
Selvevaluering på Broby Friskole 2013-14

Fodnoter i denne tekst henviser til Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. §1 til §9 

Broby Friskole har fra skoleåret 2011/12 valgt at overgå til selvevaluering ‐ i stedet for den hidtidige model med tilsynsførende. Selvevalueringen har til formål 

at foretage løbende evalueringer af forskellige områder af skolens liv. Ifølge friskoleloven skal selvevalueringen følge en model, der er godkendt af 

tilsynsstyrelsen.1 Broby Friskole vil ind til videre selvevaluere efter en model lavet af Danmarks Privatskoleforening. Der skal over en 3‐årig periode evalueres 

indenfor 11 centralt fastlagte områder: 

1  Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler
I medfør af kapitel 3 § 9 e, stk. 4, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 3. juli 2009, som ændret ved lov nr. 589 af 26. juni 2009.



1. Skolens profil

2. Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen

3. Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse

4. Elevens alsidige personlige udvikling

5. Frihed og folkestyre

6. Tilbud om undervisning i 10. klasse

7. Specialundervisning

8. Dansk som andetsprog (ikke aktuelt på nuværende tidspunkt)

9. Elevens videre forløb i uddannelsessystemet

10. Skoleledelsens kvalitetssikring og -udvikling af undervisningen

11. Samlet vurdering og handlingsplan

Målet med selvevaluering på Broby Friskole

Selvevaluering er indført for at føre kontrol med friskolen. Men kvaliteten i vores undervisning og den måde vi laver skole på, kan aldrig indfanges i en 
selvevalueringsmodel. Den kan man kun indfange ved at høre fortællinger til morgensang, se eleverne spille teater, se undervisning med læringsstile og/eller 
Cooperativ Learning i praksis, være med i en emneuge, være med på en lejrskole eller på anden vis deltage i skolens liv. Alligevel ser vi frem til at 
selvevaluere. Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores 
pædagogiske teori og praksis på Broby Friskole. Vi evaluerer, fordi vi er optagede af at forbedre skolen. Evalueringen giver mening for os, når den bruges 

diagnostisk til at forbedre undervisningen for klassen og den enkelte elev. Vi sætter gang i en 3‐årig evalueringsproces, hvor de 11 centralt fastlagte områder 

skal evalueres. Målet er at gøre evalueringen til et naturligt og brugbart redskab til at udvikle skolen.

Kommentarer til hvert enkelt evalueringsområde



Evalueringens område Indhold kommentarer

1 skolens profil 1aVærdigrundlag
1b Skolens samlede antal elever
1c Skolens samlede antal lærere
1d Skolens undervisning – fag/ klassetrin
1e Skolens organisering – klasser/ hold
1fPrøver
1g Slutmål
1h Delmål

Profilen er den drejebog som skolens hverdag er bygget op over. Der er et 
værdigrundlag som er beskrevet i vedtægterne, men der er også helt konkrete ting 
som skolens elevtal og antal af lærere. Disse to størrelser er vel i en friskole hele 
tiden vigtige at holde sig for øje. Det er et faktum at en friskole med under 100 
elever har det svært økonomisk og det vil derfor altid være et mål i sig selv at holde 
elevtallet så højt som muligt indenfor den til en hver tid gældende klassekoefficent. 
Rentabiliteten hænger desuden sammen med hvor mange lærere man har til at 
undervise disse elever. Antallet må ikke være for højt men heller ikke så lavt at det 
bliver svært at få alle timer dækket. 

2. Elevens faglige standpunkt og 
generelle udbytte af undervisningen

Evalueres hvert år Vi gennemfører ikke nationale test, men tester vores elever med diagnostiske tests for at 
følge med i om eleverne lærer det de skal. Disse tests afholdes for det meste i dansk og 
matematik. I dansk bruger vi testen ST med klassenummeret bagefter. Vi følger hele tiden 
udviklingen på testområdet og har i år indkøbt en ny test i dansk. Den består af fire test: 
staveprøve, ordlæseprøve, bogstavprøve og sætningslæseprøve. Den er således mere 
omfattende end de prøver vi hidtil har brugt. 

