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Afsnit 1  
 
Skolens profil 
Skolens værdigrundlag 

Busses Skole er en selvejende uddannelsesinstitution med hjemsted i Gentofte Kommune. 
Skolen er oprettet i 1917 af Kirsten Busse, efter hvem den har sit navn. Den er en uafhængig 
selvejende institution i henhold til lov om friskoler og private grundskoler. 
Busses Skoles formål er at drive friskole for børn. Skolen skal efter sit formål og i hele dens 
virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt 
udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds - og 
menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.  
Busses Skole er en skole, hvor det skal være et godt sted at lære og et godt sted at være.  
Busses Skole bekender sig ikke til bestemte religiøse eller politiske retninger. Den har en 
holdningsmæssig rummelighed, der forpligter såvel børn, forældre som lærere.  
Busses Skole søger at skabe en balance mellem krav og tryghed, der bevirker, at børnene i 
samvær med kammerater og lærere kan udvikle sig og lære i eget tempo og nå så langt, som 
den enkelte har mulighed for.  
Skolen er således et sted, hvor børnene indbyrdes og børn og voksne arbejder og lærer 
sammen og derigennem giver barnet såvel den mangesidige stimulering, der viser muligheder, 
som den tryghed, der giver mod til udfoldelse. 
Skolens virke forudsætter et aktivt samarbejde mellem skolens ansatte og forældrene omkring 
hvert barn og hver klasse. 
 
(se evt. mere i skolens vedtægter) 

 
Skolens elevtal og antal af lærere. 

Der er pr. 5/9-2017 ca. 314 elever, 28 lærere og 10 pædagoger og pædagogmedhjælpere. 
Herudover er to sekretærer og en pedel og to pedelmedhjælpere, sam t 
rengøringspersonale. 

Klassetrin skolen tilbyder undervisning 

Skolen tilbyder undervisning fra begynderklasse til og med 9.klassetrin. 

Skolens organisering 

Eleverne er fordelt på 13 klasser – fra begynderklasse til og med 9.klasse. Skolen har to spor 
på 7.-8. og 9. årgang, og et spor på de øvrige årgange.  
Før og efter undervisningstid tilbydes SFO for begynderklasse – 6.klasse. Vi kalder det 
Minibussen og Bussen. 

Afgangsprøver 

Der afholdes afgangsprøver for 9.klassetrin.( FP9 ) 
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Hvilke fag følger folkeskolens slutmål?   

Skema A1 Dansk Engelsk Tysk/fransk Kristendom Samfundsfag 
Beg.klasse start      
1.klasse  start  start  
2.klasse      
3.klasse      
4.klasse      
5.klasse      
6.klasse   start   
7.klasse      
8.klasse    slutmål start 
9.klasse slutmål slutmål slutmål  slutmål 
 

 

 

Skema A2 Matematik N/T Fysik Biologi Geografi 
Beg.klasse start     
1.klasse  start    
2.klasse      
3.klasse      
4.klasse      
5.klasse      
6.klasse  slutmål    
7.klasse   start start start 
8.klasse      
9.klasse slutmål  slutmål slutmål slutmål 
 

Skema A3 Idræt Musik Billedkunst Håndarbejde Sløjd Hjem.kund 
Beg.klasse start start     
1.klasse   start    
2.klasse       
3.klasse    start start  
4.klasse       
5.klasse      start 
6.klasse  slutmål slutmål slutmål slutmål slutmål 
7.klasse       
8.klasse       
9.klasse slutmål      
 

Skema A4 Færdselslære Sundheds- og seksuallære Uddannelses- og 
erhvervsundervisning 

Beg.klasse start start  
1.klasse    
2.klasse    
3.klasse    
4.klasse    
5.klasse    
6.klasse    
7.klasse   start 
8.klasse    
9.klasse slutmål slutmål slutmål 
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Afsnit 2  
 
Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen 

Vi har beskrevet procedurer for fagene: dansk, matematik, engelsk, tysk og fransk. 

2.1  Evaluering i Dansk 
  

Hoved-evalueringsprincip: 

Evalueringen af elevens faglige standpunkt bruges til planlægning af den fremadrettede 
undervisning, såvel til lærerens planlægning, som elevens egen. 

I planlægningen af undervisningen forholder vi os overordnet til retningslinjerne i Fælles Mål 
for faget Dansk. 

