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Formålet med evalueringen af kerneområdet er at få indblik i den kontekst som skolens 

selvevaluering indgår i samt at kvalitetsevaluere og kvalitetssikre det overordnede 

undervisningstilbud.  

 

Skolens pædagogiske leder, Rikke Holst Vigilius, har i samarbejde med skoleleder Jeppe Møller 

Tobberup og skolens tre afdelingsledere Alice Bach Andersen, Lene Okkerstrøm Rydahl og Helle 

Lindgaard kvalitetsevalueret det overordnede undervisningstilbud. Evalueringen er foretaget i marts 

/april 2019.  

Evalueringen falder i fire dele: 

 

1. Opfølgning på opsatte mål fra sidste selvevaluering (s. 2)   

 

2. Præsentation af skolens profil og undervisningstilbud (s. 4) 

dvs. skolens formål, målsætning, værdigrundlag, værdier, nøgletal om elever og lærere, fag, 

time/fagfordeling og prøver.  

 

3. Evaluering/vurdering af kerneområdet samt nyt mål (s.7) 

 

4. Opsamling på skolens arbejde med evalueringen af kerneområdet (s. 9) 
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1) Opfølgning på opsatte mål fra sidste selvevaluering 

På baggrund af kvalitetsevalueringen af skolens profil i sidste selvevaluering fra 2016 blev følgende 

visioner/mål opsat: 

 

1)Eleverne tilkendegiver i en senere evaluering, at de i højere grad oplever, at de arbejder kreativt 

med det faglige.  

(I en undersøgelse af skolens evne til at udleve sine værdier i januar 2016 var 19% af udskolingseleverne ”uenige” eller 

”helt uenige” i, at ”den enkelte elev får styrket sin kreative evne til at arbejde løsnings- og problemorienteret”). 

Opfølgning: I en spørgeskemaundersøgelse fra marts 2019 angiver 84 % af udskolingseleverne, at 

de er ”enige” eller ”helt enige” i, at de arbejder kreativt med det faglige. 16% er ”uenige” eller ”helt 

uenige” heri. Målet er nået, om end der kun er en lille bedring. Det er et område, som skolen bevidst 

arbejder med, da vi ved, at kreative tilgange til det faglige stof øger sandsynligheden for elevernes 

motivation og lyst til at lære. 

 

2)Eleverne tilkendegiver i en senere evaluering, at de i højere grad oplever, at vi som skole har en 

fælles referenceramme, der binder os sammen som skole. 

(I en undersøgelse af skolens evne til at udleve sine værdier i januar 2016 var hhv. 16% af udskolingseleverne ”uenige” 

eller ”helt uenige” i, at ”den enkelte elev oplever vi har en fælles referenceramme, der binder os sammen som skole”). 

Opfølgning: I en spørgeskemaundersøgelse fra marts 2019 angiver 80 % af udskolingseleverne, at 

de er ”enige” eller ”helt enige” i, at vi har en fælles referenceramme, der binder os sammen som 

skole. 20 % er ”uenige” eller ”helt uenige” heri. Målet er ikke nået. Skolen vil fortsat arbejde med, 

at eleverne oplever ”en fælles referenceramme”. Vi må også sande, at vi lever i en individualiseret 

tid, hvor det at bidrage til fællesskabet og være en del af noget større er under pres. I det lys er det 

positivt, at 80 % af vores store elever oplever skolens fælles referenceramme.  

 

3)Eleverne og forældrene på Helsinge Realskole oplever i højere grad, at den enkelte elev får 

afdækket og udviklet sit potentiale.  

(I en undersøgelse af skolens evne til at udleve sine værdier i januar 2016 var 10 % af udskolingseleverne og 15% af 

deres forældre ”uenige” eller ”helt uenige” i, at ”den enkelte elev får afdækket og udviklet sit potentiale”.) 

