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Indledning 

Formål 
Det kvalitetssystem, som her præsenteres, er udviklet for at støtte sko-
ler og kommuner i udarbejdelsen af grundlaget for en kommunal kvali-
tetsrapport. Systemet bygger på, at lederne i samarbejde med lærerne 
tager ansvaret for at konkretisere de målsætninger, der er sat for skolen. 
 
Systemet er en ramme, som må tilpasses lokale vilkår. Det vil således 
være hensigtsmæssigt, at den enkelte kommune og lærernes lokale re-
præsentanter forud for systemets indførelse drøfter rammerne for dets 
implementering. 
 
Formålet med kvalitetssystemet er at understøtte lærernes faglige enga-
gement og dialog, samt skabe synlighed omkring skolernes daglige ar-
bejde, gennem et systematisk arbejde med målsætninger og evaluering. 
Kvalitetssystemet skal give kommunalbestyrelsen et veldokumenteret 
grundlag for at gå i dialog med skolen om dens virksomhed og om 
sammenhængen mellem målene for skolen og de midler, der stilles til 
rådighed. 
 
Systemet giver grundlag for, at den enkelte skole i dialog med kommu-
nen systematisk kan konkretisere og evaluere de mål, der i det enkelte år 
skal særligt fokus på. Et fokus, der kan skabe synlighed og forankring af 
målene i kommunen, men som også kan give lærerne en støtte i deres 
faglige dialog med ledelse og kollegaer – og en systematik, der samtidig 
kan understøtte arbejdet med de fastlagte mål, der ikke er særskilt fokus 
på. 
 
Systemets samspil mellem lærernes faglige engagement og dialogen med 
kommunen skal understøtte, at skolen anvender evaluering og den ind-
samlede dokumentation til at åbne sig for videre kvalitetsudvikling – i 
stedet for at lukke sig i et forsvar for egne resultater.  

Opbygning 
Systemet består af denne grundtekst samt bilagene A - C.  
 
Grundteksten indeholder to dele. Første del, som består af side 4-12, 
er en beskrivelse af baggrund og idégrundlag for systemet. Anden del 
af materialet, som består af side 13-26, er en gennemgang af processen 
og systemets enkelte faser – med forslag til, hvordan proceduren kon-
kret kan gribes an. 
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Bilag A – Årets gang – er en grafisk oversigt over, hvordan systemets 
faser griber ind i hinanden. Bilag B og C er det konkrete grundlag for 
dialogen mellem skole og kommune om skolens rammer og resultater. 
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Proceduren – en oversigt 

Skoleår 1  
  

Skolen udvælger 
fokuspunkter 

 
 
 
→ 

Skolen  
konkretiserer  
mål mv. 
 

 
 
 
→ 

Kommunen  
godkender mål 
mv. 

 
 
 
→ 

 

Skoleår 2 
 

Skolen  
indsamler  
dokumentation 
mv. 

 
 
 
→ 

Kommunen og 
skolen drøfter 
resultaterne 
 

 
 
Hvert skoleår skal det fastlægges: 
 

• hvilke af skolens mål, der skal rettes en særlig opmærksomhed 
mod det kommende år ved, 
- at det sættes på dagsorden på møder i (fag)team og i lærernes øv-

rige samarbejde, 
- at referater for møderne drøftes i pædagogisk råd, 
- at skoleledelsen træffer beslutning på baggrund af drøftelse med 

lærerne, sine egne observationer og sit overblik over de seneste 
års fokuspunkter.   
 

• hvordan disse mål kan konkretiseres og operationaliseres på 
skolen ved, 
- at der nedsættes mindre arbejdsgrupper bestående af de lærere, 

der hovedsageligt forestår undervisningen på de områder, som de 
enkelte fokuspunkter berører, 

- at hver arbejdsgruppe konkretiserer mål, opstiller indikatorer og 
udarbejder forslag til ansvarsfordeling og tidsplan for arbejdet 
med fokuspunktet – herunder, hvordan og i hvilket omfang sko-
leledelsen mv. skal understøtte arbejdet, 

- at skoleledelsen godkender de enkelte arbejdsgruppers plan. 
 

• hvordan skolens resultater for det kommende års fokuspunkter 
skal dokumenteres ved, 
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- at de enkelte arbejdsgrupper drøfter hensigtsmæssige evaluerings-
former for fokuspunktet, 

- at hver arbejdsgruppe præciserer, hvordan resultater fra de valgte 
evalueringsformer kan omsættes til pålidelig dokumentation 

- at skoleledelsen godkender arbejdsgruppernes evaluerings- og 
dokumentationsforslag. 

 
Hvert skoleår skal der ligeledes: 
 

• følges op på de beslutninger, der blev taget det foregående år 
ved,  
- at skoleledelsen drøfter den kommunale tilbagemelding med pæ-

dagogisk råd, 
- at skoleledelsen på baggrund af den kommunale tilbagemelding 

og drøftelserne i pædagogisk råd iværksætter de fornødne tiltag 
- at lærerne inddrager erfaringerne fra fokuspunktet i deres plan-

lægning. 
 

• udarbejdes den aftalte dokumentation for de igangværende  
fokuspunkter ved, 
- at de berørte lærere foretager den aftalte evaluering – og omsæt-

ter resultaterne til dokumentation, 
- at ledelsen undervejs drøfter arbejdet med lærerne. 

 
• foretages drøftelser mellem kommune og skoler om resultater og 

nødvendig opfølgning ved, 
- at ledelsen præsenterer skolens resultater og forslag til opfølgning 

for kommunen, 
- at kommune og ledelse drøfter skolens resultater og forslag til 

opfølgning samt skolens rammer og aktuelle situation, 
- at kommunen godkender skolens forslag til opfølgning. 

 
Opfølgning af det ene års resultater glider ind i det kommende års ar-
bejde med at synliggøre skolens indsats. Arbejdet med at drøfte, doku-
mentere og følge op glider ind i hinanden i en kontinuerlig proces, og 
kan derfor angives som et hjul. Bilag A illustrerer, hvordan skole og 
kommune løbende samarbejder om at synliggøre kvaliteten i den enkel-
te skoles arbejde. 
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Systemets anvendelsesområde  

Kompetencefordeling mellem stat, kommune og skole 
Kvalitetssystemet knytter sig til den kompetencefordeling mellem stat, 
kommune og skole, der er angivet i folkeskolelovens § 2. Bestemmelsen 
beskriver, hvordan folkeskolens styring bygger på, at kommunalbesty-
relsen inden for folkeskolelovens bestemmelser fastsætter de overord-
nede rammer for skolernes virksomhed, mens udfyldningen af disse 
rammer og detailkompetencen ligger hos den enkelte skole.  

