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Evaluering af skolens samlede undervisning på 

Ros Privatskole 2016-2017 
I friskoleloven står følgende: 

§ 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. § 38, om sit syn på elevernes 

udbytte af skolegangen. 

Stk. 2. Som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte. 

Evalueringen danner grundlag for, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte 

elevs behov og forudsætninger med det formål, at eleven så vidt muligt tilegner sig de kundskaber 

og færdigheder, der følger af de fastsatte slutmål. 

Stk. 3. Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og 

udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen. 

Ros Privatskole evaluerer skoleåret skriftligt i sin helhed en gang årligt. Dertil har vi løbende intern 

evaluering. Evaluering af skoleåret 2016/2017 kan findes nedenfor (i alfabetisk orden): 

Ekstra undervisning  

Der udbydes ekstra undervisning i fagene matematik og engelsk af skolens faglærere for 

udskolingseleverne efter almindelige skema. Fagene er bestemt efter elevernes ønsker og 

behov. Ekstraundervisningen har været til stor glæde for eleverne. Eleverne har haft 

mulighed for at supplere deres viden og arbejde med det de havde svært med på en anden 

lærerig måde samtidig med at der var mere plads til sjov og ikke mindst individuel hjælp. 

Udbyttet har bl.a. afspejlet sig i 9.klasses og i deres afsluttende karakterer. 

 

Elevråd 

Der afholdes elevrådsmøder, hvor elever taler om deres fælles sag og får indflydelse. 

Elevrådet består af repræsentanter og suppleanter fra 3. klasse til og med 9. klasse. Formålet 

med elevrådet er, at eleverne bliver dannede og samfundsbevidste borgere i et demokratisk 

samfund præget af medbestemmelse, åndsfrihed og ligeværd. 

Skolens elevråd har været etableret i nogle år, dog er det styrket markant i år. Eleverne har 

nu styr på, hvad et elevråd er, dets opgave og kan for alvor mærke deres indflydelse på 

skolen.  

 

Emneuger 

I løbet af et skoleår brydes skemaet op 1-2 gange til fordel for længerevarende 

temaperioder, typisk af 1 uges varighed. Her tænkes ind i forskellige temaer, hvor alle de 

"redskaber" man har tilegnet sig, får mulighed for at gå op i en højere enhed. Således har vi 

igennem de sidste år været igennem temaer, der ud fra beskrivelserne i ”Forenklede fælles 

mål”, dækker flere forskellige fag på en gang. Fagene bliver levendegjort i en overordnet 

sammenhæng og får herved reel værdi, i stedet for blot at fremstå som enkeltstående fag. 

I dette skoleår har der bl.a. været fokus på emnerne Danmark, Sundhed og kost og Eventyr. 

Evalueringer af disse forløb findes i skolens arkiv på kontoret. 
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Grundet at emneuger er det velkendte format og man kun kan nå et emne, er lærere og 

elever blevet enige omkring at de gerne vil afprøve at opdele emneugen i flere temadag(e), 

hvor der kan afsættes tid af til endnu flere spændende emner. 

 

Faglokaler 

Vi har fået en fysik/kemilokale til rådighed, som eleverne har haft stor glæde af i 

undervisningen til at lave forsøg og eksperimenter i de fællesfaglige forløb, naturfaglige fag 

m.m.  

Ydermere har den ny tilbyggede idrætshal også betydet bedre undervisning i 

idrætsundervisningen, så eleverne kan udfolde sig frit og udføre idræt indenfor mange 

forskellige sportsgren.  

 

Folkeskolens afgangsprøver 

Skoler er forpligtede til at offentliggøre FSA-resultater på sin hjemmeside. Der henvises også 

til undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk, hvor der indeholder en opgørelse af 

karaktererne opnået ved folkeskolens afgangsprøver. Ros Privatskoles FSA resultater kan 

ligeledes findes på skolens hjemmeside. Skolens personale, herunder faglærerne og ikke 

mindst administrationen har arbejdet ihærdigt for, at skolens første afgangsklasse fik en god 

oplevelse med til FSA prøverne. Det har alt i alt resulteret i gode karakterer for de enkelte 

elever. Dog opdagede vi, at ikke alle elever er trygge med alt det digitale, så der skal 

fremadrettet arbejdes meget mere med digitale midler. 

