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Formålet med kerneområdet er at evaluere skolens arbejde med at forberede eleverne til at leve i et 
samfund som det danske med frihed og folkestyre samt at udvikle og styrke elevernes kendskab til 
og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem 
kønnene. 

Kapitlet falder i fire dele: 

1. Frihed og folkestyre i undervisningen (s. 2) 
Fagudvalgene har drøftet og dokumenteret, hvordan eleverne arbejder med frihed og 
folkestyre i undervisningen.  
 

2. Frihed og folkestyre i skolens øvrige aktiviteter (s. 4) 
Pædagogisk udvalg har drøftet og dokumenteret, hvordan eleverne arbejder med frihed og 
folkestyre i skolens øvrige aktiviteter.   
 

3. Frihed og folkestyre i skolens kontakt med den enkelte elev og på klasseniveau (s. 5) 
Pædagogisk udvalg har drøftet og dokumenteret, hvordan eleverne arbejder med frihed og 
folkestyre i skolens kontakt med den enkelte elev og på klasseniveau.    
 

4. Opsamlende kvalitetsevaluering af skolens arbejde med frihed og folkestyre (s. 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Selvevaluering på Helsinge Realskole 2021-2024 
Kerneområde 5: Frihed og Folkestyre 

 
 
 
 
 
 

 2 

1) Frihed og folkestyre i undervisningen 
Skolens fagudvalg har drøftet følgende spørgsmål:  

Hvordan forbereder I eleverne til frihed og folkestyre i netop jeres fag? 

Eksempler fra de naturfaglige fag: 

Matematik (1. – 5. årgang): 

”Elever kan vælge mellem flere måder at arbejde på” 

”Hvis eleven er færdig, er der flere opgavetyper at vælge imellem” 

”Det er et læringsrum, hvor alle er lige. Alle kan sige, hvad de mener, uden at der peges 
fingre/gøres nar” 

Matematik (6. – 9. årgang): 

”Vi blander eleverne i forskellige grupper, hvor de både skal være med til at rette og diskutere 
opgaver og løsning af problemer” 

”Analyse af diagrammer, hvor vi med kritiske øjne ser på, hvor nemt vi kan blive manipuleret med 
brug af matematik”  

”Vi er med til ”Fat om Finanserne”, hvor eleverne får viden om økonomi, og hvor eleverne lærer at 
tage kvalificerede valg ud fra den økonomi, som de har” 

Natur/teknik: 

”Gennem arbejdsformer og aktuelle emner i forhold til samfundet, f.eks. landbruget i 3.klasse. Vi 
tilfører eleverne handlekompetence i forhold til deres fremtid, da de får faktuel viden, som giver 
dem mulighed for at kunne deltage aktivt i det samfund, de er en del af. Meningsdannende, 
holdningsdannende, f.eks. kost, sundhed, klima. Faget lægger i høj grad op til, at eleverne kan være 
medbestemmende i forhold til indhold og form.” 

Naturfag: 

” Naturfag handler om vores omverden. Den viden, eleverne tilegner sig i faget, kan give dem nogle 
kompetencer, som gør dem i stand til selv at træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Vi fortæller 
dem ikke, hvad de skal gøre, men klæder dem på til selv at træffe beslutninger.  
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Et eksempel på dette er klimadebatten, som giver vores elever viden til at danne deres egne 
meninger og holdninger.” 
 

Eksempler fra de humanistiske fag: 

Dansk i indskolingen: 

”At vi forholder os til, hvad der sker både tæt og nært i ”deres verden” – og vi tager det naturligvis 
ned i børnehøjde”  

”At vi gennem litteratur og fortolkning åbner elevernes øjne for verdens mange facetter og måder at 
se den på” 

Dansk på mellemtrinnet:  

”Ved at have dem med på, hvornår aflevering skal være og indimellem på, hvor lange stile må 
være” 

”Ved indimellem at lade dem vælge, hvor de må sidde og arbejde” 

”Ved indimellem at lade dem vælge, hvilke tre opgaver ud af fem, de vil lave” 

”Ved at være tydelig ordstyrer og italesætte, at ”når jeg taler, så tier du” 

”Ved at lade dem vælge fremstillingsform: Planche, sang, video, Power Point” 

”Arbejder med skrivning, så eleven kan udvikle en selvstændig stemme i klasserummet” 

”Tematisk arbejde om fællesmenneskelige eksistenstemaer”. 

Historie: 

”I fagets indhold ligger det implicit i og med, at der undervises i Grundloven” 

”Kildearbejdet – vurdering og frihed i tolkningen og brugbart i forhold til faget” 

 

Eksempler fra de praktisk-musiske fag: 

Sløjd/Håndværk og Design: 

”Vi har en del medbestemmelse i sløjd og en hel del mere i valgfaget. Eksempelvis når valgholdet 
skal designe ud fra en åben opgave eller helt selv må bestemme deres design. Her er lærerens 
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vejledning særligt vigtig.  Hos en af lærerne får 6. klasserne somme tider lov til at komme med 
ønsker om at lave egne ting. Fx til et familiemedlems fødselsdag. (Det er dog oftest de elever, der er 
længere fremme/færdige med deres igangværende projekt).  

