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Formålet med evalueringen er at evaluere skoleledelsens kvalitetssikring og udvikling af 

undervisningen.  

Alice Bach Andersen, skoleleder, Lene Okkerstrøm Rydahl, afdelingsleder for mellemtrinnet og 

Rikke Holst Vigilius, pædagogisk leder har i fællesskab beskrevet og evalueret kvalitetssikringen 

og kvalitetsudviklingen af undervisningen på Helsinge Realskole.  

Evalueringen indeholder følgende:  

9 a) Opfølgning på mål fra sidste selvevaluering 

9 b) Skoleledelsens plan for kvalitetssikringen af undervisningen 

9 c) Skoleledelsens plan for kvalitetsudviklingen af undervisningen 

9 d) Skoleledelsens plan for kompetenceudvikling 

9 e) Beskrivelse af, hvordan skoleledelsen holder sig orienteret om nye krav til de frie grundskoler 

og grundskolen i øvrigt samt hvordan disse implementeres 

 

På s. 6 er der en opsamlende kvalitetsevaluering og vurdering af skoleledelsens arbejde med at 

kvalitetssikre og kvalitetsudvikle undervisningen.  
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9a) Opfølgning på mål fra sidste selvevaluering (2015- 2018)  

Målsætning 1: Skoleledelsen arbejder i højere grad struktureret datainformeret, så elevernes 

testresultater gennem skoleforløbet på en let tilgængelig måde kan blive brugt til læring, refleksion 

og nysgerrighed på ledelsesniveau om, hvor den enkelte elev er i sin udvikling.  

Opfølgning: I december 2018 oprettede skolen et internt N-drev. Formålet hermed var (og er) at 

have ét centralt sikret sted, hvor alle al data om bl.a. klassernes og elevernes testresultater ligger 

samlet. Vejlederne, ledere og lærere bruger drevet, men vi er ikke i mål endnu. Derfor vil vi 

fortsætte med at arbejde med målet i næste periode. 

Målsætning 2: Skoleledelsen vil sammen med lærerne evaluere skolens procedure 

”klassegennemgang”, hvor både elevernes trivsel og faglighed indgår. 

Opfølgning: ”Klassegennemgangen” er blevet afløst af kontinuerlige klasselærersamtaler med 

afdelingsleder. Disse samtaler tager ofte afsæt i elevernes trivselsundersøgelser og handler dermed 

primært om elevernes trivsel.                                                                                                              

På 0. – 5. årgang kan afdelingslederen fagligt holde øje med elevernes resultater og progression vha. 

regelmæssige test i dansk og matematik, der er beskrevet i skolens testplan. Læsevejlederen er her 

en vigtig sparringspartner.                                                                                                                                    

På 6. – 9. årgang følger afdelingslederen elevernes faglige standpunkt i de enkelte fag vha. 

karakterbladene, der uddeles tre gange om året. Klasselærere og relevante faglærere inddrages i 

hvilke indsatser, der kan gøres for at løfte elever, der ikke har en tilfredsstillende faglig udvikling. 

Afdelingslederen sørger for, at der bliver fulgt op. 

Målsætning 3: Skoleledelsen bruger i højere grad MUS som et led i at tage ansvar for lærernes 

kompetenceudvikling.  

Opfølgning: Vi har indført et fast MUS-ark, som alle ledere bruger (med få forskelle). Flere 

spørgsmål beskæftiger sig med kompetencer. Hvad savner lærerne? Og hvad har skolen brug for? I 

disse år ser vi et stigende behov for kompetencer inden for specialpædagogik i 

normalundervisningen.   
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9b) Skoleledelsens plan for kvalitetssikringen af undervisningen 

Kvaliteten af undervisningen sikres på mange måder: 

❖ Skolen har et uddannelseskrav til lærerne. Vi bestræber os på, at det primært er uddannede 

faglærere, der underviser i fagene. Derudover er det en vigtig prioritering for skolen løbende 

at videreuddanne lærerne, så de til enhver tid besidder de relevante kompetencer. De senere 

år har skolen prioriteret at afholde relevante fælles kurser for alle lærere eller grupper af 

lærere. Alle nyansatte lærere er igennem et grundigt ansættelsesforløb for at sikre det rigtige 

match.  
❖ Alle skolens lærere sidder i flere fagudvalg, hvor bl.a. undervisningsforløb, læring, 

læringsmål, evaluering, fortolkning af Fælles Mål og nyt inden for faget er vigtige 

omdrejningspunkter. 
❖ Alle skolens lærere udarbejder årsplaner for de enkelte klasser med forpligtende ensartede 

retningslinjer, bl.a. læringsmål og evaluering. Lærerne er desuden forpligtede på at følge 

interne beskrivelser af ”den røde tråd” i de enkelte fag.  