Opfølgning: Vi har fulgt op med en spørgeskemaundersøgelse til eleverne i marts 2019. Her angiver 

92 % af eleverne, at de er ”enige” eller ”helt enige” i, at de ”får afdækket og udviklet deres 

potentiale”, mens 8 % er ”uenige” eller ”helt uenige” heri. Målet er nået, om end der kun er en lille 

bedring. Vi er tilfredse med, at 92% af vores elever oplever, at de får udviklet deres evner. Samtidig 

arbejder vi benhårdt med, at alle elever skal opleve det.  
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4) Skoleledelsen kommer tættere på skolens kerneydelse: Undervisningen.  

Opfølgning: Følgende nye procedurer blev indført i år 2016 og fungerer fortsat. Procedurerne giver 

afdelingslederne et godt indblik i undervisningen på skolen: 

 Nyansatte: Den pædagogiske leder overværer undervisning i tre lektioner og giver feedback 

inden for prøveperioden. 

 Vikarer: Afdelingsleder for udskoling overværer undervisning og giver feedback inden for 

den første måned. 

 Fastansatte: Nærmeste leder overværer hvert år en lektions undervisning med fokus på et 

bestemt pædagogisk tema og giver feedback.   

 

5) Vi vil sætte nyt fokus på vores værdier i skoleåret 2016/2017. Vi vil indføre en ny procedure for 

at introducere nyansatte endnu bedre til vores værdibårne skole.  

Opfølgning: Fra skoleåret 2018-2019 har vi indført en årlig ”Bootcampdag”, hvor alle nyansatte får 

den samme indføring i skolens historie, kultur og værdier. Centrale ledere på skolen holder oplæg. 

God tid til dialog og drøftelse.  
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2) Præsentation af skolens profil og undervisningstilbud 

Helsinge Realskoles formål er, efter de til enhver tid gældende love og bestemmelser vedrørende 

friskoler og private grundskoler, at føre eleverne op til de afsluttende prøver. 

 

Helsinge Realskoles målsætning er, at den enkelte elev tilegner sig kundskaber og udvikler 

karaktér. Denne målsætning virkeliggør vi ved at tilbyde en målrettet og engageret undervisning på 

et højt fagligt og kvalificeret niveau. Gennem mødet med faglighed, kultur og interaktion med andre 

mennesker bliver den enkelte elev på Helsinge Realskole styrket i sin personlige udvikling og 

karakterdannelse. 

 

Helsinge Realskoles værdigrundlag er kristent og nationalt. 

Det kristne grundlag betyder, at vi opfatter det enkelte menneske som værdifuldt og unikt og derfor 

har alle – både børn og voksne – krav på respekt og anerkendelse. Desuden værner vi om vores 

kristne arv ved morgensang og markering af højtider. 

Det nationale grundlag betyder, at vi har respekt for, hvad der har præget og formet Danmark 

gennem historien. I skolens hverdag italesætter vi og værner om værdier som demokrati, tolerance 

og tillid i et inkluderende fællesskab for alle uanset nationalitet. 

 

Hver morgen er alle elever på Helsinge Realskole med i et morgensangsfællesskab: 

 0. – 2. årgang har fælles morgensang to dage om ugen. I forbindelse hermed fortæller 

afdelingslederen et ”dannelsesord” – lidt om dagen, en kommende højtid, en markant 

personlighed eller noget om dagens sang. De andre dage har klasselæreren ansvar for at 

holde morgensang i de enkelte klasser. 

 3. – 9. årgang har hver dag fælles morgensang i skolens morgensangssal med det flotte sorte 

flygel. Her er det skolelederen, en lærer eller nogle elever, der ofte bidrager med 

”dannelsesord”. Klasserne skiftes til at vælge nogle af morgensangene.  

 Vi synger et bredt repertoire af danske sange, salmer, årstidssange og børnesange og til alle 

morgensange er ”fadervor” et fast element.  

 

Helsinge Realskoles fire kerneværdier er trivsel, faglighed, dannelse og tradition. 