Fælles Mål 
Den enkelte skole må i sit arbejde med målsætninger tage afsæt i folke-
skolens formål, Fælles Mål og eventuelt lokalt besluttede mål. Dette 
materiale er sin struktur tilpasset den inddeling af fagområder, som fin-
des i Fælles Mål (se www.faellesmaal.uvm.dk). I sin anvendelse af mate-
rialet må skolen vurdere, om der er lokale målsætninger, som ikke knyt-
ter sig til Fælles Mål – og indarbejde disse mål.  
 
Fælles Mål relaterer sig til elevernes udbytte af undervisningen. Skolens 
kvalitet bliver imidlertid også oplevet i forhold til samarbejdet med 
hjemmene, andre institutioner og de øvrige omgivelser. I systemet er 
der derfor en særskilt kategori til dette område. 
 
Fælles Mål med trin- og slutmål er pejlemærker for lærerne i deres plan-
lægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen. Det er dog 
hverken muligt eller hensigtsmæssigt, at skolen på samme tid udarbej-
der dokumentation for sine resultater i forhold til samtlige trinmål (ale-
ne i dansk er der over 150 trinmål).  

Kommunale mål og tilsyn 
Hvis det fra central eller kommunal side er besluttet, at der i et bestemt 
år skal samles oplysninger om udvalgte fag/emner, eller at der skal ret-
tes særlig opmærksomhed på integration e.l., er den enkelte skole i sin 
udvælgelse af fokuspunkter og målfastsættelse bundet heraf. Det er den 
enkelte skole, som har ansvaret for, at de fornødne oplysninger tilveje-
bringes. 
 
En række kommuner har haft indsatsområder om fx team- og holddan-
nelse og andre forhold, der omhandler undervisningens organisering. I 
dette system er der lagt vægt på, at dialogen mellem skole og kommune 
i videst muligt omfang tager afsæt i skolens opgaveløsning i forhold til 
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fastlagte mål for skolen. Skolens valg af organisering mv. er pædagogi-
ske midler til at nå målene. Det er relevant for den enkelte skole at ar-
bejde med dette, men det er målene og ikke midlerne, der er i fokus i 
dette system.  
 
Drøftelser mellem kommune og skole om midler vil i dette system pri-
mært finde sted i forbindelse med opfølgning på et fokuspunkt. Hvis 
skolen fx i sit forslag til opfølgning på nogle givne resultater er mere 
ambitiøse, end kommunen finder, at de lokale forhold tillader, må skole 
og kommune drøfte, hvordan målene og indsatsen kan justeres i for-
hold til hinanden. 
 
Kvalitetssystemet er kendetegnet ved, at hver enkelt skole over for 
kommunalbestyrelsen:  
- Konkretiserer de mål, der skal fokuseres på i perioden. 
- Fastlægger opgaver og ansvarsfordeling. 
- Skaber synlighed og forankring i forhold til målene. 
- Anvender metoder og procedurer, der kan tilvejebringe et dæk-

kende og pålideligt dokumentationsgrundlag. 
- Sikrer opfølgning på baggrund af dialog med kommunalbestyrel-

sen om resultaterne. 
 
Kvalitetssystemet skal kunne belyse følgende: 
- Skolens faglige og pædagogiske ansvar.  
- Skolens arbejde med de valgte fokuspunkter. 
- Resultaterne af arbejdet med pågældende fokuspunkter. 
- Skolens opfølgning på arbejdet/problemstillingen. 
 
Kvalitetssystemet skal derfor være: 
- Løbende, dvs. der skal hele tiden være flere fokuspunk-

ter. 
- Systematisk, dvs. led i en overordnet plan for skolen. 
- Resultatvurderende, hvilket bl.a. indebærer evaluerbare mål. 
- Udviklingsskabende. 
- Synligt, dvs. et anliggende for hele skolen. 

Lærerne og de øvrige personalegrupper 
Lærerne er den eneste personalegruppe, der er nævnt eksplicit i dette 
materiale. Lærerne og børnehaveklasselederne har ansvaret for under-
visningen. De fleste steder, hvor begrebet ”lærer” er anvendt, burde der 
derfor formelt stå ”lærer og børnehaveklasseleder”. Det er udelukkende 
af hensyn til læsbarheden, at dette er undladt.  
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Den enkelte skole må i sin anvendelse af materialet vurdere, i hvilket 
omfang andre personalegrupper skal inddrages. Ønsker skolen fx at 
arbejde med målsætninger for SFO, er det personalet her, som må kon-
kretisere mål mv. Skolens pædagogiske indsats koordineres i pædago-
gisk råd, som omfatter hele det pædagogiske personale. 
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Kvalitet – et fælles ansvar 

Dialog mellem kommune og skole  
– en forudsætning for udvikling 
Kommunerne har ifølge folkeskoleloven det overordnede ansvar for 
skolernes kvalitet. Hensigten med kvalitetssystemet er at skabe grundlag 
for den forståelse og dialog, som må være mellem skole og kommune 
om skolens udvikling. Den systematiske opsamling giver et grundlag for 
at drøfte, hvordan skolens og de enkelte læreres mulighed for at skabe 
god undervisning kan forbedres. Kvalitetssystemet skal også sikre en 
sammenhæng mellem mål og midler. En dialog om opfyldelsen af de 
fastlagte målsætninger forudsætter en afklaring af, om skolen kan over-
holde de centralt og kommunalt fastsatte bestemmelser for undervis-
ningen. 
Forudsætningen for denne dialog er, at kommunen har indsigt i skolens 
arbejde. Det får kommunen dels via en række konkrete data, sammen-
holdt med skolelederens vurdering af en række faktorer, der har betyd-
ning for undervisningen; dels gennem en dialog om skolens og under-
visningens kvalitet i henhold til de fastlagte mål. 
 

 
Jo flere beslutninger den enkelte skole og den enkelte lærer selv kan 
foretage omkring undervisningen, jo større bliver ansvarligheden, flek-
sibiliteten og kreativiteten, og dermed elevernes resultater. Derfor skal 
det være den enkelte skole og skolens professionelle lærere, der beslut-

Tradition for at 
uddannelsessystemer er

“vidensfattige”

Fremtidens
uddannelsessystemer skal være

“vidensrige”

Central
forskrift

Professionel og faglig
vurdering på skolerne

Oplyst og faglig
vurdering

Oplyst
forskrift

Uoplyst faglig
vurdering

Uoplyst forskrift, 
lærerne implementerer

læseplaner
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ter, hvordan de givne rammer skal udfyldes – hvordan målene nås, og 
undervisningen tilrettelægges. Det illustrerer OECD med ovenstående 
model1.  
At en skole er vidensrig betyder bl.a., at den har nogle veluddannede 
lærere, der er fagligt og didaktisk kompetente. Men det betyder også, at 
skolen har viden om elevernes læring, hvilket udbytte de enkelte elever 
har af undervisningen, og i hvilket omfang opstillede mål indfris. En 
systematisk evaluering er således en grundlæggende forudsætning for, at 
skolen og den enkelte lærer kan træffe selvstændige beslutninger på et 
kvalificeret grundlag.  
 