❖ Alle skolens lærere bliver mindst en gang om året observeret i deres undervisning samt får 

feedback af deres afdelingsleder. Dette er med til at sikre en kontinuerlig dialog med lærerne 

om blandt andet klasseledelse, relationskompetence og fagdidaktisk kompetence.  

❖ Alle nyansatte lærere deltager i et observations- og feedbackforløb, som den pædagogiske 

leder står for.  

❖ Eleverne får vidnesbyrd i 4. og 5. klasse og fra 6. klasse karakterer tre gange om året. 

Afdelingslederen for den pågældende afdeling kommer rundt i klasserne og udleverer 

personligt karakterarket til den enkelte elev. Denne procedure giver skoleledelsen et godt 

indblik i elevernes læring. 

❖ På 0. – 5. årgang holder afdelingslederen fagligt holde øje med elevernes resultater og 

progression vha. regelmæssige test i dansk og matematik, der er beskrevet i skolens testplan. 

Læsevejlederen er her en vigtig sparringspartner.                                                                                                                                    

På 6. – 9. årgang følger afdelingslederen elevernes faglige standpunkt i de enkelte fag vha. 

karakterbladene, der uddeles tre gange om året. Klasselærere og relevante faglærere 

inddrages i hvilke indsatser, der kan gøres for at løfte elever, der ikke har en tilfredsstillende 

faglig udvikling. Afdelingslederen sørger for, at der bliver fulgt op. 

❖ Standardiserede læseprøver, staveprøver og matematikprøver. Opfølgning ved de faglige 

vejledere, der refererer til skoleledelsen. 

❖ Nationale test. Helsinge Realskole følger det nationale testprogram på frivillig basis efter de 

retningslinjer, som Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har opstillet for de frie skoler.  
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❖ Terminsprøver to gange om året for 9. klasse i prøvefagene.  

❖ Årsprøver for 6. – 8. årgang: 

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, geografi eller fysik/kemi. Mundtlige prøver i forskellige fag. 

❖ Afgangsprøver for 8. klasse i praktisk/musisk valgfag og for 9. klasse i alle folkeskolens 

afgangsprøver.  

 

9 c) Skoleledelsens plan for kvalitetsudviklingen af undervisningen 

❖ Skoleledelsen prioriterer at have et team af faglige vejledere, der støtter 

lærerne/pædagogerne i at reflektere over egen praksis, udvikle praksis på bestemte faglige 

områder samt at støtte lærerne/pædagogerne i at udvikle deres professionelle kompetencer 

generelt til fx at målsætte, analysere praksis, inddrage teorier, udvikle og begrunde syn på 

fag, didaktik, undervisning og læring og samarbejde om fælles udvikling af skolen.  

En helt ny måde at angribe læseundervisningen på – ”Sikker læsestart” – i indskolingen er 

foranlediget af skolens læsevejleder. Skoleledelsen støtter op om dette projekt. 

❖ Nogle faglige vejledere som læsevejleder, danskvejleder, ordblindevejleder eller 

pædagogiske vejledere observerer undervisning med faglige/sociale udfordringer for øje 

med henblik på at fremme lærerens refleksion om undervisning og læring. Fokus er primært 

på undervisningsdifferentiering. Et vejledningsforløb kan være frivilligt eller planlagt. Alt 

efter karakteren af forløbet er skoleledelsen i højere eller mindre grad inde over.  

❖ Skoleledelsen prioriterer tid til fagudvalgene, som på mange måder er kraftcentrene i 

udviklingen af undervisningen. Vi tilstræber, at fagudvalgsformanden er så kompetent som 

mulig. Fx ved at besidde en vejlederuddannelse eller på anden måde at have dygtiggjort sig i 

sit fag. Den pædagogiske leder samler alle fagudvalgsformænd til møder, hvor indholdet er 

erfaringsudveksling og fornyet fokus på opgaven.  

❖ Skoleledelsen prioriterer at afsætte midler til ”up-to-date” materialer til undervisningen. 

