Klejtrup Musikefterskole
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Styrelsen for Undervisning og
Kvalitet
Grundskolecenteret

Tilsyn med Klejtrup Musikefterskole, undervisning i faget historie
og gennemgang af hjemmeside
Kære bestyrelsesformand Poul Anker Møller og forstander Finn Jægersdorf
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har gennemført tilsyn med historieundervisningen på Klejtrup Musikefterskole. Musikefterskolen er blevet udtaget ved stikprøve, da skolen har meddelt styrelsen, at afholdelse
af 9. klasseprøve er uforeneligt med skolens værdigrundlag. Jf. lov om
efterskoler og frie fagskolers § 5a, stk. 3, udtrækkes i stedet et andet fag
indenfor den humanistiske fagblok til 9. klasseprøver.
Der gælder dog, at skolen skal give en undervisningen i faget historie på
et niveau, der leder frem mod skolens slutmål i historie. Undervisningen
skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
I tilsynet er indgået følgende elementer:
• Skolens dokumentation for undervisning i kulturfag/historie, herunder indhold og temaer, undervisningsform med fortælletimer og
klasseundervisning temadag, skoleskema, omfang af undervisningen
• Tilsynsbesøg den 26. februar 2016 med observation af historieundervisning i 9. klasse og fortælletime for hele skolen, samt samtale
med skolens forstander og undervisere i historie.
• Gennemgang af skolens hjemmeside.
På tilsynsbesøget vejledte styrelsen om faget historie beskrevet i Fælles
Mål. Vedhæftet er links med beskrivelse af faget historie på Emu.dk
Danmarks Læringsportal, bl.a. mål for faget, læseplan og vejledning samt
undervisningsforløb og andet, til inspiration for undervisning..
• http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/historie
• http://www.emu.dk/modul/historie-m%C3%A5ll%C3%A6seplan-og-vejledning
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• http://www.emu.dk/sites/default/files/Historie%20%20januar%202016.pdf
• http://www.emu.dk/sites/default/files/L%C3%A6seplan%20for%
20faget%20historie.pdf
• http://www.emu.dk/modul/vejledning-faget-historie
På tilsynsbesøget orienterede styrelsen om prøven med selvvalgt problemstilling (enkeltfaglig) og forsøgsordningen for prøven med selvvalgt
problemstilling (tværfaglig). Vedhæftet er link til uvm.dk om prøve i historie med prøvevejledninger:
https://uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Folkeskolensproever/Forberedelse/Proevevejledninger
Styrelsen orienterede også om kommende webinar for prøverne. Webinarerne sendes hhv. 30.3. og 27.4. 2016.
Styrelsen skal oplyse, at hvis skolen fremover ønsker at afholde prøve i
faget historie i 9. klasse, skal skolen tilmelde sig senest den 15. juni 2016
til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, jf. § 67, stk. 2, i bekendtgørelse
om folkeskolens prøver. Hvis skolen ønsker at tilmelde sig til forsøgsordning med prøve med selvvalgt problemstilling (tværfaglig), skal dette
ske november 2016 med henblik på evt. aflæggelse sommer 2017.
I forbindelse med oplysninger på skolens hjemmeside oplyste styrelsen
om krav til hjemmeside. Klejtrup Musikefterskole skal på den baggrund
offentliggøre en evaluering og opfølgningsplan, der lever op til de gældende krav, jf. § 2, stk. 7-8, i lov om efterskoler og frie fagskoler. Efter
aftale medsendes i bilag 1 vejledning om krav til evaluering og opfølgningsplan.
Frist for dette er den 4. april 2016
Styrelsens bemærkninger
Gennemgang af skolens redegørelse og dokumentation for undervisningen, samt observation af skolens undervisning og samtale med skolens
ledelse og lærere om historieundervisning, har ikke givet anledning til
yderligere spørgsmål eller bemærkninger.
Under forudsætning af hjemmesiden bliver revideret med offentliggørelse af de krævede oplysninger vil styrelsen afslutte tilsynet med Klejtrup
Musikefterskole.
Med venlig hilsen
Signe Rørdam Thomsen
Pædagogisk konsulent
Grundskolecenteret
Direkte tlf +45 33 92 59 79
signe.rordam.thomsen@stukuvm.dk
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Bilag 1 – orientering om krav til opfyldelse af til evaluering og opfølgningsplan.
Det fremgår af efterskolelovens § 2, stk. 7, at:
”Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen1.”
Det betyder, at skolerne mindst en gang årligt skal foretage en evaluering
af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på
evalueringen.
Formål med evaluering af den samlede undervisning
Det fremgår af lovbemærkningerne, at kravet skal ses i sammenhæng
både med bestemmelsen i § 2, stk. 6, om den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen, og med bestemmelsen i § 2, stk. 1, om,
at skolens undervisning skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i
folkeskolen. Det fremgår videre, at evaluering af skolens samlede undervisning skal bidrage til at tydeliggøre og sikre, at undervisningen i de enkelte fag og fagområder for de undervisningspligtige elever udgør den
