
Den årlige evaluering juni, 2020-21 

En kvalitativ evaluering, hvor der er blevet talt med eleverne i mindre grupper om følgende punkter: 

1. Udbytte af undervisningen.  
• Fagligt – føler du, at du har forbedret dit standpunkt fagligt?  

Generelt føler eleverne, at de har forbedret deres standpunkt markant. 
Over halvdelen af eleverne giver udtryk for, at de fortsat vil bruge LST, da de nu har stor 
forståelse af, at det er vigtige hjælpemidler. 

• Har du udviklet dig rent personligt?  
Kom med eksempler: Mange elever nævner, at de nu tør stå frem foran mange, at de ikke 
længere er flove, når de svarer eller gør noget forkert. Størstedelen føler større selvværd 
og har fået tro på sig selv. 
 

2. Den samlede undervisning. Lever undervisningen op til skolens mål? 
Her svarer alle elever JA. 
 

3. Anderledes uger / temadage-aftener 
Eleverne synes, at det er godt, at der sker noget andet, og den almindelige undervisning bliver 
afløst af noget andet. Dog er det også dejligt med perioder med ro på, hvor de har tid til sig selv. 
Nogle gange er arrangementer og anderledes dage ikke informeret tydeligt nok ud.  
De fleste elever kan godt lide, når der er fælles arrangementer om aftenen. Lidt over halvdelen 
nyder, når lærerne sætter aktiviteter i gang. Den anden halvdel nyder, når der er tid til hygge, 
afslapning, venner, personlig træning osv. 
 

4. Corona. Hvordan har det fungeret for dig at gå i skole med mange restriktioner og lang nedlukning? 
De fleste elever synes, det har været ok. Det var rigtig mange uger med fjernundervisning, men det 
var dejligt, at der skete noget om aftenen (digitalt). De var meget tilfreds med mængden af 
undervisningstimer i nedlukningsperioden. Eleverne var taknemlige for at komme tilbage medio 
maj, og ikke spor bitre over at have mistet mange uger på skolen. 
 

5. Opfølgningsplan. 
• Beskrivelse af, hvad vi har lært af evalueringen. 

Vi driver en god skole, som står mål med vores værdier og grundtanker om skolen. 
• Opfølgningsplan. Hvad skal ændres/sættes i gang? 

Når der er anderledes dage/uger, er det vigtigt, at der kommer tydelig information ud til 
eleverne; både som opslag og som mundtlig information. 
Vi skal fortsat lave sjove, gode fællesarrangementer samt lave aktiviteter om aftenen 

 
6. Offentliggørelse af resultatet af evalueringen på hjemmesiden 

 
7. Næste evaluering: juni 2022 

 
 
 
      Lene Blinksbjerg 