Skolen er imidlertid ikke en isoleret ø. Dens rammer fastlægges på 
kommunalt niveau. En forudsætning for, at kommunen har et sagligt 
fundament til at fastlægge disse rammer, er, at skolen er villig til at dele 
sin store viden om undervisningen, eleverne og skolen med kommu-
nen. Dette kvalitetssystem bygger på, at skole og kommune har en fæl-
les interesse i at understøtte en åben og vidensrig dialog om skolens 
forudsætninger og resultater.  

                                                 
1 OECD fremhæver, at vidensmængden på den enkelte skole og hos den enkelte 
lærer, sammen med lærernes mulighed for at træffe egne beslutninger og tage 
professionelt ansvar, spiller en afgørende rolle for elevernes udbytte af undervis-
ningen. Lærerne skal være fagligt oplyste, og skolen skal kunne foretage en selv-
stændig faglig vurdering af undervisningen. 
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Skolens udvælgelse af fokuspunkter 

Dialog om mål 
Forud for selve opstillingen af fokuspunkter skal der foregå en grundig 
debat blandt skolens medarbejdere om såvel fokuspunkter som mål. 
Det sker gennem diskussioner i team og på møder i pædagogisk råd. 
Fokuspunkterne skal relatere sig til de mål, der allerede er opstillet for 
skolen. Fokuspunkterne vælges med udgangspunkt i de områder, hvor 
skolen oplever et behov for at se på undervisningen og dens resultater, 
samt hvor man ønsker synlighed om arbejdet eller fornyet dokumenta-
tion for resultaterne. 
 
I rammen, der afslutter dette afsnit, er det skitseret, hvordan den enkel-
te skole kan gribe proceduren an med afsæt i drøftelser i skolens 
(fag)team, men den enkelte skole må drøfte, hvordan arbejdet skal kon-
kretiseres. Det afgørende er, at alle skolens lærere deltager i den indle-
dende diskussion, da arbejdet med fokuspunkterne er et fælles anlig-
gende for hele skolen. 

Faglige kategorier 
Faghæfterne med Fælles Mål er inddelt i kategorierne humanistiske fag, 
naturfag, praktisk-musiske fag og andre områder. Kundskaber, færdig-
heder, arbejdsmetoder og udtryksformer er alt sammen en del af faglig-
heden.  
 
Fagligheden er en forudsætning for en personlig alsidig udvikling, hvor 
eleverne kan tage stilling og handle. Derfor er elevernes personlige alsi-
dige udvikling en væsentlig del af hvert enkelt fag og må indgå i drøftel-
serne af udvælgelse af fokuspunkter i de enkelte fagområder, ligesom 
dette aspekt må medtænkes i den konkrete målsætning og det videre 
arbejde med fokuspunkterne. I forbindelse med lovjusteringen fra au-
gust 2002 blev kommunerne forpligtet til at beskrive undervisningens 
fremme af elevernes alsidige personlige udvikling. Hensigten var at få 
sat ord på denne del af den enkelte skoles virksomhed.  
 
Hvad angår kategorien, der omhandler skolens samarbejde med hjem-
mene og omgivelserne, er det ikke muligt at udlede nogle centralt fast-
lagte områder. De beskrevne områder er eksempler, som den enkelte 
skole må supplere i forhold til egne behov. Mens der er opstillet mål for 
fagene, vil fokuspunkterne inden for dette område relatere sig til en op-
levet kvalitet af eksempelvis skole-hjem-samarbejdet. 
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En del af folkeskolens opgave er arbejdet med elevernes arbejdsmiljø. 
Kategorien øvrige emner er derfor i skemaet suppleret med emnerne 
mobning og trivsel. Det kan suppleres med lokale problemstillinger. 
 
Som beskrevet er det hverken muligt eller hensigtsmæssigt at udarbejde 
dokumentation for de utallige mål, der er angivet. Hvert år sætter sko-
len derfor fokus på et område inden for hver af følgende kategorier.  
 
Humanistiske 
fag 

Naturfag Praktisk- 
musiske fag 

Øvrige områder  
 

Skole, hjem og  
omgivelser 

Dansk 
Kristendom 
Historie 
Samfundsfag 
Fremmedsprog 

Matematik  
Natur/teknik  
Geografi 
Biologi 
Fysik/kemi 

Idræt 
Musik 
Billedkunst 
Håndarbejde 
Sløjd 
Hjemkundskab 

Bh.klassen 
Modersmålsuv.  
Færdselslære 
Uddannelsesorient. 
Sundhed & seksu-
alundervisning 
Mobning 
Trivsel 

Skole/hjem-samarb. 
Børnehave – skole 
Skole – ungdoms-
udd.  
Skole – fritid 
Skolen i lokalsamf. 
 

 
Skolen bør over en årrække udvælge fokuspunkter, så alle områder in-
den for de enkelte kategorier bliver dækket. Tidligere års fokuspunkter 
indgår som en naturlig del af skolens arbejde. 
 
Når fokuspunkterne er valgt, følger arbejdet med at konkretisere mål og 
strategier for arbejdet. Derudover skal der være klare rammer for an-
svarsfordeling, tidsperspektiv, metode og opfølgning. 
 
Udvælgelsen af de fem fokuspunkter skal involvere alle lærere på sko-
len, så skolen som helhed føler medejerskab til arbejdet. Den mere de-
taljerede beskrivelse af arbejdet udarbejdes af en mindre gruppe, bestå-
ende af såvel ledelsen som et par af skolens lærere. Denne gruppe fun-
gerer som tovholdere i arbejdet med fokuspunkterne og er ansvarlig for 
processen.  

Processen med udvælgelse af fokuspunkter kan fx foregå 
således: 
1. Skoleledelsen udsender i august en oversigt til lærerne over fokus-

punkter, der har været valgt inden for de enkelte kategorier i de se-
neste fem år. 

2. Skoleledelsen tolker skole- og kommunalbestyrelsens forventnin-
ger og opfølgning på sidste års fokuspunkter til konkrete mål for 
skolen. 
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3. De enkelte team har på deres møde i september ”udvælgelse af fo-
kuspunkter” på dagsordenen. Teamet vurderer, hvor de inden for 
deres fagområde ser et aktuelt behov for en fælles systematisk viden 
eller et behov for særlig synlighed. 

4. Pædagogisk råd udvælger i oktober på baggrund af referater fra 
teamene forslag til fokuspunkter inden for hver af de fem kategorier. 

