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Formålet med kapitlet er at evaluere skolens arbejde med at forberede eleverne til at leve i et 

samfund som det danske med frihed og folkestyre samt at udvikle og styrke elevernes kendskab til 

og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem 

kønnene. 

Kapitlet falder i fire dele: 

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

Pædagogisk udvalg har samlet op på disse. 

 

2. Frihed og folkestyre i undervisningen (s. 2) 

På pædagogiske møder i november 2018 har skolens lærere evalueret punktet i tre 

forskellige faggrupper: Naturvidenskabelige, humanistiske og praktisk/musiske fag. 

 

3. Frihed og folkestyre i skolens øvrige aktiviteter (s. 5) 

På pædagogiske møder i november 2018 har lærerne i grupper evalueret punktet.  

 

4. Frihed og folkestyre i skolens kontakt med den enkelte elev og på klasseniveau (s. 6) 

Pædagogisk udvalg har evalueret punktet.  

Alle lærernes besvarelser og eksempler er blevet gennemlæst og vurderet af Pædagogisk udvalg 

bestående af en lærerrepræsentant for hver af skolens tre afdelinger samt tre afdelingsledere og den 

pædagogiske leder for skolen. Ud fra det samlede materiale har udvalget besluttet, hvilke eksempler 

der eksemplarisk beskriver skolens arbejde med frihed og folkestyre, samt evalueret og vurderet 

skolens arbejde på området.   

5) Opsamlende kvalitetsevaluering af skolens arbejde med frihed og folkestyre (s. 7) 
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1) Opfølgning på opsatte mål fra sidste selvevaluering  

Mål 1:Vi skal i højere grad inddrage elevernes digitale kompetencer i skolens undervisning, da de 

ofte er de aktører på skolen, der har den mest opdaterede viden inden for nye trends, når det gælder 

it, kommunikation og sociale medier.  

Opfølgning: Office-pakken er standardværktøj for eleverne. Desuden går udviklingen den vej, at en 

god del af undervisningen forgår via undervisningsportaler og andre digitale læremidler. I 

kristendomskundskab, historie og samfundsfag bruger eleverne fx formidlingsværktøj, interaktive 

tidslinjer og interaktive billedcollager. Programmer som fx Geogebra, WordMat, digitale 

læseprøver og digitale diktater bruges flittigt. Eleverne bruger deres digitale kompetencer til at 

hente og bruge programmerne. Desuden kommer prøveoplæg kun digitalt nu. Konklusionen er, at 

eleverne i høj grad bruger deres digitale kompetencer i undervisningen på skolen.  

Mål 2: Vi vil fastholde skolens deltagelse i Gang i Gribskov, så eleverne fortsat opfatter sig som en 

del af et større forpligtende fællesskab, der rækker ud over skolen.  

Opfølgning: Skolen er fortsat med. 

2) Frihed og folkestyre i undervisningen 

Lærerne arbejdede i grupper med spørgsmål, der knytter sig til punktet. Spørgsmålene er en del af 

materialet til selvevaluering fra Danmarks Private Skoler. De fordeler sig i fem underkategorier, der 

alle omhandler frihed og folkestyre i undervisningen: 

1) Det faglige stof/indhold i undervisningen 

 Underviser skolen i principper for det danske folkestyre samt væsentlige rettigheder og 

pligter, der udspringer af Grundloven? 

Eksempel fra DANSK/HISTORIE (humanistiske fag): 

”I historie- og danskfaget arbejdes der i udskolingen med relevante faglige og aldersmæssige 

sammenhænge mellem demokrati, folkestyret, menneskerettigheder, retsstaten, tredelingen af 

statsmagten, det politiske system og medborgerskab”. 

 Giver undervisningen grundlag og mulighed for elevernes personlige stillingtagen til 

forskellige former for demokratiopfattelse? 

Eksempel fra SAMFUNDSFAG (humanistisk fag): 

”Der arbejdes med forskellige landes styreformer. I dansk arbejder vi fx med, om det enkelte 

menneske har indflydelse på sit eget liv (i tekster/romaner mm.) Eleverne bliver præsenteret for 
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forskellige modeller (teori) samt mere personlige oplevelser via litteraturen, som er med til at den 

enkelte elev kan tage personligt stilling til forskellige scenarier”. 

2) Læreren og undervisningsformer i undervisningen 

 Begrunder læreren og tydeliggør de valgte undervisnings- og arbejdsformer for den enkelte 

elev/eleverne? 

Eksempel fra DANSK/HISTORIE (humanistiske fag): 

”I gruppearbejde og i det sociale fællesskab i klassen er der mulighed for, at man kan ytre sig frit 

om sine tanker og holdninger. Især i dansk er der mulighed for egne holdninger og vurderinger. 