I matematik bruger vi MG og FG testsne som nu ligger på nettet. De giver et meget tydeligt 
billede af elevens standpunkt. Desuden har vi abonnement på Matematikfessor som er en 
portal som indeholder en god mulighed for statistik på elevernes udbytte af undervisningen.

3. Undervisningens mål, 
tilrettelæggelse og gennemførelse

Skoleåret 14-15

4. Elevens alsidige, personlige 
udvikling

Skoleåret 14-15

5. Frihed og folkestyre Skoleåret 13-14 To tiltag som falder indenfor punktet. Det første handler om trivsel og fællesskab 

og som sådan passer det også i skolens værdigrundlag: Det forpligtende 

fællesskab. Projektet har kørt og kører stadig i 3. klasse.

Projektet om demokrati har kørt i historieundervisningen i 7. klasse

Om trivselsspillet ”Kort og godt”:

Hensigten med spillet er at få italesat nogle af de ting, det ellers kan være svært for 

eleverne at få sagt til hinanden. Det er også en øvelse i at kunne give og tage imod 



på en ordentlig måde. Til spillet hører et antal grønne kort med positive udsagn og 

et mindre antal røde kort med negative udsagn. Fx: Du gør mig glad. Dig vil jeg 

gerne lege mere med. Du er god til at læse. Eller: Du skal tænke mere over, hvad 

du siger til andre. Du gør mig tit ked af det. Du driller tit. Hele klassen og læreren 

sætter sig på stole i en rundkreds. Kortene er placeret på en skammel i midten af 

rundkredsen. Eleverne skiftes til at tage et kort og aflevere det til dén kammerat, 

de synes det passer bedst til. De skal ikke forklare hvorfor, bare give kortet. Får 

man et kort, som man ikke rigtig synes passer til nogen, har man lov til at lægge 

det igen, så den næste kan tage det og give det videre.

I 3. klasse bruger jeg kun de grønne kort – og jeg har udvidet spillet ved at lade 

eleverne selv formulere flere udsagn. Klassen kan godt lide at spille det; det er jo 

rart at få noget sødt at vide. Ulempen ved spillet er, at der af og til er nogle stykker, 

som får mange kort og et par stykker, som ingen får! Man kan jo ændre reglerne, 

så det passer til den klasse, man skal spille det i. Spillet egner sig fint til 

mellemtrinet.

”Massage – den man rører ved mobber man ikke.” 

Et massageprogram udviklet af Susanne Bordi og Jørn Jørgensen.

Èn gang om ugen er der taktil rygmassage på programmet i 1. og 3. klasse. (Og i 4. 

tror jeg). Eleverne sidder sammen med deres sidemakker og skiftes til at give og 

tage imod. Læreren læser en fortælling højt som ledsages af stille musik imens 

man viser i luften, hvilke bevægelser, man skal lave. Formålet med massagen er 

b.la.: 

1. At alle deltagere skal opleve sig set og bekræftet

2. At deltagerne styrkes i at sige til og fra – og mærker at andre retter sig 

efter dette

3. At øge kropskendskabet og selvfølelsen



4. At øge deltagernes kommunikation og tolerance 

Følgende sidegevinster kan registreres:

1. Forholdet mellem drenge og piger ændres positivt

2. Større tolerance og accept børnene imellem

3. Konflikter udvikler sig ikke – og glemmes hurtigt

4. Større kontakt mellem eleverne

5. Bedre koncentration

Om undervisning i demokrati 

I Historie i 7. klasse fylder temaet Demokrati en del. De fleste europæere tænker 

nok på demokratiet som noget selvfølgeligt, og en flok elever i 7. klasse er ikke 

synderligt bevidste om, at det kan være anderledes. De ved hvem statsministeren 

er, men tænker ikke over, hvor historisk interessant det er, at hun er kvinde. Det er 

vigtigt at lære dem om, at demokratiet er en ret ny styreform – for selvom det 

opstod i Athen for 2.500 år siden, var den tids demokrati  jo noget anderledes end i 

dag.  Den moderne demokratiske styreform, som vi har i DK i dag, hvor alle voksne 

i landet må stemme, er jo kun ca. 100 år gammel! Det kan nok pirke lidt til en godt 

gemt rødstrømpe i en årgang 0, at kvinder først ”for nylig” har fået stemmeret. 