 

Standardiserede tests: 

Indskoling 

Sprogvurdering læseevaluering, KTI,  

OS64 

OS120      

 

Mellemtrin 

SL60 + ST3 

SL40 + ST4 

Læs5 + ST5 

TL1 + ST6 

 

Overbygning 

TL2 + ST7 

TL3 + ST8 

 

Hverdagsevaluering: 

Indskoling 

Evaluering af læseprogression: Dialog i forbindelse med læsestund/bibliotek, Læsemåleren 

Tilbagemelding på skriftlige opgaver – skriftligt og mundtligt 

Daglige opfølgende samtaler i klassen omkring fagligt stof.  

Elev-/elevevaluering – der gives respons indbyrdes efter formelle kriterier 

Klassesamtale 

Diktat 

 

Mellemtrin 

Evaluering af læseprogression: Dialog i forbindelse med læsestund/bibliotek 
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Tilbagemelding på skriftlige opgaver – skriftligt og mundtligt 

Daglige opfølgende samtaler i klassen omkring fagligt stof.  

Elev-/elevevaluering – der gives respons indbyrdes efter formelle kriterier 

Mundtlig respons ved fremlæggelser 

Litteratursamtaler og faglige samtaler i klassen 

Diktat 

 

Overbygning 

Elevsamtaler: Målsætningssamtaler, delmålssamtaler, opfølgningssamtaler, skole/ hjem-
samtaler. 

Daglige opfølgende samtaler i klassen omkring fagligt stof.  

Litteratursamtaler og faglige samtaler i klassen.  

Mundtlig respons ved fremlæggelser. 

Feedback i grupper efter formelle kriterier. 

Skriftlig respons og karaktergivning i forbindelse med større skriftlige arbejder, ca. 6 gange 
årligt. 

Elevernes oplæsning af litteratur. 

Læse- og retskrivningsprøver 6 gange årligt, karaktergivning, samt fælles og individuel 
opfølgning på udfordringer. 

Karaktergivning - standpunktskarakterer: Èn gang i 7. klasse, to gange i 8. klasse og tre 
gange i 9. klasse. 

Mundtlig årsprøve i 8. klasse. 

Skriftlig årsprøve i 8. klasse og terminsprøve i 9. klasse - prøve i skriftlig fremstilling, læsning 
og retskrivning. 

 

Hvordan anvendes evalueringen 

Evalueringen danner baggrund for helhedsvurdering af elevens standpunkt og fremadrettet i 
forhold til planlægningen af såvel den fælles undervisning som den enkelte elevs udvikling. 

De standardiserede tests er med til at synliggøres elevernes faglige niveau i forhold til 
landsgennemsnittet. 

Standardiserede test – dansklærer og læsevejleder afholder testtagning, klassetilbagemelding, 
individuel tilbagemelding til elever og samtaler med læreren og evt. forældre. 

 

Indskoling 

Frem mod skolehjemsamlerne afholder vi teammøde med det sigte at afstemme mål og 
forventninger for den kommende periode for det enkelte barn. Vi laver et overordnet 
evalueringsværktøj til brug for lærersamarbejde, som følger de almene relevante faglige 
discipliner i dansk – differentieret op gennem fagrækken.  

 

Udover skolehjemsamtalerne afholdes der behovssamtale med elev og mulig inddragelse af 
forældre, hvor individuelle mål og fokuspunkter aftales. 

Der afholdes halvårligt forældremøde - fælles evaluering af klassens faglige niveau. 
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Mellemtrin 

Vi udarbejder elevprofiler to gange om året i forbindelse med skole-/hjemsamtaler 

Der afholdes halvårlig lærer-elev-samtale, hvor individuelle mål og fokuspunkter aftales 

Halvårligt forældremøde - fælles evaluering af klassens faglige niveau. 

 

Overbygning 

Den uformelle sparring - Eleverne inddrages i evalueringen, løbende/dagligt og efter behov 
(fra læreren eller eleven). 

Eleverne inddrages desuden i forbindelse med tilbagemeldinger på mundtlige og skriftlige 
opgaver, i forbindelse med karaktergivning, i forbindelse med årsprøven I 8.klasse og i 
forbindelse med elevsamtaler forud for de to årlige samtalemøder mellem lærere, elev og 
forældre. 

Forældrene inddrages i evalueringen ved de to årlige samtalemøder, de to årlige 
forældremøder eller efter behov, enten det er læreren eller forældrene der har behovet.  

 

Hvordan inddrages elever, forældre og kolleger i evalueringen 

Gældende for det samlede skoleforløb 

Eleven inddrages løbende i evalueringen af sit faglige standpunkt og udbytte af undervisning.  

Eleven har i den daglige undervisning selv mulighed for at sætte ord på hvilke områder han 
eller hun har brug for at få styrket. Denne struktur er med til at forme det fremadrettet 
arbejde for eleven i dansk.  

