Evaluering af skolens samlede undervisning
Evalueringens mål
ü er fremadrettet at videreudvikle undervisningen på skolens 5 linjer, samt kursusfag
og valgfag.
ü er igennem drøftelser og debat at evaluere det forløbne skoleår med baggrund i
indholdsplaner og rammer for undervisningen.
ü er at lave erfaringsudveksling med de øvrige linjeteams og komme med
anbefalinger til eget og andre linjeteams.
ü er at foretage fælles evaluering med anbefalinger ift. planlægningen af kommende
skoleår.

Evalueringens fokus:
ü elevernes læring og udvikling set i forhold til indholdsplanernes mål og indhold.
ü hvad er gået godt/hvad har vi ikke helt greb om/anbefalinger til kommende skoleår
ü Temauger o.lign. evalueres på personalemødet umiddelbart efter afvikling

Evalueringens forløb
ü Evalueringen sker på baggrund af en løbende evaluering af samtlige
undervisningsprojekter. Evalueringen foregår på personalemøder, lærermøder og
teammøder.
ü Evaluering af den daglige undervisning foregår i undervisningsteams, bl.a. gennem
skriftlig evaluering af den enkelte elevs udbytte af undervisningen. Eleverne
evaluerer på de enkelte undervisningsforløb i forbindelse med undervisningen, på
kontakt- og husmøder.
ü Større projekter (emneuger ol.) evalueres af de deltagende lærere, og der
udfærdiges et referat, eller det indskrives i referat fra personalemøder.
ü Opfølgningsplan: Alle evalueringer afsluttes, således at kommentarer og eventuelle
ændringer kan medtages i undervisningsplaner, årsplan og aktivitetsplan for det
kommende undervisningsforløb.

Evaluering - opfølgning 2019 - 2020
ü I pædagogiske drøftelser fra august 2020 vil der være fokus på
introduktionsforløbet i forbindelse med skoleårets start. Hvad giver den bedste start
for den enkeltes elev i forhold til valg af linjer og dermed deres udbytte af
undervisningen.
ü At undersøge hvordan erfaringerne med de undervisnings- og
kommunikationsmetoder som blev brugt i forbindelse med fjernundervisningen
under Corona-nedlukningen i foråret 2020 kan drages ind i den almindelige
undervisning. (f.eks., brug af forskellige on-line undervisningsplatforme mv)
ü Elevernes brug af skolens intrasystem, ViGGO, som understøttende for
undervisning og læring.

Næste evaluering vil ske i perioden fra marts – april 2021.

