
Evaluering af skolens samlede undervisning 2016/2017 
       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 2016 og 2017 valgte 
tyskundervisning som indsatsområde.  
 
Da der indenfor dette område er mulighed for at øge antallet af børn, som 
deltager i tyskundervisningen, har vi valgt dette som fokusområde i de 
kommende tre år. Der skal bruges tre år til denne evaluering for at kunne 
se resultatet af tiltaget.  
 

Hvad vil vi undersøge?  
 
 
 
 
 
 
 

Status før ændring  
 
Vi har på udefriskolen tidligere valgt, at det er op til forældrene i samarbejde med lærerene, at vælge 
om det enkelte barn skal have tyskundervisning.  
 
 
 
 



 
Hvordan er der skabt mulighed 
for obligatorisk 
tyskundervisning i 4. og 5. 
klasse? 
 
 
Hvilke problemer er 
dominerende i denne form for 
undervisning? 
 
 

 
Ledelsen har i samarbejde med lærerene besluttet, at denne obligatoriske tyskundervisning skal 
afprøves som en mulighed. Da der er alt for mange børn, som fravælger faget tysk. Vi har lagt faget tydk i 
skemaet for 4. og 5. klasse – Storegruppen. 
 
 
 
 
 
At få alle børn til at deltage i tyskundervisningen.  Der er en tendens til, at man ikke mener, at børn  
Kan lære tysk, hvis dansk og engelsk er svært. 
 
 
 
 
  

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

Vi italesætter overfor forældrene at tysk i 4. og 5. klasse er ”legetysk”, og det derfor er muligt for alle 
børn at deltage. Derudover bliver børn og forældre gjort bekendt med at tysksproget er vigtigt, og at 
det i de første år er et spørgsmål om at give børnene lyst til at tale sproget.   
 
Vi evaluere løbende på personalemøderne og teammøderne .  

Klare forventninger til 
evalueringen 
tyskundervisningen? 

At vi gennem dette tiltag og evalueringen får skabt en lyst hos flere børn til at vælge tysk i stedet for 
at fravælge faget.  
 

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

Der er i år besluttet, at vi i de kommende år skal have fokus på elevernes udbytte af 
tyskundervisningen, som allerede starter i 4. klasse. Udefriskolen har besluttet, at 
tyskundervisningen for første gang ikke kan frasiges i de to første år. Da vi ser tyskundervisningen i 
4. og 5 klasse som et fag, hvor der leges med sproget, og hvor det er muligt for alle at være en del af 
undervisningen.  
Fokus skal rettes mod, hvad det har af betydningen for elevernes valg eller fravalg af tysk fra 6. 
klasse. 
 



• Har denne obligatoriske tyskundervisning betydningen for elevernes valg eller fravalg af tysk 
fra 6. klasse? 

• Skabes der er en større procentdel, som vil vælge tysk fremover? 
 

Forventninger til dette tiltag er, at der skabes en forventning til, at alle har tyskundervisning, og at 
det skabes i de første år af tyskundervisningen.  
 

Hvad viser resultatet indtil 
videre af vore undersøgelser? 

Forår 2016/2017 
Vi har observeret, at alle børn i 4. og 5. klasse er glade for tysk, og finder det sjovt og spændende at 
deltage. Det er tysk, hvor alle kan være med.  
 
 

Er der overensstemmelse 
mellem resultater og skolens 
forventning? 

Vi håbede, at dette tiltage ville skabe en tryghed i forhold til sproget tysk, og vi mener allerede, at 
kunne se et positivt resultat.   
 
Forår 2016/2017 
Vi mener fortsat at kunne se positiv udvikling, da børnene er glade og deltagende i 
tyskundervisningen.  

Har der været behov for 
ændringer? 

Forår 2016/2017 
Vi har ikke lavet ændringer, men fortsætter med at tilbyde obligatorisk tysk undervisning i 4. og 5. 
klasse. 

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

Forår 2016/2017 
Vi har tilført timer til undervisningen, dvs. at der er tildelt ekstra timer, og derved ekstra 
økonomiske ressourcer.  

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

Forløbet evalueres løbende. Det vil dog overvejende være sproglærerene og gruppelærerene som 
deltager i denne evaluering, men alle vil løbende blive orienteret på lærermøderne og 
teammøderne.  
Evalueringsudsagnene skal løbende tilføjes og opfølgningsplanen skal ligeledes justeres i takt med 
erfaringer. 



 
Der vil blive evalueret på denne selvevaluering i skoleåret 2017/2018. 
 

Hvem har ansvaret? Sproglærerene og gruppelærerene har ansvaret for at evalueringen finder sted, og at der sker en 
løbende opfølgning. Skolelederen skal dog holdes orienteret i processen, da det er hos hende der 
skal gives yderligere ressourcer ved tiltag m.m.  

Foreløbig konklusion 
 
 
 
 
 
 

Forår 2016/2017 
Vi fortsætter med at tilbyde tyskundervisning til børnene i 4. og 5. klasse, og vil i de to kommende år 
følge udviklingen tæt, da det er her, vi vil kunne se, om den tidlige indsat skaber en tryghed ved 
faget, og om alle børn fortsætter med faget.   

 
 


