
Evaluering af skolens samlede undervisning 2013/2014 
      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 skoleåret 2013 og 2014 valgte udeskole og 
udeskoleundervisning som indsatsområde.  
Formålet er at undersøge om udeskole og udeskoleundervisningen 
opfylder de krav, som forventes, samt det udbytte vi ønsker og forventer. 
Herunder om eleverne forstår at udnytte læringsmulighederne i denne 
form for undervisning.  
 

Hvad vil vi undersøge?  
 
 
 
 
 
 
Hvordan er der skabt mulighed 
for udeskole og 
udeundervisning? 

Status før ændring  
 
Udeskole og udeundervisningen er en del af Udefriskolens koncept og værdigrundlag. Det betyder,  
at det forventes,  at undervisningen indeholder meget udeskole og udeundervisning. 
 
 
 
Der en bus tilknyttet skolen. 
Der gives det storekørekort løbende til alle 
fastansatte lærer. 



 
 
 
 
Hvilke problemer er 
dominerende i denne form for 
undervisning? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Udeskole: 
Grupperne er vokset - vi har flere elever end tidligere. Vi startede 
op med 60 elever, og er nu ca. 100.  Dette giver udfordringer med logistikken, da vi stadig kun har en  
bus til næsten dobbelt så mange elever.  
 
Grupperne er blevet større, men bussen er den samme. Det betyder, at der er flere voksne i gang om  
den samme gruppe, når eleverne skal fragtes – der skal være en voksen på bestemmelsesstedet samt en 
tilbage på skolen indtil alle er kørt til bestemmelsesstedet samt bussens chauffør.  
 
Udeskoleundervisning: 
Der er fortsat de samme muligheder, når udeskoleundervisningen  
foregår i nærområdet og på skolens område. Vi benytter cyklerne. 
 
Yderligere udfordringer kan ses i et manglende kartotek over steder, hvor udeskole kan foregå,  
og hvad området kan bruges til med undervisningen i fokus.  
Dette kartotek er også vigtig, fordi Udefriskolen løbende får nye medarbejdere. 
 
 
 
 
 
 
  

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

I år er udeskole og udeundervisning italesat, og der er skabt ny opmærksomhed om skolens koncept 
og værdier i lærerpersonalet.  
Året er brugt på at observere og derved blive bevidst om evt. mangler og udfordringer, samt hvad 
der fungerer godt.  
Der skal evalueres i lærerteamet sammen med ledelsen. Herefter skal ledelsen opsætte nye mål, 
som kan tilgodese de udfordringer og mangler, som er observeret i dette skoleår.  
 
 
 



Klare forventninger til 
evalueringen af udeskole og 
udeundervisningen 

Udeskole og udeundervisningen skal optimeres. 
 

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

Skabes der rum i undervisningen til at bruge udeskole og udeundervisningen i det omfang, vi ønsker 
som skole? 

Hvad viser resultatet indtil 
videre af vore undersøgelser? 

Resultatet viser, at der ikke afholdes den forventelige udeskole og udeundervisning. 
 
 
 

Er der overensstemmelse 
mellem resultater og skolens 
forventning? 

Der er ikke overensstemmelser mellem forventninger,  og det som evalueringen viser. 

Har der været behov for 
ændringer? 

Der er behov for ændringer, som igangsættes i skoleåret 2014/2015.  

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

Der skal tilføres nye ressourcer i form af ændringer i muligheden for optimering af udeskole og 
udeundervisning, og der vil være behov for yderligere justeringer og muligvis yderligere ressourcer. 

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

Forløbet evalueres løbende henover det kommende skoleår både til lærermøderne og 
teammøderne.  
 
Ved skoleårets afslutning skal resultatet evalueres, og herefter vil der i det kommende skoleår ske 
ændringer og optimeringer. 

Hvem har ansvaret? Ledelsen har ansvaret for at evalueringen finder sted, og at der sker en løbende opfølgning. 

Foreløbig konklusion 
 
 
 
 

Vi har evalueret skoleåret 2013/2014 i lærertemaet sammen med ledelsen.  
 
Der skal fortsat være fokus på udeskolen og udeskoleundervisningen. Der er behov for en 
optimering, så der er sammenhæng mellem undervisningsformen og skolens værdier. 
 



 
 

Udeskoleundervisnings vigtighed er endnu engang italesat i lærerteamet og på pædagogiske møder. 
Dette er blevet italesat og diskuteret i forhold til skolens værdigrundlag. Der er ønske om en bus 
mere eller en større bus, flere buskørekort, længere udeskoledage og mere tid til fælles 
forberedelse. 
 
Mulige optimeringer i det kommende skoleår 
- En bus mere 
- Flere sammenhængende timer i skemaet 
- Flere kørekort 
- Udeskolekartotek 
 
 

 


