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BAGGRUND: NOGLE ELEVER GÅR TIL PRØVER 
 
Specialefterskoler har traditionelt været prøvefri. Men de senere år har prøver gjort 
deres indtog på specialefterskoler, således FP9 og FP10. 
 
På Sofie Rifbjerg Efterskole (SRE) har vi i 3-4 år arbejdet med afgangsprøver og haft 
gode resultater hermed. Som årene er gået har et stigende antal elever prøvet kræfter 
med prøver, det har haft et evolutionært præg. 
 
Så selvom specialefterskolernes målgrupper typisk er kognitivt mere udfordret samt 
mindre motiveret og minded end gennemsnittet på en ungdomsårgang har en mindre 
gruppe af vores efterskoleelever deltaget i helt ordinære afgangsprøver i dansk, 
matematik og engelsk. 
 
Vi er bevidste om, at en stor bevæggrund for at komme på en efterskole netop er 
lysten til det lærerige, givende ungdomsliv og fællesskab der opleves. 

FORMÅL: PRØVER TIL ALLE! 
 
Sofie Rifbjerg Efterskole (SRE) vil i den næste 2 års periode arbejde med PRØVER 
som pædagogisk udviklingsværktøj for hele elevgruppen. Det er eleverne, der 
kommer først, prøverne kommer i anden række, men er et relevant udviklingsværktøj: 
eleverne prøver PRØVER.  
 
Eleverne kommer i første række! Når (og i visse tilfælde, HVIS) vi laver prøver er det 
med afsæt i hvad der virker og er meningsfuldt for den enkelte elev. Det er aldrig 
hensynet til at: "Jamen, her på SRE har vi altså prøver - og dermed basta" - for det 
kommer ikke til at virke eller ske. 
 
Det har vist sig at løfte mange elever og give dem positive oplevelser, såvel fagligt 
som personligt. Eleverne får mulighed for at vise sig selv og omverden de 
færdigheder og kompetencer de har opnået. 
 
Prøver kan levere resultater på det personlige, sociale såvel som det faglige. 
 
PERSONLIGT 
Den gode oplevelse 
Turde præstere 
Selvtillid 
Selvværd 
Skabe positive forventninger 
 
SOCIALT 
Fællesskab 
Normaliserende 
Inklusion 
 
FAGLIGT 
Knivskarpe kompetencer 
Reelle kompetencer 
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Begribelighed (system, struktur, disciplin) 
Hanke op i sig selv (gøre sig parat) 
Mulighed for at SRE udtrykker sig præcist om elevens niveau i vores 
ELEVPROFILER. 
Vi skal både udtrykke TENDENS (god eller dårlig udvikling, stilstand/stagnation 
eller kraftig og positiv udvikling) men også ABSOLUT niveau (kan personen stave, 
læse, lydere osv.). 
 
Der vil være stor læring i det der ligger FØR en prøve, såvel som det der ligger 
EFTER en prøve. 
 

 
 
Øvelsen/eksperimentet med prøver handler ikke om at bestå, men om at FORSTÅ. 
 
Der ligger fra Sofie Rifbjerg Efterskoles side en bevidst ydmyghed i arbejdet med at 
udvikle prøver til alle. Det repræsenterer et eksperiment at lave prøver. Hvis det viser 
sig at leve positivt op til vores forventninger vil vi naturligvis arbejde videre i den ånd 
og med den metode. Skulle det modsatte vise sig, tager vi konsekvensen heraf og 
laver det anderledes i fremtiden. Vi er optimistiske, men ikke dogmatiske med prøver. 
 
Det vil i denne sammenhæng også implicere at arbejde med det svære, fx at tanker og 
følelser ved prøver kan bringe en elev helt hen mod kanten af hvad en elev tør. 
Således vil mange elever forhåbentligt efterfølgende sige: "jeg turde, det føles godt 
når jeg tør!". Det vil udvikle og stimulere elevernes robusthed. 
 
Prøverne vil være interne (endogene) og ikke eksterne (eksogene), de vil netop være 
tilpasset målgruppen og de specifikke elever på SRE. 
 

HVAD	KRÆVER	
DET?	

