
Evaluering af skolens samlede undervisning 2015/2016 
      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 2015 og 2016 valgte at fortsætte med udeskole og 
udeskoleundervisning som indsatsområde. Da der indenfor dette område 
er mulighed for forbedring og derved skabe en sammenhæng mellem 
praksis og skolens værdier. 
 
Formålet er fortsat, at udeskoleundervisning optimeres.  
 

 
 

Hvad vil vi undersøge?  
 
 
 
 

Status før ændring  
 
Udeskole og udeundervisningen er en del af Udefriskolens koncept og værdigrundlag. Vi har i 
de to foregående år tilført ressourcer i form af mere tid, sparring samt indkøb af en ekstra bus. 



 
 
 
 
Hvordan er der skabt mulighed 
for udeskole og 
udeundervisning? 

 
 
 
 
 
 
Hvilke problemer er 
dominerende i denne form for 
undervisning? 
 
 

Da der stadig er behov for en opjustering fortsættes selvevalueringen indenfor dette område i  
skoleåret 2015/2016.  
 
 
 
I skoleårene 2013/2014 og 2014/2015 blev der skabt mulighed for udeskole og udeundervisning på 
følgende måde: 
 

• Der er givet ekstra timer til teamsamarbejde på opgaveoversigten, og derved skabt mulighed  
for tværfaglige udeskoleforløb. 
Der er flere fag-sammenhængende timer på skemaerne. 

• Der indkøbt endnu en bus, det betyder, at der er skabt en endnu bedre mulighed for,  
at grupperne kan tage på udeskole. 

 
 
Skoleåret 2015/16 
Udeskoleundervisnings vigtighed er endnu engang italesat i lærerteamet og på pædagogiske møder. 
Dette er blevet italesat og diskuteret i forhold til skolens værdigrundlag.  
 

• At det kræver et bredt udeskolekartotek, dette mangles til stadighed.  
• Der er sket en tilgang af nye medarbejdere pga. sygdom og barsel. 
• Fortsat mangel af det storekørekort, da der kun gives to kørekort pr. år.  
• Manglende mulighed indenfor skoletiden til erfaringsudveksling, dette gives der udtryk for blandt 

personalet. 
 
  

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

Vi italesætter stadig udeskole og dennes betydning for læring, og det bliver endnu mere aktuelt i år, 
da vi har stor tilgang af vikarer og nye medarbejdere.  
 

• Der er fortsat afsat timer i opgaveoversigten til teamsamarbejde omkring udeskole.  
• Forskellen fra de to foregående år er dog, at ledelsen i skemaplanlægningen har lagt 

timerne ind i skemaerne, så det er muligt at samarbejde med nærmeste kollega om de ”fælles” børn 
i skoletiden (8.00-15.00) 



• Vi fortsætter med udarbejdelse af udeskolekartoteket, og vil i dette skoleår have endnu mere 
fokus på dette område, da vi har mange nye medarbejdere, som også skal benytte 
udeskoleundervisning. 

• Udeskolekartoteket, her skal vi have hjælp udefra af Karen Barfod. Der er afsat mulighed for, 
at hun kommer og giver lærerene hjælp til årsplaner/emner. 

 
• Der har været ønske om et forventningsdokument fra ledelsen. Ledelsen har skriftlig gjort 

forventninger i et ”Forventnings - og delmåls dokument”.  
 

• Derudover er der afsat kursus midler til opgradering af ansatte, så der kan tilføres nye ideer. Disse  
kurser gælder ”gamle” og ”nye” ansatte.  

 
• Vi fortsætter med at give personalet det storekørekort. 

 
Herefter skal ledelsen opsætte nye mål, som kan tilgodese de udfordringer og mangler, som bliver 
observeret i dette skoleår.  

Klare forventninger til 
evalueringen af udeskole og 
udeundervisningen 

Udeskole og udeundervisningen skal optimeres, og skal evalueres løbende til personalemøder en 
gang pr. måned. Derudover skal der evalueres på teammøderne. 
 

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

Nærmere vi os et acceptabel mål i forhold til udeskole og udeskoleundervisning i forhold til 
værdigrundlaget og egne forventninger som ansat.  

Hvad viser resultatet indtil 
videre af vore undersøgelser? 

Resultatet viser, at der er sket forbedringer.  
• Grupperne har formået at komme mere på udeskole og samtidig implementeret 

udeundervisning i faglige timer på skolens nærområde. 
• Vi har i dette skoleår haft tre lærere på udeskolekursus, som først afsluttes i skoleåret 

2016/2017. De er vendt tilbage som stor viden, som de gerne deler ud af.  
 
 
 



Er der overensstemmelse 
mellem resultater og skolens 
forventning? 

Vi kan stadig forbedre udeskoleundervisningen, men vi kommer nærmere vore værdigrundlag og 
egne forventninger som ansat.  

Har der været behov for 
ændringer? 

Vi har ikke haft behov for ændringer, men er løbende blevet klar over hvilke ændringer, der skal 
”søsættes” i det kommende skoleår.  
I det kommende år oprettes et udeskole-fagudvalg, hvor alle ansatte skal være tilknyttet. Der gives 
en timepulje, så det er muligt på lige fod med andre fag at skabe en rød tråd med undskole-
undervisnings på alle alderstrin. Der vil fortsat være ekstra fokus på at udeskole-kartoteket 
optimeres endnu mere. 

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

• Vi har fortsat afsat flere økonomiske midler til nye kørekort.  
• Timer er afsat i opgaveoversigten. 
• Økonomiske ressourcer til kursusforløb i udeskole. 
• Skemalagte forberedelsestimer i skoletiden til teammøder.  
• Sparring og coaching af karen Barfod 

 
 

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

Forløbet evalueres løbende henover det kommende skoleår både til lærermøderne og 
teammøderne. Evalueringsudsagnene skal løbende tilføjes og opfølgningsplanen skal ligeledes 
justeres i takt med erfaringer. 
Det er meningen, at alle skal inddrages i dette evalueringsværktøj, og at alles kompetencer skal 
bruges.  

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

Foreløbig konklusion 
 
 
 
 
 
 

Der har gennem tre skoleår været fokus på udeskole og dennes undervisning.  
• Vi har skabt rum til et udeskole-fagudvalg, og dette værdsættes af lærerne.  
• Vi har skabt mulighed for efteruddannelse, og Karen Barfod har hjulpet lærerne med ideer til 

udeskole i deres årsplaner. Derudover har hun to gange afholdt udeskole-kursus for 
personalet . 

• Kørekortene skaber bedre mulighed for udeskole 
• Kartoteket og dennes mulighed er blevet bevidst hos brugerne, men mangler til stadighed 

kant.  
 



Vi fortsætter arbejdet med bevidstheden om udeskoleundervisningens betydning, og iværksætter 
en mere intensiv opmærksomhed, når der ankommer nye medarbejdere så udeskole-konceptet ikke 
forsvinder, når de ”gamle” kulturbærere forsvinder. Karen Barfod vil fortsat være tilknyttet 
Udefriskolen. 
 

 
 