Hos en anden af lærerne er der indlagt perioder, hvor det lægges ud til eleverne at stemme om, hvad 
der skal arbejdes med i de kommende uger. Her taler vi om den demokratiske proces og forholder 
os til flertal/mindretal og hvordan, det kan påvirke engagement og aktivitet. I det hele taget bærer 
vores fag præg af megen frihed og selvstændighed. Det er noget, vi arbejder bevidst og målrettet 
med igennem hele året.” 

Billedkunst: 

”Vi lærer eleverne at respektere hinanden i processen og i evalueringen under hensyntagen til, at vi 
er forskellige. Det kan fx være ved at fremhæve det skæve, det ikke-pæne som værende på vej til at 
nå målet. Vi arbejder med frihed under ansvar i mange situationer”.  

 

2) Frihed og folkestyre i skolens øvrige aktiviteter 
Pædagogisk udvalg har drøftet følgende spørgsmål:  

Hvordan lever skolen – i dens faktiske liv og virke – ud over indholdet og målene i undervisningen 
– op til frihed- og folkestyrekravet?  

- Skolen har to aktive elevråd for hhv. de små og store elever. I de stores elevråd er det en elev, der 
er formand. Elevrådene bliver fx hørt om tiltag på skolen og er med til at evaluere forskellige 
arrangementer. 

Elevrådet for de store elever deltager en gang om året i Gribskov Kommunes fælles elevråd og får 
på den måde mulighed for at være med i en demokratisk proces og præge børne- og ungepolitikken 
i kommunen.  

- Alle skolens elever mødes til morgensang: 0 – 2. årgang to gange om ugen, 3. – 9. årgang fem 
gange om ugen. I dette store fællesskab trænes eleverne i at indgå i et fælleskab, lytte og deltage. 
Eleverne bidrager af og til med indslag til morgensang. Det kræver mod at stille sig op – og det 
kræver udvikling af de tilhørende elevers ”dannelsesmuskel” at udvise respekt for dem, der har 
forberedt et indslag.  
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- Skolens samfundsfagslærere arrangerer valgmøder på skolen i forbindelse med kommunalvalg. 
Her inviteres ofte ungdomspolitikere. Skolens ældste elever har forberedt spørgsmål. 

 

3) Frihed og folkestyre i skolens kontakt med den enkelte elev og på 
klasseniveau 
Pædagogisk udvalg har drøftet følgende spørgsmål:  

Hvordan forbereder man på skolen eleverne til frihed og folkestyre i kontakten med den enkelte 
elev og på klasseniveau?  

 Klassens time: Eleverne er med til at bestemme emner til dagsorden, øver sig i debat og 
demokratiske beslutningsformer. 

 Klassefællesskabet: Her kan eleverne fx være med til vælge pladser, lave grupper eller få 
indflydelse på ture ud af huset. 

 Lejrskole: Eleverne har ofte mulighed for at ønske/vælge hvem, de vil sove sammen med. 
De har indflydelse på de sociale aktiviteter, de lærer at begå sig i det offentlige rum, de 
arbejder med respekt, rummelighed og fællesskab i andre situationer end i den almindelige 
skoledag. Flere muligheder for medbestemmelse. 

 Elevsamtaler: Eleverne oplever frihed til at ytre sig og blive hørt. De forbereder sig via 
samtaleark til samtalen og kan dermed påvirke samtalen.  

 Skole/hjem-samtalen: Eleven er i fokus og får mulighed for indflydelse.  
 Årlig elevtrivselsundersøgelse: Elevernes besvarelser bliver nøje gennemgået og fulgt op på. 
 Skolefest for 7./8. årgang: I fællesskab bestemmer eleverne tema, bordpynt, underholdning 

og præmier. 
 Sidste skoledag: Eleverne bestemmer udklædning og underholdning.  
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4) Opsamlende kvalitetsevaluering af skolens arbejde med frihed og 
folkestyre  
Evalueringstidspunkt: Skoleåret 2021/2022 

Evalueringsmetoder: Elevernes trivselsundersøgelser, drøftelser i hhv. fagudvalg for lærerne samt 
i Pædagogisk Udvalg (lærere og ledere). Pædagogisk udvalg har derefter gjort status og vurderet 
skolens arbejde på området. 

Resultat af evaluering: 

På baggrund af drøftelserne i hhv. fagudvalg og Pædagogisk Udvalg vurderer Pædagogisk Udvalg, 
at vi er tilfredse med skolens arbejde med frihed og folkestyre. Skolen har de seneste år, bl.a. pga. 
resultater fra elevernes trivselsundersøgelser, haft stigende fokus på elevernes mulighed for 
medindflydelse i undervisningen og i aktiviteter omkring undervisningen.  

På baggrund af konklusionerne opsætter vi kun ét nyt mål på området: At elevrådsformanden (for 
de stores elevråd) bliver mere synlig og kendt på skolen. Fx kunne vedkommende sige noget om 
elevrådets arbejde til morgensang. 

Vi er kontinuerligt optaget af at vedligeholde fokus på frihed og folkestyre i skolen ved at italesætte 
over for eleverne, hvornår de har medbestemmelse samt til fortsat at inspirere og motivere til 
medinddragelse og medindflydelse i skolens liv og virke. Desuden fortsætter vi med at have 
trivselsundersøgelser for eleverne, som der følges grundigt op på af klasselærere og afdelingsledere.  


