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Formålet med kapitlet er at evaluere skolens arbejde med elevens alsidige personlig udvikling i 

undervisningen og i skolens øvrige aktiviteter.  

Alle skolens lærere har deltaget i evalueringen af området ved at drøfte og vurdere status og komme 

med input til områder, vi som skole skal have fokus på. Pædagogisk udvalg bestående af tre lærere, 

Terje Lavik (indskoling), Lisbeth Bache (mellemtrin) og Mads Emil Jensen (udskoling), og de tre 

afdelingsledere: Helle Lindgaard (indskoling), Lene Okkerstrøm Rydahl (mellemtrin) og Alice 

Bach Andersen (udskoling) samt pædagogisk leder Rikke Holst Vigilius, har drøftet lærernes input 

og vurderet, hvad vi som skole kan være tilfredse med og hvilke områder, vi skal opsætte nye mål 

for. Området er blevet evalueret i tidsrummet august til april i løbet af skoleåret 2018/2019.  

Hvad handler ”elevens alsidige udvikling” om?  

”At eleverne udvikler samarbejdsevner, kreativitet, ansvarlighed, engagement, empati, nysgerrighed, 

vedholdenhed, fordybelse, fantasi, selvværd, gåpåmod, koncentration, musikalitet, fysisk og 

bevægelsesmæssige kompetencer, selvstændighed, arbejdsglæde, tålmodighed, flid, omhyggelighed, respekt, 

tolerance, hjælpsomhed. Kulturel dannelse, omtanke, ansvar, refleksion, sociale kompetencer, 

følelsesmæssig udvikling og selvindsigt.”                                                                                                       

”Fx lære at møde til tiden, empati over for andre, møde andre mennesker, som er forskellige fra en selv – 

navigere i det sociale lag. I princippet er det alt det, som UPV’en1 kræver.” 

(Udvalgte citater fra lærernes bud på, hvad de forstår ved ”elevens alsidige udvikling”. 

Evalueringen af kerneområdet falder i fire dele: 

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

Pædagogisk udvalg har samlet op på disse. 

 

2) Evaluering af elevens alsidige personlig udvikling i og uden for undervisningen (s. 3) 

På en selvevalueringsblok om ”Elevens alsidige udvikling” d. 7. august 2018 har skolens lærere i 

grupper evalueret punktet. Pædagogisk udvalg har drøftet input og opsat nye mål.  

 

3) Evalueringsmetoder til den alsidige personlige udvikling (s.6) 

Pædagogisk udvalg har evalueret skolens metoder.  

 

4) Opsamling på skolens arbejde med evalueringen af kerneområdet (s. 7) 

                                                           
1 UPV=Ungdomsparathedsvurdering i 8. klasse 
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1) Opfølgning på opsatte mål fra sidste selvevaluering  

Mål 1: At fagligt svage elever får rette hjælp så hurtigt som muligt:                            

Lærerne har øget opmærksomhed på, hvis eleverne har vanskeligheder. Lærerne deler bekymringer 

omkring fagligt svage elever med afdelingslederen. Opmærksomhed på børn med særlige 

udfordringer i børnehave, som åbner i nov. 2016. 

Opfølgning: Eksempler på, hvordan vi som skole har arbejdet med målet:  

- Skolen har en systematisk testplan. Resultater følges op af faglærere og vejledere.  

- Skolen udbyder cafeer i udskolingen til elever, der har brug for specifik faglig støtte. 

- Skolen støtter op om ordblinde elever i undervisningen og fx ved terminsprøver.  

- Skolens afdelingsledere har et tæt samarbejde med skolens tre ressourcepædagoger omkring 

LP2-arbejdet med SPS3-elever. Arbejdet med LP-modellen betyder, at vi er blevet bedre til 

at ”se hele vejen rundt”, når eleven har en udfordring.  

- Skolen har fået digitaliseret elev- og klassemapper med bl.a. testresultater og mødereferater. 

Hermed kan skolens ansatte lettere samarbejde om elevens udvikling gennem skoleforløbet. 

- Skolen har etableret et tæt samarbejde med børnehaven omkring overlevering.  

 

Mål 2: At fagligt stærke elever i højere grad oplever, at de får udviklet deres potentiale. 

