
Evaluering 

- Flæsketorvet, AT, SRP, skriftlighed 



Flæsketorvet 

• Generelt om undervisning og socialt miljø: 
Både elever og lærere – neutralt til let positivt 

• Ændret undervisning: Over halvdelen af 
lærere og elever oplever ændret undervisning 

• Negativt: Transporttid, tilgængelighed af 
materialer, hjælp til praktiske problemer 
(pedel – frem for ledelse), tavler, 
parkeringsmuligheder for cykler 

 



Flæsketorvet 

• Lokaler 

– Negativt syn: 

• ATelier – for stort til andet end gruppearbejde 

• Store Torv - gennemgangslokale 

• Glashuset – trangt, sidder dårligt ift. tavle, forstyrrende 

– Positivt syn: 

• Projektværksted/bio – sjovt med bio, god plads 

• Alm. lokaler 2. sal – alm. lokaler med bedre plads (men 
også her problemer med tavler/borde) 

 



Handleplaner Flæsketorv 

• Vi vil arbejde på at lave en introduktion til de 
pædagogiske muligheder 

• Tavler udskiftes på sigt 

• Taler med Michael om hvordan vi sikrer 
tilgængeligheden af diverse materialer 

• Vi overvejer hvordan bordopsætningen kan sikre en 
mere hensigtsmæssig placering i forhold til tavlen 

• Udvide spisefrikvarteret med 5 min.? 

• Hele dage for klasser? 

 

 



AT 

• Generelt billede: 

– Både elever og lærere har generelt et rimeligt 
positivt billede af det samlede AT-forløb 

– Eleverne er mere kritiske overfor progressionen 

 



De enkelte forløb 

• Positiv vurdering: 

– AT6 og AT3 – årsprøver 

• Både elever og lærere er enige om at AT6 giver et godt 
indtryk af eksamensformen og gode muligheder for 
respons 

– AT5 – almindeligt forløb 

 

• Negativ vurdering: 

– AT7 – men en vis åbenhed for struktur og form 

 



Handleplaner AT 

• Erfaringerne fra denne evaluering indgår i 
arbejdet med at udvikle den nye 
progressionsplan for AT 

– Sikre en tydelig progression 

– Fastholde gode forløb 

– Nytænke AT7 – evt. fastholde noget af strukturen 



SRP 

• Generelt ret stor tilfredshed med SRP 
vejledningen 

– Den afsatte tid opleves ikke som helt tilstrækkelig 

– 80% er ikke blevet gruppevejledt 

– De fleste der har fået gruppevejledning har et 
positivt indtryk 



SRP 

• Handleplaner: 

– Arbejde på øget gruppevejledning 

– Overveje om vejledningstiden skal sættes op til 15 
min. 

 

 



Skriftlighed 

• ¾ af lærere har brugt skriftlighed på en ny 
måde 

– 2/3 bruger højere grad: 

• skrivning i undervisningen 

• nye opgavetyper 

• opgavestart i undervisningen  

– MEN brugen af omlagt elevtid er kun let ændret 

 



Handleplaner 

• Det ser ud til at der er behov for at øge brugen 
af omlagt elevtid 

– Der er muligvis behov for at inspirere hinanden til 
anvendelsen af tiden – bør ske i faggrupper 

– Vi foreslår at man binder ca. 10% af fagets elevtid 
til omlagt og skemalagt elevtid. Skemalægger 
placerer i udgangspunktet nogle moduler 
øremærket til hvert fag – med mulighed for selv at 
flytte 