Det er skal bemærkes, grundet skolens værdigrundlag er skolen fritaget for faget 

Kristendomskundskab og dermed prøveaflæggelse i faget. 

 

Forældrerepræsentanter 

Forældrerepræsentanterne holder kontinuerligt møder om året i samarbejde med 

skolelederen og relevant personale. Til møderne drøftes emner vedrørende skolen i sin 

helhed, herunder undervisning, forældresamarbejdet og elevforhold. 

Forældrerepræsentanterne arrangerer ligeledes også forskellige sociale arrangementer, hvor 

hele skolen og de nærmeste inviteres. 

De sædvanlige møder blev afholdt i år med få aflysninger. Det ønskede støtte til styrkelse af 

forældresamarbejdet har desværre ikke været der i år. Der var mindre 

koordineringsproblemer. Dog var nogle repræsentanter gode til at arrangere klassefester 

med deltagelse af forældre, elever og lærere, som var med til at styrke relationerne samt 

forældresamarbejdet. 

 

Frilæsning 

Eleverne har 15 minutters læsebånd inden undervisningen begynder, hvor vi ønsker at 

eleverne derved får styrket deres læsehastighed, læseforståelse og ikke mindst læselyst.  

I indskoling læses der fælles i starten, hvorefter eleverne begynder at læse deres egen 

småhistorier. Dertil er der fokus på eventyr, fantasi og andre børnebøger. Frilæsning er bl.a. 

med til at mange af vores elever knækker læsekoden ret tidlig i forløbet.  
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I mellemtrin begynder de at læse bøger med lidt mere stof i, hvortil de skriver referater af 

de læste bøger samt fremlægger om det læste for resten af klassen. Eleverne får hermed 

ligeledes mulighed for at arbejde med skriftlig og mundtlig præsentation.  

Mens vi I udskoling har haft lidt problemer med at få eleverne til at læse i frilæsningstiden. 

Derfor har 7. klasses lærer valgt at indføre læsekontrakt for sine elever og det har hjulpet, 

og dermed rykket på eleverne. Dertil har vi i 8. og 9. klasse udover læsning af bøger haft 

fokus flere forskellige former for læsning, bl.a. nyheder, avisartikler, m.m. 

 

Inklusionscenteret (PPR) 

Vi har et tæt og godt samarbejde med inklusionscenteret (PPR) i kommunen. Vi afholder 4-

5 møder om året eller efter behov, hvor vi taler om elevernes faglige og sociale 

problematikker samt indstiller elever efter behov, så de kan udredes. 

Skolen har gennem året haft indstillinger af forskellige art, hvor nogle elever er blevet testet 

kognitiv, mens andre er blevet observeret i klassen. Alle former for udredning har været til 

gavn for den enkelte elev og deres fremadrettet skoleliv.  

 

Karakterer 

To gange årligt uddeles karakterbøger til elever fra 3. klasse til og med 7. klasse, samt 

diplomer til de faglig -og social bedste elev i hver klasse. Til elever fra børnehaveklasse til 2. 

klasse uddeles der diplomer til den faglig -og social bedste elev i klassen. Der udvælges to 

elever fra hver klasse. Dette gøres for at fremme motivationen og læringen hos den enkelte 

elev. 

8. klasse får standpunktskarakterer i november og maj måned, mens 9. klasse får 

standpunktskarakterer i november, februar og juni måned.  Dette gør vi for at få et overblik 

over elevernes kompetencer, færdigheder og kundskaber i de pågældende fag. Ydermere 

skal disse nævnte karakterer forberede den enkelte elev til folkeskolens afgangsprøve.  

 

P-dag og kompetenceudvikling 

For hele personalet på Ros Privatskole afholdes der to gange årligt P-dag (pædagogisk dag), 

hvor særlige relevante emner tages op og drøftes nærmere sammen med en udefra 

kommende kursusleder. I år havde vi fokus på førstehjælp og synlig læring. Førstehjælp har 

især været til gavn for idrætslærerne, som ligeledes har førstehjælp på sin årsplan. Dertil har 

lærerne taget synlig læring til sig og kan mærke en forskel hos eleverne, især de elever der 

har gavn af visuelt læringsmateriale. 