  

Inddrage pædagogisk møde og elevråd i, hvordan vi kan udvikle en mere rummelig kultur på dette 

område. Arbejdet skal udmønte sig i konkrete initiativer. 

  
Opfølgning: Eksempler på, hvordan vi som skole har arbejdet med målet:  

- Lærerne har fokus på de fagligt stærke elever i planlægningen af undervisningen. 

- Refleksion og inspiration i bl.a. fagudvalg har fx affødt arbejdet med ”åbne opgaver” som 

fokusområde i matematik i skoleåret 2018/2019. Her lærer eleverne fx at differentiere selv.  

- Niveaudelingsforløb i dansk på 5. årgang på tværs af klasserne i skoleåret 2018/2019.   

- Naturfaglige talentforløb og læselystforløb for elever på mellemtrinnet.   

- Et stigende antal elever fra udskolingen sendes på Talentcamps i dansk, engelsk og 

matematik. 

- Udskolingslærere, der underviser i dansk, engelsk og matematik, deltager i skoleåret 

2018/2019 i Projekt ”Talented” med fokus på at spotte talenter og fordre 

inspiration/refleksion/videndeling på området i forhold til den daglige undervisning. 

                                                           
2 LP=Læringsmiljø og Pædagogisk analyse 
3 SPS=Specialpædagogisk støtte 
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2) Evaluering af elevens alsidige personlig udvikling i og uden for 

undervisningen 

 

2.1) Aktiviteter i undervisningen, der understøtter elevens alsidige personlige udvikling: 

 
- God faglig relevant undervisning. Varieret undervisning. Undervisningsdifferentiering. 

- Lærerens formative evaluering af elevens personlige udvikling og faglige niveau 

- Medbestemmelse i undervisningen 

- Vekslende arbejdsformer i timerne, fx selvstændigt arbejde, klassesamtaler/diskussioner, 

som kræver, at eleverne rummer andres meninger og holdninger, fremlæggelser samt 

værksteds – og gruppearbejde 

- Gruppearbejde: Indgå i forskellige typer af gruppearbejde, samarbejde, blive enige, tage 

hensyn, diskutere holdninger 

- Eleverne lærer at vente på sin tur, at behovsudsætte, at være udholdende i undervisningen.   

- Klassens time med undervisning i trivselsemner og timeløse fag4 - og klassens timer, hvor 

elever prøver at udarbejde dagsorden og være ordstyrere  

- Idrætstimer og frikvarterer med holdspil og kropslige aktiviteter. Motions- og idrætsdag 

- Emneuger og projektopgaven 

- Arbejde med fællesskabet: Vi-kultur”, ej ”jeg-kultur”, samt almindelig omgang med 

hinanden. Arbejde med klasseregler 

- Undervisning i konflikthåndtering for at give eleverne værtøjer til at klare sig i livet. 

2.2) Aktiviteter i skolens øvrige aktiviteter, der understøtter elevens alsidige personlige udvikling:  

 

- Morgensang hver dag 

- Leg i frikvartererne og frikvartersordninger som Oasen (indgå i et fællesskab, tage hensyn, 

selv ”styre” samarbejdet og passe på de fysiske omgivelser) 

- Andre typer af lektier, fx undersøgende lektier motiverer til at forstå, hvordan andre ting 

hænger sammen. Herved vækkes motivation og interesse 

- Duksearbejde i klasserne, medhjælpere på biblioteket og i mælkeboden, skolepatrulje. 

- Gangregler – udvise hensyn og respekt over for hinanden 

- Legepatrulje, hvor store elever arrangerer lege for de små 

- Madkultur i klassen, fx dele mad, snakken i spisepausen, køkultur ved boden 

                                                           
4 Timeløse fag: Færdselslære, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, uddannelse og job 
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- Ture ud af huset, overnatninger med klassen, lejrskole/studietur 

 

”Ture ud af huset har forskellige formål: At give eleverne et indblik i den virkelige verden. Hvordan 

man tager toget og tager hensyn til andre i det offentlige rum. Hvordan man sikrer, at en gruppe får 

succes og opnår et kollektivt mål. Åbne verden for kulturelle oplevelser som, støttet af en lærer, kan 

give et indblik i verden, som de ikke ville møde ellers. Styrke klassens trivsel og samliv. Skabe en 

fornemmelse af fællesskab.”  

