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Evalueringsplan 2018 for  
Rønne Privatskole 

 
1. Lovgivning vedr. evaluering på frie grundskoler: 

Friskoleloven § 1b stk. 1. 
”Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene om sit syn på elevernes udbytte af 
skolegangen.” 
Friskoleloven § 1b stk. 2. 
”Som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte.” 
Friskoleloven § 1b stk. 3. 
”Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en 
plan for opfølgning på evalueringen.” 
Skolen skal offentliggøre resultatet af evalueringen og opfølgningsplanen (de væsentlige 
konklusioner). 
  

2. Målsætning for evaluering på Rønne Privatskole 
Med udgangspunkt i, at løbende evaluering er et væsentligt systematisk redskab i skolens daglige 
arbejde, ønsker vi fortsat at anvende evaluering til at skabe de mest optimale vilkår for alle elevers 
faglige, personlige og sociale udvikling. Målet for evaluering skal ses i sammenhæng med målet for 
den generelle trivsel og det gode skole-hjem-samarbejde. Ethvert samarbejde omkring 
eleven/undervisningen skal rumme evalueringsaspektet, da et godt samarbejde kræver kontinuerlig 
refleksion, evaluering og opfølgning. 
 

3. Principperne for evaluering på Rønne Privatskole: 
Vi evaluerer elevernes faglige, personlige og sociale udvikling samt udbytte af undervisningen 
gennem forskellige evalueringsværktøjer, afhængigt af, hvad der skal evalueres. 
 

4. Generelt tilsyn 
Det generelle tilsyn med skolens samlede virke varetages på vegne af Undervisningsministeriet af 
Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, der indbefatter økonomisk tilsyn, institutionelt tilsyn samt et 
indholdsmæssigt/pædagogisk tilsyn. 
 

5. Den certificerede tilsynsførende 
På Rønne Privatskole vælger forældrekredsen på det årlige forældrekredsmøde medio april hvert 2. 
år en certificeret tilsynsførende til at føre tilsyn med undervisningens kvalitet. Den tilsynsførende 
vurderer, om undervisningen og elevernes faglige niveau kan stå mål med folkeskolen. 
Skolelederen orienterer efterfølgende Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen om, hvem der er valgt som 
tilsynsførende og offentliggøre valget af tilsynsførende på skolens hjemmeside. 
 

6. Støttecenter 
En del af det særlige tilrettelagte undervisningsforløb kan være en indstilling til Støttecenter (STC), 
hvis læreren skønner, at det er nødvendigt for en nærmere afklaring af de faglige udfordringer. 
 

7. Testresultater 
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Testresultaterne skal anvendes til at sikre undervisningsdifferentiering af de elever. Der tages i 
fagenes årsplaner højde for undervisningsdifferentieringen. Testresultaterne viderebringes til 
forældrene, således at de bliver løbende orienteret om elevens faglige standpunkt og progression. 
Læreren sikrer, at den enkelte elev ved, hvad han/hun skal arbejde på at forbedre. Læreren sikrer 
ligeledes, at der følges op på de enkelte dele inden 1. april. 
 

8. Lærernes løbende evalueringer af elevudbytte ift. Fælles Mål 
Lærerne har pligt til at sikre, at der i deres årsplaner er opstillet faglige mål for undervisningen (Fælles 
Mål), samt at hvert undervisningsforløb evaluereres, således at læreren kender den enkelte elevs 
faglige standpunkt i faget generelt og inden for fagets forskellige discipliner i særdeleshed. 
 

9. Videreformidling af den løbende evaluering 
Formidlingen af elevernes faglige, personlige og sociale udbytte af undervisningen videreformidles til 
forældrene gennem: 

 Skole-hjem-samarbejdet 

 Klassesamtaler 

 Forældremøder 

 Det daglige skole-hjem-samarbejde (telefonopkald, mails, dialog på skolen). 

 Og i den udstrækning, der er behov for det, for den enkelte elevs vedkommende, udarbejder 
vi i fællesskab med forældrene individuelle handleplaner. 

 
  

10. Løbende evaluering af skolens undervisning 
Nærværende evaluering forholder sig til, hvorvidt skolens undervisning lever op til indholdet i de 
undervisningsplaner/årsplaner, som skolen har valgt at følge (Fælles Mål) samt inddrager opfølgning 
af den foregående evaluering. 
 
Evalueringen sker med udgangspunkt i skolens årsplaner, årskalenderen samt skolens samlede 
værdisæt, og  den enkelte klasses samlede faglige årsplan og sociale udvikling. 
 