LÆRING	
EVALUERING	
REFLEKSION	
SAMTALE	

DANNELSESPARAT	
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EVNE	TIL	AT	BETRAGTE	SIG	SELV	(PRODUKT)	

MIDDEL	
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&	SOCIAL	
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Der er også et etisk element i at afholde prøver for alle: det må ikke blive et 
"jubelteater", hvor præstationen er uværdig, og hvor vi roser eller klapper af pligt 
efterfølgende. Det vil ikke være fremmende for elevernes selvforståelse. Vi skal være 
støttende, udfordrende, udviklende, anerkendende og værdige på én og samme 
tid! 
 
Derfor har vi ønsket om at udbrede muligheden for disse succesoplevelser til hele 
elevgruppen - og vigtigt at sige: tilpasset gruppen. 
 
Prøver vil foregå i tradtionelle boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Det vil 
også foregå i liniefagene: musik, metal, træ, krea, wellness, krea, idræt, natur. 
 
Prøver er en måde at prøve, måle, eller teste hvor eleven aktuelt 
(=dagsform/øjebliksbillede) er og dermed også lave systematisk opfølgning på hvad 
der virker og ikke virker for eleven.  
 
PS. Det kunne overvejes om det ville give mening at lave prøver til medarbejderne. 
Det kunne fremme autenciteten og indlevelsen overfor eleverne at lærerne bringer sig 
selv, deres fag og vaner i spil - det er jo just hvad eleverne bliver bedt om. 
Lærerprøverne kunne eventuelt kobles til GRUS (GRuppe-Udviklings-Samtalerne), 
se nedenfor. 

PRØVER DER GIVER SUCCES - IKKE DET MODSATTE 
Vanlige kritikpunkter af prøver kan være: 
 
Stresser det eleverne? Det er altid nervepirrende at blive målt, testet og vejet. Men det 
er også lærerigt, berigende og med mulighed for at styrke sig af på den faglige 
selvtilid. På SRE vil vi arbejde for at fordele opvejer ulemper. 
 
Presser det eleverne? Mange af vores elever har brug for omsorg, støtte og forståelse 
og ro. Men i den rette mængde og på det rette tidspunkt, kan det virke godt og 
fremmende for elevers mod og handlekraft. Vi vil lave prøverne i den gestalt. Vi vil 
udvikle, afvikle og evauere prøverne løbende. 
Bliver det teach to the test? Livets mangfoldighed og den livsduelighed som et 
efterskoleophold bibringer eleverne er vort adelsmærke. Det vil vi fortsat sikre og 
aldrig glemme. Det er ikke enten/eller, men både/og. 
 
Bliver fokus på det måbare, men ikke det vigtige? Det vigtige skal have prioritet over 
det målbare. Så fx hvis man på en efterskole lærer at acceptere sit eget personlige 
udgangspunkt og omgås andre mennesker positivt - kan det være vanskeligt 
kvantificérbart, hvorimod lix-tal i læsefærdigheder er målbart. Ergo: det sidste kan 
måles, men det førstnævnte må være det vigtigste. 
 
Trækker vi et normalitetsbegreb ned over hovedet på elever, som har brug for at blive 
rummet i stedet? Vi udtrykker et ligeværd ved at turde have den ambition at alle 
afholder prøver. Men selve prøveindholdet er ikke ordinært eller normalt, det er 
tilpasset vores elever og deres forskellige udgangspunkter. Det bliver normalt at gå til 
prøver, det bliver også normalt at alle prøves på forskellig vis. 
 
Afmonterer vi fokus på studieglæde og lysten til livslang læring? Mange elever er 
skoletrætte og fagligt usikre når de kommer til skolen. Vores kerneopgave er at give 
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lyst til læring og få skabt udvikling i hver enkelt elev, med udgangspunkt i netop de 
ressourcer og muligheder eleverne besidder. Vi skal sammen med eleven åbne døre 
og muligheder. 

RATIONALER: PRØVER BYGGER OP & BYGGER BROER 

Ligeværd: alle kan noget 
Vi tror på, at vi med prøver udtrykker ligeværd. Vi viser, at alle er værdige til at gå til 
eksamen - men på egne betingelser. Det kan være grobund for udvikling og 
udbytterigt. Ligeværdet ligger i processen - ikke i resultatet, eller en karakter. 

