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   Udefriskolen 
 

Friskoleloven foreskriver, at friskoler som en del af 
den samlede undervisning skal forholde sig til et 
eller flere delelementer af den samlede 
undervisning.  
Vi har i dette skoleår valgte studietiden som 
indsatsområde, hvor metoden og udbyttet vil være 
evalueringens fokusområde.  
Formålet er at undersøge om studietiden opfylder 
de faktiske krav/udbytte vi ønsker og om eleverne 
forstår muligheden i dette tilbud. 
 

Hvad vil vi undersøge?  
Hvordan så 
lektiehjælp/studietid ud før 
efteråret 2012? 
 
 
 
 
 
 
Hvilke problemer var 
dominerende i denne model? 
 
 
 
 

Status før ændring af lektiehjælp 
 
Studietiden har altid været en del af skolens  
tilbud til elever fra Storegruppen og 
Ældstegruppen(fra 5. kl. til 8. kl.)  
Tilbuddet gives til alle og der er ikke mulighed for at 
for fravælge studietiden, da det er en del af 
heldagsskolens koncept.  
 
 
At få børnene til at forstå alvoren af disse  
lektioner.  Disse lektioner er ikke bemandet  
med en lærer til hver enkelt gruppe, men med 
2 lærer, hvoraf den ene yder tilsyn og den  
anden giver specialvejledning i forhold til 
elever med speciel behov. 
 
  



Hvilke tiltag har vi gjort i 
indeværende skoleår, og 
hvordan påtænker vi at 
evaluere på dette? 

Skolen har revurderet studietiden i 
fællesplenum i lærerflokken.  Boldene blev 
kastet og alle positive og negative oplevelser 
kom frem.  
Vi har ”indkaldt” alle elever, og vi inddraget 
forældrene i en snak om studietidens 
muligheder: 
 

– At blive selvstuderende 
-  Få lavet lektierne (så vidt mulig) 

inden skoledagens afslutning 
- At kunne få hjælp til det man finder 

svært.  
 
Vi har ændret elevernes fysiske pladser, 
indført nye regler, samt konsekvenser ved 
manglende positiv opførsel i studietiden.  

- Besked til forældrene det samme 
- Bomputeren fratages eleven med 

samme, hvis den bruges til andet end 
lektier -  og forældrene skal afhente 
denne efter skoletid eller når de har 
tid.  

Klare forventninger til 
elevernes rolle og forældrenes 
rolle 

At eleverne forstår, at  dette er et tilbud, som 
gives for deres skyld.  
At de forstår alvoren i dette tilbud og bruger 
tilbuddet til at få lavet deres lektier. 
At de forstår studietidsreglerne og overholde 
dem. 
Vi har fokuseret mere på forældrenes rolle i 
studietiden. De er inddraget mere end 
tidligere, bl.a. fordi der sendes en besked til 
dem ved den første overtrædelse af 
studietidens regler.  
Dette indebærer et positivt og anerkende 
forældresamarbejde, når det kniber med 
barnets motivation.  

Hvilke spørgsmål vil vi gerne 
have afklaret? Hvad er vores 
forventninger? 
 

Hvordan får vi eleverne til at forstå alvoren 
og muligheden i disse lektioner?  
 
At gøre eleverne arbejdsomme og de store 
elever til et godt forbillede for de yngste 
elever. 

Hvad viser resultatet indtil 
videre af vore undersøgelser? 

 
Den stramme struktur og regler, har 
resulteret i en positiv udvikling. 
Eleverne har i løbet af skoleåret ændret 
adfærd, og de har taget ansvar for deres egne 
muligheder i studietiden.  



Det vist sig, at der er brug for tydelighed og 
klare forventninger til adfærden og 
lektielæsningen. 
 
Ændringerne af elevpladserne, hvor der er set 
på hver enkelt elev og deres samspil med 
hinanden, har givet en bedre arbejdsmoral. 
 
 
 

Er der overensstemmelse 
mellem resultater og skolens 
forventning? 

Der er overensstemmelser mellem resultatet, 
og skolens forventning. 

Har der været behov for 
ændringer i det fysiske rum? 

Vi har været nødsaget til at inddrage andre 
rum for at muliggør opsynet, eleverne sidder 
ikke længere i klasserummene, men i de to 
store multirum, samt en klasserum, hvor 
eleverne med specialebehov sidder sammen 
med en lærer. 

Er der tilført ressourcer og er 
der behov for yderligere 
ressourcer? 
 
 
 

Der er ikke tilført ressourcer, men der er sket 
en omrokering af elevpladserne. 

Opfølgningsplan: 
Hvilken tidshorisont operer vi 
med? 
Hvor ofte skal der evalueres? 
 

Forløbet evalueres løbende i foråret til 
lærermøderne.  
Evalueringsudsagnene skal løbende tilføjes og 
opfølgningsplanen skal ligeledes justeres i 
takt med erfaringerne. 
Det er meningen, at alle skal inddrages i dette 
evalueringsværktøj, men det vil være 
studietidslærerne, som skal bidrage med 
erfaringerne.  

Hvem har ansvaret? Studietidslærerne, som skal bidrage med 
erfaringerne og sørge for nedskrivningen af 
disse i mappen på opslagstavlen.  
Lederen vil sørge for indskrivning i 
dokumentet.  
Desuden vil lederen i samarbejde med 
studietidslærerne påtage sig ansvaret for at 
tilvejebringe erfaringerne til lærermøderne – 
evt. som punkt på dagsordenen den første 
mandag i måneden. 

Foreløbig konklusion 
 
 

De ændringer, som der er sket i studietiden 
eks. nye pladser, inddragelse af forældrene 
samt en tydelighed i forhold til forventninger 



 
 
 
 

til elevernes adfærd og måde hvorpå 
selvstudie foregår, har givet et positivt 
resultat.  
 
Dette emne vil ikke længere være en del af 
Evalueringen af den samlede undervisning, da 
vi har fået den ønskede adfærd.  
 
 

 
 