5. Ledelsen træffer beslutning om skolens valg af næste års fokus-
punkter på baggrund af drøftelserne i pædagogisk råd, egne observa-
tioner og oplevelse af behov samt sit overblik over de områder, der 
er blevet dækket gennem de seneste års valgte fokuspunkter. 

6. Ledelsen nedsætter for hvert af de fem fokuspunkter en mindre 
arbejdsgruppe bestående af en repræsentant fra ledelsen og lærere, 
hvis undervisning knytter sig til punktet. Arbejdsgruppen har til op-
gave at konkretisere mål for punktet og opstille en handleplan for 
arbejdet. 

7. Ledelsen kommunikerer tydeligt ud blandt lærerne, hvordan ansvar 
og beføjelser for arbejdet med fokuspunkter er fordelt. 
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Fastlæggelse af mål og metode 

Opstilling af mål 
For hvert fokuspunkt skal der konkretiseres mål, der er så præcise, at 
det er muligt at evaluere dem senere. Folkeskolens trin- og slutmål er 
søgt formuleret, så de giver et klart og tydeligt billede af målet med un-
dervisningen på de enkelte fagområder. I forhold til opstillingen af mål 
må man allerede i formuleringen af målene kunne forestille sig, hvordan 
man kan se, at målene er nået. Det betyder, at opstillingen af mål er tæt 
knyttet til valg af indikatorer og evalueringsmetode. 
 
Indikatorer eller tegn viser, hvordan det går undervejs i processen, og 
sikrer, at man holder kursen frem mod de mål, der er sat. Indikatorerne 
skal derfor relatere sig til målene. Indikatorerne er ét af lærernes vigtig-
ste arbejdsredskaber. Lærerne ser hele tiden efter indikatorer på, at ele-
verne eksempelvis har forstået opgaven og har greb om metoden. I 
kvalitetssystemet bruges iagttagelsen af indikatorer som en bevidst stra-
tegi. 
 
Indikatorer skal både være kvantitative og kvalitative, der skal altså både 
være indikatorer, der går på resultatet og på processen i arbejdet. Indi-
katorerne skal i perioden, hvor der arbejdes med fokuspunktet, give 
afsæt til, at lærerne og ledelsen kan drøfte, om de valgte metoder og 
strategier vil føre frem mod målet. 

Dokumentation og metode 
Kvalitetssystemet skal kunne dokumentere, at skolen lever op til de 
centralt fastsatte krav og mål inden for de rammer, der er sat. Doku-
mentation har både et eksternt og et internt sigte. Det eksterne retter 
sig imod kommunalbestyrelsen. Kvalitetssystemet skal her bidrage med 
dokumentation for skolens kvalitet. Internt skal dokumentationen syn-
liggøre, hvordan skolen arbejder med at udvikle sin praksis. Kvalitetssy-
stemet har således også et læringsperspektiv, ikke mindst i den kollegia-
le refleksion. Resultaterne kan desuden anvendes i dialogen med elever 
og forældre. 
 
Arbejdet med kvalitetssystemet tager udgangspunkt i de eksisterende 
erfaringer med dokumentation og metode, man har på skolen. Men 
skolen bør over en årrække benytte forskellige metoder til at dokumen-
tere resultaterne af indsatsen.  
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Det skal være klart på skolen, hvordan den indsamlede dokumentation 
bruges, så der ikke senere opstår usikkerhed om, hvad der skal ske med 
materialet. Der er mange måder at indsamle dokumentation på. Nogle 
værktøjer anvendes til målinger og registreringer, mens andre har et 
langt bredere sigte.  
 
Ligesom skolen over for kommunen konkretiserer de mål, der skal sæt-
tes fokus på, skal skolen også klargøre, hvilke evalueringsredskaber og 
metoder der tænkes valgt i forhold til de enkelte fokuspunkter. Det er 
ikke et værdifrit valg at vælge evalueringsredskaber- og metoder. Ingen 
evaluering er i stand til at indfange hele virkeligheden på én gang. I sit 
valg af metode må skolen derfor vurdere, hvilke der bedst honorerer 
formålet med evalueringen.  
 
Evalueringsfagligt skelnes der mellem summativ og formativ evaluering. 
Summative evalueringsformer er fx test, prøver og spørgeark, mens 
formative fx er logbog, diagnostiske test og samtaler. Den summative 
har fokus på resultater, mens den formative har et lærings- og udvik-
lingssigte. Den summative ser eleven som objekt for undervisningens 
mål – mens den formative i højere grad lægger op til refleksion med 
eleven om, hvordan undervisningen bedst kan understøtte dennes be-
hov. I praksis vil man dog ofte benytte begge former for evalueringer 
sammen eller hver for sig. 
 
Det centrale i evalueringen af fokuspunkterne er, at den tilvejebringer et 
dækkende og pålideligt dokumentationsgrundlag for skolen og lærerne 
til brug for undervisningen samt for dialogen med kommunen. 
 

Processen med opstilling af mål og konkretisering af  
dokumentation og metode kan fx foregå således: 
 

1. Arbejdsgrupperne konkretiserer i oktober-november deres fo-
kuspunkt for det kommende skoleår til konkrete læringsmål for 
de respektive elevgrupper. 

2. Arbejdsgrupperne laver i november-december en tidsplan for 
arbejdet med fokuspunktet i det kommende år. Tidsplanen be-
skriver, hvornår i perioden der er særligt behov for ledelsens 
sparring mv. Tidsplanen indeholder endvidere indikatorer for ar-
bejdet – som fx processen er på rette spor, når…, eller når eleverne 
handler på følgende måde, er det tegn på… 



                     

 18 

3. Arbejdsgrupperne drøfter i december de konkretiserede mål, 
indikatorer m.m. med alle lærere, der forventes at være involveret 
i undervisning, der berører de valgte fokuspunkter i det kom-
mende skoleår. Evalueringsmetoder mv. drøftes. 

4. Arbejdsgrupperne udarbejder i januar, på baggrund af drøftelser 
i pædagogisk råd, forslag til evalueringsmetoder for de enkelte 
fokuspunkter og beskriver, hvordan resultater fra de valgte eva-
lueringsformer kan omsættes til pålidelig dokumentation. 

5. Ledelsen vurderer, om der er de nødvendige evalueringsfaglige 
kompetencer blandt lærere og ledelse til de foreslåede evalue-
ringsformer – og om de valgte evalueringsformer for de enkelte 
fokuspunkter vil kunne bidrage med den nødvendige dokumen-
tation. 

6. Ledelsen træffer beslutning om evalueringsmetoder mv. og ud-
fylder på denne baggrund de fire øverster felter i dialogskema 2 
for hvert af de valgte fokuspunkter.  