Inklusion: alle i samme båd 
Det er inkluderende at alle er med. Det giver holdfølelse og gruppefællesskab. Det er 
just i den ånd vi på SRE ønsker at introducere og udbrede vores brug af prøver. Vores 
hensigt er at give elever appetit på deltagelse og en ægte følelse af at være med. 

Forberedende: livet slutter ikke på SRE 
Der er blevet et øget fokus på karakterer i samfundet generelt. Vi ønsker at forberede 
vores elever på den samtid og de krav, der vitterligt findes i det omkringeliggende 
samfund. En specialefterskole er en del af samfundet og vi tager aktivt den opgave på 
os. Vi matcher samfundets krav, naturligvis med respekt for målgruppens kunnen. 
Den forståelse og hjælp der gives på en efterskole er ikke den samme udenfor, "i den 
virkelige verden", hvor elever kan lide nederlag. Vi skal have dette in mente i 
forbindelse med vores prøver. 

Selvtillid/selvværd: jeg kan faktisk godt! 
En af de største gaver vi kan give eleverne er, at de forlader SRE med rank ryg og 
oprejst pande. Altså at de har fået opbygget selvværd og selvtillid. Prøver kan være en 
vigtig med-ingrediens i denne ambition. Nuvel, det kan aldrig stå alene. Men det kan 
aktivt medvirke, når vi doserer og tilrettelægger det på rette måde. 

Afmystificere og fordomsfrihed: personlige udfordringer gi'r mening 
Med en analogi til den sportslige verden kunne vi måske sige, at ligesom vi har de 
olympiske lege og de para-olympiske lege har vi også prøver og para-prøver. Det er 
fremmende for fordomsfrihed og afmystificering, at vi ikke står tilbage for en såkaldt 
normal elevgruppe, eller efterskole. Vi tør være dem vi er, derfor navigerer vi 
kompetent og med stor naturlighed i feltet med indlæringsvanskeligheder og 
kognitive udfordringer. Vores prøver vil udtrykke vores stolthed og medfølelse til 
netop disse udfordrede elever. Vi går efter "personlige rekorder", ikke 
"verdensrekorder". 

Bløde mål - procenter og tal er ikke relevante 
Prøver har udvikling af vores målgruppe og elever for øje. Intet andet. Vi vil skabe 
højnet selvforståelse, livsmod, skolelyst og bedre læringsforudsætninger for hver 
enkelt. Prøver kan være med til at bane vejen herfor.  
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SKOLE-SYSTEMATIK: PERSONLIGE PRØVER, PLANER, 
PROGRESSION & PERSONALEDYNAMIK 

Koordineres med indholdsplaner 
Vi vælger at bruge prøver som en måde at udvikle vores arbejdsprocesser på. For 
tiden har vi årsplaner og indholdsplaner. Når vi nu går skridtene videre, og laver 
prøver i de klassiske fag (dansk, matematik og engelsk) samt liniefagene (musik, 
metal, træ, wellness, krea, idræt, natur) vil det fremtvinge pædagogiske og didaktiske 
overvejelser at udarbejde prøver, rationaler og lave systematisk feedback til eleverne 
herom. 

Diplomer - i alle fag 
Diplomer til eleverne i boglige fag og liniefag er en relevant kvittering og hører med 
til den reelle gennemførelse af fag, prøver og tilbagemelding. Derfor vil vi tilsikre, at 
der udarbejdes diplomer til eleverne efterfølgende. Det vil være med fokus på 
REALKOMPETENCER. 
 
Skolen har fire niveauer:  

1. FP9 
2. SRE 
3. Individuelle prøver 
4. Praktik 

Vi samler på gode oplevelser: fagligt og menneskeligt 
Vores elever har brug for at forlade skolen med succesoplevelser, både menneskeligt 
og fagligt. Vi er opmærksomme på at prøverne skal være netop gode oplevelser. Der 
er brug for en bevidst positiv tilgang. På SRE skal vi være gode til at støtte og gøre 
eleverne robuste. I mødet med verden efter 
 
Derfor er det også helt essentielt, at vi i vores metodik har en løbende forholden os til 
hvad vi gør, hvordan det bliver modtaget, hvordan det virker i praksis, og dermed 
også hvorledes vi eventuelt mere hensigtsmæssigt kunne indrette fremtidige prøver 
(se GANT-diagram "udvikling", "afvikling", "evaluering". 