Eleven blive 2 gange om året (i forbindelse med skole-/hjemsamtale), sammen med læreren, 
bedt om at evaluere egne kompetence og færdigheder i dansk.  

Forældre bliver underrettet om klassen og elevens standpunkt i forbindelse med 
forældremøder, skole-/hjemsamtaler og løbende efter behov. 

I samarbejde mellem lærere og pædagoger bliver elevens sociale og faglige standpunkt samt 
generelle trivsel på skolen og i klassen evalueret.  

 
Hvordan underrettes elever og forældre om standpunkt og generelt udbytte 

Underretning om elevens standpunkt 

Beg.kl.– 6. klasse: Der afholdes to årlige samtaler hvor forældre og elever underrettes om 
elevens faglige standpunkt og udvikling – al kommunikation foregår mundtligt.  

 

7.- 9. klasse: Der afholdes to årlige samtaler hvor forældre og elever underrettes om elevens 
faglige standpunkt og udvikling – al kommunikation foregår mundtligt.  

Desuden udleveres der karakterblade.   

 

For elever med særlige udfordringer, afholdes der desuden samtaler med de relevante interne 
og eksterne samarbejdspartnere.  
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2.2  Evaluering i Matematik  
 

Anvendelse af evalueringsmetoder 

For hele forløbet: 
 
I matematikundervisningen anvendes følgende evalueringsmetoder: 
 
Samtaler (klassesamtaler, lærer-/elevdialog, elev/elevsamtaler, responsgrupper mm) 
 
Skriftlige evalueringer til temaer efter behov på 1.kl-7.kl. 
 
Mundtlig/skriftlig tilbagemelding på skriftlige opgaver 
For overbygningen ca. 6-8 større skriftlige opgaver - for mellemtrinnet er det mindre 
ugeopgaver. 
 
Færdigheds- og begrebstest (fx fra bogsystemer el. egne fremstillede) 
 
Standardiserede test (MAT-prøver) til ny 7.klasse, samt ved lærerskift. 
 
Mundtlige fremlæggelser bl.a. via forskellige medier 
 
Termins- og årsprøver (for 8. og 9. kl) 
 
Folkeskolens afgangsprøve (FSA) skriftlig og mundtlig 
 
 

Hvordan anvendes evalueringen 
 

For hele forløbet: 
 
Der foretages en “før-evaluering” forud for de matematiske emner fx en samtale, en 
begrebstest eller strukturer fra CL.  
 
Der foretages, på grundlag af de opstillede faglige mål, en evaluering efter et afsluttet emne fx 
en skriftlig test, elevens skriftlige formuleringer i en formelsamling, samtale, video på iPad 
eller andre medier, logbog. 
 
Evalueringen bruges til at fastlægge elevens faglige standpunkt og generelle udbytte og 
anvendes til planlægning af undervisningen. 
 
Formel evaluering for 8. klasse:  Skriftlig årsprøve. 
 
Formel evaluering for 9. klasse: 
Skriftlig terminsprøve, Folkeskolens afgangsprøve (FSA) skriftlig og mundtlig.  
 
Udover denne formelle evaluering foretages der en løbende evaluering i forbindelse med den 
daglige undervisning. 
 

Hvordan inddrages elever, forældre og kolleger i evalueringen 

Eleven inddrages løbende i evalueringen af eget faglige standpunkt og udbytte af 
undervisningen.  
 
Eleven har i den daglige undervisning selv mulighed for at sætte ord på, hvilke områder 
han/hun magter eller hvilke der er brug for at styrke.  
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Eleven evaluerer to gange årligt (før skole-/hjemsamtale eller elevsamtale) egne kompetencer 
og færdigheder i matematik.  
 

Hvordan underrettes elever og forældre om standpunkt og generelt udbytte 

Forældre inddrages to gange årligt via skolehjemsamtalerne i deres børns faglige standpunkt 
og generelle udbytte af undervisningen evt. efter behov.  
 
Klassens lærere, og for indskolingen også pædagoger, inddrages i evalueringen af elevens 
faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen via teammøder. 
I 7. - 9. klasse gives karakterer (ud fra 7-trinsskalaen) i mundtlig og skriftlig matematik. 
 
 

2.3  Evaluering i Engelsk  
 
Anvendelse af evalueringsmetoder 

Eleven søges vurderet ud fra i hvor høj grad han/hun lever op til de faglige mål, der er 
beskrevet i Fælles Mål for Engelsk. 
 
Den formelle evaluering: 
 
Karaktergivning én gang i 7. klasse, tre gange i 8. klasse og tre gange i 9. klasse. 
Skriftlig årsprøve i 8. klasse 
Terminsprøve i 9. klasse 
Skriftlig afgangsprøve i 9. klasse. 
Mundtlig afgangsprøve i 9. klasse. 
 