Kernen i den løbende evaluering er baseret på dialog, samarbejde og vurderinger. De værktøjer, der 
anvendes, er: 

 Trivselslektionerne  

 Klasseteamsmøder (efter behov) 

 Fagudvalgsmøder (ca. tre gange årligt) 

 Lærerrådsmøder (ca. 10 gange årligt) 

 Klassekonferencer 

 Undervisningsmiljøvurdering (ca. hvert 2. år) 
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I 2017/2018 har vi valgt at bruge afgangsprøverne og vores trivselsmåling som udgangspunkt for 
evalueringen. Afgangsprøverne fordi de siger noget omkring det faglige standpunkt og dermed 
udbyttet af undervisningen og trivselsmålingen fordi, at vi mener at trivsel og læring hænger tæt 
sammen. Så hvis trivselsmålingen er god, så vil udbyttet af undervisningen med stor sandsynlig også 
være god. 
 
Her er resultatet: 
 
Afgangsprøverne: 

 

 
 

 
Som man kan se på karakterne, så ligger vi over landsgennemsnittet, både 2016/2017, men har også 
gjort det i fire år i træk. Faktisk ligger vi over en karakter højere end landsgennemsnittet og næsten to 
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karakterer over kommunegennemsnittet. Med hensyn til det forventede gennemsnit i forhold til 
elever med samme baggrund er vi også lidt over ( undervisningsministeriet skriver dog bare på 
niveau). 
 
Alt i alt viser vores karakterevaluering, at eleverne får et godt udbytte på Rønne Privatskole. 
Evalueringen giver ikke tegn på, at noget umiddelbart skal laves om. Disse gennemsnit kan dog svinge 
lidt i forhold hvilke elever, vi netop det år har gående i 9.klasse. Vi har indført nye støtteordninger til 
familier, som har økonomiske udfordringer og dermed kan vores elevsammensætning også blive 
mere nuanceret og måske den vej betyde et lavere gennemsnit. Så opfølgningen på vores 
nedslagspunkt omkring karakterer er at holde øje med udviklingen. 
 
 
 
 
Trivselsmålingen: 
 
Vi har i 2018 lavet en undervisningsmiljøvurdering, hvor trivsel også indgår. Her har vi spurgt eleverne 
om en lang række temaer, blandt andet deres trivsel, deres relation til lærerne og deres tanker 
omkring læring. Disse tre områder mener vi, giver et billede af elevernes samlede udbytte af 
undervisningen. 
 
Første tema er: trivsel-  Er du glad for at gå i skole? 
 

 
Her er der kun lidt over 2 % som ikke er glad for at gå i skole.  Cirka 25 % siger dog at de kun nogle 
gange er glade for at gå i skole. Hvis man går længere ned i undersøgelsen, viser den at det er specielt 
udskolingen, som ikke altid trives med at komme i skole. Her skal vi være opmærksomme på, at 
eleverne i overbygningen ikke kommer i mistrivsel. Det kan skyldes den almindelige teenageudvikling, 
men vi skal være opmærksomme. 
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Næste tema er: Relation til lærerne – er du glad for dine lærer? 
 

 
 
Under 2 % er ikke glade for deres lærere. Omkring 20 % er dog ikke altid glade for deres lærere, mens 
cirka 80 % er altid glade for deres lærere. Igen er det udskolingen, som ikke altid har det godt med 
deres lærere. Måske et typisk udfald i forhold til alder og interesse, men vi skal stadig være 
opmærksomme. 
 
 
Det sidste tema er: Tanker omkring læring – føler du, at du lærer nok i skolen? 
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Her mener cirka 85 % af eleverne, at de lærer nok. Under 2 % siger nej, mens cirka 13 % siger både 
og. Det mener vi er et godt resultat, dog lidt bekymrende hos pigerne, hvor over 16 % siger kun nogle 
gange. Det er igen udskolingen, som har det dårligste resultat – måske pga. alderen, måske er der 
andre faktorer. 
 
Opfølgningen af vores evaluering: 
 
Vi er generelt set tilfredse med evalueringen. Den viser, at eleverne får stort udbytte af 
undervisningen via karaktermålingerne og at eleverne generelt ses trives. Dog er overbygningen lidt 
udfordret og skal vi være meget opmærksomme på trivslen. 
 Vi har i år indført klassens time, venskabsklasser og et trivselshus, så vi forventer at trivslen stiger en 
smule. Dog vil vi altid have alderen imod os – der vil altid komme andre faktorer ind i den alder, som 
vi ikke kan gøre noget ved. Men det viser os i hvert fald, at klasselærerrollen er meget vigtig og 
derved også vigtig at skabe rum og plads til denne. Vi har derudover nedsat et trivselsudvalg, som 
skal lave tiltag og målinger på elevernes trivsel. Elevrådet har også trivsel på dagsordenen og her skal 
der forsat være et stort fokus. 
Så vi er godt på vej og vil fortsætte ovennævnte initiativer i næste skoleår. Men trivsel er dynamisk, 
så vi skal hele tiden holde fokus og se om der er nye initiativer som skal søsættes. 
 
 
 
Lavet af ledelsen 2018 


