
 
 

 
 

Evaluering af skoleåret 2018-19 
I forbindelse med skolens afsluttende lærermøde i slutningen af juni måned udarbejdes en evaluering af skolens samlede undervisning.  

I skoleåret 2018-19var resultatet følgende fokuspunkter til kommende skoleår: 
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Baggrund Mål Handling 

Kontaktgrupperne organiseret på tværs af 
lejligheder og antallet af elever pr. 
kontaktgruppe søges mere ligeligt fordelt. 
 
Der afsættes yderligere tid til 
kontaktgruppelærer funktionen, der har til 
opgave at understøtte den enkelte elevs 
udbytte af opholdet samt sikre skole-hjem 
samarbejdet. 
Kontaktgruppens opgaver sikrer en 
arbejdsfællesskab, der stiller krav til den 
enkeltes opgaveløsning i fællesskab. 
Kontaktgrupperne skal fremadrettet løse 
følgende opgaver: 

• Rengøring af områder 

• Kontaktgrupperne organiserer og 
planlægger fællesaftner 

• Køkken 
 

At kontaktgrupperne styrkes i således at 
elevernes samlede oplevelse af 
fællesskabet styrkes.  
 
At kontaktgrupperne spiller en større rolle i 
elevernes hverdag, for derigennem at 
styrke den enkelte elevs personlige, sociale 
og faglige udvikling. 
 

• Der afsættes tid til to ugentlige kontaktgruppemøder a´ 1t 
min varighed 

• Udover fællessnakke og info sørger kontaktlæreren for 
individuelle snakke, således, at han/hun har snakket 
individuelt med alle elever over en treugers periode.  

• Kontaktgruppelæreren deltager i rengøring sammen med 
kontaktgruppen to gange ugentligt. 
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Baggrund Mål Handling 

Det er vigtigt at fastholde 
den positive energi ved 
rengøringen 
 

At sikre den enkelte elevs opdragelse i 
forhold til rengøring. 
At sikre indholdet i den pædagogiske 
aktivitet rengøring. 
At understrege værdier som ligeværd. 

 
Der afsættes ressourcer til, at kontaktgruppelæreren altid deltager i rengøringen. 
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Baggrund Mål Handling 

Vi oplever at vores elever er 
i dårligere fysisk form end 
tidligere, samtid er vi 
bevidste om betydningen af 
motion for sundhed. 

At introducere vores elever til fysisk aktivitet 
som noget positiv. 
At skabe lyst til bevægelse hos vores elever. 

De ugentlige kontaktgruppemøder foregår som en gåtur af 30 min. varighed. 
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