
Selvevaluering

Skoleåret 2019-2020

Selvevaluering

● Rathlouskolen overgik til selvevaluering august 2017
● Et pædagogisk og ledelsesmæssigt udviklingsprojekt
● Bestyrelse, ledelse og personale kan blive klogere på og 

udvikle skolens praksis.
● Skolens værdigrundlag og målsætninger skal tænkes ind 

i selvevalueringen.
● På baggrund af evalueringen skal skolen sætte sig mål 

for kerneområdet.
● Kvalificering gennem handleplan.



Selvevaluering

Skoleåret 2019-2020

Tidsplan for selvevaluering - kerneområder
Skoleåret 2017-2018
● Skolens profil

Skoleåret 2018-2019
● Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af 

undervisningen
● Specialundervisning
● DSA - dansk som andetsprog
● Elevens videre forløb i uddannelsessystemet

Skoleåret 2019-2020
● Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse
● Elevens alsidige personlige udvikling

Skoleåret 2020-2021
● Skolelederens kvalitetssikring og udvikling af undervisningen



Selvevaluering

Skoleåret 2019-2020

Selvevaluering
Skoleåret 2019-2020
● Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse
● Elevens alsidige personlige udvikling

Hvad ligger til grund for evalueringen skoleåret 2019-2020
● Teamsamtaler AKT, RESO, LST og MOT
● Evaluering af skoleåret med medarbejderne forår 2020
● MUS samtaler
● Gennemgang af årsplaner i intra
● Observation i undervisningen
● Ungeprofilundersøgelse efterår 2019

Hvad mangler
● Elevernes trivselsundersøgelse - udsat foråret 2020
● Forældretilfredshedsundersøgelse - udsat foråret 2020
● Observation af undervisning efterfulgt af reflekterende samtale



Selvevaluering

Skoleåret 2019-2020

Kerneområde
Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse

Formål 
- at få indblik i skolens arbejde med undervisningsmålene

● Undervisningen skal som minimum stå til mål med den, der gives 
i folkeskolen.

● Skolens praksis skal hænge sammen med skolens mål og planer.
● Der skal udarbejdes undervisningsplaner, der gør det sandsynligt, 

at skolens undervisning leder mod de endelige mål.
● Hvordan sikrer skolen, at eleverne lærer det, de skal?



Selvevaluering

Skoleåret 2019-2020

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse

● Rathlouskolen følger fælles mål fuldt ud
● Rathlouskolen følger vejledende og lovpligtigt timetal
● Der udarbejdes årsplaner i alle fag, der offentliggøres på intra til 

forældre, elever, kolleger og ledelse.
● Elevens læring og progression følges gennem
- dialog i den daglige undervisning
- skriftlig og mundtlig feedback på afleveringer
- elevsamtaler
- test i den daglige undervisning
- årsprøver
- test fra RESO i særligt læsning og matematik
- indsatser i samarbejde med RESO og ledelse ved bekymring for 

eleven progression i forhold til de forventede mål.

● Individuel handleplan ved faglige udfordringer - støtte



Selvevaluering

Skoleåret 2019-2020

Kerneområde
Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse

Hvad gør vi godt..?
● Stærkt fagligt engagement og stolthed fra lærerne
● Overordnet flotte årsplaner med tydelige mål, aktiviteter og 

evaluering.
● Tydelig struktur og inddragelse af mål ved opstart af forløb og 

lektioner.
● Stor opmærksomhed og bekymring, hvis eleven ikke udvikler sig 

positivt.
● Lærerne søger sparring og støtte.
● Flot fagligt gennemsnit - over landsgennemsnittet



Eksempel på årsplan - matematik 9. årgang



Eksempel på årsplan - billedkunst 1. årgang

Årsplan billedkunst - 1. årgang



Eksempel på årsplan - natur og teknologi 3. årgang



Eksempel på arbejdet med mål - læring om genre i dansk 



Tilsyn

Selvevaluering

Skoleåret 2019-2020

Kerneområde
Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse

Hvad ønsker vi at blive bedre til..?
● Metoder til feedback i forhold til progression - inddragelse af 

eleven med fokus på proces og ikke kun resultat.
● Samarbejde på årgangen - inspiration, variation og sparring
● Kollegial supervision på faglige udfordringer
● Undersøge og udvikle på de digitale muligheder for feedback, 

opfølgning og undervisning.
● Øget samarbejde mellem faglærer og støttelærer - et fælles mål 
● Styrket løfteevne - udvikle eleverne mere end forventet
● Fælles strategi for læsning