 
Den uformelle evaluering/hverdagsevaluering: 
 
- Daglige klasserumsdiskussioner om det faglige stof.  
- Skriftlig feedback på skriftlige afleveringer. 
- Mundtlig feedback i forbindelse med mundtlige fremlæggelser. 
- Feedback eleverne imellem efter kendte kriterier. 
- Krav om, at eleverne bruger deres forgående feedback fra skriftlige opgaver til den næste. 
- Evalueringstests fra de anvendte bogsystemer og engelskfaglige portaler, der kommer rundt   
  om de forskellige engelskfaglige discipliner med det mål at få et helhedsblik på elevens  
  faglige niveau i engelsk. 
- Læringsmål og evaluering i forbindelse med temaer og forløb på engelskfaglige portaler. 
 

Hvordan anvendes evalueringen 

Evalueringen danner baggrund for en helhedsvurdering af elevens standpunkt og fremadrettet 
i forhold til planlægningen af såvel den fælles undervisning som den enkelte elevs udvikling. 
 
Mundtligt vurderes eleven løbende på baggrund af deltagelse i timerne samt oplæg og 
fremlæggelser.  
 
Skriftligt vurderes eleven løbende på baggrund af afleveringer i løbet af året. Desuden indgår 
årsprøve i 8. klasse og terminsprøve i 9.klasse som vurderingsgrundlag samt produkter, der 
afleveres efter afsluttede emner.  
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Hvordan inddrages elever, forældre og kolleger i evalueringen 

 
Eleverne inddrages i evalueringen, løbende/dagligt og efter behov (fra læreren eller eleven). 

Eleverne inddrages desuden i forbindelse med tilbagemeldinger på mundtlige og skriftlige 
opgaver, i forbindelse med karaktergivning, i forbindelse med årsprøven og i forbindelse med 
elevsamtaler forud for samtalemøder mellem lærere, elev og forældre. 

Forældrene inddrages i evalueringen ved samtalemøder, forældremøder eller efter behov, 
enten det er læreren eller forældrene der har behovet.  

Eleven inddrages løbende i evalueringen af sit faglige standpunkt og udbytte af undervisning.  

Eleven har i den daglige undervisning selv mulighed for at sætte ord på hvilke områder han 
eller hun har brug for at få styrket. Denne struktur er med til at forme det fremadrettede 
arbejde for eleven i engelsk.  

Eleven bliver i forbindelse med skole-/hjemsamtale, sammen med læreren, bedt om at 
forholde sig til egen udvikling i engelsk. 

Forældre bliver underrettet om klassens undervisning i engelsk i forbindelse med 
forældremøder og elevens standpunkt ved skole-/hjemsamtaler. 

I samarbejde mellem lærere og pædagoger bliver elevens sociale og faglige standpunkt samt 
generelle trivsel på skolen og i klassen evalueret  

Eleven inddrages i målsætninger for - og evalueringer af - hvert gennemgået emne. 
Forældrene inddrages primært via skole-hjem samtaler.  

 
Hvordan underrettes elever og forældre om standpunkt og generelt udbytte 

 
Underretning om elevens standpunkt 
 
0. – 6. klasse: Der afholdes samtaler, hvor forældre og elever underrettes om elevens faglige 
standpunkt og udvikling – al kommunikation foregå mundtligt.  
 
7.- 9. klasse: Der afholdes samtaler, hvor forældre og elever underrettes om elevens faglige 
standpunkt og udvikling – al kommunikation foregå mundtligt.  
Desuden udleveres der karakterblade.   
  
For elever med særlige udfordringer, afholdes der desuden samtaler med de relevante interne 
og eksterne samarbejdspartnere.  
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Evaluering i Tysk / Fransk  
 

Anvendelse af evalueringsmetoder 

Skriftlige opgaver 
 
Mundtlige fremlæggelser (enten ‘live’, eller medieproduktioner) 
 
Online grammatik med direkte respons. 
 
Repetition 
 
Test  
 
Års- og terminsprøver i 8. og 9. klasse.  
 
Hvordan anvendes evalueringen 

Efter hvert emne/forløb anvendes én af ovenstående metoder. Der gives enten en mundtlig 
eller skriftlig feedback (7.klasse) og en karakter (8. + 9. klasse).  
 
Hvordan inddrages elever, forældre og kolleger i evalueringen 

Eleven inddrages i forbindelse med tilbagemeldinger samt ved karaktergivning og 
skole/hjemsamtaler 
 
Forældrene inddrages ved de årlige skole/hjemsamtaler eller efter behov. 
 
