Evaluering af skolens undervisningstilbud
– skoleåret 2017- 2018
Evalueringerne bliver i år ikke sammenskrevet, men jeg har forsøgt at opdele deres svar i simple kategorier:
1. Eleven og OIES:
• Generelt:
➢Meget tilfreds
• Det opleves at der er meget stor forskel på hvordan de forskellige kontaktlæreren er over
for kontakteleverne.
• Refleksion:
➢ Kan vi strømline og ensrette vores tilgang og samtaleaktivitet med vores K-elever
mere?
➢ Skal vi det?
2. Bogligt:
• Generelt:
➢ Kæmpe begejstring for niveauopdelt undervisning
➢ Bedre end den undervisning de møder i folkeskolen.
➢ Ønske om flere projekter og flere fremlæggelser i timerne eller på/for andre hold
• Et udbredt ønske om at møde forskellige lærere i det samme fag hen over et år(som det er
sket i matematik)
➢Flere nævner om det kunne være muligt i dansk
• Ønske om faste pladser efter efterårsferien. Vil give ro.
• Undervisningen har periodevis været ensformig og "fagdagene" har nogle gange været
oplevet som det samme
• Det opleves at lærerne er gode til at fordele hjælpen, og at dem som har mest brug for den
får den.
• Refleksion:
➢ Eleverne er rigtig godt tilfredse
➢ Ingen (ordblinde)elever nævner, at de føler sig overset eller at der mangler
kompetencer
➢ Skal vi have en lærerrotation i danskfaget? Hvorfor – hvorfor ikke?
3. Idræt:
• Generelt:
➢ Glade for bevægelse spredt ud over dagen
➢ Ønske om mere hård fysisk træning (6 elever har det med ud af 41 besvarelser)
➢ Glade for vores idrætspakke.
• Enkelte ønsker to springtræninger om ugen.
• Refleksion:
➢ Eleverne kommer i dårligere form – skal vi sætte en anden ramme op for deres
fysiske formåen?

4. Paraidræt og inklusionsmodellen på OIES
• Generelt:
➢ Det er der brev enighed om er en god ide.
• Refleksion:
➢ Vi har ikke haft så mange af disse elever i år.
➢ Vi har gang i en selvevaluering, hvor vi har drøftet mange af disse ting.
5. Elevens samlede vurdering af skolen – Hvor OIES kan gøre det bedre end de gør i dag:
• Generelt:
➢ Enkelte er frustrerede over at vi ikke kunne løse den ”usual suspect” gruppe, med
skriver også at de ikke ødelagde noget for de andre. Det var bare ærgerligt, at de
var så låste om sig selv.
➢ Andre skriver at vi ikke skal fokusere så meget på grupperinger – de klarer det
selv.
➢ Ingen har i år nævnt noget med kollektive skideballer
➢ Flere planlagte aftenarrangementer – styrker oplevelsen af at gå på efterskole.
• Refleksion:
➢ Vi vinder meget ved at øve os på kvalificeret irettesættelser
1. celleniveau vs. Spisesals skæld ud!
6. Elevens samlede vurdering af skolen – Hvor OIES gør det godt i dag:
• Generelt:
➢ Tilgangen til eleverne er god fra alle de voksne de møder som arbejder på skolen.
➢ Respekt for eleverne og deres forskelligheder
➢ Rigtig god mad – varieret og godt
➢ Foredrag fra nogen ude fra.
➢ Morgensang og fælles oplevelser i det hele taget

Sammenskrevet af Søren H. juni 2018.

