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Et par generelle ord om undervisningen 

I løbet af skoleåret er undervisningen blevet vurderet af skolens tilsynsførende på stort set alle klassetrin og 

i alle tre fagområder. Skolen underviser ud fra Fælles Mål suppleret af egne læreplaner.  Generelt er vores 

undervisningsmetoder varierende fra klasseundervisning til gruppearbejde, pararbejde og selvstændigt 

arbejde med vægt på at hjælpe hinanden. Der anvendes tidssvarende analoge og digitale læremidler, alt 

efter hvad der er relevant for undervisningen. Vi lægger vægt på god klasseledelse og på en god og 

behagelig omgangstone på skolen. Ved årets afgangsprøver fik vores afgangsklasse generelt meget fine 

karakterer, hvilket vi tager som et udtryk for, at vi på trods af corona og lange perioder med udelukkende 

virtuel undervisning har formået at levere en god undervisning. 

Digital dannelse og seksualundervisning var årets fokuspunkter.  

Evaluering af fokuspunktet, digital dannelse 

Uglen samler mobiler ind – det har styrket klassefællesskabet, og forældrene synes, det er godt. Der bør 

måske også samles mobiler ind på de yngre klassetrin. Ulempe ved indsamling: telefonen kan være et godt 

arbejdsredskab i nogle fag, fx til ordbog i sprogfag. Men brug i timerne forhindrer ikke, at man kan samle 

mobilerne ind. De kan jo fortsat udleveres i timerne i tilfælde af behov.  

Eleverne har fået god træning i fx at fremlægge via den digitale platform, Teams, pga. corona.  

Mellemtrinnet har haft fagdage om digital dannelse fx om billeddeling. Indskolingen har også 

haft fagdage om digital dannelse.   

Evaluering af fokuspunktet, seksualundervisning 

Materialet ”Jeg er køn” anbefales til faget. Det vurderes som værende godt og gedigent. 

Seksualundervisning på en kristen friskole er et svært område. Allerede i 5. klasse stiller eleverne spørgsmål 

ved, hvorfor nogle præster ikke vier par af samme køn. Kursus kunne være godt – måske med folkene bag 

”Adam og Eva”.  

Skolens kursusdag 9. april om SSF-faget viste, at vi faktisk underviser opdateret på 

seksualundervisningsområdet. Alligevel var der et bredt ønske om at opdatere vores læseplan med den nye 

SSF-plan udarbejdet af FKF. Det gamle SSF-udvalg sørger for, at den nye SSF-plan bliver implementeret i 

vores nuværende læseplan. 

 

Evalueringspunkter i skoleåret 21/22: 

• Udeskole 

• Udvikling af skole/hjem-samarbejdet  

• Den almene trivsel blandt eleverne på skolen – i skoleåret efter coronaen.  

 

 


