
Resultat af evaluering af skolens samlede undervisning efterår
2021

Med afsæt i nedenstående beskrivelse har lærere og pædagoger på Rødding Friskole
evalueret skolens samlede undervisning på lærermøde i september og november måned
2021.

Trin 1: Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan Proceduren for
den dialogbaserede evaluering er følgende: 1) Samtlige lærere sammenholder egen
undervisning med del- og slutmål i alle fagplaner. 2) Evalueringen af ovenstående drøftes
blandt alle lærere og pædagoger. 3) Evaluering resultatet drøftes med bestyrelsen 4)
Forældrekredsen orienteres om resultatet af evalueringen af skolens samlede undervisning
samt opfølgningsplan på den ordinære generalforsamling i april måned.

Evalueringens resultat: Der er generelt stor overensstemmelse med undervisningens indhold
og Rødding Friskoles fagplaner, både i forhold til de beskrevne mål og i forhold til skolens
ide’- og værdigrundlag. Det er ligeledes den generelle evaluering, at specialundervisning til
børn med særlige behov både socialt og fagligt lever op til skolens målsætning.

Indsatsområder: Skolen har fokus matematik-elever med Dyskalkuli. Alle elever screenes for
Dyskalkuli hvert år og matematik undervisningen tilrettelægges varieret så mange
kompetencer kommer i spil.
Der er stor fokus på at hjælpe ordblinde elever med at blive dygtige til at bruge deres IT
hjælpemidler så snart de er tilgængelige. Forældrene får også introduktion til brug af
hjælpemidler. Undervisningen tilrettelægges så alt materiale der bruges også er tilgængelig i
en form der kan læses op digitalt.
Elever med særlige behov tilbydes Davies forløb.

Evaluering af kravene om undervisning i de obligatoriske emner: Den generelle evaluering
er, at skolen lever op til lovens krav. De obligatoriske emner (færdselslære, sundheds- og
seksualundervisning og familiekundskab, uddannelses-, erhvervs- og
arbejdsmarkedsorientering) indgår i emneuger, i tværfaglig undervisning og i den daglige
undervisning i fagene dansk, biologi, idræt og hjemkundskab. Rødding Friskole samarbejder
skolen Vejen kommunes uddannelsesvejledere om uddannelsesorientering fra 6. til 9.
klassetrin. Der et samarbejde med SSP Esbjerg og Vejen om elev-og forældre information
og workshop omkring Alkohol, Stoffer, rygning og festkultur i 7-8. klasse.