Med værdien trivsel forstår vi, at den enkelte: 

 bliver set, respekteret og anerkendt som en del af fællesskabet  

 indgår i et positivt samspil med andre  

 bliver udfordret og får medindflydelse  



Selvevaluering på Helsinge Realskole 2018-2021 

Kerneområde 1: Skolens profil og undervisningstilbud 

 

 

 

 

 

 

 

5 
 

Med værdien faglighed forstår vi, at den enkelte: 

 tilegner sig kundskaber og færdigheder  

 får styrket sin kreative evne til at arbejde løsnings- og problemorienteret  

 får afdækket og udviklet sit potentiale  

 

Med værdien dannelse forstår vi, at den enkelte: 

 får styrket sin personlige udvikling gennem faglighed, kultur og interaktion med andre 

mennesker  

 får styrket sin evne til at udvise hensyn og forståelse for andre og fællesskabet  

 er i stand til at aflæse en given situation og handle derefter  

 

Med værdien tradition forstår vi, at den enkelte: 

 får styrket forståelsen af sin nationale, historiske og kristne arv  

 oplever, at vi har en fælles referenceramme, der binder os sammen som skole  

 oplever sig selv som en del af et større fællesskab  

 

Skolens kerne: Elever, lærere og organisering af undervisningen 

 Skolens elevtal er 901 elever pr. 5. september 2018 

 Det samlede antal lærere er 58, hvilket svarer til ca. 52 fuldtidsstillinger (pr. 8. marts 2019) 

 Skolen giver undervisning fra 0. – 9. klassetrin  

 Skolen har tre spor på 0. og 1. årgang – og fire spor på 2. – 9. årgang 

 Skolen organiserer undervisningen i klasser med 24 elever 

 

Skolen giver undervisning i følgende fag: 

Humanistiske fag: 

Dansk 

Engelsk 

Tysk 

Fransk 

Kristendomskundskab 

Samfundsfag 

Historie 

Naturfaglige fag: 

Matematik 

Fysik/kemi 

Natur/teknik 

Geografi 

Biologi 

Praktisk/musiske fag: 

Idræt 

Svømning 

Musik 

Håndgerning 

Billedkunst 

Sløjd 

Madkundskab 
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Time/fagfordeling på de enkelte klassetrin 2018/2019   

 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Dansk 1 10 10 9 8 7 8 8 7 7 

Klassens tid 23 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

Matematik  6 6 5 5 5 5 5 5 5 

Engelsk    3 4 3 3 3 3 4 

Tysk/Fransk      2 2 3 4 4 

Historie    1 1 1 2 2 2 2 

Geografi        2 1 1 

Biologi        2 2 2 

Samfundsfag         2 2 

Fysik/kemi        2 3 3 

Kristendom  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Natur/teknik   2 2 2 3 3    

Håndgerning      2     

Sløjd       2b    

Musik  2 2 2 2 1     

Madkundskab       2b    

Idræt 1 2 2 2 2a 2 2 2 2 2 

Svømning     2a      

Billedkunst  2 2 2 2 2     

I alt           

 25 25 26 28 28 30 31 31 33 34 

a: semesterdelt; b: halve hold 

Prøver og slutmål: 

Skolens elever skal aflægge folkeskolens afsluttende prøver. Skolen følger Fælles Mål i alle fag.  
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3) Evaluering/vurdering af kerneområdet samt nyt mål  

1) Er der sket ændringer i skolens profil og undervisningstilbud siden sidste evaluering i foråret 

2016 og hvorfor? 

 

 Vi har fået en børnehave, der åbnede i november 2016. Skolen har hermed fået mulighed for 

at give kommende elever en børnehavetid, der er gennemsyret af skolens værdier og kultur 

samt mulighed for at sikre en god og nem overgang fra børnehave til skole. Cirka 50 elever 

fra børnehaven starter hvert år i skolens børnehaveklasse.  

 

 Vi har et større antal SPS-elever[1]. Pr. 5. september 2015 havde skolen således 27 SPS-

elever. Pr. 5. september 2018 lå tallet på 38. På grund af dette høje antal SPS-elever har 

skolen fået tildelt en specialundervisningsprofil, der betyder ressourcer til at løse opgaven.   