Både når det gælder fysiske bøger, tavlebøger og et stort udvalg af digitale programmer og 

portaler. Vejlederne og fagudvalg er aktive i forhold til at udvælge de bedste 

undervisningsmidler.  
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❖ Skoleledelsen følger med i lektiebøger og vikarnoter.  

❖ Skolen prioriterer at have et aktivt og dynamisk læringscenter, der følger med i fagenes 

udvikling og støtter op om undervisning, test, fagudvalg og inspirerer til udvikling. 

❖ Skoleledelsen følger op på, at den røde tråd i de forskellige fag skal være up to date – og 

lærerne skal følge den.  

 

9 d) Skoleledelsens plan for kompetenceudvikling 

SAU (samarbejdsudvalget) arbejder løbende med skolens kompetenceplan for at sikre, at skolen til 

enhver tid har de nødvendige kompetencer. Vi prioriterer fortsat efter- og videreuddannelse – både 

uden for og inden for huset. Vi har erfaret, at fælles kompetenceudvikling for en gruppe af lærere 

ofte giver stor værdi. Således har vi opbygget tradition for at sætte tid af til fælles kurser fx i dansk, 

matematik, idræt eller naturfag i ugen før elevernes skolestart i august. Vi prioriterer ligeledes 

løbende efteruddannelse af vejledere, der dermed er rustet til at lære videre og facilitere 

videndeling.  

Skoleledelsen skal også være opdaterede og arbejde med deres egen kompetenceudvikling. Vi er 

derfor opmærksomme på at deltage på relevante kurser, fx lederuddannelse.  

Skolen anser MUS for et vigtigt redskab i medarbejderne kompetenceudvikling. Afdelingslederne i 

skolen har fortsat fokus her.  

9 e) Hvordan skoleledelsen holder sig orienteret om nye krav til de frie 

grundskoler og grundskolen i øvrigt samt hvordan disse 

implementeres 

Skoleledelsen holder sig orienteret via Undervisningsministeriet og Danmarks Private Skoler.  

En effektivt arbejdende skoleledelse og et dygtigt kontorpersonale sikrer, at obligatoriske 

bestemmelser hurtigt bliver implementeret i skoleprocedurerne.  
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Vurdering. 

Kvalitetsevaluering af skoleledelsens kvalitetssikring og 

kvalitetsudvikling af undervisningen. 

Evalueringstidspunkt: April 2021 

Resultat af evaluering: Det er blevet tydeligt, at skoleledelsen via skolens procedurer sikrer 

kvaliteten af undervisningen på mange måder, og at udviklingstiltag vil sikre en fortsat udvikling af 

kvaliteten i undervisningen.  

Derudover har Helsinge Realskole gennem en årrække placeret sig i top 10 over skoler med størst 

løfteevne. Denne placering taler sit tydelige sprog om kvaliteten i undervisningen.  

Vi vil gerne værne om at fastholde de beskrevne strukturer for kvalitetssikringen af undervisningen 

med alle de tiltag, vi gør nu – for vi kan se, de virker. Desuden vil vi fortsat være opmærksomme på 

at fremme og understøtte ideer, tiltag og procedurer, der fremmer kvalitetsudviklingen af 

undervisningen.  

Skoleledelsen er af den opfattelse, at skolens procedurer omkring kvalitetssikringen og 

kvalitetsudviklingen af undervisningen er i overensstemmelse med skolens syn på kvalitet, og 

dermed understøtter skolens værdi og vision om ”faglighed”: ”Med værdien faglighed forstår vi, at 

den enkeltes potentiale afdækkes og udvikles”.  

Skoleledelsen er altså overordnet tilfredse med kvalitetssikringen og den fortsatte planlagte 

kvalitetsudvikling af undervisningen. Gennem vores evaluering har vi fået øje på to områder, vi 

gerne vil udvikle på, og som kan betyde en yderligere udvikling af området: 

Målsætning 1: Skoleledelsen arbejder i højere grad struktureret datainformeret, så elevernes 

testresultater gennem skoleforløbet på en let tilgængelig måde kan blive brugt til læring, refleksion 

og nysgerrighed på ledelsesniveau om, hvor den enkelte elev er i sin udvikling.                        

Konkret vil vi tilskynde yderligere til, at N-drevet bliver brugt i stadig højere grad af lærerne. 

Målsætning 2: Ansættelse af en læsevejleder i udskolingen og en matematikvejleder. 

Næste evaluering: Tredje selvevalueringsrunde: 2021-2024 

 

 


