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Som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte og niveau. 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 del- og slutmål. 

På Bakkelandet har vi forskellige evalueringsformer. Både materiale som kan evaluere det målbare og det mere 

undersøgende. Vores evaluering dækker derfor bredt og omfatter bl.a.: 

 Hogrefe – læsning og stavning 

 Testmateriale til Den første Læsning 

 Matematiktest hvor eleverne vurderes ud fra kriterierne i ’Fælles Mål’ for matematik. 

 Dansktest – ST – hvor eleverne vurderes to gange om året 

 Individuelle mål for de enkelte elever  

 Sprogtest i førskolegruppen og igen i 0. klasse 

 Ordblindetest 

 

Alt drøftes ved 

 Team- og fagmøder 

 Elevsamtaler  

 Klassesamtaler  

 Forældresamtaler  

 Samtaler mellem lærer og elev, hvorunder elevernes drøftes – her udarbejdes en skriftlig del med 

evaluering og nye mål i samarbejdet om det enkelte barn.  

 Lærer-samtaler, hvorunder elevernes udbytte af skolegangen drøftes 

    

Eleverne i dansk, engelsk og matematik når hos langt de fleste de delmål der er for de forskellige klassetrin.  

Der er elever som har udfordringer i fagene. På skolen observerer vi om der er børn som har brug for støtte og 

hjælp. Undervisningen i fagene er differenceret og vi tager udgangspunkt i den enkelte elevs aktuelle niveau.  

I alle fag og klasser arbejder vi ud fra de opstillede mål og evaluerer løbende på elevernes udbytte.  

Undervisningen tilpasses elevgruppen og er der elever i klasserne som har ekstra behov, laves der holddeling 

og de tilbydes ekstra støtte. 

Bakkelandets Friskole har egne vejledere – i dansk og matematik, og i samarbejde med dem testes og 

efterfølgende tilrettelægges undervisningen ud fra disse evalueringer.  



Undervisningen evalueres og vi anvender forskellige metoder, men målet er klart. Evaluering på Bakkelandet 

gør at vi skaber evidens, dokumenteret kvalitet og sikre sammenhæng mellem det vi gør og det vi tror vi gør 

sådan at målene opnås.  

 

Et eksempel på en vurdering i forhold til undervisningen i 0. og 1. klasse:  

Undervisningen i indskolingen bygger på mødet med skolen, indlæring af bogstaver, socialisering i grupper, 

klassemødets struktur, fortællingens-og samtalens betydning og fylde, og hver enkel elev arbejder med sproget 

i forskellige situationer. Bl.a. ved at tale, lytte, læse, skrive, fremvise og dramatisere. Desuden ved at udforske 

sproget gennem leg, sang og eksperimenter. Hovedvægten er på arbejdet med de elementære læse, - skrive og 

stavefærdigheder.  

Efter indskolingen kan eleverne bogstavernes lyde, genkende bogstaverne – både små og store. Børnene har 

kendskab til vokaler og konsonanter og kan bruge disse. De har opnået stor sikkerhed i at stave lydrette og 

hyppige ord og de kan skrive tekster om egne oplevelser ud fra fantasi, billeder og læste tekster. De kan ud fra 

de stavestrategier vi har stave op et niveau som dækker slutmålene.  

Flere børn kan i 0. klasse læse enkle tekster og i 1. klasse er alle læsere. De har en stor lyst til læseoplevelser og 

har oparbejdet en læselyst.  

Hvis elever har vanskeligheder ved læsning gøres de første iagttagelser og observationer i forhold til 

ordblindhed. 

I matematik har eleverne opnået en talforståelse og mængdeforståelse. Via en vifte af konkrete materialer og 

lege og spil har alle en forståelse af addition og indledende multiplikation. De har desuden en forståelse af 

geometriske figurer og former og andre matematiske emner.  De opstillede delmål er opnået for langt 

hovedparten af Bakkelandets elever. 

I 1. klasse undervises i engelsk og her har eleverne ligeledes opnået et tilfredsstillende resultat. Gennem musik, 

sproglege, tallege, rim og remser er børnene præsenteret for sproget og de er begynderlæsere på engelsk.  

 

Opfølgningsplan 

På baggrund af evalueringen vil vi gennem den næste tid diskutere mulighederne for ekstra støtte til den 

gruppe elever der har specielle behov og handle heri. Vi vil i det kommende år søge SU-styrelsen om ekstra 

timer til enkelte elever på friskolen.  

I forhold til planen for test af elever vil testtiltagene evalueres og læse og matematikvejlederne på friskolen vil 

komme med indstillinger om dette. 

Møder i personalegruppen og møder med forældre om elevernes standpunkter vil være med udgangspunkt i 

elevplanerne, og skabelonen for elevplaner vil blive evalueret og revideret i august 2017.  

Evaluering af ”Evaluering af elevernes udbytte og niveau af undervisningen” sker i januar 2018 i forbindelse 

med de pædagogiske dage. 



 