Ligesådan når man fortæller dem om retten til at bestemme over egen krop med 

indførelsen af den fri abort for 40 år siden. Historien bliver fælles og interessant, 

når man opdager at det selvfølgelige er noget, nogen har kæmpet for med liv og 

sjæl. 

I Historieundervisningen ser vi på, hvilke andre styreformer der har været  – og er, 

og vi inddrager aktuelle begivenheder i verden (Ukraine). Det er vigtigt at 

bevidstgøre eleverne om, at de selv er både historieskabte- og skabende. Vi taler i 

den forbindelse om div. bevægelser og foreninger, og om den indflydelse såkaldt 



almindelige mennesker kan have på det samfund, de lever i. Fx i Kvindebevægelsen 

og Arbejderbevægelsen. Vi kommer også omkring Indre Mission og de gode 

Grundtvigianere, som de missionskes værste modstandere. Livet på jorden skal 

være så godt og muntert som muligt, mente Grundtvig, først menneske siden 

kristen. For at blive menneske måtte man lære om sig selv, sit samfund og sin 

historie, og derfor var undervisning og oplysning vigtig. Mon ikke det i høj grad er 

Grundtvigs fortjeneste, at danske (fri)skolebørn er så glade for at gå i skole…

6. Tilbud om undervisning i 10. 
Klasse

Skoleåret 13-14 Efter at have en 10. klasse i 3 år (til sommerferien) har vi evalueret på det. Det sker i foråret 
2014.

7. Specialundervisning Ikke relevant i øjeblikket

8. Dansk som andetsprog Ikke relevant i øjeblikket

9. Elevens videre forløb i 

uddannelsessystemet

Vi evaluerer på dette hvert år Se bilag 2

10. Skoleledelsens 
kvalitetssikring og udvikling af
undervisningen

Skoleåret 13-14 I dette skoleår har ledelsen startet et forsøg med supervision af lærerne i 2. klasse. Årsagen 
til at det er 2. klasse er at der er nogle udfordringer i at få ro i klassen. Skolens daglige leder, 
Michael, har overværet undervisningen i ca. 20 timer og har efterfølgende foretaget 
supervision på læreren. Forældrene er blevet orienteret om forsøget og om resultatet på et 
fyraftensmøde. Der har været positive tilbagemeldinger både fra lærere og forældre. Det er 
planen at daglig leders tilstedeværelse i andre af skolens timer vil blive en naturlig del af 
skolens kvalitetssikring. 

Skolens leder har foretaget medarbejderudviklingssamtaler i januar og februar måned og i 
løbet af foråret vil vi fortage en arbejdspladsvurdering (APV)

11. Samlet vurdering og 
handlingsplan

Skoleåret 14-15



Broby Friskoles profil

Værdigrundlag
 

Stk.2
Broby Fri - og Efterskole har grundtvig/koldske principper som grundlag.

I den grundtvig/koldske tradition ønsker vi at lægge vægt på:
 

 Et forpligtende fællesskab der bygger på ligeværd.
 Formidling af dansk kultur og historie.

Almen dannelse og det hele menneske.

Broby Friskole er en ikke afdelingsopdelt skole med et spor. Der undervises i alle klassetrin fra og med begynderklasse til og med 10. klasse. Der undervises 
årgangsdelt i alle fag undtagen i idræt hvor der undervises to klasser sammen med to lærere og i billedkunst, håndarbejde og sløjd som er sammenlagt til et 
fag, design, med tre ugentlige timer i 4., 5. og 6. klasse med tre lærere på. Timerne organiseres som valgfag, dog skal alle elever have timer i alle tre fag over 
den treårige periode, med mulighed for at gå mere i dybden i et eller to af fagene. Skolen tilbyder afgangsprøver på lige fod med folkeskolen i 9. og 10. klasse. 
Tysk er obligatorisk fra 6. klasse. Skolen følger ”fælles mål” for folkeskolen både hvad angår delmål og slutmål.2 Der er udarbejdet fagplaner i de fleste fag og 
de ligger på hjemmesiden. Det er målet for indeværende skoleår at fagplaner for de resterende fag bliver lavet.3

Broby Friskole afholder et forældremøde og to skolehjemsamtaler hvert år. I begynderklassen og i 1. klasse har første skolehjemsamtale form af et 
hjemmebesøg. Fra og med 8. klasse kan den anden skolehjemsamtale ændres til et forældremøde hvis det skønnes at der i løbet af året har været. 
tilstrækkelig kontakt mellem hjemmene og skolen. I 6., 7., 8. og 9. klasse holdes der ekstra forældremøder som temamøder. I 6. klasse handler mødet om 
unges brug af elektronisk kommunikation, i 7. klasse om unge og alkohol, i 8. klasse om unge og stoffer og i 9. klasse følges op på relevante problemstillinger.

