
 
Princip for evaluering og feedback  

Princippets ordlyd 

og formål 

Formålet med evaluering er at skabe læring og udvikling. De tre principper 
for evaluering er: 

1. At evalueringen er fremadrettet og lærende. 
2. At evalueringen er involverende. 
3. At der følges systematisk op på evalueringen. 

Evaluering er vigtig for at sikre den overordnede værdi for 
Stolpedalsskolen, som er:  Eleven skal opleve, at de hver dag går hjem med 
en følelse af at have været en del af et positivt fællesskab, hvor der er sket 
en personlig, social og faglig udvikling.  

Evaluering skal i denne sammenhæng opfattes som en del af en fortløbende 
proces, hvor evalueringens resultater danner baggrund for ny læring, 
udvikling og trivsel.  

Stolpedalsskolens evalueringskultur vedrører både de faglige, sociale og 
personlige mål. I den forbindelse sondrer vi mellem en systematisk 
evaluering af elevernes faglige progression og den løbende evaluering af 
elevernes faglige og personlige udvikling i den daglige undervisning. 

I forhold til at sikre en systematik i vores tilgang til evaluering af elevernes 
faglige progression har vi udarbejdet en testplan for fagene dansk og 
matematik, hvor alle elever evalueres med udvalgte gruppeprøver - 
herunder også nationale test. Testresultaterne bruges både som en 
evaluering af elevernes læring i forhold til at evaluere undervisningens 
effekt, men samtidigt og mere vigtigt som en evaluering for læring i 
forhold til at tilrettelægge undervisningen med henblik på at understøtte 
klassen og den enkelte elevs læring fremadrettet. 

I forhold til den løbende evaluering i den daglige undervisning har den 
enkelte underviser fokus på at give feedback på klassens faglige og 
personlige udvikling. På Stolpedalsskolen forstår vi denne feedbackkultur i 
undervisningen som en læringssamtale på klasseniveau. Læringssamtaler i 
den daglige undervisning ses som feedback til klassen og den enkelte elev i 
forhold til de læringsmål, der arbejdes med lige nu: Hvor er klassen og den 
enkelte elev lige nu i forhold til de udvalgte læringsmål, og hvad er næste 
skridt i denne læringsproces. 

Den daglige læringssamtale på klasseniveau kan suppleres med 
læringssamtalen som en 1:1 samtale med elever, hvor det er deres faglige 
og personlige udvikling, der er i fokus. Den individuelle elevsamtale kan 



 
danne rammen for underviserens feedback på elevens læring - fagligt, 
socialt og personligt og samtidigt som elevens refleksion over sin egen 
læringsproces. I den forbindelse kan elevsamtalen blive en ramme for at 
evaluere status på den enkelte elevs læring og samtidigt skabe grundlag for 
at opstille nye mål.  

På Stolpedalsskolen tænker vi også skole-hjem-samtalen ind som en ramme 
for evaluering af og for læring. Her kan samtalen med eleven og forældrene 
både være med til at give forældrene et indblik i, hvor eleven er i sin 
læringsproces, og samtidigt klæde dem på til, hvordan de kan støtte op om 
deres barns fortsatte læringsproces. Med henblik på at give eleverne en 
aktiv rolle i den sammenhæng, forbereder de sig til samtalen på forskellig 
vis. Det fælles og væsentlige i den sammenhæng er, at de selv reflekterer 
over deres faglige og personlige udviklingsproces og selv er med til at 
fremlægge dette og deres mål til samtalen.  

Skolens ansvar ● At arbejde systematisk med evaluering ved at følge skolens testplan 
og deltage i de planlagte konferencer med skolens vejledere. 

● At skabe grundlag for læringssamtaler i den daglige undervisning, 
hvor der gives feedback til klassen og eleverne på deres læring. 

● At supplere med individuelle elevsamtaler efter behov, hvor den 
enkelte elev får feedback på sin læringsproces, og hvor samtalen 
bliver en ramme for elevens refleksion over egen læring. 

● At inddrage eleven i relation til skole-hjem-samtalen i forhold til at 
reflektere over egen læring og udviklingsproces som en forberedelse 
til at deltage aktivt til selve samtalen (her er der en undtagelse på 0. 
årgang og til den første samtale på 1. årgang). 

Forældrenes ansvar ● At understøtte elevens arbejde med klassens og egne læringsmål. 
● At skaber gode rammer hjemme for elevens arbejde med personlige 

og faglige mål. 
● At deltage aktivt til skole-hjem-samtalererne og bidrage med deres 

viden om elevens trivsel, læring og udvikling. 

Elevens ansvar ● At deltage aktivt i den daglige undervisning og yde deres bedste i 
forhold til de udvalgte faglige læringsmål. 

● At bidrage til og tage medansvar for de udvalgte mål i relation til 
klassens læringsmiljø. 



 
● At forpligte sig på arbejdet med klassens og egne læringsmål - både 

de personlige, sociale og faglige. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


