
Kategori Hvad evalueres  Hvem Hvordan Hvornår Opfølgning 

Faglig evaluering Alle elever i alle fag Faglæreren  
 

Standpunktskarakterer  
7.-9. kl. 

2 gange årligt 
(oktober, februar) 
 

 

Elevens generelle 
standpunkt og 
kompetenceudvikling 

Alle lærere  klasselærermøder 2 gange årligt Konsultation 1-2 gange 
årligt 

Terminsprøver for 8. – 
9. kl. med egne lærere 
som intern censor 

Faglæreren som intern 
censor 

Skriftlig Vinter / forår  Mundtlig / skriftlig 
tilbagemelding 

Årsprøven FP9 med 
ekstern censor – 9. kl.  

Faglæreren / censor Skriftlig/mundtlig. Sommer / vinter (ved 
sygeprøve) 

Folkeskolens 
afgangsprøve 

Projektopgave – 7. - 9. 
kl. 

Klasselærer/dansklærer 
og intern censor 

Skriftlig/mundtlig Fortløbende Mundtlig / skriftlig 
tilbagemelding 

Elevens sociale / 
faglige trivsel 

Klasseteam Samtale mellem 
klasselærer og elev 

Løbende, mindst 1 
gang årligt – 
elevsamtaler 

Orientering i teamet 
Evt. henvisning til 
skolevejleder / 
psykolog. Evt. 
forældretilbagemelding 
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Undervisningsevaluering 
(generelt) 

Alle fag, faglige forløb 
Særligt med henblik 
på: - Materialer - 
Arbejdsformer - 
Produkt - Fagligt 
udbytte 

Faglæreren Prøve, fremlæggelse, 
skriftlig, mundtlig, 

Fortløbende Lærer og elever 
reviderer faglig / 
pædagogisk / social 
praksis 

Alle fag, 
undervisningen 
generelt Læreren og 
elevernes fælles 
ansvar for 
undervisningen, 
herunder: - 
Engagement - 
Planlægning - 
Kommunikation - 
Læringsmiljø 

Faglæreren/klasselæreren Skriftligt/mundtligt 
evt. anonymt 

Fortløbende dialog i klassen 
Teammøde 
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Samarbejde, 
trivsel, 
arbejdsmiljø, 
undervisningsmiljø 

Lærernes generelle trivsel og 
faglige, pædagogiske og 
sociale kvalifikationer. 

Lærer / ledelse Medarbejderudviklingssam
tale (MUS) 

1 gang årligt Lærer / ledelse følger op 
på aftaler fra samtale. 

Faggruppernes samarbejde 
og udvikling 

Faggrupper / 
ledelsen 

Faggruppesamtale og 
fagansvarlig taler med 
ledelse 

Fagmøder 2 
gange årligt 
indkaldt af 
fagansvarlig 

Følges op internt i 
faggruppe 

Ind- mellem- og udskolingen Lærer / pædagoger 
og ledelse 
tilknyttet 
afdelingen 

Samtale og skriftligt referat Afdelingsmøder 
2 gange årligt 
indkaldt af 
afdelingsleder 

Afdelingsleder følger op 

Undervisningsmiljø- 
vurdering 
(elevtrivselsundersøgelse) 

Sikkerhedsudvalget 
Elerådet 

Online spørgeskema fra 
undervisningsministeriet 

En gang årligt Handleplan udarbejdes 
af sikkerhedsudvalget,  
bestyrelse, pædagogisk 
råd og elevråd 

Arbejdspladsvurdering APV 
(medarbejderundersøgelse) 
 

Sikkerhedsudvalget Varierer, men en psykisk og 
fysisk vurdering 

Hver 3. år Handleplan udarbejdes 
af sikkerhedsudvalget og 
pædagogisk råd 

Sikkerhed på arbejdspladsen Ledelse og 
sikkerheds-
repræsentant samt 
eksternt 
arbejdstilsyn 

Ledelse og 
sikkerhedsrepræsentant 
mødes. 
Ved skolebesøg.(arbejds-
tilsyn) 

Ca. en gang 
årligt eksternt. 
Jævnligt internt 

Handleplan udarbejdes 
af 
sikkerhedsrepræsentant 
og ledelse 

 

 

 

 

 

 



Kategori Hvad evalueres  Hvem Hvordan Hvornår Opfølgning 

Skolens udvikling og 
ledelse. 
 
 
 
Overordnet 

Ledelsens 
fokuspunkter 

Ledelsen Ledelsesmøde hver 3. 
uge samt 
ledelsesseminar  

Ca. 12 gange årligt. 
Seminar 1 gang årligt 
af 3 dage. 

Handleplan 
udarbejdes i dialog 
med pædagogisk Råd 

Organisationen Fælles forældreråd 
(klasserepræsentanter, 
ledelse- og 
bestyrelsesrepræsentant 

Møder 5 gange årligt Behandles på 
forældremøder i 
klasserne.  

Organisationen Personale og bestyrelse Møde En gang årligt Handleplan 
udarbejdet af ledelse 

Hele organisationen Ekstern tilsynsførende Besøg og observering jævnligt Skriftlig tilsynsrapport 
en gang årligt. 
Beretning på 
generalforsamlingen 
og samtaler med 
ledelse og personale 

 


