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Undervisningsplaner og elevplaner 

I skoleferiens første uge gennemgik lærerne atter Forenklede Fælles Mål, skoleårets 

indsats og resultater og ajourførte herefter undervisningsplaner og elevplaner for det nye 

skoleår.  

 

Undervisningsplanerne og elevplanerne findes på hjemmesiden. 

 

Elevplanerne er fortsat et effektivt redskab i den løbende evaluering af elevernes 

individuelle faglige fremskridt. Således bruges de både til at iværksætte tiltag og 

anerkende god indsats.      

 

Klassetrinnets elevplaner er retningsgivende og generelle, og fungerer ikke som 

beskrivelse af hvad den enkelte elev nødvendigvis skal gennemgå – for hver elev har sin 

egen læringshastighed og starter ofte på skolen med faglige svagheder fra tidligere 

klassetrin. Derfor har vi tilføjet en såkaldt opsamlingsplan til de generelle elevplaner. 

 

Et helt andet tiltag, vi fortsat arbejder med at udvikle, er et spørgeskema, som alle elever 

modtager 3-4 gange årligt. Her kan hver elever give udtryk for sin opfattelse af 

fremgang i fagene.          

 

Udvikling af materialer 

Vore krav til udviklingen af undervisningsmaterialer er fortsat:      

1. Materialet skal være sprogligt og typografisk indbydende. 

2. Materialet skal give klare definitioner af fagord. 

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

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

mens anvendelse og øvelse både sker på og udenfor skolen.    

5. Materialet skal stimulere eleverne til at foretage egne undersøgelser. 

Gennem flere år har lærerne selv måtte skrive eller indsamle undervisningsmateriale fra 

forskellige kilder, da forlagene endnu ikke var i stand til at tilvejebringe tidssvarende 

materiale grundet løbende ændringer af faglige målsætninger, nye eksamensformer og 

indføring af it i undervisningen.  



Nu oplever vi et hastigt udviklende marked, som afføder materialer, der lever op til 

ovenstående krav. Efter afprøvning af systemerne Grammatip og MatematikFessor 

indføres disse fra starten af det nye skoleår. Eleverne har lettere ved at fange det faglige 

indhold og tager mere ansvar for egen faglig progression. I det nye år fortsætter vi med 

at undersøge udbuddet og indfører gerne materiale, der styrker elevernes læringsglæde.        

 

Det gælder dog stadig, at lærerne selv må indsamle og forfatte materiale, hvis forlagene 

endnu ikke har udgivet det.    

 

Aktiviteter i 2018-2019 

Traditionen tro havde vi mange udfordrende, praktiske og kreative aktiviteter på 

Kildeskolen, der skulle tilføje perspektiv i undervisningen:   

Forløb på KU om blodsukker mad og motion, et andet om gen-modificering og et tredje 

om sukker. Koncert med Univers på Tværs, vandundersøgelser, 

Naturvidenskabsfestival, Copenhagen Skills, Unplugged, historiske læringsspil, 

morgensang,  insekthotel, klassernes lejrskoler, studieture til Berlin, London og 

Edinburgh, teater-workshop, elevråd, miljøråd, førstehjælp, teater, Klima-Safari, 

Nationalmuseum, feltundersøgelser, besøg hos Karen Blixen,  temauge om friluftsliv, 

motionsdag, besøg af politimanden Vlado,  GoCook, forberedelse af underholdning til 

Julefest og Sommerfest, festdag for det 8. Grønne Flag, besøg af kokkeelever fra 

Restaurantskolen, besøg af og debat med ungdomspolitikere fra partierne, Skolevalg 

2019, Folketingsvalg, Copenhagen Skills, Introdage og Praktik, Uddannelsesvejledning, 

arbejde med klima, chilismagning, geografispil, juleværksted, besøg i Avedøre 

Spildevandscenter, besøg på Biologisk Fakultet, Thorvaldsens museum, fastelavnsfest, 

Luciakor, projektuge med fremlæggelser, gennemgang af FN’s menneskerettigheder og 

deltagelse i march i anledning af 70 års dagen, kulturaften, Arbejdermuseet, 

læringsteknik, overlevelsesturen Eagle Watch, motorlære, sommer-, vinter- og 

påskeferieture i SFO’en, SFO koloni, brobygning, foredrag om stoffer, Wastelab, 

Kloaklab, Powerlab, elevers egne lærebøger, besøg af Cirkus Naturligvis – og en bred 

vifte af andre aktiviteter!          

Endelig deltog forældrene i arbejdsweekender, forældremøder og  konsultationer samt i 

en debataften om skærm-junkies. 

 

Personale 

I skoleåret 2018-2019 havde Anne-Mette barselsorlov – hun vender tilbage 14/8.  

Vores helårsvikar, lærerstuderende Andreas, er nu taget til Guatemala for at få flere 

erfaringer som underviser, og vi håber. at han vender tilbage næste skoleår.     



Skoleårets eksamensresultater og tiltag 

 

 

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

 

Derfor gælder de sidste års tiltag stadigvæk:          

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

2) At styrke elevernes evne til at formulere sig skriftligt på dansk 

3) At tilvejebringe en ordliste med de 120 mest brugte danske ord og arbejde 

målrettet med at gøre disse ord til del af elevernes vokabularium så tidligt som 

muligt. 

4) At sørge for, at eleverne har let adgang til ordbøger så tidligt som muligt, og at de 

mestrer brugen af ordbøger.   

5) At lærerne fortsætter med at lede efter og finde bedre undervisningsmaterialer, 

hvor der er behov 

6) At lærerne inddrager it i al undervisning, hvor det er muligt og gavnligt      

 

Af de samlede karaktergennemsnit ved afgangseksamenerne (blå kolonne) kan man se, 

at lærerne har formået at udvikle undervisningen i stabil positiv retning. Der er dog få 

år, hvor undervisningen ikke gav de forventede resultater, hvorfor vi har undersøgt, om 

der kunne være forstyrrende faktorer, som hæmmede elevernes læring i de år.   



Gennemgangen viste to forhold, som vi skal holde øje med og løse:   

• At elever kun giver udtryk for faglige usikkerheder, når de befinder sig i et sundt 

og positivt læringsmiljø, hvor det ikke er farligt at fejle   

• At et negativt læringsmiljø kan skabes af blot én elev 

 

Derfor udvides årets tiltag med:  

7) At lærere og ledelse er opmærksomme på og arbejder med elevernes 

omgangstone 

8) At lærere og ledelse gør alt nødvendigt for at skabe et godt studiemiljø 

 

Det betyder, at hver lærer bevidst skal arbejde med at skabe det gode læringsmiljø – 

men også, at vi skal udmelde elever, som vedholdende skaber utryghed i læringsmiljøet 

på trods af lærere og ledelses hjælp.  

 

 

Løbende tiltag 

 

1) Løbende faglige tiltag iværksættes eller fortsættes gennem skoleåret 

 

2) Faglige tiltag med individuelle elever foretages ved brug af elevplaner og årets 3-

4 faglige spørgeskemaer  

 

 

Afslutning 

 

Med denne evaluering har vi fokuspunkterne for det nye skoleår på plads.   

 

Ledelsen ønsker at takke alle lærere for deres flotte indsats i skoleåret 2018-2019 – det 

er jer, som skaber en levende skole, der hele tiden udvikler sig!    

    

 Og så i gang med skoleåret 2019-2020! 

        

Niels Bergstedt 

Skoleleder 

 

Anna Buch Lawaetz 

Viceskoleleder 