Fagkolleger inddrages ved større skriftlige opgaver 
 
Klasselæren inddrages, hvis der er udfordringer med eleven. 
 
Hvordan underrettes elever og forældre om standpunkt og generelt udbytte 

Der afholdes samtaler, hvor forældre og elever underrettes om elevens faglige standpunkt og 
udvikling – kommunikation foregår både mundtligt og skriftligt. 

Desuden udleveres der karakterblade.   

 
Samlet vurdering 
For både dansk, matematik og sprogfagene engelsk, tysk og fransk vurderes 
evalueringsmetoderne at leve op til skolens mål og formål. Elevernes standpunkt er som det 
kan forventes på alle alderstrin.  
Derfor skønnes det, at vore elever har et standpunkt og et generelt udbytte af undervisningen, 
som står mål med, hvad der kan forventes i Folkeskolen. 
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Afsnit 3 
  
Skolens del- og slutmål samt undervisningsplaner 
Vi har beskrevet Busses Skoles mål og delmål på for tre af skolens fag: dansk, matematik og 
engelsk. 

Disse beskrivelser læner sig meget op ad Fælles Mål, men er alligevel beskrevet i hvert deres 
dokument af vore fagudvalg. De er temmelig omfangsrige og derfor ikke medtaget her. 

Her nedenfor er eksempler fra disse beskrivelser fra hhv dansk og matematik fra forskellige 
klassetrin. 
 
Efter et skoleår evaluerer de enkelte klassetrin, om man har nået mål og delmål, og der tages 
stilling til, om der er grund til at gøre ting anderledes eller ændre i målsætningerne. 

Disse evalueringer ligger internt. 

 

3.1  Eksempler fra dansk 
 
Trinmål efter 2. klasse 
Vi arbejder på 0. - 2. klassetrin med Skrivevejen og Den første læsning, som i sin opbygning 
er baseret på trinmål for 2. klasse.  

Her er et eksempel på arbejdet med et område i indskolingen, der forholder sig til Fælles Mål. 

 

Eventyrforløb i 1. og 2. klasse 

Læringsmål: 

I forløbet skal eleverne: 

· lære de typiske genretræk 

· lære begreber og faglige udtryk 

· improvisere og eksperimentere med kropsprog og genfortælle indhold 

· læse sprogligt udviklende tekster og bruge enkle læseforståelsesstrategier. 

· skrive berettende og kreativt med et passende ordforråd til forskellige formål. 

· udtrykke med begyndende forståelse for samspillet mellem genre, sprog, indhold og 
situation. 

· udtrykke sig i billeder, lyd og tekst samt i dramatisk form. 

 

Under forløbet arbejder vi med:  

Kunst - og folkeeventyr. 

Film over forskellige eventyr 
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Letlæsningsbøger 

Billedbøger over eventyr 

Skriv og læs (app) 

 

Vi skal læse og ser forskellige typer af eventyr - individuelt og fælles i klassen og taler om 
genretræk og komposition. 

Vi arbejder med persongalleri og herunder arbejdet med ordklasser med særlig fokus på 
tillægsord. 

Vi øver mundtlig fortælling ved hjælp af billedekort 

Vi fortolker eventyr gennem dramatisering 

Skrive eventyr med appen Skriv og læs 

Forløbet skal munde ud i en række små fremvisninger af kendte og selvskrevne eventyr. 

Herudover samler klassen elevernes individuelle eventyr i en fælles eventyrbog. 

 
Evaluering:  

Fremlæggelse med gensidig elevrespons. 

Gennemgang af elevtekster. 

Løbende evaluering undervejs i processen.  

 
Trinmål efter 6. klasses  
 
Vi arbejder på 5. - 6. klassetrin med dansk.gyldendal.dk og D´dansk som i sin opbygning er 
baseret på trinmål for 6. klasse. Eleverne har egen Ipad, der sikrer dem nem adgang til 
digitale muligheder. Dansklærerne på mellemtrinnet bestræber sig på at samarbejde om 
årsplaner og inspirerer hinanden gensidigt i forhold til potentielle vinkler på disse. 
 
Her er et eksempel på arbejdet med et fordybelsesområde på mellemtrinnet , der forholder sig 
til Fælles Mål. 
 
“Skriv en spændende novelle”  

Opstillet læringsmål: 

I forløbet skal eleverne bl.a. lære:  

- at strukturere og skrive en tekst i novellegenren 

- at indsamle og disponere stof før skrivning samt skrive fra ide til færdig tekst. 

- at strukturere og variere eget skriftsprog og skabe sammenhæng mellem sætninger og  

afsnit. 

- at stave alle almindelige ord sikkert, bruge korrekte bøjningsformer og anvende afsnit og 

hensigtsmæssig tegnsætning. 

