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Thise Friskoles evaluerings praksis skal leve op til den gældende lovgivning: 
"Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene om sit syn på 
elevernes udbytte af skolegangen. 
Som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes 
udbytte. Evalueringen danner grundlag for, at undervisningen tilrettelægges, så 
den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger med det formål, at 
eleven så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger af de 
fastsatte slutmål. 
Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede 
undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evaluering. 
Skolen skal offentliggøre sine slutmål, delmål og undervisningsplaner og 
resultatet af evaluering og opfølgningsplan på skolens hjemmeside." 

  

Thise Friskole evalueringsplan: 

 
Denne evalueringsplan redegør for, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen 
skal dels fremstå som tydelig og målrettet dels foreskrive en refleksiv og 
undersøgende praksis, der skal medvirke til udvikling og læring på alle niveauer. 
Skolen ønsker at fastholde fag, undervisning og pædagogik som et personligt 
anliggende og ansvar, hvor sammenhængen skabes gennem den åbne dialog 
mellem lærere, elever og forældre. 
Evalueringsplanen er en selvevaluering med det dobbelte formål både at være 
det interne værktøj, der kan støtte op om konstruktive udviklingsprocesser og 
samtidig være den synlige oversigt over skolens evalueringspraksis, som skolen 
ønsker at delagtiggøre og involvere alle interesserede i. 
 
Løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen 

 
Kernen i den løbende evaluering om elevernes udbytte af undervisning er 
dialoger og vurderinger mellem lærere og elever i forbindelse med den daglige 
undervisning. Her følges til stadighed op på og lægges mål for elevernes udbytte 
af undervisningen. Disse mål tager afsæt i, at elever er forskelligt begavede på 
forskellige områder, at de har forskellig baggrund og forskellige forudsætninger, 
at læring er en individuel proces, der foregår sammen med andre, og at eleven 
skal inddrages efter evne i at formulere egne mål for at kunne engagere sig i 
egen læreproces. Her forholder eleverne sig til fagene, sociale relationer, samt 



klassens/skolens trivsel. 
Skolens tema/emneuger og andre perioder udenfor den daglige 
skemaundervisning evalueres med eleverne. 
 
For elever, som modtager special-/støtteundervisning udarbejdes særskilte 
elevplaner med PPR, som evalueres i forbindelse med evt. ansøgning om støtte 
i det kommende skoleår.  
 
Skolen bruger Skive Kommunes stafetlog til løbende evaluering og logbog af 
møder med eksterne partnere. Alle forældre har adgang til deres barns stafetlog. 
 
 

Tests som evalueringsredskab i dansk og matematik 

 
I dansk bruger vi flg. evaluerings redskaber: Gruppeprøver/test: 
 
0. klasse: 
I 0.klasse bruger vi materialet "Læseevaluering på begyndertrinnet". Materialet 
tester de sproglige forudsætninger ved begyndelse af bh.kl. Materialet tester 
bogstavkendskab (store bogstaver), fonologisk opmærksomhed (vokaler) og 
ordkendskab. 
I slutningen af 0.kl. tester man i "forudsætninger for læring og stavning". 
Materialet indeholder testning i bogstavkendskab, forlyd, rim og ordkendskab. 
 
1. klasse: 
I 1.klasse bruger vi materialet "Læseevaluering på begyndertrinnet". Materialet 
tester læsning og stavning af enkeltord (Ordlæs/orddiktat/læsning af nonord og 
stavning af nonord) 

 
2. klasse: 
I 2.klasse bruger vi materialet "Læseevaluering på begyndertrinnet". Materialet 
tester i læsning og skrivning af sammenhængende tekst herunder 
sætningslæsning og sætningsdiktat. 
 

 
3.klasse: 
SL 60- et prøvemateriale til beskrivelse og vurdering af børns læseniveau og 
læseudvikling på 3. – 5. klassetrin 

ST3 – en pædagogisk analyse af stavning. 
 

 
4.klasse: 
SL 40 - et prøvemateriale til beskrivelse og vurdering af børns læseniveau og 
læseudvikling på 3. – 5. klassetrin 



ST 4 - en pædagogisk analyse af stavning. 
 
 
 
5. klasse: 
Læs 5 - et prøvemateriale til beskrivelse og vurdering af børns læsning og 
læserselvvurdering på 5. klassetrin 
ST 5 - en pædagogisk analyse af stavning. 
 
6. klasse. 
 

TL 1 (TL – prøverne) Tekstlæseprøverne - en prøve til beskrivelse og vurdering 
af større børns og unges læsning 
ST 6 - en pædagogisk analyse af stavning. 
eller Hogrefe – skriftsproglig udvikling – online. 
 
