Evaluering af den samlede undervisning
På Iqra Privatskole

Formål
Det er en del af skolens formål, at skal modtage undervisning på er fagligt niveau på linje med
hvad der kræves af undervisning i folkeskolen (jf. skolens vedtægter §2 stk.2). I
evalueringsarbejdet på Iqra Privatskole er fokus rettet mod:
•
•
•

elevens udbytte af undervisningen
elevens trivsel og hele udvikling
undervisningens kvalitet og udvikling

Skolen følger Undervisningsministeriets Fælles Mål med undtagelse i Kristendomskundskab som
vi er fritaget for.
Lærerne udarbejder årsplaner til alle fag. Årsplanerne tager udgangspunkt i Fælles Mål og fremgår
af skolens hjemmeside under de enkelte klasser.
Evaluering
Iqra Privatskole evaluerer undervisningens effekt trinvis på følgende måde for at sikre at vores
undervisning lever op til vores formål:

•

Teamsamarbejde omkring den enkelte klasse, hvor bl.a. den målrettede indsat om de
enkelte elevers faglige og sociale udvikling samt evt. støtteforanstaltninger så som
specialundervisning drøftes. Evaluering er et fast punkt på dagsordenen til
Teamsamtalerne med lederen.

•

Teammøder: to årlige teammøder med deltagelse af skoleledelsen.

•

Skole-hjem-samarbejdet, det er en vigtig del af skolens evaluering af undervisning. Vi har
to faste årlige skole-hjem-samtaler, ved samtalerne evoleres elevens udbytte af
undervisning, såvel som det faglige og det sociale.

•

Elevsamtaler, med de enkelte elever.

•

Prøver, der foretages tre gange årligt på de forskellige klassetrin:

Skolen foretager standardiserede tests af eleverne fra 0. Til og med 7. Klasse. Bla. KTI-test
(kontrolleret tegneiagttagelse), IL-basis, OS prøver, ST-prøver, MG og andre standart prøver
fra Dansk Psykologisk Forlag.
Resten af klasserne har fået en test der er udarbejdet af klasselæreren, og den lærer de har til
de forskellige fag.

•

Lærernes egne tests: Som en del af den daglige undervisning udarbejder faglærerne
løbende tests.

•

Terminsprøver: For 8-9 klasser afholder vi terminsprøver.

•

Folkeskolens afgangsprøve: Vi følger folkeskolens afgangsprøve, og skolen
gennemsnitlige resultater offentliggøres på skolen hjemmeside. Se:
https://www.uvm.dk/Service/Statistik/Statistik-om-folkeskolen-og-frie-skoler/Statistik-omelever-i-folkeskolen-og-frie-skoler/Karakterer-i-grundskolen

•

Karakterblade: skriftlige meddelelser i form af karakterblade til forældrene om elevernes
standpunkter.

•

Tilsyn: tilsyn af en ekstern tilsynsførende er en vigtig del af skolens evaluering.
Tilsynsførende laver tilsyn med skolen en gang årligt, og der efter udarbejder en erklæring,
som kan ses på skolens hjemmeside.

Vurdering af skolens samlede undervisning.
Ud fra ovenstående beskrivelse af evalueringskulturen på Iqra Privatskole kan konkluderes, at den
til fulde lever op til de af ministeriet overordnede fastsatte tilsynskrav:
-

At undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
At forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Iqra Privatskole er et levende sted, hvor børn, og forældre og ansatte vil gøre deres ypperste for at
samskabe en skole og et levested, der grundlæggende er funderet i et menneskesyn, hvor alle har
samme værdi og betydning.
Uanset hvor i skoleforløbet barnet befinder sig, skal det opleve at være en del af et forpligtende
fællesskab, hvor tillid, tolerance, medbestemmelse og demokrati er nøgleord, og hvor ansvarlighed
og respekt for egne og fælles trufne beslutninger håndhæves.
Hele skolen evalueres og udvikles hele tiden i forhold til målsætningen af børn, forældre og
ansatte.
Med et karaktergennemsnit igennem de seneste par år blandt de bedste skoler, især viser CEPOS
analyse at undervisningseffekten på Iqra Privatskole er meget højt, og blandt de bedste skoler til at
løfte eleverne, det kan ses her:

http://cepos.dk/publikationer-projekter/undervisningseffekten/find-din-skoles-undervisningseffekt
Med det kan vi også konkludere at formelle mål opfyldt. Men skolen arbejder altid ud fra ”Al
undervisning kan altid blive bedre”
Skoleledelsen på Iqra Privatskole