- at skrive på computer med funktionel skriveteknik. 
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- at kunne søge hensigtsmæssigt på internettet og bruge tekstbehandling varieret i egne  

skriveprocesser. 

- at bruge skrivning bevidst som støtte for tænkning. Fx i mindmaps, brainstorm osv. 

Under forløbet arbejder vi bl.a. med: 

Oplæsning af div. noveller, at skrive noveller med udgangspunkt i virkelige begivenheder, 
novelle og kortfilm, genrekendskab og den procesorienterede skrivning som arbejdsproces.  

Forløbet munder ud i en selvkomponeret novelle, der overholder ovenstående læringsmål. 
Dette novelleforløb tjener bl.a. som afsæt til en større tilbagevendende juletradition i 5.kl, 
hvor der skrives julenoveller/eventyr til 0.kl. 

Evaluering:  

Endelig indeholder forløbet en evalueringsdel, hvor eleven får feedback fra klassen efter 
oplæsning, og en mundtlig, såvel som skriftlig, evaluering af læreren. 

 
Slutmål efter 9. klasse 
 
Som udgangspunkt tilrettelægger vi undervisningen i Dansk i overbygningen ud fra det 
overordnede mål for faget dansk og ud fra slut- og trinmål for 9. klasse. 
 
Alle elever har egen iPad og computer. I overbygningen anvendes dansk.gyldendal.dk og 
webprøver fra Gyldendal. 
  
Dansklærerne i overbygningen  samarbejder om årsplanen og fastlægger i fællesskab, hvilke 
fordybelsesområder, vi arbejder med og inspirerer hinanden gensidigt i forhold til potentielle 
vinkler på stoffet. 
  
Her er et eksempel på arbejdet med et fordybelsesområde i overbygningen, der forholder sig 
til Fælles Mål. 
 
Et forfatterskab: Kim Fupz Aakeson 
   
I forløbet skal eleverne lære: 
 - at anvende forskellige litterære analyseredskaber i forhold til ny dansk litteratur 
- at leve sig ind i tekstens indhold og stemning 
- at gå i dybden med de fortælletekniske og litterære virkemidler 
- at undersøge og identificere ligheder og forskelle i forfatterskabet 
- at gå tæt på de temaer, spørgsmål og dilemmaer teksterne rejser samt forfatterskabets 
særlige kendetegn. 
  
Under forløbet arbejder vi med: 
Noveller, romaner, billedbøger, film, kortfilm, sagprosa, mm 
  
I arbejdsprocessen går vi i dybden med: 
Læsning, herunder højtlæsning. 
Det mundtlige og det skrevne sprog 
Meddigtningsopgaver, hvor eleverne også får mulighed for at udfolde deres kreativitet. 
Fortolkning, vurdering og perspektivering af tekster og andre udtryksformer. 
  
Vi arbejder hen imod at eleverne får udvidet deres analytiske værktøjskasse og bliver i stand 
til at analysere og fortolke tekster/billeder på et dybere og mere komplekst plan. 
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Evaluering:  

 
Forløbet afsluttes med en skriftlig opgave. I den skriftlige tilbagemeldinger på opgaven, 
vurderer læreren bl.a. om eleven har opfyldt læringsmålene for forløbet. 
 
 
3.2  Eksempler fra matematik 
 
Begynderklassen 
 
Børn kan godt lide at eksperimentere og undersøge. Disse erfaringer tager de med sig, når de 
møder i begynderklassen første gang. De har fx lagt puslespil, farvet mønstre, tegnet og 
bygget rummelige figurer. De fleste kan også tælle, sortere ting og skrive tal. Undervisningen i 
begynderklassen skal tage udgangspunkt i og bygge videre på disse erfaringer. 
Undervisningen i begynderklassen skal være med til at gøre børnene parate til 
matematikundervisningen i 1. klasse. Matematik er ikke kun noget, der er i en bog i 
skolen. Matematik er omkring os hele tiden ikke kun i skolen, men både hjemme og ude. Det 
indtryk af faget skal børnene derfor også have med sig fra begynderklassen. At forstå tallene 
er en vigtig forudsætning for at være parat til matematik i 1. klasse.  
Til trods for at børn har erfaringer med at tælle og kan skrive tal, er det ikke det samme  
som, at de forstår dem. I begynderklassen skal børnene derfor have mange forskellige 
oplevelser med tallene. Matematik er meget andet end noget med tal. Det skal børnene også 
opleve i begynderklassen. Fx bygger matematik også på at børnene kan 
dansk. Der er mange sproglige forudsætninger, der skal til for at være klar til at lære 
matematik, derfor er matematisk sproglig opmærksomhed også noget, der skal være  
fokus på i begynderklassen. 
 