Evalueringens område Her og nu Metode Evaluerings-værktøj
Evaluering

Ansvar

1a. Værdigrundlag

Se bilag 1

Se ovenfor Der evalueres ud fra dette evalueringsspørgsmål: 
Hvordan kan værdigrundlag og strategi udmøntes i en 

klar profil for Broby Friskole?

Involverede: Forældre, bestyrelse, alle medarbejdere og 
ledelse.
Evalueres af alle involverede parter

Mødeaktivitet 
pædagogiske dage

MC

2 §1a
3 §1c



1b. Skolens samlede 

elevtal 

Elevtal indtil dags dato og prognose 
Se tabel 1

Målet er som minimum at fastholde det nuværende 
elevtal på ca. 190 elever og gerne udvide det så alle 
klasser er fyldt. 
Evalueres på bestyrelsesniveau hvert år. (I praksis 

evalueres dette på hvert bestyrelsesmøde)

Mødeaktivitet
I skrivende stund er der 
188 elever i friskolen. 
Målet er altså ikke helt 
nået. Vores 6. klasse er 
stadig lidt for lille med 
10 elever og 10. klasse 
er også for lille med 7 
elever. Det ser ud til at 
vi får flere elever i 10. 
klasse næste år da der 
er indskrevet 24 elever 
på nuværende 
tidspunkt.

MC

1c. Skolens samlede 

antal lærere

Der læses i skoleåret 13-14 13,71 
årsværk fordelt på 17 stillinger 
hvoraf de tre er 
kombinationsstillinger med SFOtid

Målet er at fastholde det nuværende antal ansatte.
Evalueres på bestyrelsesniveau hvert år (I praksis 

evalueres dette på hvert bestyrelsesmøde) 

Mødeaktivitet
I kalenderåret 2014 har 
der været 13,77 elever 
pr. lærer. Det er i det  
interval der anbefales af 
staten. Tallet stammer 
fra revisionsrapporten.
21.03.14

MC

1d. Skolens undervisning 

– fag/ klassetrin

Skolens undervisning og fag er 
beskrevet nedenfor. Se (tabel 2) I 
skoleåret 12-13 er det planen at 
indføre undervisning i førstehjælp. 
IT bruges i undervisningen meget 
forskelligt i de forskellige klasser. 

Målet er at der skal undervises i førstehjælp.
Evalueres af de implicerede lærere

Målet er at der skal bruges IT i en større del af 
undervisningen
Evalueres af alle lærere og ledelsen

Lærerne har deltaget i 
et førstehjælpskursus 
men det er ind til videre 
kun 7. klasse der får 
tilbudt undervisning i 
førstehjælp.
Ang. IT i undervisningen 
så bruges det mere og 
mere. I kommende 
kalenderår vil der 
evalueres på brug af IT i 
undervisningen.

MC+
lærere

1e. Skolens organisering

klasser/ hold

Der undervises klassedelt på alle 
klassetrin. Undtagelserne er nævnt 
ovenfor

Målet er at fastholde klassedelt undervisning med de 
undtagelser der er.
Evalueres af ledelse og lærere ved skoleårets start

Mødevirksomhed
Vi har stadig klassedelt 
undervisning på alle 
klassetrin også selvom 

MC+ 
lærere



vi har en lille 6. klasse 
og en lille 10. klasse.

1f. Prøver Skolen afholder folkeskolens 
afgangsprøve på 9. og 10. 
klassetrin

Målet er at fastholde afgangsprøver på nævnte 
klassetrin
Evalueres af ledelse, lærere og bestyrelse ved skoleårets  

afslutning.

Mødevirksomhed
Der er stadig 
afgangsprøver på Broby 
Friskole og med flotte 
resultater. Se resultatet 
på skoleporten.