Anerkendende undervisning 
Det interessante er hvad man KAN, ikke hvad man ikke kan. Det er et relevant credo i 
vort pædagogiske arbejde med eleverne. Vi anerkender vore elever. Det fremmer 
"robusthed" og indarbejder vores arbejde med "social tænkning". Netop robusthed og 
social tænkning er helt centrale for SRE. 

Overgange: "før" og "efter" SRE 
Sofie Rifbjerg Efterskoles evne til at skabe gode overgange peger i den rigtige 
retning. Alligevel vil vi også bestræbe os på at blive endnu mere dygtige på disse 
parametre. 
 
Vi skal være bedre til overgange: hvor kommer eleverne fra og hvor går de hen. 
Se også tilsynsrapport side 12-13: "Socialtilsynet anbefaler skolen at være proaktiv i 
forhold til de anbringende kommuner for at få en tidlig plan for hvad der videre skal 
ske med den unges forløb". 
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Vores vejledningssystem kan bedres. Det passer også med konklusionen fra vores 
tilsynsrapport af november 2017. 
 
Når eleverne forlade skolen/SRE vil det være godt, at vi er tiltagende opsøgende og 
endnu mere aktivt studievejledende end vi tidligere har været. 
 
Men det vi tillige betyde, at vi bør interessere os mere for hvilken historik og 
positiv/negativ erfaring i prøvemæssig forstand som eleven møder op med på skolen 
første dag de kommer. 

LIVSMODIG & DANNELSESPARAT 
Disse to ord er centrale for SRE. De flugter ligeledes perfekt med netop efterskolernes 
formål:  
folkelig oplysning,  
livsoplysning og  
demokratisk dannelse.  
 
Livsduelighed - er et credo for SRE i vores arbejde med eleverne.  
 
Det kan fx også være at arbejde med elevernes "frustration", som vi oplevede det i 
Tyskland ved vores vandland og jungleland udflugter. Der var læring, duelighed og 
dannelse på mange plan. 
 
Som Lars Geer Hammershøj fra DPU udtrykker det i sin bog om dannelse i 
uddannelsessystemet: 
 

"Dannelse må forstås som den tredje dimension af uddannelse, 
skriver Hammershøj. Den første dimension udgøres af viden, og den 
tilegnes gennem undervisningsprocessen. Den anden dimension 
består af evner i form af færdigheder, kvalifikationer eller 
kompetencer, og den drejer sig om at blive i stand til at gøre noget. 
Den tredje dimension er en »forholdelsesmåde«, og den består af 
almendannelse, dvs. den generelle måde, hvorpå man forholder sig 
som menneske til sig selv og til samfundet, og professionsdannelse, 
hvor man forholder sig professionelt i sit erhverv eller arbejde." 

 

FAGENE - DE HÅRDE OG DE BLØDE 
Boglige fag:  

• Dansk,  
• Matematik,  
• Engelsk 

 
Liniefag: 

1. Musik 
2. Metal 
3. Træ 
4. Wellness 
5. Krea 
6. Idræt 
7. Natur 
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 Eksempel på prøver 
lavet 

Rationale Double-loop 
læring 

Musik 3/4 rytme 
7/8 rytme 
PA-anlæg 
guitar/højttaler 

Udfyldes i 
fagteams 

Tages op på 
GRUS 

Metal Smøre cykelkæde ditto ditto 
Træ Save figur ud 

Skrue på 
ditto ditto 

Wellness Flette på 3-4 måder 
kunne farvesystemet 
på 1-10 skala 

ditto ditto 

Krea Tegne pølsemænd 
Male 
komplementærfarver 

ditto ditto 

Idræt Koncentration på tid 
Måle 

ditto ditto 

Natur Æble-brombær 
Luftgevær, pletskud 

ditto ditto 

  
 
Kommentar til faget Musik:  
Flere fag kan have deres egen indbyggede logik omkring, hvad der er meningsfulde 
prøver. Således er det krævende/svært at afholde prøver i musik, da mange 
egenskaber indenfor musikundervisningen er "enten-eller", dvs. enten så kan man, 
eller også kan man ikke. Det er som udgangspunkt ikke særligt opbyggende for 
eleverne - og vi skal finde en måde hvorpå vi kan tage højde herfor. 
 
