
Evaluering på Rødding Friskole 

Trin 1: Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 

• På et fælles lærermøde i januar evalueres skolens samlede undervisning. På 
baggrund af evalueringen udarbejdes der en opfølgningsplan, og der foretages 
justeringer, hvor det evt. er påkrævet. 

• Evalueringen foretages med udgangspunkt i skolens undervisningsplaner samt ide’- 
og værdigrundlag, der tilsammen udgør det dannelsessyn, skolen vedkender sig. 

• Evalueringen baseres på dialog blandt lærere og øvrigt pædagogisk personale. 
Resultatet af evalueringen drøftes med bestyrelsen på ordinære bestyrelsesmøder, 
hvorefter det lægges ud på skolens hjemmeside. 

• På et årligt fælles forældremøde sættes der fokus på et eller flere pædagogiske og 
dannelsesmæssige områder med det formål, at forældrenes holdninger kan indgå 
som inspiration til fremtidig skoleudvikling. 

Trin 2: Evaluering af den enkelte elevs udbytte af undervisningen jf. § 1b stk. 2 

På Rødding Friskole evalueres den enkelte elevs udbytte af undervisningen i et nært 
samarbejde mellem hjem og skole. 

• Forældresamtaler 
Forældresamtalerne danner grundlag for vurdering og evaluering af barnets faglige 
– sociale – og personlige udvikling og samtalerne prioriteres højt i forhold til skolens 
kultur, hvor det nære samarbejde mellem hjem og skole er en væsentlig del af 
skolens værdigrundlag. I team 3-5 evalueres dels fagligt og der udleveres et ark 
med spørgsmål omkring elevens sociale udvikling som af elev/forældre før 
samtalen på skole. Der afholdes to forældresamtaler i 2.-9. klasse og 1 samtale i 
indskolingen. 

• Elevsamtaler 
Der afholdes løbende samtaler med eleverne for at støtte deres sociale og faglige 
udvikling. 

• Forældremøder 
Forældremøderne er det forum, der er medvirkende til at skabe et godt klasse – og 
skolemiljø samt evaluering af ovennævnte. Forældrene inddrages helt naturligt i de 
beslutninger, der har betydning for klassens trivsel og arrangementer, der kan 
fremme fællesskabet både blandt elever, forældre og lærere. 

• Det daglige skole/hjem samarbejde 
Med baggrund i skolens værdigrundlag er det nære og tillidsfulde samarbejde 
mellem hjem og skole af stor betydning for evaluering af det enkelte barns sociale 
og personlige trivsel samt indlæring. I praksis betyder det, at lærere og forældre helt 
naturligt kontakter hinanden efter behov, og aftaler målsætning, handleplaner og 
opfølgning for det fremtidige samarbejde. Der er truffet en bevidst beslutning om 
ikke at anvende skoleintra, da skolens værdigrundlag bygger på en tæt dialog 
mellem skole og hjem.   

• Diagnostiske prøver og tests 
For at sikre at eleverne får det optimale udbytte af undervisningen, foretager skolen 



diagnostiske tests, når der skønnes behov for det. Dette sker ofte i samarbejde med 
PPR. I den daglige undervisning suppleres den dialogbaserede evaluering med 
skriftlige tests og evalueringsinterviews, der primært baseres på forståelse af det 
gennemgåede stof. 


