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Evaluering af den samlede undervisning 2018-19 
Skolens kommentarer og opfølgningsplan 

 
 
Det er vores oplevelse, at skolens elever generelt er glade for skolen og vil anbefale den til andre, og at deres trivsel og 
faglige udbytte er højt. Det er vi rigtig glade for og stolte af. Der er dog punkter i evalueringen, vi mener giver anledning 
til kommentarer og opfølgning fremadrettet. De er listet herunder. 
 
Linjefag, rytmisk sammenspil, fælleskor og instrumental 
Musikundervisningen prioriteres højt på skolen. Vi oplever, at eleverne er glade for undervisningen og får meget ud af 
undervisningen. Særligt er vores nye linjefag (20-25) - musiker, sangskriver og producer - der blev oprettet i 2017-18 fået 
rigtig god feedback og overalt i undervisningen møder eleverne engagerede undervisere og klare mål med undervisningen 
(11, 18 og 24). Det er meget tilfredsstillende, da vi netop har haft fokus på disse områder i de seneste år. Elevernes 
forberedelse til fagene varierer en del, men generelt oplever vi ikke, at det er en stor udfordring - da meget af læringen i 
disse fag foregår i klasselokalet. Elevernes oplevelse af medindflydelse på undervisningen varierer også en del og det er 
et punkt vi vil være opmærksom på fremover. 
 
De fleste elever tilkendegiver, at de får meget ud af instrumentalundervisningen, der afvikles som solofag. 
Instrumentalundervisningen giver ofte anledning til frustration hos eleverne, idet der er mange aflysninger i løbet af 
skoleåret – fx. ved planlagte projektuger, sygdom mm. Det betyder, at der indimellem kan gå lang tid mellem 
undervisningsgangene. Det er vi fra skoleårets start helt bevidste om, hvorfor vi har bestemt, at undervisningen skal 
afvikles over 20 gange i løbet af skoleåret (eller 10 gange, hvis lærer og elev er enige om at afvikle det som 
dobbeltlektioner). Hver lærer skal holde øje med, at dette tal overholdes. Vi erstatter ikke timerne, hvis en elev udebliver; 
men er læreren syg, erstattes timerne.  
 
Spændende undervisning og elevindflydelse 
Generelt kan vi konstatere, at elevernes udbytte og engagement i de forskellige fag er forbundet med deres 
grundlæggende interesse i faget. Således er de naturvidenskabelige fag (matematik og fysik/kemi) og nogle af sprogfagene 
(fransk og tysk) ikke de populæreste blandt skolens elever. Halvdelen af eleverne er uenige eller meget uenige i, at 
undervisningen er spændende og at elevindflydelsen på undervisningens indhold er stor. 
 
Vi vil arbejde for at forbedre dette område bl.a. ved at tilbyde kurser til faglærerne i de pågældende fag med henblik på 
at få nye værktøjer og inspiration til undervisningen. Desuden har vi fra skoleåret 2017/18 valgt at gøre en del af de fag, 
der ikke er obligatoriske og lovbundne i 10. klasse, til tilvalgsfag, for at højne motivationen og arbejdsmiljøet i klassen.  
 
Vi har i en årrække delt undervisningen i fællestimerne ud på flere lærere for at skabe større variation i formidling og 
indhold (95) - og samtidig fastholde et fokus på et almendannede indhold. Vi må dog stadig konstatere, at halvdelen af 
eleverne ikke oplever at få et stort udbytte i timerne. Vi vil i kommende skoleår tage initiativ til at evaluere lektionernes 
indhold løbende, så vi fremover kan få et bedre overblik over, hvad der fænger og fastholder eleverne, og hvilket stof vi 
skal arbejde på at udvikle i indhold og formidling.   

 