ønskede sammenhæng for eleverne på det enkelte klasse- eller alderstrin
og for udviklingen i fagenes indhold frem mod opfyldelsen af undervisningspligten. Evaluering af den samlede undervisning erstatter ikke lovens krav til skolernes selvevaluering.
Form og metode
Skolerne har frihed til selv at bestemme, hvilke evalueringsformer og
metoder der vil være hensigtsmæssige i forhold til fag, undervisningens
tilrettelæggelse, klassetrin mv. Evalueringen kan samtidig gennemføres
på forskellige måder og skifte fra gang til gang.
Det anføres i lovbemærkningerne, at evalueringen hver gang den afholdes, i det mindste bør forholde sig til, hvorvidt skolens undervisning
lever op til indholdet i de indholdsplaner. Hvis skolen har oplyst, at de
følger Fælles Mål, er det disse mål for læring/undervisning, som skolen
bør forholde sig til.
Evalueringen skal foretages mindst en gang årligt for at sikre, at erfaringer fra alle elevers deltagelse inddrages i skolens planlægning af kommende skoleår for undervisningspligtige elever.
Lovkrav om opfølgning
Det fremgår af efterskolelovens § 2, stk. 7, at:
”Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen.”
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Kravet om udarbejdelse af en plan for opfølgning på evalueringen behandles nedenfor
i afsnit 3.
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Det fremgår af lovbemærkningerne til § 2, stk. 7, at skolerne mindst en
gang årligt skal foretage en evaluering af skolens samlede undervisning
og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen.
Formål med opfølgningsplan
Af lovbemærkningerne fremgår, at § 2, stk. 7, skal ses i sammenhæng
med både § 2, stk. 6, om den løbende evaluering af elevernes udbytte af
undervisningen, og med bestemmelsen i § 2, stk. 1, om, at skolens undervisning skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
Det er hensigtsmæssigt, at det i opfølgningsplanen sikres, at der følges
op og handles på resultaterne i evalueringen. Opfølgningsplanen skal på
den baggrund udpege områder, der er relevante i forhold til evalueringsresultatet, og indeholde en beskrivelse af, hvilke handlinger skolen foretager på baggrund af evalueringens resultater. Skolen fastsætter selv formen på opfølgningsplanen.
Krav om offentliggørelse
Det fremgår af efterskolelovens § 2, stk. 8, at:
”Skolen skal offentliggøre resultatet af evaluering og opfølgningsplan på
skolens hjemmeside på internettet.”
Den enkelte skole skal således offentliggøre resultatet af opfølgningsplanen på skolens hjemmeside på internettet. Det skyldes dels hensyn til
den generelle åbenhed over for offentligheden, herunder forældrene, der
herved får indsigt i skolens virksomhed, og dels at det styrker ministeriets grundlag for at varetage sin tilsynsopgave.
Det statslige tilsyn med efterskolernes evaluering og opfølgning
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører tilsyn med efterskolernes
overholdelse af efterskoleloven.
I forbindelse med tilsynet med efterskolers opfyldelse af kravene om
evaluering og opfølgning, føres der i forlængelse af kravene konkret tilsyn med, hvorvidt:
o Resultatet af evaluering og opfølgningsplan er offentliggjort
o Evalueringen indeholder en vurdering af den samlede
undervisning
o Evalueringens fokus er relevant for vurdering af ’stå mål
med kravet’ og opfyldelse af undervisningspligten og
fremhæver væsentlige udviklingsbehov
o Opfølgningsplanen udpeger områder, som er relevante i
forhold til evalueringsresultatet
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Sammenhæng med øvrige lovkrav
Der er nær sammenhæng mellem kravene om evaluering og opfølgning
og de andre lovkrav, der gælder for efterskoler, herunder kravene vedrørende udarbejdelse af ”indholdsplaner”, og ”stå mål med”-kravet.
Som eksempel kan fremhæves, at evalueringen af den samlede undervisning, som beskrevet ovenfor, i det mindste bør forholde sig til, hvorvidt
undervisningen lever op til indholdet i de indholdsplaner, skolen selv har
udarbejdet. Det bidrager til at sikre, at der er sammenhæng mellem indholdsplan og undervisning. Tilsvarende kan evalueringen af elevernes
udbytte af undervisningen understøtte arbejdet med øvrige planer.
Evaluering og opfølgning skal således forholde sig til skolernes opfyldelse af kravet om, at undervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
Evaluering og opfølgning kan samtidig give mulighed for at bidrage til
videndeling, fastholdelse af erfaringer, udvikling og sikring af undervisningens kvalitet, ejerskab, fælles sprog og refleksion på skolen, herunder
også bestyrelse.

Med venlig hilsen

Signe Rørdam Thomsen
Pædagogisk konsulent
Grundskolecenteret
Direkte tlf +45 33 92 59 79
signe.rordam.thomsen@stukuvm.dk
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