Projektorienteret arbejde, hvor eleverne selvstændigt skal tage medansvar for deres egne og 

hinandens læring”. 

 Bidrager læreren til at eleverne i undervisningen bearbejder de ting, der sker omkring dem 

(lokalt, nationalt og globalt)? 

Eksempel på svar fra ENGELSK/TYSK (humanistisk fag): 

”Som en naturlig ting lærer vi vores elever, allerede fra de yngste klassetrin i sprogundervisningen, 

at forholde sig til begivenheder og hændelser rundt om i verden og i lokalsamfundet. Vi tager det 

ned på det rette børnevenlige niveau og tygger informationerne igennem sammen med dem, så de 

forstår og forholder sig til disse. Vi benytter nyheder til børn og til de lidt større autentiske 

medier”. 

3) Eleverne og arbejdsformerne i undervisningen 

 Virker den enkelte elev/eleverne trygge og tillidsfulde over for hinanden og de voksne? 

Eksempel på svar fra MATEMATIK (naturfagligt fag): 

”Det er vigtigt at skabe en kultur, hvor eleverne føler sig trygge ved at stille spørgsmål og 

fremlægge arbejde”. 

Eksempel på svar fra IDRÆT (praktisk/musisk fag): 

”Vi gør meget for, at alle eleverne kan føle sig trygge i undervisningen. Dette gør vi ved at opdele 

eleverne efter den enkelte aktivitet således, at den enkelte elev har mulighed for at deltage på bedst 

mulige vilkår”. 

4) Organiseringen af undervisningen 

 Anvendes der tidssvarende undervisningsmaterialer herunder aktuelt materiale fra aviser, tv 

og internet? 
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Eksempel på svar fra MATEMATIK (naturfagligt fag): 

”Demografi: Aktuel befolkningsudvikling inddrages i undervisningen. Vi inddrager også ny 

teknologi, fx computer og programmer (Excel, GeoGebra, WordMat). 

 Gives den enkelte elev/eleverne mulighed for samarbejde i klassen og på tværs af klasserne? 

Eksempel på svar fra IDRÆT (praktisk/musisk fag): 

”Undervisningen er altid på tværs af to klasser. Vi deltager i diverse stævner, hvor hele årgangen 

bliver blandet sammen – ligesom at eleverne ved den afsluttende prøve selv skal tilrettelægge deres 

program”. 

5) Resultatet/udbyttet af undervisningen 

 Er den enkelte elev med til at drøfte og evaluere den fælles undervisning og deres eget 

arbejde?  

Eksempel på svar fra MADKUNDSKAB (praktisk/musisk fag): 

"Ja, høj grad. Produktet (retten) er åben for evaluering med det samme. De evaluerer 

arbejdsproces, smag og udseende”. 

 Viser den enkelte elev tegn på at kunne lytte til andres synspunkter? 

Eksempel på svar fra DANSK (humanistisk fag): 

”Ja, det trænes massivt. Når vi får eleverne i 1. klasse kan vi mærke, at de allerede er godt i gang 

fra 0. klasse. Vi bruger tid på at træne klassedynamik, hvor der er plads til, at alle kan holde mund 

og lytte til den, der har ordet – uden at afbryde. Det er en fundamental altafgørende kompetence,, 

der dagligt skal holdes i hævd, roses og disciplineres. 

 Viser den enkelte elev/eleverne tegn på at have opnået kompetencer i kritisk forholden sig til 

argumentation, analyse, personlig stillingtagen og vurdering, så de kan deltage engageret og 

aktivt i folkestyret og politiske processer? 

”Vi ser tegn på kritisk stillingtagen og kildekritik – det gør eleverne til bedre medborgere i et 

demokratisk samfund”. 
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3) Frihed og folkestyre i skolens øvrige aktiviteter 

Lærerne arbejdede i grupper med spørgsmål, der knytter sig til punktet. Spørgsmålene er en del af 

materialet til selvevaluering fra Danmarks Private Skoler.  

Flere grupper valgte bl.a. at arbejde med følgende spørgsmål: 

 Er der etableret formaliserede elevråd, klassemøder m.m. på skolen, som kan danne 

udgangspunkt for erfaringsbaseret demokratisk dannelse? 

”Vi har på skolen elevråd og klassens time, hvor vi lytter til klassens stemmer, underviser dem i 

hvad det vil sige at indgå i et demokratisk samfund. Vi har indbygget hensyn/respekt som en del af 

skolens fokuspunkter, og alle elever har arbejdet med dette i større/mindre grad”. 

 Er omgangstonen på skolen præget af gensidig respekt? 

