
Evalueringsplan 2017-2018 

 

Februar 2017 

• Undervisningsmiljøvurdering 

• Evaluering af skoleteaterforløb for hele skolen 

 

Marts 2017 

• Evaluering af skolens struktur og interne kommunikation i forbindelse med Pædagogisk dag 2017 

• Evaluering af skolens samlede undervisning i henhold til opnåelse af Fællesmålene 

 

Juni 2017 

• Evaluering af skoleafslutningsforløb pga. ny struktur 

 

Oktober 2017 

• Evaluering af forløb af nyansættelser set ud fra målene i ansættelsesproceduren. Dermed også en 

evaluering af selve aftalen om ”Introduktion af nyansatte ved Bedsted Friskole”. 

• I forbindelse med nyansættelser og ombygning laves en lille evaluering af strukturer og interne 

kommunikation samt mulighederne for at leve op til Fællesmålene. 

• Evaluering af skolens Strategi mod elevmobning og skolens Net-etikette samt udarbejdelse af en ny 

Strategi mod digitalmobning. 

 

November 2017 - januar 2018 

• Psykisk APV – Evalueres gennem ugentlige samtaler i forbindelse med personalemøder fra 

november 2017 til januar 2018. 

• Fysisk APV – Evalueres gennem spørgeskemaundersøgelse blandt personalet. I januar udarbejdes 

en handlingsplan som drøftes med både personalegruppen og bestyrelsen. 

• Alle skolens APB-er – Skolens APB-er evalueres og rettes til, så de er tilpasset nye behov. 

Under arbejdet blev vi enige om at gå et skridt videre og lægge alle APB-er og APV-er på en skjult 

side på vores webhotel, så alle med adressen har adgang: 

http://info.bedstedfriskole.dk/arbejdsmiljo/  

 

Januar 2018 

• Arbejdspladsvurdering af ny tilbygning samt lokaler med ændret funktion. 

Tilbygningen blev først færdig medio februar og det har taget lidt tid at indrette den, så APV-en er 

skubbet til april 2018 

 

http://bedstedfriskole.dk/undervisningsmiloe.html
http://bedstedfriskole.dk/dokumenter/evalueringer/Samlet%20undervisning%20evaluering%20for%20hele%20skolen%202017.pdf
http://bedstedfriskole.dk/dokumenter/evalueringer/Samlet%20undervisning%20evaluering%20for%20hele%20skolen%202017.pdf
http://www.bedstedfriskole.dk/dokumenter/Strategi%20mod%20elevmobning%20-%202017.pdf
http://www.bedstedfriskole.dk/dokumenter/Net-etikette%202017.pdf
http://www.bedstedfriskole.dk/dokumenter/Strategi%20mod%20digital%20mobning%202017.pdf
http://info.bedstedfriskole.dk/arbejdsmiljo/


Marts 2018 

• Evaluering af skolens struktur og interne kommunikation i forbindelse med Pædagogisk dag 2018 

• Evaluering af skolens samlede undervisning i henhold til opnåelse af Fællesmålene 

Begge evalueringen er gennemført og resultatet lægges hurtigst muligt på nettet 

Der arbejdes videre med resultaterne i samarbejde med skolebestyrelsen 

 

Juni 2018 

• Evaluering af forberedelserne til eksamen – Læseferie, afsat tid til lærere, censorvirksomhed osv.  

• Evaluering af førskoleforløb i indskolingen. 

 


