkendelse af at vores frihed og demokrati ikke er en selvfølge, og at vo-

res rettigheder og konventioner har fundamental betydning for den enkelte. 

3. Give eleverne selvtillid ved at opleve at de kunne navigere og kommunikere i en fremmed storby, 

og give dem et indtryk af hvad en storby kan tilbyde 

4. Øge motivationen for at lære tysk og fremmedsprog 

Efterbehandling: 

Ved en efterfølgende spørgeskemaundersøgelse vurderede eleverne følgende målopfyldelse, på en skala 

fra 0-5: 

1. 4,35 

2. 4,12 

3. 4,24 

4. 3,12 

Eleverne blev også bedt om at svare på: 

 hvor godt turen var tilrettelagt (4,38/5) 

 hvor trygge de var ved om lærerne var deres opgave voksen (4,78/5) 

 en helt overordnet vurdering af turen (9,22/10) 

 

Alt i alt nåede vi fint vores 3 primære mål, men skal lægge mere vægt på at få eleverne til at bruge deres 

fremmedsprog. Tilrettelæggelsen af turen har været god, men eleverne har i feedback-kommentarerne gi-

vet udtryk for, at de har været lidt pressede i forhold til mængden af oplevelser. Det vil være hensigtsmæs-

sigt at give dem lidt mere tid til at absorbere indtrykkene, også selv om de langt hen ad vejen egentlig har 

haft tilstrækkelig tid til socialt samvær. 

Helt overordnet er det min vurdering, at både på det faglige og det sociale plan har turen været en succes i 

forhold til skolens undervisningsbeskrivelser og værdigrundlag. 

I forhold til den næste lejrskole til Berlin skal eleverne sættes i situationer, hvor de taler mere med de lo-

kale, og hvor de får lidt tid i løbet af dagen til at reflektere mere over hvad de oplever. Så måske skal vi ned-

justere antallet af seværdigheder med 6-12%. 

Peter og Christopher 

Konklusion 

Målsætningerne for de enkelte kolonier og lejrskoler er lavet med udgangspunkt i aldersgrupper og kolo-

nier, samt for koloniernes vedkommende lærerteamets vurderinger af, hvad der skal være i fokus på dette 

års koloni. Det konkluderes, at kolonier og lejrskoler lever op til de målsætninger, der er udarbejdet, samt 

til skolens værdigrundlag. 