7. klasse: 
TL 2 (TL – prøverne) Tekstlæseprøverne - en prøve til beskrivelse og vurdering 
af større børns og unges læsning 
ST 7 - en pædagogisk analyse af stavning. 
eller Hogrefe – skriftsproglig udvikling – online. 
 
8. klasse: 
TL 3 (TL – prøverne) Tekstlæseprøverne - en prøve til beskrivelse og vurdering 
af større børns og unges læsning 
ST 8 - en pædagogisk analyse af stavning. 
eller Hogrefe – skriftsproglig udvikling – online. 
 
9. klasse: 
TL 4 (TL – prøverne) Tekstlæseprøverne - en prøve til beskrivelse og vurdering 
af større børns og unges læsning 
ST 9 - en pædagogisk analyse af stavning. 
eller Hogrefe – skriftsproglig udvikling – online. 

Individuelle prøver/test i dansk. 
 

Skolen tester i samarbejde med Skive Kommunes PPR, elever på individuelt 
niveau, såfremt der er et behov. Materialet til de individuelle tests findes i 
samarbejde med PPR. 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
I matematik bruger vi flg. evaluerings redskaber: 

Ud over den løbende evaluering anvender vi matematikevalueringssystemet 
MAT.  
Prøverne gennemføres en gang årligt i marts/april. Prøverne anvendes i 1.kl. - 
9.kl. 
Prøverne dækker hovedområderne inden for faget og er udarbejdet sådan, at de 
ikke kun afdækker elevernes færdigheder, men også mulige forklaringer på 
manglende færdigheder. 
 
For elever med særlige behov kan MI – Matematik Individuelt anvendes. 
MI er en diagnostisk prøve, der afdækker den enkelte elevs stærke og svage 
sider inden for de matematiske discipliner. 
 
Prøve – prøver. 
 
I foråret afholder vi skriftlige prøve-prøver i 9.kl. Her tests 9.kl. i dansk, 
matematik og engelsk. Testmaterialet tager udgangspunkt i afgangsprøver fra 
9.kl. 
I juni måned afholder vi mundtlige prøve-prøver i 9.kl. Her udtrækkes et eller to 
fag, som eleverne testes i. Prøve-prøverne afholdes på sammen måde som 9.kl. 
mundtlige afgangseksamener med sensor. 
 
Projektopgaven. 
 
I 8./9. klasse laver eleverne hvert år en projektopgave, hvor overemnet er fastsat 
af læreren, og hvor eleverne så under det tema, vælger et emne, de vil gå i 
dybden med. 
Projektperioden afsluttes med en fremlæggelse, hvor klassekammerater og 
klassernes forældre inviteres. Projektlærerne udfylder et evalueringsskema, som 
tages med i den efterfølgende samlede vurdering.  
Afslutningsvis får eleverne en udtalelse om deres forløb og præstation af denne 
projektopgave. Udtalelsen gennemgås sammen med eleven og udleveres 
sammen med den endelige udtalelse til dimissionen.  
 
 
 
 
 
 



Skole- Hjem- Samarbejdet 
 
Der afholdes to forældresamtaler om året pr. elev. En klasselærersamtale i 
nov/dec og en klasselærer/faglærer samtale i mart/maj. Formålet med 
samtalerne er, at orienterer forældrene om eleven faglige og sociale trivsel og 
gennem en konstruktiv dialog med forældrene formulere nye mål for eleven. 
I forbindelse med forældresamtalerne afholder klasselæreren elevsamtaler min. 
1 gang årligt i bh.kl.- 4.kl. og 2 gang årligt i 5.kl. – 9.kl. 
I indskolingen (bh.kl. – 2.kl) er der mulighed for et hjemmebesøg. Den enkelte 
klasselærer oplyser herom. 
Klasselæreren informerer mindst 3 gange årligt forældrene om klassens 
aktiviteter i nyhedsbreve, ugebreve, månedsbrev eller lignende. 
Der afholdes 1 årligt forældremøde, hvor forældrene underrettes om skolegang 
og undervisning, dels sammen med de andre forældre drøfter, kommenterer og 
vurderer klassens/gruppens arbejde og samvær som helhed. 
For kommende elever afholdes udover indskrivning et informationsmøde for 
forældre og børn, hvor der orienteres om det kommende skoleår. 
Ud over disse faste møder har forældrene og lærerne adgang efter behov til at 
ønske at mødes efter faste retningslinjer. 
Hver fredag udsendes et fredagsbrev med information om undervisningen, 
arrangementer og andre oplysninger, som er relevante for forældrene. Alle 
forældre modtager det samme brev. Hermed tilgodeser vi en forståelse for 
skolens helhed. 
Referater fra skolebestyrelsens møder ligger på skolens hjemmeside. 
  

