
Evaluering af skolens samlede undervisning 2014/2015 
                     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 2014 og 2015 valgte at fortsætte med udeskole og 
udeskoleundervisning som indsatsområde, da der er mulighed for 
forbedring og derved skabe en sammenhæng mellem praksis og skolens 
værdier. 
 

Hvad vil vi undersøge?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
I det foregående skoleår har vi fået øje på, at der skal skabes et endnu bedre udeskole-koncept.  
Vi observerede, at der skal ske flere ændringer, for at skabe et endnu bedre  
Udeskole-koncept, så undervisningen kan leve op til vores eget værdigrundlag.  
 
Ideer til optimering fra det foregående skoleår. 
- En bus mere 
- Flere sammenhængende timer i skemaet 
- Flere kørekort 
- Udeskole-kartotek 
 
 
 



 
Hvordan er der skabt mulighed 
for mere udeskole og 
udeundervisning? 

 
 
 
 
 
Hvilke problemer er 
dominerende i denne form for 
undervisning? 
 
 
 
 

 
Skoleåret 2014/2015 
Der er i et vist omfang skabt mulighed for timer efterfølgende hinanden i skemaerne i skoleåret 
2014/15, så der er tid til endnu mere udeskole og fordybelse. 
Der er givet ekstra timer til teamsamarbejde på opgaveoversigten, og derved skabt   
mulighed for tværfaglige udeskoleforløb. 
Der indkøbt endnu en bus, det betyder, at der er skabt en endnu bedre mulighed for at grupperne kan  
tage på udeskole.  
 
 
Skoleåret2014/2015 
Udeskole: 
Vi mangler stadig buskørekort, da der ofte er brug for to buschauffører til udeskole-turene,  
da børnene er for mange i grupperne til en bus.  
 
En yderligere udfordringer ses i et manglende kartotek over steder, hvor udeskole kan foregå,  
og hvad området kan bruges til med undervisning i fokus. Dette kartotek er også vigtig, fordi  
Udefriskolen løbende får nye medarbejdere, kartoteket vil øge antallet af udeskole dage betydeligt,  
da man ikke nødvendigvis hver gang selv skal opfinde udeskole.  
 
 
 
 
 
 
 
  

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

Skoleår 2014/15 
Der er indkøbt en skolebus mere. 
Der er udarbejdet skemaer med flere fagtimer efterfølgende hinanden, hvorved det er muligt at 
komme på udeskole. 
 
 

Klare forventninger til 
evalueringen af udeskole og 
udeundervisningen 

Udeskole og udeundervisningen skal optimeres, det er en klar forventning, og dette skal ske i 
samarbejder mellem medarbejdere og ledelsen. Evalueringen foregår på personalemøderne, hvor 
evaluering af den samlede undervisning er et punkt på dagsordenen.  
 
Disse tiltag evalueres også i slutningen af skoleåret 2014/2015. 
 



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

• Er der skabt rum til mere udeskole i form af flere timer efterfølgende hinanden i skemaerne? 
• Giver det mere tid til fordybelse? 
• Kan en ekstra bus give flere muligheder for mere udeskoleundervisning? 

 
Forventningen er, at der praktiseres mere udeskoleundervisning fremadrettet. 

Hvad viser resultatet indtil 
videre af vore undersøgelser? 

Vi har endnu ikke fået gang i kartoteket. Dvs. vil sige, at der er ophængt kort med nåle til at plotte 
steder/områder ind. Dette er ikke kommet i brug, men der er fortsat fokus på dette.  
 
Læreren er nu blevet mere opmærksomme på, at der er skabt mulighed for flere udeskole-ture i 
form af flere timer på skemaet samt en ekstra bus - men dette er endnu ikke optimalt.  
 
 

Er der overensstemmelse 
mellem resultater og skolens 
forventning? 

Der er endnu ikke overensstemmelse mellem forventningerne, og det som evalueringen viser. 

Har der været behov for 
ændringer? 

Der er behov for et endnu mere struktureret kartotek/kort. 
Endnu mere fokus på, at der skal bruges mere tid på teamsamarbejde, hvor udeskole og 
tværfaglighed er i fokus samt sparring i forhold til udeskole.  

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

En ekstra bus og flere timer er de tilførte ressourcer i dette skoleår. 
 
Der skal ses på andre muligheder, eks. mere struktureret teamsamarbejde og muligvis en udeskole-
temakoordinator samt en udeskole-coach. 

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

 
Forløbet evalueres løbende hen over 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 skal fortsættes med at have fokus på udeskolen og udeskoleundervisningen. Der er fortsat 
behov for en optimering, så denne del lever op til konceptet og skolens værdier.  
 
Der er indkøbt en ekstra bus og afsat flere timer på skemaet til teamsamarbejdet og udeskole, det 
har givet en mindre effekt, men den foreløbige konklusion er, at der fortsat skal ske en optimering. 



 
 
 

 
 


