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        Resultatet af skolens samlede evaluering for skoleåret 2008-2009. 
 
 
Skolen har, som det var planlagt i begyndelsen af skoleåret 2008-2009 evalueret i hvert 
enkelt fag skolen udbyder. 
 
I fagene dansk og matematik er der evalueret på tre planer: Klassevist, samlet i indskoling, 
mellemtrin og i overbygningen. Og slutteligt en samlet og overordnet evaluering for dansk 
og matematik. Ansvaret for dette arbejde har været placeret hos den enkelte faglærer.  
Resultatet for dette arbejde er blevet overdraget undertegnede. 
 
Prøve/evaluerings resultaterne i de forskellige fag viste at eleverne i ca. 85 % af tilfældene 
behersker de færdigheder ”Fællesmål ”opstiller.  
 
Det er derfor skolens klare overbevisning, at forklaringen på det lave karakterresultat fra 
prøvetermin 2007 først og fremmest skal findes i det faktum, at skolen har en gruppe 
elever der både er fagligt og socialt dårligt stillet og at deres eksamens karakterer er 
årsagen til det lave gennemsnit.  
 
Endvidere skal det pointeres, at samtlige elever på skolen er tosprogede hvilket også i 
nogen grad kan være udslagsgivende. 
Som det fremgår af dokumentationen fra eksamen 2008-2009 er gennemsnittet betydeligt 
forbedret i forhold til 2007. 
 
 Evalueringen af den samlede undervisning påviste også med al tydelighed, at skolens 
elever manglede kreative udfoldelsesmuligheder i fagene musik og hjemkundskab. Disse 
fag har indtil skoleåret 2009 afslutning ikke været udbudt. 
 
Opfølgningsplan. 
 
Lærerne har iværksat opfølgnings planer for de svagheder, som evalueringerne i de 
enkelte klasser påviste. Planerne vil være fuldt implementeret i skoleåret 2009-2010. 
Dog skal det her bemærkes, at skoleåret 2007-2008 var første år vi brugte de vedlagte 
evalueringsredskaber. 
 
I forhold til at få rette op på de svagheder gruppen af elever der både er fagligt og socialt 
dårligt stillet. Er der gennemført specielle ”kontraktaftaler” hvis tidsfrist typisk er et par 
måneder eller året ud. Sådanne aftaler er naturligvis indgået i dialog og accept med 
forældrene. 
 
Efter en evaluering af lærernes kvalifikationer besluttede skoleledelsen, at sende de 
resterende lærere, som endnu ikke er uddannet i ”dansk som andet sprog” på kursus.  
 
(Kursusstart september 2009). Dette tiltag vil bl.a. også styrke elevernes muligheder for i 
fremtiden at opnå højere karakterer ved eksamenerne.  
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De lærere der er uddannet i ”dansk som andet sprog” vil naturligvis fortsætte med at 
benytte deres kvalifikationer i undervisningen. 
 
 Men i overgangsperioden, indtil alle skolens lærere er uddannet, har vi på skolen 
besluttet, at implementerer forskellige tosprogs - tiltag i den daglige undervisning.  
Fokus vil være på at ”dansk som andet sprog” skal benyttes i alle fagene. Den enkelte 
lærer skal anvende forfortåelse. Sørge for eleverne får forklaring på svære danske ord. 
Får faste rutiner omkring opslag af fagudtryk og andre faste ord og vendinger der måtte 
volde eleverne vanskeligheder i forbindelse af forståelse og opgaveløsning. Desuden er 
det en god ide, at lade eventuelle ord oversætte til de forskellige elevers modersmål. 
Ved skoleåret 2009 start er det nu blevet muligt, for skolens elever, at modtage kvalificeret 
undervisning i fagene hjemkundskab (Undervisningen varetages af linjefagsuddannet 
lærer) 
 
Faget er på skemaet i 6.og 7.klasse, men også andre klasser kan benytte det nye 
hjemkundskabslokale i forlængelse af undervisningen i andre fag. 
 
Tillige er der ansat en kvalificeret musiklærer, der underviser 1-5.klasse. Læreren 
underviser bl.a. ud fra sangbogen ”Ringe i vandet” som undervisningsministeriet har 
tilsendt skolen. 
 
Som led i skolens evaluering af den samlede undervisning, har vi iværksat en styrket 
evalueringsplan for skoleåret 2009-2010.  Næste gang skolen evaluerer den samlede 
undervisning er i slutningen af juni 2010. 
 
Konklusion   
 
Prøveresultaterne i dansk, og matematik viste at eleverne i ca. 85 % af tilfældene 
behersker de færdigheder ”Fællesmål” opstiller.  
 
Ahi Internationale Skoles elever arbejder godt og interesseret i timerne. Der er ro og 
arbejdsomhed. Timerne er præget af gode relationer eleverne imellem. Hvilket også 
gælder i relationerne til læreren og ledelsen. 
 
 De undervisningsmaterialer der benyttes i undervisningen er alders svarende og 
relevante. Og de lever op til kravene i ”Fællesmål.” Forholdet mellem læreren og eleverne 
er godt og udbytterigt. Som skoleleder er det min klare overbevisning, at elevernes 
standpunkt står mål med jævnaldrenes standpunkt i folkeskolerne. 
 
Det er på grundlag af forannævnte fremgangsmåde. min vurdering, at undervisningen i 
2008-2009 ledte frem til og fortsat vil lede frem til de i ”Fællesmål” fastsatte krav. 
Som det fremgik af skolens sidste brev til skolestyrelsen er det da også skolekonsulent i 
Københavns kommune Sten Nicolaisens konklusion fra tilsynsrapporten for skoleåret 
2008-2009.  
 
 


