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Evaluering af kerneområde 2: Elevens faglige standpunkt og  
generelle udbytte af undervisningen 

Formålet med kerneområdet er at evaluere skolens arbejde med hvordan og på hvilket grundlag 
skolen systematisk vurderer elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen.  

Kerneområdet handler om: Hvordan iagttager skolen elevernes standpunkt og udbytte? Hvordan 
viderebringes iagttagelserne til elever og forældre? Hvordan videndeles iagttagelserne lærerne 
imellem? Og er standpunktet overhovedet godt nok? 

Alle skolens lærere, Pædagogisk Udvalg og skolens ledelse har medvirket til evalueringen.  

Behandlingen af kerneområdet falder i otte dele. Herunder kan overskrifterne for de enkelte kapitler 
ses samt hvordan, skolen specifikt har at valgt at selvevaluere de enkelte punkter. Behandlingen 
indledes med en opfølgning på målene fra seneste selvevaluering (2015 – 2018) og afsluttes med en 
opsamlende kvalitetsevaluering af skolens arbejde med elevernes faglige standpunkt og generelle 
udbytte af undervisningen: 

1. Opfølgning på opsatte mål fra sidste selvevaluering (s. 3)                                           
Skoleledelsen har samlet op på disse. 
 

2. Evalueringsmetoder til systematisk iagttagelse af elevernes faglige standpunkt og generelle 
udbytte af undervisningen (s. 4) 
Skoleledelsen har opdateret og evalueret planen for Helsinge Realskoles 
evalueringsmetoder til systematisk iagttagelse af elevernes faglige standpunkt og generelle 
udbytte af undervisningen  
 

3. Inddragelse af eleverne i evalueringen (s. 6) 
Alle skolens lærere har afdelingsvist (indskoling, mellemtrin og udskoling) svaret på et 
spørgsmål herom samt vurderet skolens indsats for deres afdeling. Pædagogisk Udvalg har 
samlet op på besvarelserne og evalueret skolens samlede indsats. 
 

4. Inddragelse af forældrene i evalueringen (s. 7) 
Alle skolens lærere har afdelingsvist (indskoling, mellemtrin og udskoling) svaret på et 
spørgsmål herom samt vurderet skolens indsats for deres afdeling. Pædagogisk Udvalg har 
samlet op på besvarelserne og evalueret skolens samlede indsats. 
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5. Samarbejdet mellem lærerne og videndeling (s. 8) 
Alle skolens lærere har afdelingsvist (indskoling, mellemtrin og udskoling) svaret på et 
spørgsmål herom samt vurderet skolens indsats for deres afdeling. Pædagogisk Udvalg har 
samlet op på besvarelserne og evalueret skolens samlede indsats. 
 

6. Underretning af elever og forældre om elevernes standpunkt og generelle udbytte af 
undervisningen (s. 9) 
Alle skolens lærere har afdelingsvist (indskoling, mellemtrin og udskoling) svaret på et 
spørgsmål herom samt vurderet skolens indsats for deres afdeling. Pædagogisk Udvalg har 
samlet op på besvarelserne og evalueret skolens samlede indsats. 
 

7. Vurdering af elevernes faglige standpunkt generelt – og specifikt i fagene dansk, matematik 
og engelsk (s. 10) Skoleledelsen har evalueret dette punkt. 
 

8. Opsamlende kvalitetsevaluering af skolens arbejde med elevernes faglige standpunkt og 
generelle udbytte af undervisningen samt nye målsætninger. (s. 12). 
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1) Opfølgning på opsatte mål fra sidste selvevaluering  
Mål: Lærerne samarbejder i fagudvalgene om, hvordan de kan inspirere hinanden til at løfte den 
lavest præsterende, den midterste og den højst præsterende gruppe i klasserne. 

Opfølgning: Lærerne har arbejdet med dette punkt i fagudvalgene i skoleåret 2016/2017 efter sidste 
evaluering. Fagudvalgene har løbende fokus på netop dette punkt.   

 

Mål: At facilitere den fortsatte undervisning ud fra resultaterne af testene (standardiserede og 
nationale) med henblik på undervisningsdifferentiering.  
 
Opfølgning: Det er et mål, vi fortsat arbejder med. Det er fx en fast del af skolens procedure, at 
læsevejlederen for 0. – 6. årgang indkalder dansklærerne til individuelle møder for at evaluere 
resultaterne af testene og bl.a. vejlede i undervisningsdifferentiering.  
 
