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Evaluering af fagene på Friskolen Asgaard 
  

 
 

 

Hvert skoleår udarbejdes der en årsplan for fagene på de forskellige klassetrin. Her 
tages der højde for undervisningsministeriets fælles mål, som skolen følger.  
Som et led i undervisningen skal der løbende foretages evaluering af elevernes 
udbytte af undervisningen. Evalueringen skal danne grundlag for vejledning af den 
enkelte elev og for undervisningens videre planlægning.   
Humanistiske fag 
Dansk  
Engelsk  
Tysk  
Historie 
Religion  

Naturfaglige fag 
Matematik 
N/T  

Praktisk musiske fag 
Musik 
Billedkunst 
H/D 
Madkundskab 

De humanistiske fag bærer stærkt 
præg af fællesskabende 
didaktikker. Fællesskabende 
didaktikker handler om, at der 
gennem undervisningen skabes et 
fagligt indhold, som også styrker 
klassens fællesskab. 
Det skaber mulighed for værdig og 
aktiv deltagelse og er med til at 
sammentænke det faglige indhold 
med udviklingen af sociale 
kompetencer og klassens sociale 
liv. Derfor evalueres de 
humanistiske fag især via 
mundtlighed og dialog på klassen. 
Denne mundtlighed manifesterer 
sig bl.a. ved, at eleverne udviser 
forståelse samt sætter ord på og 
kan omsætte deres faglige viden i 
samtale med andre.  
I løbet af året evalueres der også 
på elevernes faglige kompetencer 
via tests såsom Hogrefes 
tekstlæseprøver. Ydermere 
evalueres der også på elevernes 
konkrete produkter, hvor den 
konstruktive feedback spiller en 
stor rolle.     

I de naturfaglige fag 
evalueres der formativt 
og summativt i samtalen 
og samspillet med den 
enkelte elev og klassen 
som helhed. Hensigten er 
at arbejde direkte med 
elevernes læreprocesser 
og individuelle 
potentialer. 
 

Evaluering i N/T foregår 
især gennem 
elevprodukter, der 
efterfølgende skal 
præsenteres og 
forsvares.  
 

I matematik evalueres der 
ydermere individuelt og 
klassevis ved brug af 
Hogrefes mat-test.   

Processen og produkterne 
vægtes ligeligt i de praktisk 
musiske fag. Her har vi 
forskellige tilgange til 
arbejdsprocesserne, og 
hvordan det enkelte barn når 
frem til sit endelige 
mål/produkt.  
Lærerens evaluering vil bero på 
løbende iagttagelser, samtale 
og vurdering i forbindelse med 
undervisningen i lokalerne, 
ligesom der evalueres med 
eleverne selv efter forløb, 
musikalsk fremtræden og 
udstillinger på skolen.   
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