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Evaluering og opfølgningsplan Halstedhus Efterskole. 
 

 

Evalueringsplan: 

Undervisningen på Halstedhus Efterskole foregår i klasselokalet, i idrætshallen/på 

boldbanen, i køkkenet, fællesrummene, motionsrummet og de øvrige idrætfaciliteter, 

der knytter sig til vores idrætslinjer, herunder ridefaciliteterne og svømmehallen.  

 

Hvert andet år foretages den obligatoriske selvevaluering i forhold til skolens 

værdigrundlag. Næste selvevaluering foretages i skoleåret 2019/20. 

 

Arrangementer, emneuger og særlige forløb evalueres altid lige efter, at 

begivenheden har fundet sted. I løbet af året laves ca. 10-15 af sådanne evalueringer. 

Evalueringerne foretages altid af lærergruppen, TAP personalet og ledelsen. TAP 

personalet deltager, hvis de har været en del af arrangementet. 

 

Elevernes udbytte af undervisningen evalueres løbende af forstander og lærere. Der 

gives karakterer 2 gange årligt, i november og årskarakterer i maj måned. Der 

afholdes ligeledes terminsprøver i oktober, hvor eleverne prøves af i de skriftlige 

prøver inden for dansk, engelsk, matematik, tysk og bio/geo/fysik. 

 

Folkeskolens Prøver afholdes i maj-juni måned. Hver elev modtager ligeledes en 

social og faglig udtalelse ved skoleårets afslutning. Det er kontaktlæreren, der er 

ansvarlig for udarbejdelsen af denne. 

 

Der gives udtalelser til elevernes Obligatoriske Selvvalgte Opgave (10.klasse) og til 

elevernes projektopgaver (9.klasse) 

 

Der udarbejdes løbende undervisningsmiljøundersøgelser, hvor der er fokus på 

elevernes trivsel og undervisning på skolen. Ligeledes er der fokus på rammerne for 

vores elever, for vi ønsker, at de har et tidssvarende og moderne undervisningsmiljø. 
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Hvert år evalueres kurset hos både forældrene og eleverne ved en elektronisk skriftlig 

evaluering. 
 

Opfølgningsplan 2019/20 

Det vurderes, at der generelt undervises efter de vedtagne undervisningsplaner, og at 

vi lever op til fælles mål for de enkelte fag. 

 

I skoleåret 2020/21 videreudvikles vores fagudvalg,  for fortsat at styrke 

undervisningen. Hvert fagudvalg skal udarbejde mål for det enkelte fag, som 

evalueres inden skoleåret afsluttes. Der etableres fagudvalg inden for dansk, 

matematik, engelsk og inklusion. 

 

For 10.klasse har der i skoleåret 2019/20 fortsat været mere fokus på prøvefag frem 

for fag, hvor der ikke skal aflægges prøve. Vores karaktergennemsnit er generelt 

stigende, men prøver har i år været aflyst pga. corona. Det generelle indtryk er 

tilfredsstillende, hvorfor strategien fortsættes for skoleåret 2020/21. 

 

Ledelsen vil være mere synlig i klasselokalerne, så undervisningen kan følges på 

tætteste hold, ligesom det giver mulighed for supervision i forhold til den enkelte 

lærer. Dels umiddelbart efter observationerne og dels til de årlige 

medarbejderudviklingssamtaler. 

 

Elevfrafaldet er blevet væsentligt stabiliseret, vi har oplevet et meget lille frafald, 

men der skal hele tiden være fokus på indsatser, som kan være medvirkende årsag til 

nedbringelse af dette. Vi ønsker generelt ikke, at elever vælger at stoppe på 

Halstedhus. I det kommende skoleår er vi blevet udvalgt til at deltage i 

trivselsprojektet ME&WE, som vi har positive forventninger til. 

 

Fra skoleårets start, 2020/21, testes eleverne i følgende prøver. 

9.klasse – dansk læsning og retstavning, matematik uden hjælpemidler, lyttedel 

engelsk samt diagnostisk test i matematik. 

10.klasse – skr.dansk del A, engelsk sprog og sprogbrug samt diagnostisk test i 

matematik. 

Resultaterne bruges til senere evaluering i de enkelte fag, blandt andet i forbindelse 

med terminsprøverne og afgangsprøverne, så vi sikrer, at der sker en faglig udvikling 

for vores elever.                                                                                                      


