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Undervisningsplaner og elevplaner 

Traditionen tro gennemgik lærerne Forenklede Fælles Mål, årets undervisningsresultater 

og ajourførte derpå undervisningsplanerne samt elevplaner for det nye år.  

De nye undervisningsplaner findes på hjemmesiden. 

Elevplanerne er fortsat fundament for den løbende evaluering af elever og klassers 

fremskridt – de nye elevplaner findes også på hjemmesiden.  

 

Udvikling af materialer 

Vore krav til udviklingen af undervisningsmaterialer er fortsat:      

1. Materialet skal være indbydende (sprogligt, typografisk). 

2. Materialet skal give klare definitioner af nye fagord. 

3. Materialet skal udfordre eleverne maksimalt uden at vanskeliggøre emner unødigt. 

4. Materialet skal være tilrettelagt således, at teoretisk studie så vidt muligt foregår på 

skolen, mens anvendelse både sker på og udenfor skolen.    

5. Og endelig skal materialet stimulere eleverne til at foretage egne undersøgelser. 

Hvor en lærer vælger at benytte materiale fra bogforlag eller anden kilde, som ikke 

efterlever disse krav, skal læreren ad anden vej tilvejebringe punkterne 1 til 5 ved 

eventuelt selv at indsamle eller forfatte materialet. 

 

Aktiviteter i 2017-2018 

Ved siden af de boglige studier foregik en masse udfordrende, praktiske og kreative 

aktiviteter: Eleverne byggede et insekthotel, der var lejrskoler eller studieture for alle 

klasser, de var elevrådsaktiviteter, førstehjælp, dissekering af fisk, arbejde med 

tidslinjer, historisk orienteringsløb i København, teaterture, uddannelsesvejledning, 

julefest og sommerfest, temauge om Danmarkshistorien i 1800-tallet, terminsprøver, 

besøgsdage i 0. klasse, arbejde med og tildeling af det 7. grønne flag, besøg fra 

Restaurantskolen, Copenhagen Skills, arbejde med gensplejsning, deltagelse i 

kommunevalg, arbejde med klima, GoCook, chilismagning, geografispil, juleværksted, 



besøg i Avedøre Spildevandscenter, besøg på Biologisk Fakultet, Luciakor, projekter og 

projektfremlæggelser, arbejde med menneskerettighederne og deltagelse i march, 

kropsundersøgelser, arbejde med studieteknik, overlevelsesturen Eagle Watch, Sex i uge 

6, praktiske vejrmålinger, besøg af Sex og Samfund med deltagelse af Uffe Elbæk, 

sommer-, vinter- og påskeferieture i SFO’en, Brobygning, Wastelab, Kloaklab, besøg af 

ensemble fra Copenhagen Phil, efterfølgende besøg i det gamle radiohus til Copenhagen 

Phil, Middelaldermarked, Powerlab, ture til Glyptoteket og en hel masse andet!          

De er de ting, der giver en levende undervisning! 

 

Skoleårets resultater og tiltag 

Afgangseleverne i 9. klasse fik atter gode karakterer. 

 

Sammenligning af vores karaktergennemsnit i 2017 og 2018: 

Fag 2017 2018 

Dansk, læsning 5,9 5,5 

Dansk, dansk retskrivning 8,1 8,2 

Dansk, skriftlig fremstilling 4,4 6,0 

Dansk, mundtlig 8,0 8,0 

Matematik, uden hjælpemidler 7,9 7,4 

Matematik, med hjælpemidler 5,7 6,8 

Engelsk, mundtlig 10,2 10,1 

Naturfag 10,0 9,1 

Udtræksfaget idræt  7,7 

Udtræksfaget samfundskundskab  11.5 

 



Med gennemsnitskarakteren 8,0 i eksamensfagene er vi godt tilfredse – men heller ikke 

blinde for yderligere udvikling og styrkelse af undervisningen.  

 

Gennem en stor indsats i det forgangne år lykkedes det at forbedre resultaterne i dansk 

skriftlig fremstilling og matematik med hjælpemidler – det er den udvikling, vi ønsker 

at fortsætte. 

 

Begge fag afhænger i stor grad af elevernes tekstforståelse, hvorfor fokus skal være på 

deres sprogudvikling. Derfor ønsker vi at:    

        

1) Styrke elevernes ordforråd, så de bliver bedre til at læse og forstå dansk 

 

2) Styrke elevernes evne til at formulere sig skriftligt på dansk. 

 

Vi ser fortsat sprog som nøglen til kommunikation og dermed forståelse og anvendelse.      

 

Udbedring af de to områder skal foregå på alle niveauer fra 0. til 9. klasse og omfatte 

samtlige fag på skolen.     

 

Da omkring 120 simple danske ord udgør næsten 50 % af skrevne materialer, skal 

dansklærere forfatte eller anskaffe en ordliste med de 120 mest brugte danske ord og 

finde veje til, at disse ord bliver del af elevernes vokabularium så tidligt som muligt. 

 

Endvidere skal klasselærerne sørge for, at alle elever har adgang til Din Danske Ordbog 

på et så tidligt klassetrin som muligt og at de mestrer brugen af ordbogen.      

 

Løbende tiltag i andre fag iværksættes eller fortsættes som hidtil.  

          

Niels Bergstedt 

Skoleleder 

Anna Buch Lawaetz 

Viceskoleleder 