Mål 
I løbet af skoleåret tilstræbes det, at eleven: 
 
Matematisk sproglig opmærksomhed 
kender begreber som få/mange, lige mange, flest/færrest, størst/mindst, let/tung, 
kortere/længere, stor/lille, høj/lav, tyk/tynd 
kender begreber som beskriver orden/retning fx op/ned, over/under, højre/venstre, 
frem/tilbage, foran/bagved/ved siden af 
kender til begreber knyttende sig til tid fx før/efter, tidlig/sen, nu, om lidt, samtidig, senere, i 
morgen, i går, om et år, om en uge, om en time, om et minut... 
kender til årstider, ugedage og månedernes navne 
 
Tal (forståelse) 
kan tælle en mængde genstande (min. til 30) 
ved hvordan tallene fra 0-10 kan se ud, selvom de kan være skrevet i hånden, på tryk, 
digitalt... 
kender navnene på tallene fra 0-10 i tilfældig rækkefølge 
kan skrive tallene fra 0-10 på en hensigtsmæssig måde 
ved hvilket tal, der kommer lige før/ lige efter (tallene 1-10) 
kan give et kvalificeret gæt på et antal genstande 
kan illustrere tal på forskellige måder fx ved hjælp af en tegning, bygge med klodser, lave 
tællestreger, vise med fingrene (uden at tælle forfra)... 
 
Tal (i anvendelse) 
• kan digte/fortælle/tegne små regnehistorier, hvor mængder bliver forenet og delt 
• kan genkende tal i hverdagen fx husnumre, på mønter… 
 
Geometri 
• kan genkende (i omgivelserne) og bruge figurnavnene trekant, firkant og cirkel 
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• kan genkende, fortsætte og selv fremstille enkle mønstre 
• kan beskrive forskellige former med ord som rund, lige, kantet, aflang… 
 
Statistik 
• kan sammenligne sortere/ordne genstande efter vægt, størrelse (længde), form og antal. 
 
Handleplan 
Børn i begynderklassen lærer bedst gennem leg og legelignende aktiviteter. De har brug for 
konkrete materialer for at forstå. De ”tænker højt” og har brug for bogstaveligt talt at sætte 
ord på for at lære. Man skal derfor planlægge strukturerede aktiviteter for børnene, der både 
kan opfylde de faglige mål, men også tager hensyn til, hvordan børnene lærer bedst. 
 
Der arbejdes med 
• konkrete tælleaktiviteter (brug fx mælkepropper, småsten...) 
• spil og mundtlige lege, hvor tal og talnavn knyttes sammen som fx Uno, kort og terningespil 
• lege der indeholder tallenes rækkefølge fx hinkeruder, talfliser 
• iagttagelse af talsymboler med forskelligt udseende 
• talføling/-skrivning i stort format fx med kridt i skolegården 
• at lede efter tal i omgivelserne 
• at gætte antal 
• sortering, navngivning og beskrivelse af geometriske figurer 
• mønstre med fx tændstikker, kartoffeltryk 
• kommandolege, hvor de før matematiske udtryk indgår  
• kalenderaktiviteter med tidsbegreber 
• elevernes egne regnehistorier 
• mønter ved fx købmandslege 
• sortering efter vejning, måling 
• plus/minusaktiviteter med konkrete hjælpemidler 
• produkter, der kan skabe matematikinspirerende omgivelser. 
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8. Klasse 
Når eleverne møder i 8. klasse kan man forvente, at de er fortrolige med talbehandling af 
forskellige typer tal, fx negative tal, decimaltal, brøker. De behersker regnearternes hierarki, 
kan regne med procent, og kender til enkle begreber anvendt i privatøkonomiske situationer.  
Eleverne har en begyndende forståelse for algebraiske udtryk og har erfaringer med simple 
funktioner og udtryk med variable. Eleverne kender til de grundlæggende egenskaber for 
figurer, kan konstruere og flytte dem i et koordinatsystem. De har erfaringer med statistiske 
undersøgelser og sandsynligheder, og kan beskrive resultater i tal, diagrammer og ord. Der 
kan forventes en vis forståelse af omregninger mellem forskellige enheder. Der arbejdes videre 
på den viden og kunnen, som eleverne har opnået i og udenfor skolesammenhæng. Der 
arbejdes med større krav til brug af symbolsprog samt elevernes refleksion og formulering af 
resultater. De faglige områder udvides især med begreber indenfor fx trigonometri, regning 
med potens og kvadratrod, rentes rente, ligninger og formler.  
 