 
Mål: Forbedre resultatet af elevernes standardiserede test i dansk på mellemtrinnet. 

Opfølgning: Gennem de seneste år har vi ændret i, hvilke test vi bruger her. Derfor kan vi ikke 
konkret sige, om resultaterne er blevet forbedret. Men, testene og den måde vi arbejder med dem 
på, er i langt højere grad blevet lærernes arbejdsredskab til at afdække den enkelte elevd potentiale 
og udfordringer. I denne proces har vi fået et fornyet fokus på den formative evaluering, der sigter 
på at styrke og stimulere elevens faglige udvikling: Hvad skal der arbejdes med og hvordan? 

 

Mål: Levendegøre skolens lektiedokument, der ligger på skolens hjemmeside, så alle lærere på 
skolen i højere grad bruger det i deres daglige arbejde.  
 
Opfølgning: Skoleledelsen sørger for at minde om dokumentet ved enhver skolestart, så både nye og 
”gamle” lærere bliver husket på at bruge det aktivt.  
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2) Evalueringsmetoder til systematisk iagttagelse af elevernes faglige 
standpunkt og generelle udbytte af undervisningen 
Den opdaterede beskrivelse af Helsinge Realskoles evalueringsmetoder til systematisk iagttagelse af 
elevernes standpunkt og generelle udbytte af undervisningen ser sådan ud: 

• Individuelle elevsamtaler mindst én gang om året, hvor både det faglige niveau og elevens 
trivsel drøftes. 

 
• Løbende evaluering – den enkelte lærer evaluerer løbende elevernes udbytte af 

undervisningen vha. fx elevernes deltagelse i klassesamtaler, fremlæggelser, test, prøver, 
FSA-materialer.  
 

• Lærerens opstilling af læringsmål for den enkelte lektion og/eller for det enkelte forløb 
samt evaluering af, om målet er nået. Læringsmål og evalueringstiltag er beskrevet i 
årsplanerne.  

 
• Standardiserede læsetests, stavetests og matematiktests på 0. – 6. årgang. 

Evaluering på resultat af prøverne i dansk foretages af skolens læsevejleder (0. – 6. årgang) 
der har individuelle samtaler med de respektive dansklærere. Her opstilles handleplan for 
klassen og/eller for individuelle elever. 
  

• Ny læseindsats på 1. årgang. Eleverne læser ikke i en fælles læsebog. I stedet læser de på 
individuelt niveau ud fra deres eget lix-tal. Læreren holder jævnligt læsekonference med de 
enkelte elever i klasserne, hvor læseudviklingen følges.  

 
• Nationale test – Helsinge Realskole følger delvist det nationale testprogram. Disse test er 

et pædagogisk værktøj til lærerens evaluering og planlægning. Hvis elevens resultat er klart 
under middel vurderer faglæreren, evt. i samarbejde med afdelingslederen eller en vejleder, 
hvilke tiltag der skal sættes i værk. Hvis elevens resultat er over middel, vurderer 
faglæreren om eleven bliver tilstrækkeligt udfordret.  

 
• Afdelingslederen gennemfører observationer af alle lærere mindst én gang om året. 

Observationerne har et tema, der på skift kredser om de tre kernekompetencer hos ”den 
gode lærer”: Faglig/didaktisk kompetence, relationskompetence og 
klasseledelseskompetence.  
I skoleåret 2020/2021 er målet for observationen: En drøftelse af lærerens refleksion 
omkring sammenhængen mellem læring, motivation/kedsomhed, mål for lektionen og 
lektionens opbygning med udgangspunkt i en konkret lektion.  
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• Klassens team mødes mindst to gange om året og evaluerer, hvordan det går fagligt og 

socialt med klassens elever og iværksætter tiltag for de elever, der har behov for det. 
  

• Vidnesbyrd tre gange årligt fra 4. klasse til og med 6. klasse. Her får eleverne vidnesbyrd 
for deres standpunkt og arbejdsindsats i alle fagene. Standpunktet bliver bedømt med 
”delvist tilfredsstillende” (Dt), ”tilfredsstillende” (T),”meget tilfredsstillende” (Mt), 
”særdeles tilfredsstillende” (St) eller ”dygtig” (Dy). Arbejdsindsatsen bliver bedømt med 
”forbedring ønskes” (Fø), tilfredsstillende (T) eller meget tilfredsstillende” (Mt).  