MC

1g og 1h. slutmål og 

delmål 

Skolen følger slut- og delmål 
angivet i fælles mål

Målet er fortsat at følge slut- og delmål angivet i fælles 
mål
Evalueres af ledelse, lærere og bestyrelse ved skoleårets  

afslutning.

Mødevirksomhed
Skolen følger de gamle 
slutmål og tager stilling 
til hvilke mål vi vil følge 
når de nye slutmål 
kommer i løbet af 
foråret 2014

MC

Tabel 1



elever friskolen kommende år

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Bhkl 10 11 18 10 13 19 16 10 11 14 21 20 17 20 20 20
1. kl 12 11 11 18 15 14 16 15 11 10 13 21 20 17 20 20
2. kl 7 13 12 12 14 14 14 17 16 9 12 16 21 20 17 20
3. kl 10 7 13 13 14 15 13 14 17 14 10 12 16 21 20 17
4. kl 8 11 10 14 12 15 17 14 12 18 17 12 12 16 21 20
5. kl 11 7 14 12 14 11 16 17 14 12 18 18 13 12 16 21
6. kl 8 12 7 15 14 18 9 16 15 17 15 18 20 13 12 16
7. kl 8 7 10 8 15 10 14 6 19 19 20 17 21 20 13 12
8. kl 2 10 7 9 7 14 11 14 4 18 19 19 19 21 20 13
9. kl 10 2 11 4 6 8 11 9 7 5 16 14 15 15 17 16
10.kl 1 2 19 18 15 15
i alt 86 91 113 116 126 138 137 132 126 136 161 167 193 193 191 190



Tabel 2

1a Bilag 1



For tre år siden igangsatte ledelsen en proces som skulle munde ud i en præcisering og en uddybelse af skolens værdigrundlag. I den forbindelse 
arrangerede ledelsen i samarbejde med ledelserne for tre andre kombinerede skoler et kursus for ledelserne med en kursusleder. Resultatet blev følgende 
præcisering:

Broby Fri- og Sportsefterskole bygger på følgende værdier:

Det forpligtende fællesskab.

Ligeværd

Tillid

Loyalitet

Efter kurset blev bestyrelse og lærere præsenteret for ovenstående. Der er imidlertid kommet nye bestyrelsesmedlemmer og lærere til siden. Det har stort set 
været op til den enkelte at tolke på ovenstående værdisæt og det er derfor på sin plads at tage næste skridt i processen: at få værdisættet debatteret og 
præciseret så det kan komme til at gennemsyre hele organisationen. Vi vil derfor i efteråret 2013 afholde en pædagogisk weekend med deltagelse af alle 
ansatte, ledelse og bestyrelsen (evt. også forældre). Vi vil indkalde en kursusleder til at styre forløbet. I august 2014 vil vi evaluere.

Bilag 2

Elevens videre forløb i uddannelsessystemet

Gik ud af skolen i 2013 i UU - Center Sydfyns´s område nu 2014.

Der gik ud af 9 klasse:

1 Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Pet Transport og logistik - grundforløb

1 Behandlingsstedet Holbrogaard

2 TietgenSkolen (KVU NON) HHX

1 Tåsingeskolen 9.Folkeskole

1 Kongeådalens Efterskole 10.Efterskole

1 Koldingegnens Idrætsefterskole 10.Efterskole

1 Bernstorffsminde Efterskole 10.Efterskole

1 Musikefterskolen i Humble 10.Efterskole



1 Vejstrup Efterskole 10.Efterskole

1 Glamsdalens Idrætsefterskole 10.Efterskole

4 Broby Fri- og Efterskole 10.Privatskole fortsat på skolen

15

Der gik ud af 10 klasse: 

1 Social- og Sundhedsskolen Fyn, afdeling Sundhed, omsorg og pædagogik - grundforløb

5 Faaborg Gymnasium STX

1 Odense Katedralskole STX

1 Tornbjerg Gymnasium STX

1 Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Ris Produktion og udvikling 

2 TietgenSkolen (KVU NON) Merkantil - grundforløb

1 TietgenSkolen (KVU NON) HHX

1 Kold College Dyr, planter og natur - grundforløb

1 Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Ris Bygge- og anlæg - grundforløb

14


