
Evaluering af undervisningen 2018/19 
 
Udarbejdet på grundlag af spørgeskema til eleverne og lærernes/ledelses refleksioner. 
 
Eleverne er generelt tilfredse med undervisningen. Vi har i hvert fag spurgt til deres oplevelse af 
det faglige niveau, lærerens præsentation af stoffet, elevens egen indsats og det samlede udbytte 
af undervisningen i faget. 
 
Elevernes oplevelse af egen indsats svinger noget, men de fleste er tilfredse eller meget tilfredse 
med deres egen indsats. 
Oplevelsen af det samlede udbytte i faget, hænger, ikke overraskende, nært sammen med det 
præsterede. 
 
Eleverne er overvejende tilfredse med lærerens præsentation og det faglige niveau. Dog opleves 
en enkelt lærers evne til at præsentere stoffet, af flere, som mangelfuld. Det følger vi op på fra 
ledelsens side. 
 
Vi har i år haft tre undervisningstilbud: 9. klasse med semesteropdeling, 10. klasse almen og vores 
10+ projektklasse. 
Der kan ikke registreres nævneværdige forskelle på elevernes tilfredshed på de tre tilbud, hvilket 
dels bekræfter at elevens valg var rigtigt, dels at lærerne har tilbudt det forventede. 
 
Lærere i 10+ og ledelsen, har besluttet at ændre 10+ så den fremover ikke semesteropdeler 
matematik. Ligeledes er det besluttet at vi næste år tilbyder 10+ såvel med som uden 
afgangsprøver. Der er til skoleåret 19/20 optaget ca. 30 elever til 10+ og 25 elever til 10+ prøvefri. 
 
9. klasse kører i skoleåret 19/20 videre med semesteropdelt undervisning, hvilket vi har gode 
erfaringer med. 
Fra skoleåret 20/21 tilbyder vi ikke længere 9. klasse. 
Generelt oplever vi, at elever i 10. klasse har valgt efterskole til, hvorimod mange elever i 9. klasse 
er her, fordi de har valgt deres tidligere skole fra. Det giver nogle udfordringer bl.a. med større 
frafald i 9.- end i 10. klasse. 
 
Samlet set lever undervisningen op til de mål og planer vi har på skolen. Der er som nævnt, 
enkelte mindre justeringer i forhold til enkelte læreres undervisning. Og så venter der en 
opfriskning af efterskolen, det som vi kander ”Projekt Ny Efterskole” som bl.a. omhandler 
nedlæggelse af 9. klasse, bedre normering og fokus på reduktion af frafald. 
Vi er godt tilfredse med vort meget bredde fagudbud – det være sig boglige-, såvel som linje-, valg- 
og kursusfag. Vi tilstræber også fremover en broget elevsammensætning med mulighed for at 
prøve sig selv af i mange fag, via vort meget brede udbud. 