 

Desuden har hele personalet på Ros Privatskole mulighed for kompetenceudvikling, så de 

udvikles og udfordres på deres særlige kompetencer og færdigheder. Skolen har i år haft 

lærere på praktikvejlederuddannelsen, læsevejlederkursus og AKT-kursus m.m. Skolen 

vægter den enkelte lærers kompetenceudvikling højt, da det kun er på den måde, at eleverne 

kan få et fagligt udbytte, nemlig med faglig udvikling hos lærerne. 

 

Praktik / intro-kursus 
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Efter aftale med UU-Roskilde er det besluttet, at de ikke uddannelsesparate tilbydes 

mulighed for at komme i erhvervspraktik. Dette tilbydes, hvis eleven har ønske om det eller 

der er forhold der taler stærkt for det. De uddannelsesparate elever kan efter særlige ønsker 

også få tilbudt at komme i erhvervspraktik. 

I 2016/2017 skoleåret var en elev fra 8. klasse i praktik efter aftale med UU-Roskilde. 

Dertil er eleverne på introkursus en gang om året, hvor de besøger to forskellige 

ungdomsuddannelser af to dage. Dette er for at bidrage til at få eleverne klædt godt på til 

at træffe et rigtigt uddannelsesvalg efter grundskolen. 

 

Skolebibliotek  

Skolebiblioteket er åbent daglig, som drives af skolens bibliotekar. Eleverne kan låne mange 

forskellige slags bøger bl.a. romaner, billedbøger, letlæsningsbøger, m.m. Biblioteket 

stimulerer elevernes læselyst og giver eleverne kendskab til børnelitteratur samt mulighed 

for at søge viden.  

 

Skole- / hjem samtaler 

To gange årligt inviteres forældre til møde i deres barns lag, for at blive orienteret om, og 

drøfte samt forholde sig til undervisningen herunder elevens faglige, personlige og sociale 

udvikling. Der aftales i fællesskab en plan for hvilke områder eleven kan udvikle sig på. 

Fokuspunktet drøftes til næste møde eller efter behov.  

Møderne bliver afholdt henholdsvis i oktober/november måned og i marts/april måned. 

Lærerne opfordrer forældrene til at henvende sig, hvis der er noget de ikke forstår – ikke er 

enige i - eller ikke er tilfredse med. Alle børn og forældre kan til enhver tid henvende sig til 

deres barns lærer og få en snak. 

 

Skoleintra  

Al information, kontakt med forældre m.m. foregår gennem skoleintra. Vi har desværre 

bemærket, at forældre ikke er så gode til at benytte sig af denne teknologiske mulighed og 

det derfor halter med kommunikationen til tider. Vi ønsker, at både lærere, elever og 

forældre benytter sig mere af systemet. 

 

Studie- og lejrtur 

I løbet af skoleåret ligger også en periode, hvor mellemtrinnet og udskolingen er på studie-

og lejrtur. Målet med disse ture er at opnå indsigt i det kulturelle og historiske ved de 

destinationer der tages til. Skolen vægter lejrture samt studieture højt, da vi mener, at det er 

til gavn for elevernes faglige, personlige og sociale udvikling.  

Mellemtrins eleverne i 5. og 6. klasse har været på lejrtur i Bornholm. 

Udskolingseleverne i 7. klasse har ikke haft en studietur til Istanbul af en uges varighed i år, 

dette pga. forsøget på militærkuppet og de problematikker der opstod i Tyrkiet, men vi 

forventer at tage studieturen til kommende skoleår.  

 

Støtteundervisning  
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Skolen har altid vægtet hver enkelt elevs udvikling særskilt og derfor altid afsat midler af til 

støtteundervisning. Støtteundervisningen er til gavn for eleverne, da vi kan se de fremskridt, 

som eleven har med hjælp af støtten. Der er et tæt samarbejde mellem støttelæreren og 

faglæreren, så de i fællesskab kan udarbejde en evaluering. Støtteundervisningen foretages 

i støtterummet. 

 

Tests 

På Ros Privatskole testes eleverne løbende og efter behov. Eleverne testes i dansk og 

matematik samt de øvrige skolefag. Dansk og matematiktestene bestilles gennem forlaget 

Hogrefe. I de øvrige fag udarbejder den enkelte lærer testene selv med fokus på de 

gennemgåede emner, som er eller har været en del af klassens pensum.  