7. Skolebestyrelsen drøfter skolens valg af fokuspunkter og mål-
sætninger. Bestyrelserne tager stilling til, om målene er operatio-
nelle og realistiske – og om fokuspunkterne afspejler de centrale 
og lokale målsætninger. 

8. Ledelsen regulerer dialogskema 2 efter de beslutninger, der er 
truffet i skolebestyrelsen. 

9. Kommunalbestyrelsen drøfter og godkender målene efter en 
vurdering om: 

a. områderne er dækkende for skolens aktiviteter 
b. de foreslåede metoder og procedurer kan tilvejebringe et 

dækkende og pålideligt dokumentationsgrundlag 
c. fokuspunkter og målsætninger er realistiske 
d. indsatsen kræver særlig resursetilførelse e.l. 

10. Skoleledelsen regulerer i dialog med de ansvarlige arbejdsgrup-
per de konkrete mål og handlinger for arbejdet med fokuspunk-
terne efter de beslutninger, der er truffet i skole- og kommunal-
bestyrelsen. 

11. Arbejdsgrupperne konkretiserer deres arbejde med fokuspunk-
terne i forhold til de nødvendige reguleringer.  
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Det ligger uden for dette materiales rammer at beskrive og konkretisere 
mulige evalueringsformer. Skolerne kan med fordel søge inspiration i 
fx: 
• Lars Peter Bech Kjeldsen m.fl.: Teamets arbejde med evaluering og kvali-

tetsudvikling af undervisningen. Kroghs Forlag, 2005. 
• Kirsten Rasmussen og Hanne Joensen: Fælles Mål i børnehøjde. Alinea, 

2005. 
• Michael Andersen: Intern evaluering af undervisningen. Gyldendal, 2004. 
• Claus Madsen: Portefoliopædagogik. Dafolo, 2004. 
• Kristine Fooken Jensen m.fl.: Målcirkler - kopimappe m/cd. Dafolo, 

2005. 
• Signe Holm-Larsen m.fl.: Hverdagsevaluering. Krogh Forlag, 2004. 
• Danmarks Evalueringsinstitut: Nøgler til forandring. EVA, 2001. 
• Kvalitet – Inspiration – Faglighed.  www.kif.emu.dk  
 
  

http://www.kif.emu.dk/
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Arbejdet med fokuspunkterne 

Opgave- og ansvarsfordeling 
Når skolens fokuspunkter er behandlet i skole- og kommunalbestyrelse 
i marts, fastlægger skolen sin endelige ansvarsfordeling for arbejdet med 
fokuspunkterne.  
 
Dette sker som en del af den øvrige opgave- og fagfordeling. Undervis-
ningen i de områder, som det pågældende år er udvalgt som fokuspunk-
ter, adskiller sig ikke i form og indhold fra skolens øvrige undervisning. 
Områderne er valgt som fokuspunkter, fordi det er vurderet, at der er 
behov for en særlig belysning af undervisningen og dens resultater på 
området.  
 
Hensigten med fokuspunkterne er at belyse skolens arbejde på området 
– ikke at præstere en særlig løsrevet indsats det pågældende år. 
 
De områder, der er valgt som fokuspunkter, skal ikke tildeles særlige 
resurser e.l. Ledelsen og de enkelte lærere må være opmærksomme på, 
at arbejdet med de valgte fokuspunkter ikke sker på bekostning af ar-
bejdet med skolens øvrige områder.  
 
Lærerne forbereder, gennemfører, evaluerer og følger op på al deres 
undervisning. Lidt firkantet kan man måske sige, at eleverne ikke i deres 
daglige undervisning bør kunne skelne mellem den undervisning, der 
knytter sig til et af årets fokuspunkter og den, som ikke knytter sig til et 
fokuspunkt.  
 
Forskellen fra skolens øvrige undervisning ligger hovedsageligt i, at læ-
rerne inden for de områder må tilpasse undervisningen til tidsplanen og 
bruge de valgte indikatorer og evalueringsformer, som den besluttede 
systematik på området forudsætter.  

Sparring med ledelsen 
Ledelsen følger arbejdet med fokuspunkterne og drøfter undervejs med 
lærerne, hvordan målene indfris. Ledelsen har fokus på disse områder 
ikke mindst i forhold til, at den aftalte dokumentation til kommunen 
bliver tilvejebragt.  
 



                     

 21

Arbejdet med de valgte fokuspunkter sker efter den besluttede systema-
tik, men ledelsens sparring mv. i forhold til skolens øvrige undervisning 
kan ikke nedtones pga. arbejdet med fokuspunkterne. 
 

Fremskaffelse af dokumentation for fokuspunkterne kan 
fx foregå således: 

1. Lærerne tager i deres planlægning af årets arbejde i juni - august 
afsæt i den tidsplan mv., der er opstillet for fokuspunkterne. 

2. Skoleledelsen sikrer i forbindelse med tilrettelæggelsen af det 
kommende års arbejde, at der er de resurser og informationer, 
der er nødvendige for lærernes arbejde og overvågning af de en-
kelte fokuspunkter. 

3. Lærerne koordinerer deres arbejde og benytter de besluttede 
evalueringsformer i undervisningen. 

4. Skoleledelsen er i dialog med de ansvarlige lærere om fremdrift 
og resultater i arbejdet. Minimum to gange i forløbet gøres sta-
tus over, hvordan undervisningen forløber i relation til de be-
sluttede indikatorer. 

5. Skoleledelsen iværksætter om nødvendigt handlinger for at 
indsamle de planlagte data til dokumentationen og til løbende 
forbedringer af processen. 

6. Lærerne udarbejder på baggrund af deres evalueringsdata den 
aftalte dokumentation. 

7. Lærerne analyserer deres resultater og fremlægger dem sammen 
med forslag til opfølgning for pædagogisk råd, der foretager en 
drøftelse af resultater og opfølgning. 

8. Skoleledelsen sikrer, at den udarbejdede dokumentation illu-
strerer skolens resultater med de enkelte fokuspunkter i forhold 
til lokalt og centralt fastsatte mål. 

9. Skoleledelsen systematiserer dokumentationen for de enkelte 
fokuspunkter til præsentation for skole- og kommunalbestyrelse. 
På denne baggrund udfyldes de respektive felter i dialogskema 2. 
(De øverste fire felter blev udfyldt i forbindelse med planlæg-
ningen det foregående år). 

10. Skoleledelsen systematiserer anden dokumentation fra skolen, 
som det lokalt eller centralt er besluttet, skal indgå i den kom-
munale kvalitetsrapport. 
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11. Skoleledelsen fastlægger skolens forslag til opfølgning på fo-
kuspunkterne. 