• Karakterer ifølge 7-trins-skalaen tre gange årligt fra 7. – 9. klasse.  
 

• Terminsprøver to gange om året for 9. klasse i prøvefagene.  
 

• Årsprøver i hallen:  
 6. årgang: Skriftlig fremstilling  

7. årgang: Skriftlig fremstilling, læsning, diktat, problemløsning og færdighedsregning 
samt test i biologi og geografi  
8. årgang: Skriftlig fremstilling, læsning, diktat, problemløsning og færdighedsregning 
samt test i biologi og geografi.  

 Mundtlige årsprøver i udvalgte fag.  
 Afgangsprøve i obligatorisk praktisk/musisk fag.  
 

• Afgangseksamen for 9. kl. i alle folkeskolens afgangsprøver. 
 
Hvad har skolen lært ved at undersøge sin praksis og status? Skolen benytter et bredt antal 
evalueringsmetoder til systematisk iagttagelse af elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte 
af undervisningen. Vi er opmærksomme på ikke at ”teste for at teste” – men på at bruge resultaterne 
formativt, så de bidrager til at afdække og udvikle den enkelte elevs potentiale. Systematik omkring 
opfølgning på test er vigtigt, særligt når en klasse skifter lærer. Vi følger vores nye læseindsats på 1. 
årgang og kan allerede efter få måneder se, at den har en gavnlig effekt for den enkelte elevs 
udbytte.  

Målsætning frem til næste evaluering:  
• Implementering af karakterer på 6. årgang 
• Implementere den nye læseindsats også på 0. og 2. årgang  
• Få iværksat en bedre placering af den store årlige matematiktest på 1. – 6. årgang, så 

matematiklæreren i højere grad kan arbejde formativt med resultaterne i løbet af et skoleår.   
• Fornyet fokus på brug af læringsmål i undervisningen. 
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3) Inddragelse af eleverne i evalueringen 
Lærerne har afdelingsvist (indskoling, mellemtrin og udskoling) besvaret følgende spørgsmål:  

Hvordan og hvor ofte inddrager skolen eleverne i deres eget faglige standpunkt og generelle udbytte 
af undervisningen? 

Besvarelser fra afdelingerne:  

Indskoling: Eleverne bliver ikke inddraget i evalueringen af deres eget faglige standpunkt. 

Mht. det generelle udbytte af undervisningen svarer en gruppe af lærerne: ”Vi stiller hele tiden 
spørgsmål til elevernes forståelse af en given instruktion/gennemgang af et nyt stof. Vi går rundt til 
de enkelte elever. Vi tester efterfølgende. Iagttagelse af elevernes processer og udviste interesse og 
deltagelse i undervisningen”. 

Mellemtrin: Fx til elevsamtaler, løbende respons i forbindelse med evaluering af opgaver og 
fremlæggelser, den årlige trivselsundersøgelse.  

Udskoling: Løbende i forbindelse med mundtlig og skriftlig feedback, fremlæggelser med 
kommentarer fra andre elever, elevsamtaler.  

Mht. det generelle udbytte af undervisningen svarer en gruppe, at de også arbejder med at eleverne 
giver lærerne feedback på deres undervisning. 

Hvad har skolen lært ved at undersøge sin praksis og status? 

Skolen inddrager eleverne i evalueringen fra mellemtrinnet og op. I indskolingen er eleverne ikke 
store nok til at blive inddraget i evalueringen af deres eget faglige standpunkt.  
Når det gælder inddragelsen af eleverne i forhold til deres generelle udbytte af undervisningen 
vidner besvarelserne om, at denne inddragelse sker hele vejen igennem skoleforløbet. Men mest fra 
mellemtrinnet og op.   

Vurdering af resultatet:  

Som skole er vi overordnet tilfredse med vores praksis. Vi ønsker dog i endnu højere grad helt 
generelt at sætte fokus på formativ evaluering frem for summativ evaluering. Summativ evaluering 
fokuserer på, om et bestemt stof er indlært, mens den formative evaluering har fokus på at styrke og 
stimulere elevens faglige udvikling: Hvad skal der arbejdes med og hvordan? Vi er allerede i gang 
mange steder. I skoleåret 2020/2021 gennemfører lærerne på mellemtrinnet og udskolingen fx et 
pilotprojekt med systematisk formativ evaluering i forbindelse med skriftlige opgaver.  
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Vi ser et udviklingspunkt i forhold til, at også vidnesbyrd og karakterblade kunne bruges til 
inddragelse af eleven, så de får et mere formativt sigte. Det er derfor vigtigt at skabe mere tid og 
rum til samtale med eleverne i forbindelse med udlevering af disse. 
 
