Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen
Hvert hjem modtager i løbet af et skoleår et hjemmebesøg af en af skolens lærere.
Her er der mulighed for at snakke om barnets trivsel og faglige standpunkt.
Hjemmebesøg til alle hjem er et nyt tiltag, som vi løbende evaluerer på, for at finde
den bedste form og det bedste skole/hjem samarbejde.
Forældre er altid velkomne til at rette henvendelse og bede om en eller flere samtaler
om deres barn. Ved disse samtaler evalueres der på den enkelte elevs udbytte af
undervisningen og fremtidige tiltag i samarbejde med barnets forældre.
I de enkelte klasser evaluerer klasse- og faglærere løbende de enkelte børn, og den
samlede undervisning i klassen, og samarbejder med specialundervisningslæreren i
tilfælde af behov herfor. Er der brug for særlige tiltag sættes disse i gang i samarbejde
med forældrene. I øvrigt foregår der en righoldig kommunikation forældre og lærere
imellem.
Evaluering bruges som et redskab i lærerens arbejde med planlægning og
gennemførelse af undervisningen gennem året. På de pædagogiske dage samt
lærermøder, som afholdes af lærergruppen, deles viden fra de forskellige
lærergrupper og både de store linjer og det enkelte barns forhold endevendes.
Evaluering af den samlede undervisning og opfølgningsplan
Der evalueres på nye tiltag i skolen med lærere og skolens bestyrelse.
Skolen har gennem de seneste år gennemført nye fag på flere forskellige klassetrin og
nye tiltag i skoleforløbet. Blandt andet med indførelse af 9. Klasse. Ved opfølgning
af disse udformes skolens undervisningsplaner løbende for de nye fag og tiltag som
bliver en del af skolens hverdag. Målet er at skabe en helhed i børnenes skoleliv, som
er i overensstemmelse med skolens værdigrundlag.
På lærermøder og planlægningsmøder evalueres det, om de mål, der er opsat om
undervisningen opfyldes.
Der er 3 fokusområder, som vi vil evaluere på efter et år.

Dato for næste evaluering 31. Maj 2019
Følgende fokuspunkter vil vi evaluere på til evalueringen d. 31. Maj 2019:
-Læsemakkerordningen
-Klassedag
-Blokdage i matematik

