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SKOLEÅRET SLUTTER SNART –  

SÆT EN EVALUERING I GANG ALLEREDE NU 
 
 
I er sikkert allerede i gang med 
planlægningen af næste skoleår.  
 
En effektiv planlægning kræver, at 
man løbende bliver bevidst om de 
steder, skolen kan forbedre sig.  
 
Et skoleårs afslutning er en naturlig 
lejlighed til at se på, om der er ting, 
I kan gøre bedre næste år. Det gør 
I allerede på ledelses- og 
lærermøder.  
 
Men af og til er et eksternt blik på 
hele organisationens praksis 
nødvendigt for at opdage 
udviklingspunkter eller sætte fokus 
på styrker, som I ikke er bevidste 
om i hverdagen.  
 
Jeg tilbyder en ekstern evaluering 
af jeres skole.  
 

At bestille en ekstern evaluering 
hos mig har flere konkrete fordele: 
 

• Eksterne evalueringer skaber 
udvikling 

• Eksterne evalueringer viser 
udadtil, at I tager udvikling 
alvorligt, og at I ikke er bange 
for at lade jer vurdere  

• Resultaterne kan bruges på 
hjemmesiden til at 
dokumentere jeres 
præstationer 

• Mine evalueringer er effektive 
og ressourcebesparende, da 
jeg tilpasser evalueringen til 
netop jeres behov  

• Og vigtigst: Jeg evaluerer 
med praktisk forståelse for 
jeres verden og hverdag, da 
jeg har en baggrund som 
både lærer, evaluator og 
skemalægger
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FAKTAARK 
 
Hvad er en evaluering? 
Evaluering er grundlæggende en 
temperaturmåling på, om skolen lever op til 
jeres egne, elevernes og forældrenes 
forventninger.  
 
Evalueringer peger også fremad og kan 
sætte fokus på områder, der kan forbedres.  
 
En god evaluering er desuden 
ressourceeffektiv, og den skærer ind til benet, 
så skolen ikke skal bruge unødig tid på at få 
bekræftet noget, I godt ved I forvejen. 
 
Hvorfor eksternt? 
En ekstern evaluering ser på skolen på en 
ny, neutral og fordomsfri måde. Den kan 
sætte fokus på problemområder og 
udviklingspunkter, som I ikke havde tænkt på 
i forvejen.  
 
At gennemføre eksterne evalueringer er et 
stærkt signal at sende til omverdenen. Det 
kræver mod at lade sig kigge over skulderen, 
og jeres værdi af evalueringen bliver 
tilsvarende høj.  
 
Eksterne evalueringer kan bruges som 
salgsargument, da I får dokumenteret jeres 
præstationer.  
 
En evaluerings tal, grafer og rammende 
citater fungerer godt på hjemmesiden og 
giver forældrene gode grunde til at vælge 
netop jeres skole. 
 
Metoder? 
Hvis evalueringen skal give jer en let og 
hurtig indikator på tingenes tilstand, kan et 
elektronisk spørgeskema til enten alle eller 
udvalgte forældre og lærere være nok.  
 
Hvis I også gerne vil fokusere på områder, 
hvor I kan udvikle jer, anbefaler jeg at 
supplere spørgeskemaerne med uddybende 
interview med forældre, lærere og måske 
elever. 
 

 
Hvad gør vi? 
Jeg har et et bud på spørgsmål og temaer, 
som kan være relevante for jer. Men skoler er 
forskellige, og det bedste resultat fås ved at 
tilpasse evalueringen til jeres virkelighed.  
 
Derfor taler vi først om, hvilke temaer, I gerne 
vil have afdækket. Dernæst kommer jeg med 
et bud på undersøgelsens design og 
metoder.  
 
Med jeres godkendelse sætter jeg 
undersøgelsen i gang, og så læner I jer blot 
tilbage og lader mig gøre arbejdet.  
 
Når undersøgelsen er færdig, sender jeg en 
rapport på omkring 5-10 sider til jer, og hvis I 
ønsker det, holder vi et møde, hvor jeg 
præsenterer de overordnede resultater. 
 
Tid og pris? 
En evaluering tager mellem to uger og en 
måned at gennemføre, alt efter hvor mange 
forskellige metoder, undersøgelsen kræver.  
 
Prisen afhænger også af undersøgelsens 
omfang og kompleksitet.  
 
Prisen for en evaluering vil typisk være 
mellem 12.000 og 18.000 kr., eksklusive 
moms. 
 
 

  


