Davidskolen

Samtale- og evalueringsark
7.- 9. klasse

Navn:

Klasse:_______
Periode:_________________________________

Indhold:
Side 2
Side 3
Side 4

Din egen og lærernes vurdering af din personlige indstilling
Faglige vurdering, fraværsdage og målene for den næste periode.
Noter og karakterskala
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Du og dine lærere skal i denne evaluering vurdere både
- de personlige områder og
- de mere faglige områder
Vurderingerne er udgangspunkt for samtaler mellem dig, dine forældre og dine lærere.
Du vil i det personlige blive bedømt og selv skulle bedømme efter vurderingsskalaen A-E (se herunder).
I det faglige bedømmes du efter 7-trins skalaen (se denne og noter side 3).
Vurderes af elev og lærer:

Vurdering
Elev
Arbejdsindsats
(se note 1)

Lærer
Bemærkninger:

Elev
Koncentration
(se note 2)

Lærer
Elev

Præcision
(se note 3)

Lærer
Elev

Samarbejde
(se note 4)

Lærer
Vurderes kun af elev:
Kammeratskab i
klassen

A

B

C

D

E

Trivsel

A

B

C

D

E

(se note 5)

(se note 6)
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Idræt

Sløjd

Hjemkundskab

Håndarbejde

E. Ringe/dårlig?

Geografi

Biologi

Kristendomskundskab

Samfundsfag

Historie

Tysk

Fysik/kemi

Engelsk

Matematik

Fag

Dansk

A. Usædvanlig god

Vurderingsskala:
B. Meget god C. God D. Mindre god

Fagligt standpunkt
Dansk

Obligatoriske fag
Retskrivning

Standpunkt

Udtræksfag
Tysk

Læsning

Matematik

Engelsk

Standpunkt

Mundtlig
Skriftlig
(fra 2010)

Skriftlig fremstilling

Historie

Mundtlig

Orden

Samfundsfag

Mundtlig

Mundtlig

Mundtlig

Færdigheder

Kristendomskundskab
Biologi

Problemløsning

Geografi

Digital

Mundtlig

Frivillige fag

Mundtlig

Håndarbejde

Skriftlig (udtræk)

Hjemkundskab

Digital

(Karakterer kan gives)

Fysik/kemi Mundtlig og praktisk

Sløjd

Idræt

Fraværsdage________________ i perioden:__________________________________

Mål for den næste periode:
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_____________________________
Klasselærerunderskrift
Bornholms Kristne Friskole

________________________________
Elevunderskrift

Østergade 13 3720 Aakirkeby Tlf. 56 97 50 40 Fax: 56 97 50 84 E-mail: kontor@Davidskolen.dk

Noter:
Note 1: Tænk over: er du velforberedt til timerne? Bruger du din fritid bedst muligt? Fordyber du dig i dine
lektier? Er du aktiv i timerne? Gør du arbejdet, så godt du kan?
Note 2: Tænk over: Sørger du for at have gode arbejdsbetingelser? Er du opmærksom i undervisningen?
Forstyrrer du undervisningen? Lader du dig forstyrre af kammeraterne? Er du god til at gå i gang, straks timen
begynder? Er du med til, at alle i klassen kan koncentrere sig?
Note 3: Tænk over: Møder du til tiden? Afleverer du dine opgaver til tiden? Husker du bøger, hæfter, papirer og
andet materiale? Er du med andre ord præcis og pligtopfyldende?
Note 4: Tænk over: Hjælper du med til at løse fælles opgaver? Hvordan er din rolle i gruppearbejde? Tålmodig,
hjælpsom, initiativrig? Hvad gør du, når du møder vanskeligheder? Er du interesseret og engageret i det at gå i
skole?
Note 5: Tænk over: Hjælper du dine kammerater – og hvordan? Hvad gør du, for at de skal føle sig godt tilpas i
klassen? Deltager du i løsningen af forskellige sociale arrangementer i klassen – ture, temadage, klassefester
m.m.? Er du en god klassekammerat?
Note 6: Tænk over: Hvordan har du det med dine lærere og klassekammeraterne? Er der noget, der ødelægger
din hverdag, fx mobning, lektier, kammerater? Føler du, at du kan leve op til de faglige krav?
Hvad synes du om at gå i skole?

7 - trins - skalaen:
12

Den fremragende
præstation

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende
opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler

10

Den fortrinlige
præstation

Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse
af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler

7

Den gode præstation

Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med
en del mangler

4

Den jævne præstation Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse
af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler

02

Den tilstrækkelige
præstation

Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt
acceptable grad af opfyldelse af fagets mål
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00

Den utilstrækkelige
præstation

Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel
grad af opfyldelse af fagets mål

-3

Den ringe præstation Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation

ECTS- skala (europæisk):
12 = A

10 = B

7=C

4=D
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02 = E

00 = Fx

-3 = F