Lærernes evaluering af skolens pædagogiske arbejde: 

På lærermøder evalueres det daglige arbejde med eleverne. Der foretages en 
grundig evaluering og justering efter hvert arrangement og hver temauge. Denne 
proces finder sted i de daglige samtaler og i samværet med børnene, i det nære 
samarbejde med forældrene, på forældremøderne og i vores tætte samarbejde 
med bestyrelsen. 
Der afholdes et antal pædagogiske dage i hvert skoleår efter behov. 
 
Samarbejdet mellem skoleleder, lærere og bestyrelse: 

Bestyrelsen har det overordnede og økonomiske ansvar for skolen. 
Skolelederen har i samarbejde med lærerne det pædagogiske ansvar. Der 
afholdes ca. 1 bestyrelsesmøde om måneden. For at få samarbejdet mellem 
medarbejdere og bestyrelse til at fungere optimalt, har vi valgt at afholde et årligt 
fællesmøde, hvor bestyrelsen og medarbejdere diskuterer skolens 
grundholdninger og idegrundlag. Her diskuteres de visioner og temaer, der 
senere tages op på de fælles forældremøder, så alle har en mulighed for at 
deltage i skolens visionære udvikling. 



Der er udarbejdet et "årshjul", som beskriver samarbejdet mellem lærere og 
bestyrelse. 
På den årlige generalforsamling fremlægger skolens tilsynsførende 
tilsynsrapporten for det forgangene år og forældrene har mulighed for at spørge 
indtil skolens daglige drift. 
 
Uddannelsesparathed. 
 
Skolen samarbejder med UU – vejlederen fra Skive Kommune om elevernes 
uddannelsesparathed i 8.kl. og 9.kl. Uddannelsesparathedsvurderingerne laves i 
efteråret og bruges som et værktøj til at hjælpe eleverne med at blive klar til 
ungdomsuddannelserne.     
 
 
Evaluering af undervisningen - foråret 2022. 
 
Det er efter ledelsens bedste overbevisning sådan, at skolen fuldt ud lever op til, 
hvad der forventes. Dette bygger vi på de positive tilkendegivelser, vi får fra 
elevernes, forældrenes, og de tilsynsførendes og de modtagende 
ungdomsuddannelsers side. 
 
På klassernes forældremøder i august/september 2021modtog skolen en del ros 
for at have lavet skoledagen om således, at der kun er tre fagmoduler om 
dagen. Lærernes egen evaluering af tiltaget er, at opdelingen i moduler giver 
mindre stress, men mindsker muligheden for at kunne hjælpe hinanden i tilfælde 
af pludseligt opstående vikar behov.     
Skolen tilsynsførendes tilsynsrapport for 2020 findes på vores hjemmeside. Den 
tilsynsførende bemærker de velforberedte lærer og alsidige/nutidige 
undervisningsmaterialer.  
Skolen tilsynsførendes tilsynsrapport for 2021, vil være at finde på vores 
hjemmeside efter generalforsamlingen den 27. april. 
I januar gennemførte skolen en undersøgelse af undervisningsmiljøet på skolen. 
Her svarede hovedparten af børnene, at de oplevede nærværende lærer, som 
hjalp dem, hvis de havde behov. Endvidere ønskede eleverne sig mere 
indflydelse på undervisning og mere spændende undervisning. Disse elementer 
vil vi arbejde videre med i planlægningen af det kommende skoleår.    
I december gennemførte eleverne i 9.klasse arbejdet med projektopgaven. 
Elevernes endelige evaluering og produktfremvisning blev først gennemført i 
marts måned pga. Corona. Dette var ikke optimalt, og vi oplevede, at eleverne 
havde svært ved at finde tilbage i processen igen, men generelt oplevede vi 
nogle gode og gennemarbejdede produkter. 
I juni måned gennemføres prøve/prøver i 9.klasse. Eleverne prøves i skriftligt 
dansk, matematik og engelsk. Endeligt prøves de i mundtlig matematik. 



I maj og juni gennemføres test i dansk og matematik efter planen, når disse test 
er gennemført, evaluerer lærerne på undervisningen. Evalueringen tænkes ind i 
planlægningen af undervisningen til skoleåret 2022/23.  
 
 
  
 

 
 