4) Inddragelse af forældrene i evalueringen 
Lærerne har afdelingsvist (indskoling, mellemtrin og udskoling) besvaret følgende spørgsmål:  

Hvordan og hvor ofte inddrager skolen forældrene i evalueringen af elevernes faglige standpunkt og 
generelle udbytte af undervisningen? 

Besvarelser fra afdelingerne:  

Indskoling: Forældrene inddrages løbende, når lærerne har en bekymring for en elevs faglige 
standpunkt og generelle udbytte af undervisningen. Læreren skriver/ringer til forældrene - eller 
indkalder til møde, hvis der er noget særligt, der skal arbejdes med i skolen eller derhjemme. 

Mellemtrin: Forældrene inddrages løbende, når lærerne har en bekymring for en elevs faglige 
standpunkt og generelle udbytte af undervisningen. Eller ved gentagne manglede afleveringer. ”I 
nogle tilfælde skrives/ringes til forældrene. Fx hvis der er en bekymring eller grund til at anerkende 
en god udvikling hos en elev”. 

Udskoling: Forældrene inddrages løbende, når lærerne har en bekymring for en elevs faglige 
standpunkt og generelle udbytte af undervisningen. Både når det går godt, og når der er plads til 
udvikling. Ellers er det mere og mere eleverne selv, som læreren inddrager.  

Hvad har skolen lært ved at undersøge sin praksis og status? 

Skolen inddrager primært forældrene, når der er en bekymring omkring en elevs faglige standpunkt 
og generelle udbytte af undervisningen.  

Vurdering af resultatet:  

Som skole er vi overordnet tilfredse med vores praksis. Vi skal huske at være opmærksomme på, 
hvordan vi bedst kan ”hjælpe forældrene med at hjælpe deres børn”, når det er påkrævet.  

Dette punkt giver ikke anledning til at lave en ny målsætning.   
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5) Samarbejdet mellem lærerne og videndeling 
Lærerne har afdelingsvist (indskoling, mellemtrin og udskoling) besvaret følgende spørgsmål:  

Hvordan og hvor ofte inddrages de øvrige lærere i evalueringen af elevernes faglige standpunkt og 
generelle udbytte af undervisningen? 

Besvarelser fra afdelingerne:  

Indskoling: Børnehaveklasselederne har ofte sparring om elever med læsevejleder, klassepædagog 
og leder. Lærerne på 1. – 2. årgang bruger ofte teamet til at drøfte elever, de er fagligt eller socialt 
bekymrede for.  

Mellemtrin: Systematisk til faste teammøder. Derudover løbende til samtaler, forespørgsler, dialog 
over intra, snak i frikvarterer. 

Udskoling: Til faste teammøder og drøftelser i forbindelse med UPV 
(uddannelsesparathedsvurdering). Ellers løbende, når der opstår problemer.  

Hvad har skolen lært ved at undersøge sin praksis og status? 

Til de faste teammøder drøfter lærerne bl.a. elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af 
undervisningen. Derudover gør de løbende brug af hinandens viden og sparring ved behov.  

Vurdering af resultatet:  

Som skole ser vi et udviklingspunkt i at udvikle vores teammøder, så de i højere grad får et 
formativt sigte med fokus på, hvordan lærerne kan hjælpe hinanden med at styrke og stimulere den 
enkelte elevs faglige udvikling.  

Dette punkt giver ikke anledning til at lave en ny målsætning.   
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6) Underretning af elever og forældre om elevernes standpunkt og 
generelle udbytte af undervisningen 
 
Lærerne har afdelingsvist (indskoling, mellemtrin og udskoling) besvaret følgende spørgsmål:  

Hvordan og hvor ofte underretter skolen elever og forældre om elevernes standpunkt og generelle 
udbytte af undervisningen? 
  
Besvarelser fra afdelingerne:  

Indskoling: Ved skole/hjem-samtale én gang om året, derudover ved behov. I forbindelse med nogle 
af de faglige tests. Løbende underretning til eleverne i den daglige undervisning. 