 

Citat fra lærernes besvarelser 

 

- Kor, Lucia 

- Skilsmissegrupper 

- Teateruger for 2. og 6. årgang 

- Elevsamtaler, skole/hjem-samtaler og forældremøder, SSP-arbejde 

- Skolesport – fx håndbold og fodbold 

- Praktik, konfirmandundervisning, blå mandag, talentcamps, brobygning 

- Skolefest, Gallafest, julegudstjenester 

- Tid og aktiviteter i SPOR 4/Klubben. 

2.3: Evaluering af skolens indsats 

På baggrund af de besvarelser lærerne havde anført om aktiviteter i og uden for undervisningen, der 

understøtter elevens alsidige personlige udvikling, blev de bedt om at vurdere, i hvor høj grad vi 

som skole kan være tilfredse med vores arbejde hermed. Fordelingen af svar så sådan ud: 

I mindre grad/i passende grad:   1 gruppe 

I passende grad:   5 grupper 

I passende grad/i høj grad:  1 gruppe 

I høj grad:   1 gruppe 

Lærernes samlede vurdering er altså, at vi i passende grad som skole kan være tilfredse med vores 

indsats. De blev også bedt om at komme med ideer til opmærksomhedspunkter omkring arbejdet 

med elevens alsidige personlige udvikling på Helsinge Realskole. Pædagogisk udvalg har drøftet 

ideerne, som samlet set kan rubriceres under fire temaer: 
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1) Præstationskultur 

Opsamling på drøftelse: Vi er en faglig skole, og vi er en del af et samfund, der sætter fokus på 

præstationer. Eleverne i udskolingen skal fokusere på karakterer i en vis grad – ellers kan de ikke 

komme videre på en ungdomsuddannelse. Vi arbejder hele tiden på at finde den rette balance. Vi 

tror ikke, at karakterne er den væsentligste grund til, at elever i udskolingen knækker.  

Mål og handleplaner:  

1) Lave en beskrivelse af, hvad de forskellige vidnesbyrd betyder. Fælles fodslag om, hvordan 

lærerne bruger vidnesbyrd, og fælles fodslag om kriterierne for vidnesbyrd samt se på, om vi starter 

med at give eleverne vidnesbyrd på det rigtige tidspunkt.  

Handleplan: Lærerne arbejder med det på et pædagogisk møde. Ansvar: Pædagogisk leder Rikke 

Holst Vigilius. 

2) Fra og med skoleåret 2018/2019 har vi besluttet et loft for, hvor lang tid vi som skole forventer, 

at eleverne bruger på lektier i hhv. indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Det har vi gjort for 

at sikre, at eleverne har en passende arbejdsuge – og at der også er tid til fritidsinteresser, venner 

osv. 

Handleplan: Vi vil iværksætte en digital undersøgelse blandt eleverne i udskolingen for at finde ud 

af, om tiltaget virker efter hensigten. Ansvar: Afdelingsleder for udskolingen Alice Bach Andersen 

og pædagogisk leder Rikke Holst Vigilius.  

2) Fokus på ture ud af huset 

Opsamling på drøftelse: 

- Vi prioriterer ikke en udlandsrejse i udskolingen. Skolen skal vise eleverne noget, de ellers 

ikke ville få øje på. Derfor har vi lavet en studietur til Sønderjylland for hele 8. årgang.  

- Man kunne overveje at indføre, at 8. eller 9. årgang skal en tur i Det kongelige Teater. Det 

kunne understøtte vores nationale værdigrundlag.  

- Vi holder fast i at deltage i Naturvidenskabsfestival.  

- Mange lærere i udskolingen vil gerne mere ud af huset med eleverne. De ønsker bare ikke, 

at det skal ske i deres timer! Det er udfordringen! 

- Skolen prioriterer fagligt betingede ture, der giver mening i forhold til pensum.  
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3) Fokus på kreativitet 

Opsamling på drøftelse:  

- Vi skal primært tænke kreativitet i undervisningen og fagene. Ikke løsrevet derfra. Fx åbne 

opgaver i matematik eller arbejde med micro:bit i natur/teknologi.  