”I høj grad – i alt der foregår på skolen arbejder vi på at lære børnene at vise hensyn og respekt, 

så alle oplever at blive inkluderet og få plads. Indsatsområdet sidste skoleår var ”hensyn og 

respekt”. Elevdesignede plakater og klasselærere især var i spil sammen med børnene” 

 Foregår der fælles arrangementer og aktiviteter på tværs af alder og klasser, som fx 

morgensamlinger og fællesspisning? 

I høj grad, fx: 

Morgensamling med morgensang, fadervor og dannelsesord. 

Fælles studietur for 8. årgang, fælles lejrskoleture.  

Fællesspisninger (fx julefrokoster og påskefrokoster) på årgangene. 

Én gang om måneden spiser 4. klasserne sammen i frokostpausen. 

På 3. årgang arrangeres årlige fællesture. 

Fælles klippe- og klistredag op til jul. 

Fælles trivselsdage, hvor eleverne på tværs af klasser spiller brætspil. 

Motionsdag (8. årgang arrangerer og styrer alle aktiviteter). 

Teaterdage på 2. og 6. årgang, hvor klasserne samarbejder om at opføre et stykke. 

Emneugen i uge 42: På tværs af klasser i hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling. Skiftende forløb. 

Legepatrulje, hvor store elever sætter lege i gang i frikvarteret for de små elever. 
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4) Frihed og folkestyre i skolens kontakt med den enkelte elev og på 

klasseniveau 

Pædagogisk udvalg har beskrevet, hvordan vi på skolen forbereder eleverne til frihed og folkestyre 

givet med eksempler fra skolens kontakt med den enkelte elev og på klasseniveau: 

 Klassens time: Eleverne er med til at bestemme emner til dagsorden, øver sig i debat og 

demokratiske beslutningsformer. 

 Klassefællesskabet: Her kan eleverne fx være med til vælge pladser, lave grupper eller få 

indflydelse på ture ud af huset. 

 Lejrskole: Eleverne har ofte mulighed for at ønske/vælge hvem, de vil sove sammen med. 

De har indflydelse på de sociale aktiviteter, de lærer at begå sig i det offentlige rum, de 

arbejder med respekt, rummelighed og fællesskab i andre situationer end i den almindelige 

skoledag. Flere muligheder for medbestemmelse. 

 Elevsamtaler: Eleverne oplever frihed til at ytre sig og blive hørt. De forbereder sig via 

samtaleark til samtalen og kan dermed påvirke samtalen.  

 Skole/hjem-samtalen: Eleven er i fokus og får mulighed for indflydelse.  

 Årlig elevtrivselsundersøgelse: Elevernes besvarelser bliver nøje gennemgået og fulgt op på. 

 Morgensang for de store med omkring 630 elever: Elever kan melde sig til at fortælle om 

noget, de er optaget af. Hver måned er der et eller flere indslag af denne art.  

 Skolefest for 7./8. årgang: I fællesskab bestemmer eleverne tema, bordpynt, underholdning 

og præmier. 

 Sidste skoledag: Eleverne bestemmer udklædning og underholdning.  
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5) Opsamlende kvalitetsevaluering af skolens arbejde med frihed og 

folkestyre  

Evalueringstidspunkt: Skoleåret 2018/2019 

Evalueringsmetoder: Gruppearbejde i forskellige konstellationer på pædagogiske møder i 

november 2018. Pædagogisk udvalg har derefter gennemlæst besvarelser, gjort status og vurderet 

skolens arbejde på området. 

Resultat af evaluering: 

Lærernes grundige afdækning af skolens arbejde med frihed og folkestyre har med mangfoldige 

eksempler dokumenteret, hvordan eleverne oplever frihed og folkestyre i deres skolehverdag.  

Mht. frihed og folkestyre i undervisningen 

Lærerne blev bedt om at vurdere i hvor høj grad vi som skole kan være tilfredse med vores indsats 

her. På baggrund af lærernes besvarelser konkluderer Pædagogisk udvalg, at vi er tilfredse med 

skolens arbejde her.  

Mht. frihed og folkestyre i skolens øvrige aktiviteter 

Lærerne blev bedt om at vurdere i hvor høj grad vi som skole kan være tilfredse med vores indsats 

her. På baggrund af lærerens besvarelser konkluderer Pædagogisk udvalg, at vi er tilfredse med 

skolens arbejde her.  

Mht. frihed og folkestyre i skolens kontakt med den enkelte elev og på klasseniveau 

Pædagogisk udvalg er tilfredse med skolens indsats her. 

På baggrund af konklusionerne opsætter vi ikke nye mål på området. Vi er dog optaget af at 

vedligeholde fokus på frihed og folkestyre i skolen ved at italesætte over for eleverne, hvornår de 

har medbestemmelse samt til fortsat at inspirere og motivere til medinddragelse og medindflydelse i 

skolens liv og virke. 

Næste evaluering: Tredje selvevalueringsrunde: 2021-2024 