Testene fortages af skolens faglærere med hjælp fra skolens læsevejleder efter behov.  

Eleverne testes to gange årligt henholdsvis oktober/november og april/maj. Grunden til at 

vi tester eleverne to gange årligt er, for at se den enkelte elevs faglige udvikling fra første 

test til anden test. Resultaterne af testene drøftes til skole-/hjemsamtalen i samarbejde med 

forældrene og eleven, samtidig med at der kan laves indbyrdes aftaler for at eleven kan blive 

endnu bedre. 

I udskolingen blev det i starten af skoleåret besluttet, at eleverne skal testes med FSA 

prøverne. Det har været en god beslutning, da det har været meget gavnlig for eleverne at 

se test der er virkelighedsnære og dermed forberede sig bedre. 

 

Trivselsdage  

Vi har i dette skoleår valgt at holde forskellige trivselsdage fremfor en trivselsuge. Med disse 

trivselsdage har vi fokuseret på elevernes adfærd, trivsel og opførsel. Fokusemner var fx 

mobning, talemåder og rummelighed.  

Skolens mobbepolitik er et redskab, som anvendes og som alle bliver introduceret for på 

skolen. Den kan ligeledes forefindes på skolens hjemmeside. 

Trivselsugen bidrager positivt til at synliggøre trivslen, fællesskabet og sammenholdet i 

klassen. Vi mener, at skolens vedvarende fokus og opmærksomhed på den enkelte elevs 

trivsel medfører faste rammer i deres skolegang. 

Skolen har også to AKT-vejledere, som er til rådighed efter behov. De har i starten af 

skoleåret taget kurser i AKT o.l.  
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Opfølgningsplan 

1. Der arbejdes fortsat med fokus på faglighed og trivsel. 

2. Ekstra undervisning: Eleverne har stort udbytte af ekstra undervisning og derfor 

ønskes der, at skolen vil fortsætte med at afsætte midler af til det. 

3. Faglokaler: Det er besluttet, at der skal købes flere redskaber til idræt nu hvor vi også 

har en sal der er egnet til mere udfoldelse og spændende forløb. 

4. Frilæsning: Vi ønsker at gøre dette læsebånd mere spændende og anderledes for 

eleverne, så vi kan styrke de læsesvage elever i deres læsning, samt give dem nogle 

gode læsevaner. Vi vil bl.a. afprøve læsekontrakt metoden med eleverne i udskoling, 

som har været en succes i 7. klasse. 

5. It-redskaber: IT skal inddrages endnu mere i undervisningen derfor skal alle 

udskolingseleverne have en bærbar computer til rådighed, da vi forventer, at 

undervisningen bliver mere it-baseret. Da vi er overbeviste om, at det vil løfte 

elevernes faglighed samt ruste dem bedre til Folkeskolens afgangsprøver. 

Vi forventer, at skolen investerer i IPads og bærbare computere, et klassesæt af hver, 

som kan være til rådighed.  

6. Skoleintra: I starten af året afholdes det første forældremøde tidligt i forløbet og der 

vil vi gentage og på ny nævne samt introducere til skoleintra. Dertil vil vi gerne 

udforme materiale til forældre der ikke er vant til at anvende it og dermed let gøre 

deres brug.  

7. Støtteundervisning: Støtteundervisningen skal være til gavn for eleverne og derfor 

skal vi have mere fokus på det. Dette enten ved at skabe plads i de nuværende læreres 

skema eller ved at ansatte særlige støttelærere.  

8. Temadage: Vi ønsker til kommende skoleår, at lave flere temadage, hvor eleverne får 

mulighed for at fordybe sig med et bestemt emne, tema eller lignende. Eleverne skal 

i de forskellige humanistiske fag udvikle deres udtryks- og læseglæde og kvalificere 

deres indlevelse og indsigt i litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og 

kommunikation1 og kultur. Derudover er denne dag med til at der kan sættes endnu 

mere tid af til at inkludere alle elever, da undervisningsdifferentieringen kan være 

mere specifikt efter den enkelte elevs behov. Dette gælder også i Forenklede Fælles 

Mål. Vi har fokus på tre bærende principper, som er inklusion, succesoplevelser og 

medbestemmelse.  

 

                                                             
1 https://www.emu.dk/sites/default/files/Dansk%20-%20januar%202016.pdf 
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