Evaluering af skolens samlede undervisningstilbud
Herunder opfølgning af samme.
Evalueringen af skolens samlede undervisningstilbud skal ses i
forhold til vores indholdsplan og er foretaget af skolens ledelse.
Evalueringen er blevet til gennem dialog mellem ansatte og
ledelse, samt spørgeskema undersøgelser og dialog med
eleverne.

28. marts 2017

Linjefag
Eleverne har en høj grad af tilfredshed med deres
linjefagstilbud, hvor de fortæller, at de lærer meget og udvikler
sig. De oplever at lærerne er både velforberedte og engagerede,
samt at de får udfordringer på deres niveau. Stemningen på
linjefagsholdene er ligeledes god. Lærerne oplever ligeledes at
det er på linjefagene de møder eleverne på en mere utvungen
vis, hvilket giver sig udtryk i en højere grad af motivation og
engagement hos eleverne. Vi arbejder til stadighed med at
erhvervsrette linjefagene yderligere og vil også fremadrettet
have et fokus på dette.

Boglige fag
Vi har niveaudelt undervisning, og det er ledelsens opfattelse, at
det fungerer rigtig godt. Eleverne evaluerer det således:
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1 er mest positiv og 5 mest negativ.
Der er ingen tvivl om at vi skal fastholde niveaudelingen, men vi
skal fremadrettet have et fokus på at ramme bedre, når vi
inddeler eleverne.
Vi har haft fokus på det faglige løft og har evalueret dette med
eleverne:

Vi har i denne sammenhæng spurgt ind til hvilke faktorer der
har haft størst betydning for at undervisningen har lykkedes.
Det kan være svært at læse på billedet, faktorerne vi spurgte
indtil er (I rækkefølge fra oven): Læreren, Min egen
indsats/Indstilling til faget, Lokalet, Undervisningsmaterialerne, De elever jeg kom på hold med, Holdets størrelse,
Undervisningsformen, Det at jeg skal til prøve til sommer,
Tidspunkt på dagen, Tidspunkt på ugen, Andet.
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Det er tydeligt at læreren i høj grad har en positiv betydning for
undervisningens udfald. Det viser sig også at elevens egen
indstilling og holdets størrelse er af afgørende betydning. Det er
interessant at lokalet og det at eleverne ved de skal til prøve i
nogen grad synes at have en negativ betydning når der
sammenlignes med samme faktorers positive betydning. Vi er
udfordret af små lokaler, men bygger pt nye og større. Vi skal
fremadrette arbejde med hvordan prøverne skal/må fylde i
forhold til netop vores elevgruppe.
Overordnet konkluderer vi at skolens samlede
undervisningstilbud lever op til de formål der er beskrevet i
skolens indholdsplan og at både elever og ansatte er tilfredse.
Der skal til stadighed udvikles og opdateres ifht
undervisningens form, indhold og ramme.
Preben Brunsgaard
Forstander
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