Mellemtrin: Ved skole/hjem-samtale én gang om året, derudover ved behov. ”Ved fald i elevens 
trivsel, aktivitet eller manglende afleveringer og ved særlig god arbejdsindsats eller særligt gode 
input til undervisningen eller fremgang inden for et område”. Vidnesbyrd tre gange om året fra 4. – 
6. klassetrin. Løbende underretning til eleverne i den daglige undervisning. 

Udskoling: Ved skole/hjem-samtale én gang om året. Karakterblade tre gange om året. Løbende 
underretning til eleverne i den daglige undervisning. 

Hvad har skolen lært ved at undersøge sin praksis og status? 

Skolen underretter elever og forældre om elevernes standpunkt ved den årlige skole/hjem-samtale. 
Fra 4. – 6. årgang med vidnesbyrd tre gange om året, og fra 7. – 9. årgang med karakterblade tre 
gange om året. Derudover sker der en løbende underretning til eleverne i den daglige undervisning.  

Vurdering af resultatet:  

Skolen er tilfreds med sin praksis. Dette punkt giver ikke anledning til at lave en ny målsætning.   
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7) Vurdering af elevernes generelle faglige standpunkt og specifikt i 
fagene matematik, dansk og engelsk 
 
For at vurdere elevernes generelle faglige standpunkt – og specifikt i fagene dansk, matematik og 
engelsk, har vi valgt at se på gennemsnittet af afgangskaraktererne generelt samt specifikt for de tre 
fag og sammenligne med tallene for Gribskov Kommune og for landet som sådan. 
 
Samlet gennemsnit i Folkeskolens afgangseksamen1 for 9. årgang gennem de seneste tre år2:  
 
 Helsinge Realskole  Gribskov Kommune Landsgennemsnit 
2016/2017 8,7 7,3 7,4 
2017/2018 8,3 7,0 7,3 
2018/2019 9,0 7,2 7,4 

 
Afgangskaraktergennemsnit i de bundne prøver for matematik for 9. årgang i de seneste tre år: 

 Helsinge Realskole  Gribskov Kommune Landsgennemsnit 
2016/2017 8,4 5,9 6,8 
2017/2018 8,2 6,6 7,0 
2018/2019 9,4 6,4 7,1 

 

Afgangskaraktergennemsnit i de bundne prøver for dansk for 9. årgang i de seneste tre år: 

 Helsinge Realskole  Gribskov Kommune Landsgennemsnit 
2016/2017 8,7 6,5 7,0 
2017/2018 7,6 6,5 6,7 
2018/2019 8,3 6,5 6,8 

 

 

Afgangskaraktergennemsnit i den bundne prøve for engelsk for 9. årgang i de seneste tre år: 

 
1 Gennemsnittet beregnes af alle elever, der har karakterer i alle 7 obligatoriske prøver: Skriftlig Dansk, mundtlig 
dansk, skriftlig matematik, mundtlig engelsk, fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi, humanistisk prøve til 
udtræk, naturfaglig prøve til udtræk. 
2Som følge af COVID-19 blev folkeskolens prøver i sommeren 2020 aflyst, og det blev besluttet, at elevernes 
prøvekarakterer i skoleåret 2019/2020 udgøres af en ophøjelse af elevernes afsluttende standpunktskarakterer. Disse 
”prøvekarakter” er ikke taget med i denne opgørelse, da det ikke er et retvisende billede af ”eksamensresultater”.  
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 Helsinge Realskole  Gribskov Kommune Landsgennemsnit 
2016/2017  9.4 8,3 7,9 
2017/2018  9.1 7,8 8,0 
2018/2019 10 8,2 8,0 

 

Vi er tilfredse med, hvordan skolen placerer sig mht. afgangskarakterer i forhold til både kommune- 
og landsgennemsnit. Ikke mindst i lyset af, at vi er en skole med en bred elevsammensætning. 
Skolen blev i 2016 certificeret som en fri grundskole med en særlig specialundervisningsprofil. Det 
betyder, at vi har en større gruppe elever med forskellige specialpædagogiske udfordringer, ligesom 
vi har en større gruppe ordblinde elever. Fælles for dem alle er, at de aflægger den samlede 
afgangseksamen. Særligt på den baggrund er vi tilfredse med elevernes resultater.  