12. Skoleledelsen præciserer, i hvilket omfang forslaget til opfølg-
ning kan effektueres inden for skolens eget budget og kompe-
tenceområde. 

13. Skoleledelsen udarbejder data om undervisningens rammebe-
tingelser, jf. centrale og kommunale bestemmelser  –  dialog-
skema 1. 



                     

 23

Dialog mellem kommunalbestyrelse og skole 

Dialogens omdrejningspunkter 
Dialogen mellem kommunalbestyrelse og skole er i dette system fastlagt 
til at finde sted hvert år i marts måned. Dialogen har tre omdrejnings-
punkter: 
 
• Opfølgning af indberettede data om undervisningens rammebetin-

gelser (tilsynsoplysninger jf. bilag B). 
• Evaluering af målopfyldelse i den foregående periode og påtænkt 

opfølgning (spalte 5-6 på dialogskema 2 – samt eventuelt anden do-
kumentation, der skal indgå i den kommunale kvalitetsrapport). 

• Godkendelse af skolens fokus og konkretiserede målsætninger for 
det kommende år (spalte 1-4 på et nyt dialogskema 2). 

 
I forbindelse med den lokale implementering af systemet kan det over-
vejes om mødet mellem kommunalbestyrelse og skole kan deles i to. 
Det vil kunne kvalificere dialogen, at drøftelserne om evaluering og op-
følgning af det ene års fokuspunkter  adskilles fra godkendelsen af det 
følgende års, men det kan være praktisk vanskeligt for kommunalbesty-
relsen at afholde to møder med alle skoler i løbet af det tidlige forår. 
 
Forud for dialogen med kommunalbestyrelsen er skemaerne behandlet 
og påtegnet i skolebestyrelsen. Skolens leder er ansvarlig for den enkelte 
skoles virksomhed og leder derfor skolens delegation. Det kan dog væ-
re hensigtsmæssigt, at formanden for skolebestyrelsen også deltager i 
mødet mellem skole og kommune, ligesom det kan overvejes, at lærer-
repræsentanter fra de grupper, der har været ansvarlige for de enkelte 
fokuspunkter, deltager. 

Undervisningens rammer 
Skolelederen gennemgår dialogskema 1 med de fastlagte rammebetin-
gelser for skolens undervisning. Områder, hvor skolen har konstateret, 
at den har problemer med at overholde rammebetingelserne, fremhæ-
ves. Skolelederen fremlægger forslag til tiltag, der kan modvirke en 
fremtidig overskridelse. Ligeledes fremhæver skoleledelsen områder, 
hvor skolen oplever rammerne som gode. 
 
Kommunalbestyrelse og skole drøfter tiltagene og vurderer, hvilke tiltag 
der umiddelbart kan iværksættes, og hvilke, der kræver en nærmere ana-
lyse og fornyet politisk beslutning. I det omfang kommunalbestyrelsen 
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kan tilslutte sig de foreslåede tiltag, fx i form af ændret resursealloke-
ring, iværksættes de umiddelbart. Kommunalbestyrelsens repræsentan-
ter og skolelederen fastlægger en handleplan for de forslag, som kom-
munalbestyrelsen vurderer kræver en nærmere analyse inden beslutning. 

Skolens målopfyldelse 
Skolelederen fremlægger de respektive resultater på dialogskema 2 samt 
anden dokumentation, som det lokalt eller centralt er besluttet skal ind-
gå i den kommunale kvalitetsrapport. I fremlæggelsen redegøres for, 
hvordan skolen vil implementere de fremkomne resultater i skolens vi-
dere arbejde. I det omfang resultaterne ikke er tilfredsstillende i forhold 
til de opstillede mål, beskriver skolen, hvorledes den vil følge op – og 
hvad der skal til. I det omfang kommunalbestyrelsen kan tilslutte sig 
den foreslåede opfølgning, iværksættes den umiddelbart. 
 
Såfremt kommunalbestyrelsen ikke umiddelbart kan tilslutte sig skolens 
forslag til opfølgning, udarbejder skolelederen og kommunalbestyrel-
sens repræsentanter på baggrund af de faldne bemærkninger et fornyet 
forslag til opfølgning, der forelægges kommunalbestyrelsen til godken-
delse. 

Opfølgning 
Efter drøftelsen med kommunalbestyrelsen følger skoleledelsen op på 
beslutningerne. Arbejdet med at udmønte de besluttede fokuspunkter 
for det kommende skoleår foregår som beskrevet i det forrige.  
 
Både kommune og skoleledelse kan have opgaver i forhold til den be-
sluttede opfølgning af de gennemførte fokuspunkter. Skoleledelsen og 
kommunalbestyrelsens repræsentanter drøfter derfor, i hvilket omfang 
den fornødne opfølgning berører rammerne, der er sat for skolen. Den 
del af opfølgningen, der har en sådan karakter, må indgå i arbejdet med 
den handleplan, som kommunalbestyrelsens repræsentanter og skolele-
delsen skal udarbejde i forhold til de forslag om rammebetingelser, som 
kommunalbestyrelsen vurderer kræver en nærmere analyse inden be-
slutning. Det kan fx være tilfældet, hvis et fornødent tiltag kræver tilfø-
relse af ekstraresurser. I så tilfælde kan det være nødvendigt for kom-
munalbestyrelsen at beslutte, om de lokale målsætninger på området 
skal fastholdes. 
 
En væsentlig del af opfølgningen vil dog kunne iværksættes umiddelbart 
på den enkelte skole. For den del vil den i rammen beskrevne proces 
kunne anvendes. 
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Processen for dialog om målopfyldelse og opfølgning kan 
fx foregå således: 
 

1. Skolebestyrelsen behandler dialogskema 1 og 2 i marts. 
2. Ledelsen giver skolebestyrelsen sin vurdering af faktorer, der 

fremmer og hæmmer skolens videre arbejde på området. 
3. Ledelsen fremlægger og kommenterer data for de generelle 

rammebetingelser for skolens undervisning mv. for skolebesty-
relsen.  

4. Skolebestyrelsen drøfter skolens rammebetingelser, resultater 
for fokuspunkterne og forslag til opfølgning. 

5. Ledelsen regulerer skolens forslag til opfølgning i forhold til 
skolebestyrelsens beslutninger. 

6. Kommunalbestyrelsen får af skoleledelsen fremlagt dialogskema 
1. Ledelsen kommenterer data for de generelle rammebetingelser 
for skolens undervisning mv. Områder, hvor skolen har konsta-
teret, at den har problemer med at overholde rammebetingelser-
ne, fremhæves. 

7. Ledelsen fremlægger forslag til tiltag, der kan modvirke en frem-
tidig overskridelse. Ligeledes fremhæver skoleledelsen områder, 
hvor skolen oplever rammerne som gode. 