Måske skulle man derfor differentiere det mellem de forskellige fag. Målet med 
musik har altid været at styrke elevernes selvværd og selvtillid. Det har været 
formålet uden prøver og eksamener - og intentionen er utvetydigt, at dette facet 
bibeholdes, selv under et system med prøver. 
 
Botræning: 
På SRE er selve botræningen en stor og vigtig del af "klargøringen" af eleverne. 
Derfor vil der også være prøver i selve botræningen.  
Således vil man kunne "booke en gæste-middag". Der vil tillige være delprøver, som 
fx klargøre et bord, indkøb, opskrifter, pyntning og så videre. 
Hvad angår valgfag er det ikke med i arbejdet her og nu. Men det kunne være at SRE 
om 1 eller 2 år finder det relevant på valgfagene også, og så vil vi forbeholde os 
denne mulighed åben. 
 
Men der er naturlige begrænsninger fx i fag som "pigeliv", "drengekalender", 
"livskundskab" mv. Her er der tale om dannende undervisning. 

 

Progression - for elever som går på SRE i flere år 
 
Det har tidligere været et diskussionspunkt, hvad et flerårigt efterskoleophold 
bibringer eleverne. Der er selvsagt mange rationaler af personlige og sociale forhold. 
Men der er tilmed også faglige rationaler og berettigelser med indførelse af prøver. 
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Derfor vil der i SREs brug af prøver for elever, der går på skolen mere end ét år, være 
en sund progression og/eller variation i udfordringerne og prøveformerne vi anvender 
på individniveau. 
 
 1. år 2. år 3. år 
Rationale Opbygning Mundtlig Skriftlig 
Metode Relationelle ting Skriftlig Mundtlig 

METODE 
 

  

ELEVER	

ELEVRÅD	

SKOLE	

LÆRERE	

FAGTEAMS	

FORÆLDRE	

ELEVER	der	prøver	
•  Viden	=	forstå	
•  Færdigheder	=	handle	
•  Forholde	sig	=	have	en	

mening/holdning	
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LFA-FRAMEWORK/metode 
 
Et LFA-FRAMEWORK er et logical framework approach. Det betyder, at der 
formuleres et Formål, som har et delmål, som har en markør, som leder til en aktivitet. 
 
Nedenfor tabellen følger et par linjer, som uddyber ovenstående tabel for skoleåret 
2018/2019. 
 
  

AKTIVITET 
 

 
MARKØR 

 
DELMÅL 

 
FORMÅL 

ELEVER 
 
 
 
ELEVRÅD 

Spørge hver 
enkelt elev via 
Viggo. 
 
Lave 
evaluerings-
proces med 
elevråd 

Øget selvtillid 
Færdighedstræning 
 
 
Brugbar feedback 

Dannelses-
parat 
 
 
Anerkendelse 

Robusthed & 
Social Tænk-
ning hos 
eleverne. 
Individuel 
udvikling 

FORÆLD
RE 

Sikre prøver 
drøftes 
løbende og 
S/H samtaler 

Involvering 
S/H samtaler 

Bedre dialog 
og 
samarbejde 
med hjem og 
forældre 

Stolthed/glæde 
 

LÆRERE MUS-samtaler 
 

Højnet systematik 
og didaktik 

Faglig 
bevidsthed 
 

Motivation, 
mestring, 
kvalitet 

FAGTEA
MS 
(ikke 
familietea
ms) 

Fremlæggelse 
på temamøde i 
april 2019. 

Kollegial sparring 
Faglige synergier 

Læring i 
teams 
Afholdelse af 
GRUS 

Fælles 
undervisning 

SKOLE Drøftelse på 
personalemøde 
januar 2018 og 
2019. 