Helt generelt har flere og flere børn udfordringer af den ene eller anden art, og det præger 

også den elevgruppe, vi har på Helsinge Realskole. Ud over SPS-elever har vi mange elever, 

der kæmper med ”ondt i livet” på forskellig vis.  

For at lykkes med inklusionsopgaven har skolen massivt investeret i fagpersonale, fx af 

specialpædagogisk art. Dette personale arbejder professionelt med de strategier og tiltag, der 

er nødvendige for, at også de særligt udfordrede elever kan gennemføre deres skolegang og 

afslutte med en 9. klasses afgangseksamen. 

 

 I disse år udbygger vi skolens vejlederkorps betydeligt. Således har vi fx flere læsevejledere 

og matematikvejledere, der vejleder skolens lærere i at ”afdække og udvikle” den enkelte 

elevs potentiale. Fx ved at følge nøje op på test i samarbejde med faglærerne. Det er skolens 

mål, at alle elever bliver så dygtige som muligt.  

 

 Vi har satset massivt på ordblindeområdet. På skolen har vi p.t. 42 elever, der er ordblinde 

samt 16 elever med fonologiske vanskeligheder. I de senere år har skolen opkvalificeret 

ordblindeteamet, der systematisk arbejder på at støtte op om denne gruppe elever både i den 

daglige undervisning og i forbindelse med at gå til eksamen på særlige vilkår. Vores erfaring 

er, at eleverne i høj grad lykkes og får udviklet deres potentiale.    

 

2) Er skolen tilfreds med det, den siger, de gør?  

 Ja – i passende grad.  

                                                           
[1] SPS-elever=Elever med specialpædagogisk støtte 
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3) Gør skolen det, den siger den gør? 

 

 I vid udstrækning, ja. Vi er dog meget bevidste om ”ikke at hvile på laurbærene”.  

Vi gør en stor indsats for at ”afdække” elevernes potentiale og udfordringer vha. vores 

vejledere og lærere. Vi må dog sande, at det er en udfordring for mange lærere at arbejde 

med en stadig mere uhomogen elevgruppe med mange forskellige og ofte særlige behov. 

Lærerrollen har ændret sig. Der er brug for mange kompetencer anno 2019 for at løfte 

opgaven. Her skal vi som ledelse klæde vores lærere bedre på.   

 

Nyt mål på området – samt handleplan: 

 Alle lærere skal inden for de næste tre år have et kompetencegivende kursus, der handler om 

den nye lærerrolle. Bl.a. opkvalificering i viden om diagnoser og børns andre udfordringer i 

dag samt redskaber til at indgå i relation med og undervise elever med forskellige 

udfordringer. Skoleledergruppen planlægger, hvordan målet kan føres ud i livet.  
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4) Opsamling på skolens arbejde med evalueringen af kerneområdet   

 

Evalueringstidspunkt: Skoleåret 2018/2019 (marts/ april). 

 

Evalueringsmetoder: Drøftelse i en gruppe bestående af skolens pædagogiske leder, Rikke Holst 

Vigilius, skoleleder Jeppe Møller Tobberup og skolens tre afdelingsledere Alice Bach Andersen, 

Lene Okkerstrøm Rydahl og Helle Lindgaard. Desuden har vi indhentet data fra udskolingseleverne 

via en spørgeundersøgelse over intra.  

 Resultat af evaluering og nyt mål: Ved at samle op på status og drøfte vores skoles profil og 

undervisningstilbud har vi konkluderet, at vi i passende grad er tilfredse med det, vi siger, vi 

gør. Som udviklingsområde har vi valgt at sætte fokus på udfordringen med at udvikle alle 

elevers potentiale – også den gruppe med særlige behov.  

Det nye mål for dette kerneområde er, at alle lærere inden for de næste tre år skal have et 

kompetencegivende kursus, der handler om den nye lærerrolle. Bl.a. opkvalificering i viden 

om diagnoser og børns andre udfordringer i dag samt redskaber til at indgå i relation med og 

undervise børn med forskellige udfordringer. Skoleledergruppen planlægger, hvordan målet 

kan føres ud i livet.  

Næste evaluering: 

 Skoleåret 2021/2024 

 