8. Kommunalbestyrelsen drøfter skolens rammebetingelser og 
vurderer, hvilke tiltag der umiddelbart kan iværksættes, og hvilke 
der kræver en nærmere analyse og fornyet politisk beslutning. I 
det omfang kommunalbestyrelsen kan tilslutte sig de foreslåede 
tiltag, fx i form af ændret resurseallokering, iværksættes de umid-
delbart. 

9. Kommunalbestyrelsens repræsentanter og skolelederen fast-
lægger en handleplan for de forslag, som kommunalbestyrelsen 
vurderer kræver en nærmere analyse inden beslutning. 

10. Skoleledelsen fremlægger de respektive resultater på skema 2. I 
fremlæggelsen redegøres for, hvordan skolen vil implementere de 
fremkomne resultater i skolens videre arbejde. I det omfang re-
sultaterne ikke er tilfredsstillende i forhold til de opstillede mål, 
beskriver skolen, hvorledes den vil følge op – og hvad der skal 
til. 

11. Kommunalbestyrelsen drøfter skolens resultater og forslag til 
opfølgning, herunder om der er sammenhæng mellem skolens 
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ambitioner om opfølgning og mulighederne inden for de lokale 
rammer. I det omfang kommunalbestyrelsen kan tilslutte sig den 
foreslåede opfølgning, iværksættes den umiddelbart. 

12. Kommunalbestyrelsens repræsentanter og skoleledelsen udar-
bejder på baggrund af de faldne bemærkninger et fornyet forslag, 
hvis kommunalbestyrelsen ikke umiddelbart kan tilslutte sig sko-
lens forslag til opfølgning. 

13. Ledelsen udarbejder i april i dialog med arbejdsgrupperne for de 
enkelte fokuspunkter en handleplan, der fastlægger en tidsplan 
og opgavefordeling for de enkelte elementer i den besluttede op-
følgning. Der er i planen præciseret: 

a. hvilke forbedringer der skal finde sted,  
b. hvilken uddannelse eller andre tiltag der vil opfylde disse 

behov, 
c. en resursemæssig vurdering og prioritering.  

14. Pædagogisk råd drøfter handleplanen. 
15. Skoleledelsen udmønter handleplanen i forbindelse med den 

endelige tilrettelæggelse af det kommende skoleårs arbejde. 
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1.    Planlægning af nye fokuspunkter 
• Lærerne drøfter i (fag)team og i 

andre fora, hvor der er behov for et 
særligt fokus.  

• Ledelsen skaber overblik over tidli-
gere fokuspunkter.  

 
5.    Arbejdet med besluttede punkter 
• Lærerne sikrer gennem deres eva-

luering i undervisningen den aftalte 
dokumentation. 

• Ledelsen følger arbejdet med den 
aftalte synliggørelse.  

2.    Planlægning af nye fokuspunkter 
• Ledelse og lærere fastlægger skolens 

fokuspunkter, jf. Fælles Mål og præcise-
rer målsætninger og strategier for det 
kommende skoleår.  

• Ledelsen sikrer, at skolen over en år-
række  kommer rundt om hele sin virk-
somhed.  

• Evaluerings- og dokumentationsform 
præciseres.  

 
6.    Arbejdet med besluttede punkter 
• Resultaterne fra lærerne evaluering 

samles og systematiseres. 
• Ledelsen udarbejder data om  

undervisningens ramme- 
betingelser. 

Bilag A – Årets gang 
 
 

 
 
 
 
 

August 

Februar 

A
pr

il 

3.    Planlægning af nye fokuspunkter 
• Skolebestyrelsen behandler de nye 

fokuspunkter. 
• Kommunen godkender den kommen-

de periodes fokuspunkter. 
 
7.     Arbejdet med besluttede punkter 
• Skolebestyrelsen behandler skolens 

resultater. 
• Skolen fremlægger dokumentation for 

undervisningen og synliggør de aftalte 
fokuspunkter for kommunen. 

• Kommune og skole drøfter skolens 
resultater og mulighed for opfølgning. 

III 

IV 

D
ecem

ber II 

4.     Planlægning af nye fokuspunkter 
• Skolen fastlægger ansvarsfordeling 

for den kommende periode. 
 
8.     Arbejdet med besluttede punkter 
• Skolen følger op på kommunalbesty-

relsens bemærkninger til resultaterne 
på den afsluttede periodes fokuspunk-
ter.  

• Den aftalte opfølgning konkretiseres 
og udmøntes.  
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Første fase – planlægning (august - december) 
Lærerne 
• Drøfter i (fag)team og i det øvrige samarbejde områder, hvor de føler, der er 

behov for opmærksomhed eller for at skabe synlighed om skolens resultater. 
Det kan fx være områder, hvor de ønsker at opbygge et fælles vidensgrundlag 
om hinandens praksis, eller områder, hvor de oplever et aktuelt behov for syn-
lighed.  

• Drøfter relevante evaluerings- og dokumentationsformer til at skabe den øn-
skede synlighed.    

 
Ledelsen 
• Vurderer, på hvilke områder skolens dokumentations- og beslutningsgrundlag 

er ældst. 

• Overvejer på baggrund af drøftelser med lærergrupper og observationer, hvilke 
centrale og lokale målsætninger mv., der har behov for en særlig opmærksom-
hed. 

Anden fase – planlægning (januar - februar) 
Lærerne 
• Pædagogisk Råd drøfter skolens fokuspunkter for det kommende skoleår med 

ledelsen. 

• Nedsætter inden for de enkelte fokuspunkter udvalg, som sammen med ledel-
sen præciserer målsætninger og konkretiserer strategier. 

• Præciserer evaluerings- og dokumentationsformer for de enkelte fokuspunkter.  
 
Ledelsen 
• Orienterer pædagogisk råd om, på hvilke områder ledelsen oplever et behov for 

aktuel synlighed og dokumentation for skolens resultater. 

• Træffer på baggrund af drøftelsen i pædagogisk råd formel beslutning om sko-
lens forslag til fokuspunkter for de kommende skoleår. 

• Sikrer, at de valgte fokuspunkter er dækkende, og at skolen over en årrække 
sætter fokus på områder, som berører alle de centrale og lokale målsætninger, 
der er fastlagt for skolens virksomhed. 

• Godkender evaluerings- og dokumentationsformer for hvert fokuspunkt. 

Tredje fase – planlægning (marts - april) 
Ledelsen  
• Behandler skolens forslag til nye fokuspunkter i skolebestyrelsen. 

• Sikrer kommunal godkendelse af fokuspunkter med tilhørende evaluerings- og 
dokumentationsplan. 
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Kommunen 
• Drøfter det kommende års fokuspunkter – er målene operationelle og realisti-

ske. 