Livsduelighed & 
Dannelsesparat 
Visionsunderstøtten
de 
Efterskole 

Kobling til 
MUS 
 
Speciale =  
"special-" 

Kvalitetsudvikli
ng 
Metode 
udvikling 
Holistisk skole 
qua prøvers 
væsen. 

 
 

Elever 
Vi ønsker overordnet styrke og højne elevernes udvikling ved at øge elevernes 
selvbevidsthed - gennem robusthed og sociale tænkning - og via arbejdet med prøver. 
Vi tror på styrkebaseret læring, derfor vil prøverne også være både praktisk og 
teoretiske - med henblik på at være maksimalt matchende og relevante for hver enkelt 
elev. 
Det vil være muligt, at efterskolerne agerer censorer for hinanden (efterskoler 
assisterer hinanden fx Waldemarsbo på SRE og vice versa). 
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Vores hensigt er dermed at gøre eleverne dannelsesparate og give dem mere 
anerkendelse. 
Vi skal øge elevernes selvtillid gennem færdighedstræning og øget samt brugbar feed-
back. 
Det vil også bidrage til øget inklusion. 
Vi vil spørge hver enkelt elev på Viggo. Vi vil også i samarbejde med skolens elevråd 
lave en relevant evalueringsproces. 

Forældre 
Vi tilstræber at skabe øget stolthed og glæde hos forældrene. 
Prøverne har til hensigt at skabe endnu bedre muligheder for dialog og samarbejde 
med forældre og hjem. 
I forbindelse med Skole/Hjem samtaler vil vi bruge samtaler omkring prøverne til at 
højne samarbejdet og kvaliteten af dialogen vedrørende hver enkelt elev. 

Lærere 
For lærere og pædagoger på SRE vil arbejdet med prøver give positive udviklinger 
hos skolens lærere også: det vil være motiverende for hver enkelt, det vil give en 
oplevelse af mestring, såvel personligt som på vegne af lærerens elever. Det vil øge 
den faglige bevidsthed og tilsikre en endnu bedre systematik og didaktik hos hver 
enkelt medarbejder. 
Gennem medarbejderudviklingssamtaler (MUS) vil der være en samlet opfølgning på 
og forholden sig til den faglige plan og udvikling for hver enkelt medarbejder. 

Fagteams 
For så vidt angår fagteams vil det give mulighed for fælles undervisning (fx i lærer-
par), styrkede samtaler og læring i teams samt på teammøder og endelig vil det blive 
adresseret på GRUS (gruppeudviklingssamtaler) for de pågældende fagteams. 
Kollegial sparring og faglige synergier vil blive naturlige og systematiserede, alt 
sammen for at sikre en til stadighed større udvikling hos hver enkelt elev. 
Konkret vil der blive lavet et temamøde i april 2019, hvor de relevante fagteams vil 
fremlægge resultater og reflektioner over netop de faglige opståede synergier. 
 

Skole 
Gennem systematisk brug af relevante prøver vil der blive tale om en mere 
sammentømret og holistisk efterskole. Vi forventer såvel kvalitetsudvikling og 
metodeudvikling som følge af denne faglige fælles bestræbelse. 
Den samlede effekt af MUS for SRE som helhed vil være aldeles 
visionsunderstøttende og dermed bidrage signifikant til elevernes individuelle 
udvikling, livsduelighed, dannelsesparathed med videre. På personalemøder i januar 
2018 og januar 2019, vil vi forholde os aktivt til om vi vitterligt har skabt den ønskede 
progression. 
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PRÆMIS 
Er der nogle præmisser vi lægger til grund som er værd at være eksplicitte om, så 
skrives de her: 
 

UDFORDRINGER 
Såfremt der er nogle praktiske, menneskelige eller organisatoriske udfordringer, som 
vi bør håndtere stærkt og proaktivt så skrives de her: 
 

ØNSKET FREMTID 
Hvad er det for en fremtid vi ønsker med vores prøver? Hvilket ideal stræber vi efter: 
kan vi udtrykke det me enkelte få ord eller sætninger, skrives det her: 
 

PROCES 
Liden tue kan vælte stort læs. Hvis der er nogle særlige risici eller faremomenter vi 
anticiperer, så skrives de her. 
 