- Vi har genindført skolernes innovationsdag for 6. årgang fra skoleåret 2019/2020.  

- Masser af kreativitet i SPOR4 og Klubben. 

- Nyt tiltag: Filmklub for 7. årgang fra i år.  

- Vi har fået musik på 5. årgang igen. Altså en opprioritering af de kreative fag.  

- Desuden bliver der indført et praktisk/musisk fag med afgangsprøve for 7. og 8. årgang – 

med start fra august 2019 for 7. årgang. 

Mål og handleplaner: Undersøge mulighederne og interessen for at kunne udbyde skoleskak, en 

strikkecafé eller en brætspilscafe. Ansvar: Afdelingsleder for indskolingen Helle Lindgaard og 

pædagogisk leder Rikke Holst Vigilius. 

4) Fokus på selvstændiggørelse, selvhjulpenhed og medansvar 

Opsamling på drøftelse: 

 

- Vi skal som skole arbejde med børnenes vedholdenhed og robusthed. Hjælp til selvhjælp. 

- Fokus på at give eleverne mod til at prøve med risiko for at fejle. Hellere komme galt af sted 

end slet ikke komme af sted.  

- Vi kommer som skole til at pakke børnene ind, for det er nemmere. Vi yder et højt 

serviceniveau. Vi skal hjælpe eleverne med at gøre dem selvhjulpne og kompetente.  

- Vi skal have fokus på: Hvordan møder vi elevernes forslag? (medansvar)  

- Idé til medbestemmelse og medansvar: Klassen kommer med forslag til ture 

 

 

3) Evalueringsmetoder til den alsidige personlige udvikling  

Skolen har faste evalueringsmetoder til at evaluere og følge op på elevernes alsidige personlige 

udvikling: Teammøder, mindst én årlig elevsamtale med klasselæreren, skole/hjem-samtale, den 

årlige digitale trivselsundersøgelse. Forskellige andre undersøgelser på elev- og klasseniveau. 

Pædagogisk udvalg er enige om, at vi har et passende antal evalueringsmetoder på området. 
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4) Opsamling på skolens arbejde med evalueringen af kerneområdet   

elevernes alsidige personlige udvikling. 

 

Evalueringstidspunkt: Skoleåret 2018/2019 (august til april). 

 

Evalueringsmetoder: Gruppearbejde blandt lærerne om præcise spørgsmål til området. Pædagogisk 

udvalg har derefter drøftet besvarelserne og opsat nye mål.  

 

Resultat af evaluering: Skolen har fået dokumenteret og lært, at vi i passende grad kan være 

tilfredse med skolens indsats på området. Gennem evalueringen er vi blevet opmærksomme på 

områder, vi kan arbejde på at udvikle. Derfor har vi opsat nye mål og handleplaner: 

 

Mål og handleplaner: 

Mål 1) Lave en beskrivelse af, hvad de forskellige vidnesbyrd betyder. Fælles fodslag om, hvordan 

lærerne bruger vidnesbyrd, og fælles fodslag om kriterierne for vidnesbyrd samt se på, om vi starter 

med at give eleverne vidnesbyrd på det rigtige tidspunkt.  

Handleplan: Lærerne arbejder med det på et pædagogisk møde. Ansvar: Pædagogisk leder Rikke 

Holst Vigilius. 

Mål 2) Fra og med skoleåret 2018/2019 har vi besluttet et loft for, hvor lang tid vi som skole 

forventer, at eleverne bruger på lektier i hhv. indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Det har 

vi gjort for at sikre, at eleverne har en passende arbejdsuge – og at der også er tid til 

fritidsinteresser, venner osv. 

Handleplan: Vi vil iværksætte en digital undersøgelse blandt elever i udskolingen for at finde ud af, 

om tiltaget virker efter hensigten. Ansvar: Afdelingsleder for udskolingen Alice Bach Andersen og 

pædagogisk leder Rikke Holst Vigilius.  

Mål 3 med handleplan: Undersøge mulighederne og interessen for at kunne udbyde skoleskak, en 

strikkecafé eller en brætspilscafe. Ansvar: Afdelingsleder for indskolingen Helle Lindgaard og 

pædagogisk leder Rikke Holst Vigilius. 

 

Næste evaluering: Skoleåret 2021/2024 


