
Opgørelse over ændringstiltag som følge af evalueringer på Den dansk-franske Skole.

Skolen skal ifølge Friskoleloven §1b Stk. 3 “regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede 
undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen.”

Dette er dokumentation for, at den pågældende løbende evaluering og opfølgning finder sted.

Datakilder: 
• Ændringslog for hjemmesiden
• Referater fra ugentlige lærermøder
• Nyhedsbreve

2016-05-01: Samarbejde med Den lille Musikskole (ophørt udgang 2016)

2017-01-26: Indførelse af 2 x 5 håndsoprækning som uformel, øjeblikkelig feedbackmekanisme

2017-05-02: Lån af eksterne faciliteter til Fysik/Kemi

2017-05-11: Brug enkle forklaringer

2017-06-17: Note i de 17 principper: Fravær af straf som forudsætning for ærlighed i kulturen 
(praktikantbetragtninger)

2017-07-24: Husk at motivere opgaver, dvs. forklare hvorfor de er vigtige

2017-08-10: Brug tålmodighed systematisk, det virker

2017-09-29: Indførelse af dagsorden, referat og action points til lærermøderne

2017-11-04: Cirkulér mere blandt børnene.

2017-11-28: SPS: Skemalægning af pausevagt

2017-12-12: Walkie Talkies til børn / Røde legeplads

2018-01-09: Brug fortællinger til at skabe mening

2018-01-16: SPS: Mandsopdækning af børn med SB kan fremover kun tilbydes i afgrænsede perioder

2018-01-16: Systematisk rettelse af alle opgaver i hæfter (bolle+kryds)

2018-01-21: Bruge følelsen af nytte som motivator

2018-02-07: Genindførelse af selvbestemmelsesprincippet / Freinet-pædagogik

2018-03-01: Forenklede elevmål som kontinuerligt evalueringsredskab

2018-03-23: Indførelse af prøveperiode pga. saturering ift. børn med SB



2018-04-18: Fokus på punktlighed, navnlig ifm. morgenmøde og frokost

2018-04-18: Hæfter til selvrettelse

2018-05-02: Anvendelse af idrætsfaciliteter udenfor huset

2018-08-13: Primært fokus på ticket-system for de små: Plans de Travail (“Arbejdsplaner”) på 
papirform

2018-08-13: Sekundært fokus på de æstetiske rammer og oprydning

2018-09-29: k⁴-feedback princip (kontant, konstruktiv, kærlig, klodset)

2018-11-19: Systematiseret måling og monitorering af fagligt niveau indenfor fagene dansk, engelsk og
matematik

2019-02-05: Retningslinjer for børnehavebørn i skolen

2019-05-13: Formalisering af vigtigheden af autenticitet for ledelseseffekten

2019-08-12: Elevmål på digital form

2019-08-14: Opdatering af elevplaner til Fælles Mål 2019