ELEVRÅD  
Det er relevant og vigtigt at bruge og spørge elevrådet undervejs i arbejdet med 
prøver. Hvordan har det virket? Hvordan har det været? Hvad kan forbedres?  

2019 SEMINAR - En ny vision for SRE 
På skolens årlige seminar i 2019 vil det være meningsfuldt og på sin plads 
fåformuleret en ny vision. 
 
I 2019 er der klarhed over den bygningsmæssige fremtid. Derfor vil det være muligt 
og givetvis naturligt også på den baggrund at formulere en ny vision, som passer til 
skolens kommende og forandrede fysik. 
 
Det vil også være relevant sammen i medarbejdergruppen og bestyrelsen at formulere 
og nedskrive skolens MENNESKESYN & DANNELSESIDEAL.  
 
Et menneskesyn siger noget grundlæggende om hvordan vi begriber og betragter 
mennesker. Både på et individuelt plan og som et kollektivt produkt. Det forholder sig 
til eksistentielle tanker fx Cicero som sagde, at "det er menneskets opgave at blive 
menneske". Det forholder sig også til religiøse og spirituelle tanker. Det vil også 
kunne søge inspiration i FNs menneskerettigheder. Den danske grundlov. 
 
Et dannelsesideal forholder sig til normative spørgsmål som ligger forud for 
pædagogiske og didaktiske positioner. Hvordan balanceres tænkning og handling.  
 
Se også dette link om dannelse fra den store danske encyklopædi: 
 
http://denstoredanske.dk/Erhverv,_karriere_og_ledelse/Pædagogik_og_uddannelse/H
øjskoler_og_oplysningsforbund/dannelse 
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Ny vision, ny tag-line 
Det kunne også i samme ombæring at formulere en ny TAGLINE for skolen. Det 
kunne fx være SRE - dannelsesparat & livsmodig. Den nuværende hedder SRE - 
venner for livet. NB: der er stor tilslutning og begejstring for den aktuelle. Men vi 
holder muligheden åben, rent principielt. 
 
Resultat-evaluering af elever og lærere 
Hen mod slutningen af skoleårene 2018-2019 samt 2019-2020 laves der to styks 
resultat-evalueringer. Hvad er resultaterne af PRØVER? Nedenfor følger en række af 
spørgsmål som kunne være relevante af få afdækket. 

1. Har det virket efter hensigten/formålet? 
2. Hvad er de bedste ting prøverne har afstedkommet? 
3. Hvad er uheldige effekter, om nogle? 
4. Hvad har eleverne lært ved at arbejde med prøver? 
5. Hvad har lærere erfaret? 
6. Hvad har det betydet for fagteamsene? 
7. Hvordan har det påvirket SRE som skole? 

DEADLINES & VIGTIGE DATOER 
21. februar 2018 bestyrelsesmøde 
 
Vi vil være færdig med denne PLAN for selvevaluering inden vinterferien, 2018 
 
November/december 2018 (prøve 1) - terminsprøver 2017, 2018, 2019, 2020 
Maj/juni - eksamen 
 

Praktiske ting - det skal skemalægges hos lærere og fagteams 
 

• Forberedelse til MUS og prøver. 
• Skemalægning af prøveafholdelse. 
• Tidsallokering til fælles forberedelse. 
• Tidsallokering til kollegial supervision. 
• MUS/GRUS (GRuppe-Udviklings-Samtaler) 2019: idéudveksling og løbende 

fornyelse af fagteams, men også på tværs af fag. Afholdes af Dorte & Malene 
samlet med de pågældende fagteams. (Generelle aspekter kan tages op på et 
fælles pædagogisk møde.) 

 

Selvevaluering igen om 24 måneder - januar 2020 
Vi vil vurdere resultaterne af denne plan i januar 2020, jævnfør nedenstående 
(vedhæftede) GANT-diagram. 
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GANT DIAGRAM - se bilag 1 
 
Nedenfor følger en oversigt over vigtige leverancer og deadlines. 
 
 
 