Tilsyn

Selvevaluering

Skoleåret 2019-2020

Handleplan 
Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse

● Studiegruppe med fokus på kollegial supervision
- Pædagogisk dag i januar
- fælles sprog og kompetenceudvikling

● Formålsbeskrivelse i AKT, RESO, LST og MOT
- fælles sprog og kompetenceudvikling

● Øget tid til fagudvalg - sparring og inspiration
● Øget tid til klassegennemgang
● Fokus fra ledelsen - elevcentreret ledelse med fokus på 

professionelle læringsfællesskaber
● Fælles strategi for læsning - udarbejde en plan
● Strategiproces 2020/2021 - bestyrelse og personale



Tilsyn

Selvevaluering

Skoleåret 2019-2020

Kerneområde
Elevens alsidige personlige udvikling

Formål 
- indsigt i hvordan skolens samlede undervisningstilbud giver 

mulighed for elevens alsidige personlige udvikling.

● Elevens lyst til at lære mere
- trivsel
- undervisningsmiljø
- udfordringer
- meningsfuldhed
- motivation

● Elevens mulighed for at lære på forskellige måder
● Elevens mulighed for at lære sammen med andre



Selvevaluering

Elevens alsidige personlige udvikling

Skoleåret 2019-2020

Hvordan arbejder skolen med elevernes alsidige personlige 
udvikling..?
● Morgensamling og samling
● Musical, julecabaret, skolekomedie og temauger
● Klassens time og ‘bånd’
● Venskabsklasser
● Elevråd
● Faglige aktiviteter ud af huset
● Sociale arrangementer i klasse og på årgang
● Forebyggende indsatser omkring trivsel - MOT og AKT
● Dit liv på nettet - digital dannelse

Hvordan vurderer skolen udbyttet af sit arbejde med 
elevernes alsidige personlige udvikling..?

● Elevsamtaler
● Klassekonferencer
● Elevernes trivselsundersøgelse



Selvevaluering

Elevens alsidige personlige udvikling

Skoleåret 2019-2020

Hvad gør vi godt..?
● Mange gode indsatser og tiltag
● Traditioner og kultur er bærende
● Det forpligtende fællesskab
● Værdigrundlag italesættes i mange sammenhænge 

Hvad vil vi gerne blive bedre til..?

● Mere systematik i vurdering af elevens udvikling
● Fælles sprog og fælles retning omkring vores indsatser
- hele skolen 0. til 9. klasse

● Differentiering - deltagelsesmuligheder for alle
● Analyse af læringsmiljø - kollegial supervision



Eksempler på årsplan - elevens alsidige udvikling

Bånd på 2. årgang



Eksempler på skole/hjem - elevens alsidige udvikling



Selvevaluering

Elevens alsidige personlige udvikling

Skoleåret 2019-2020

Handleplan
● Afvikle elevernes trivselsundersøgelse - uge 43-45
● Afvikle forældretilfredshedsundersøgelse - uge 43-45
● Anvende resultater af selvevaluering i strategiprocessen
● Anvende udviklingsområder i kommende selvevaluering
- skolelederens kvalitetssikring og udvikling af undervisning
● Analyse af læringsmiljø - kollegial supervision
● Observation af undervisning med fokus på differentiering og 

deltagelsesmuligheder for alle.
● Udarbejde tidsplan og proces for selvevaluering fremadrettet



Selvevaluering

Fremadrettet

Tidsplan for selvevaluering - kerneområder

Skoleåret 2021-2022
● Skolens profil

Skoleåret 2022-2023
● Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af 

undervisningen
● Specialundervisning
● DSA - dansk som andetsprog
● Elevens videre forløb i uddannelsessystemet

Skoleåret 2023-2024
● Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse
● Elevens alsidige personlige udvikling

Skoleåret 2020-2021
● Skolelederens kvalitetssikring og udvikling af 

undervisningen