Tænketanken Cepos’ rangliste over undervisningseffekt er en anden måde at vurdere vores elevers 
generelle faglige standpunkt. Tænketanken ranglister skolerne efter, hvordan elevernes 
afgangskarakterer ligger i sammenligning med ministeriets 'socioøkonomiske reference' - det 
karaktergennemsnit, eleverne statistisk set burde få ud fra deres socioøkonomiske baggrund. 

I skoleåret 2018/2019 placerer Helsinge Realskole sig som nr. 6 ud af de 1414 skoler, der findes i 
Danmark, med en undervisningseffekt på 1.0. Dvs. vi løfter i gennemsnit elever én karakter over det 
forventede. Den placering er bestemt også tilfredsstillende. 

Vurdering af resultatet: Vores elever klarer sig gennemgående godt og opnår pæne karakterer – og 
vi formår at løfte vores elever betydeligt ud over det forventede. 
Det er vi meget tilfredse med og stolte af, for det betyder, at vi lever op til det, vi gerne vil, nemlig 
”at løfte den enkelte elev” og få mest muligt ud af den enkeltes potentiale jf. skolens værdi om 
”faglighed”.  

Vi ved også, at vi ikke kan hvile på laurbærrene. Det kræver en samlet daglig indsats hele vejen 
rundt fra skole og hjem for at dette fortsat kan lykkes. 
 

Målsætning frem til næste evaluering: 

1) Fremme en børne/ungdomskultur på skolen om, at det er sejt at dygtiggøre sig fagligt. 

2) Fornyet fokus på differentiering, så vi kan lykkes endnu bedre med at ”løfte den enkelte”. 
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8) Opsamlende kvalitetsevaluering af skolens arbejde med elevens 
faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen 

Evalueringstidspunkt: August - november 2020 

Evalueringsmetoder: Alle lærere på skolen har i grupper drøftet/besvaret udvalgte spørgsmål, 
hvorefter Pædagogisk Udvalg har samlet op på disse. Skolens ledere har endvidere besvaret og 
drøftet udvalgte spørgsmål.  

Resultat af evaluering: 

Skolen har et passende antal evalueringsmetoder og en tilfredsstillende praksis for at underrette 
elever og forældre om elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen. Lærerne 
inddrager elever og forældre i nødvendigt omfang i forhold til opgaven med at ”… afdække og 
udvikle” den enkeltes elevs potentiale i overensstemmelse med skolen værdi ”faglighed”. 

Vi er tilfredse med, hvordan skolen placerer sig mht. afgangskarakterer i forhold til både kommune- 
og landsgennemsnit. Ikke mindst i lyset af, at vi er en skole med en bred elevsammensætning og har 
en specialundervisningsprofil. I skoleåret 2018/2019 placerer Helsinge Realskole sig som nr. 6 ud 
af de 1414 skoler, der findes i Danmark, med en undervisningseffekt på 1.0. Dvs. vi løfter i 
gennemsnit elever én karakter over det forventede. Den placering er bestemt tilfredsstillende. 

Vi ved også, at vi ikke kan hvile på laurbærrene. Det kræver en samlet daglig indsats hele vejen 
rundt fra skole og hjem for at dette fortsat kan lykkes. Derfor har vi opsat nogle nye målsætninger, 
vi vil arbejde på frem til næste evaluering. I Pædagogisk Udvalg vil vi drøfte og aftale handleplaner 
for de enkelte mål. Endvidere ønsker vi som skole i højere grad helt generelt at sætte fokus på 
formativ evaluering frem for summativ evaluering. Summativ evaluering fokuserer på, om et 
bestemt stof er indlært, mens den formative evaluering har fokus på at styrke og stimulere elevens 
faglige udvikling: Hvad skal der arbejdes med og hvordan?  

Målsætninger frem til næste evaluering: 

• Implementering af talkarakterer på 6. årgang 
• Implementere den nye læseindsats på 1. årgang til 0. og 2. årgang  
• Få iværksat en bedre placering af den store årlige matematiktest på 1. – 6. årgang, så 

matematiklæreren i højere grad kan arbejde formativt med resultaterne i løbet af et skoleår.   
• Fornyet fokus på brug af læringsmål i undervisningen 
• Fremme en børne/ungdomskultur på skolen om, at det sejt at dygtiggøre sig fagligt. 
• Fornyet fokus på differentiering, så vi kan lykkes endnu bedre med at ”løfte den enkelte”. 

Næste evaluering: Tredje selvevalueringsrunde: 2021-2024  