• Godkender fokuspunkter mv. for det kommende år. 

Fjerde fase – planlægning (maj - juni) 
Lærerne 
• Konkretiserer arbejdet med de godkendte fokuspunkter. 
 
Ledelsen 
• Fastlægger ansvarsfordelingen for arbejdet med fokuspunkterne. 

Femte fase – gennemførelse (august - december) 
Lærerne 
• Sikrer gennem deres evalueringer af undervisningen den aftalte dokumentation 

for fokuspunkterne.  

• Inddrager i videst muligt omfang eleverne i arbejdet. 

• Reflekterer og drøfter undervisningen og dens resultater med kollegaer og ledel-
se på baggrund af evalueringen. 

 
Ledelsen 
• Følger arbejdet med udmøntningen af den aftalte synliggørelse og sikrer, at den 

aftalte dokumentation fremskaffes i perioden.  

• Drøfter undervisningen og resultaterne med lærere og lærerteam. 

• I forhold til den aftalte ansvarsfordeling kan ledelsen eventuelt have en særlig 
forpligtelse i forbindelse med spørgeskemaundersøgelser e.l., der dækker hele 
skolen eller går på tværs af klasser og klassetrin.   

Sjette fase – gennemførelse (januar - februar) 
Lærerne 
• Klargør deres opsamling på den aftalte evaluering og dokumentation. 

• Analyserer og drøfter resultaterne af arbejdet. 

• Udarbejder i samarbejde med ledelsen forslag til opfølgning på resultaterne. 
 
Ledelsen  
• Klargør dokumentationen til præsentation for kommunen. 

• Udarbejder data om undervisningens rammebetingelser, jf. centrale og kommu-
nale bestemmelser – dialogskema 1. 

• Fastlægger skolens forslag til opfølgning på resultaterne. 
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Syvende fase – gennemførelse (marts -  april) 
Ledelsen 
• Behandler årets fokuspunkter i skolebestyrelsen. 

• Fremlægger resultaterne af arbejdet med årets fokuspunkter for kommunen. 

• Orienterer kommunen om, hvordan skolen vil følge op på resultaterne. 

• Giver kommunen sin vurdering af faktorer, der fremmer og hæmmer skolens 
videre arbejde på området.  

• Fremlægger og kommenterer data for de generelle rammebetingelser for skolens 
undervisning mv.  

• Drøfter kommunal opfølgning. 
 
Kommunen 
• Behandler skolens resultater. 

• Drøfter skolens forslag til opfølgning – er der sammenhæng mellem skolens 
ambitioner omkring opfølgningen og mulighederne inden for de lokale rammer. 

• Eventuel justering af indsatsen fastlægges. 

• Behov for kommunal opfølgning drøftes. 

Ottende fase – afvikling (maj - juni) 
Lærerne 
• Drøfter kommunens bemærkninger til resultaterne på de afsluttede fokuspunk-

ter. 
• Drøfter hvordan de indhøstede resultater og erfaringer fastholdes i forhold til 

den konkrete undervisning. 
 
Skoleledelsen 
• Konkretiserer på baggrund af kommunens bemærkninger opfølgningen af re-

sultaterne. 
• Sikrer, at de indhøstede resultater og erfaringer fastholdes som grundlag for 

skolens videre virksomhed. 
 
Kommunen 
• Tager stilling til kommunale tiltag på baggrund af dialogen med de enkelte sko-

ler. 
• Foretager eventuelle justeringer af kommunale målsætninger mv.



Bilag B – Dialogskema 1 

Klassetrin 1. - 3. klasse 4. - 6. klasse 7. - 9. klasse 

Timetal Mini-
mum 

Vejl. Lokalt 
fast-
lagt 

Kon-
kret 
afviklet

Mini-
mum 

Vejl. Lokalt 
fast-
lagt 

Kon-
kret 
afviklet

Mini-
mum 

Vejl. Lokalt 
fast-
lagt 

Kon-
kret 
afviklet 

Dansk 810 810           
Humanistiske fag 
totalt 1.000 1.020   955 1.020   1.320 1.470   

Matematik 450 450           

Naturfag totalt 560 570   515 540   790 840   

Praktisk/musisk 430 450   690 780   325 390   

Klassens tid 70 75   70 75   85 90   
 

Klasse-
trin 

bh.kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl.  5. kl.  6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl.  10. kl. 

Elever 
pr.  
klasse 

                               

 Skoleledelsens vurdering af skolens rammer på en skala fra 1 – 5. 1 angiver den uacceptable situation, og 5 angiver den perfekte.  
 Emnerne er vejledende. 

Lærernes faglige  
dækning (linjefag e.l.) 

Lærernes mulighed for 
efteruddannelse mv. 

Faglokalernes  
Standard 

Skolens undervisnings-
materialer mv. 

Tilbud til elever med  
særlige behov 

Fysiske rammer og  
rengøring 
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Bilag C – Dialogskema 2 

Humanistiske fag 
 
 
Fokuspunkter 

 

 
Konkrete  
målsætninger  

 

 
Dokumentations- & 
evalueringsmetoder

 

 
Indikatorer 

 

 
Resultater 

 

 
Forslag til  
opfølgning 

 

 
Skolebestyrelsens 
kommentarer 

 

 
Kommunal  
godkendelse 
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Naturfag 
 
 
Fokuspunkter 

 

 
Konkrete  
målsætninger  

 

 
Dokumentations- & 
evalueringsmetoder

 

 
Indikatorer 

 

 
Resultater 

 

 
Forslag til  
opfølgning 

 

 
Skolebestyrelsens 
kommentarer 

 

 
Kommunal  
godkendelse 
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Praktisk-musiske fag 
 
 
Fokuspunkter 

 

 
Konkrete  
målsætninger  

 

 
Dokumentations- & 
evalueringsmetoder

 

 
Indikatorer 

 

 
Resultater 

 

 
Forslag til  
opfølgning 

 

 
Skolebestyrelsens 
kommentarer 

 

 
Kommunal  
godkendelse 
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Øvrige emner 
 
 
Fokuspunkter 

 

 
Konkrete  
målsætninger  

 

 
Dokumentations- & 
evalueringsmetoder

 

 
Indikatorer 

 

 
Resultater 

 

 
Forslag til  
opfølgning 

 

 
Skolebestyrelsens 
kommentarer 

 

 
Kommunal  
godkendelse 
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Skole, hjem og omgivelser 
 
 
Fokuspunkter 

 

 
Konkrete  
målsætninger  

 

 
Dokumentations- & 
evalueringsmetoder

 

 
Indikatorer 

 

 
Resultater 

 

 
Forslag til  
opfølgning 

 

 
Skolebestyrelsens 
kommentarer 

 

 
Kommunal  
godkendelse 
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