Mål  
I løbet af skoleåret tilstræbes det at eleven: 
 
Tal og talbehandling 
•Kan opløse tal i primfaktorer 
•Kan beskrive forandringers udvikling ved brug af matematisk symbolsprog 
•Kunne lave beregninger med kvadratrødder-herunder anvende lommeregner 
•Kende til simple kubikrødder  
•Kan deltage i udvikling af regneregler for fx tal skrevet som potenser 
•Kan forstå en tekst og omsætte til matematisk problemløsning 
•Kender betydningen af brug af forskellige typer parenteser fx 
•Kan regne med brøker, hele og blandede tal 
•Kan regne med procentvis stigning og fald samt beregne heldelen (100 %)  
•Kender til eksempler på ”misbrug” af procent fx "spar momsen og få 25 % i rabat" 
•Kender til begrebet promille 
•Kender til ”rentes rente”, og kan lave simple modeller bl.a. i et regneark 
•Kan udføre valutaberegninger begge veje 
 
Funktioner og variable 
•Kan anvende forskellige funktioner også ikke lineære fx y = 1/t 
•Kan opstille simple funktionsudtryk med situationer fra hverdagen 
•Kan "flekse" mellem tabel, funktionsudtryk og graf 
•Kan anvende de fleste formler fx fra formelsamlingen, men også mere "ukendte" formler 
•Kan løse sværere ligninger fx indeholdende reduktion og parenteser 
•Kan bestemme løsninger til ligninger grafisk fx hvornår noget kan betale sig 
•Kan beskrive fx geometri algebraisk  
 
Figurer 
•Kender til regler for vinkler  
•Kan ved eksperimenter finde regler og sammenhænge for linjer i figurer  
•Kan beskrive figurer og klassificere hierarkisk  
•Kender til tesselering 
•Kan udføre spejlinger også med skrå spejlingsakser 
•Kan anvende tasterne cos og sin på lommeregneren i forbindelse med formler  
•Kan udføre undersøgelser og beregninger i et geometriprogram 
•Kan beregne en ubekendt side i en retvinklet trekant 
•Kender navne for rumlige figurer fx kugler, pyramide-og keglestub 
 
Tegning og konstruktion 
•Kan anvende og vurdere længder på forskellige typer tegninger (skitser, arbejdstegninger,  
isometriske og perspektiviske) 
•Kan lave skitser og konstrueregeometriske figurer ud fra fx figurnavne, sidelængder og 
vinkler med tegneredskaber og geometriprogram 
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•Har erfaringer i forhold til målestoksforhold (især areal)  
•Kan anvende forholdsregning blandt andet ved ligedannede figurer  
•Kan tegne og foretage beregninger i k-systemet fx afstandsberegninger 
•Kan arbejde undersøgende med cos og sin med lommeregneren  
•Kan argumentere for geometriske påstande  
 
Statistik og sandsynlighed 
•Kan kritisk vurdere statiske undersøgelser  
•Kan tilrettelægge og udføre egne undersøgelser med bevidste valg til præsentation af 
resultater 
•Kender til opdeling og opskrivning af åbne, halvåbne og lukkede intervaller 
•Kan anvende statistiske begreber til beskrivelser fx ved hjælp af deskriptorer som median, 
typetal, middeltal... 
•Kan konstruere (også med it) og beskrive forskellige diagrammer fx cirkeldiagrammer, 
arealdiagrammer, boksplot m.fl.  
•Kan anvende forskellige optællingsmetoder til kombinatorik fx tælletræer  
•Kan planlægge, udføre og beregne statistisk sandsynlighed ud fra praktiske simuleringer på 
både jævne og ujævne sandsynlighedsfelter  
•Kan foretage simple beregninger af kombinatorisk sandsynlighed fx sandsynligheden for 
summen 7 ved kast med to terninger 
 
Måling 
•Kender til undersøgelser med simpel trigonometri (beregninger af sider og vinkler i  
retvinklede trekanter) i praktiske sammenhænge også med it fx Geometer 
•Behersker beregninger mellem klokkeslæt og tidsintervaller  
•Kan beregne omkreds og areal af plane figurer  
•Kan beregne rumfang af rumlige figurer som fx kugle, pyramidestub og keglestub 
•Kan beregne overfladeareal af simple rumlige figurer 
•Kan lave beregninger af strækning/tid/fart og massefylde/vægt/rumfang  
•Kan omskrive mellem de fleste enheder for længde, vægt, areal, rumfang, fart og massefylde. 
•Kan vælge passende måleredskaber og hjælpemidler samt kende til disses styrker og 
begrænsninger fx usikkerhed og præcision 
•Kan gøre overslag og vurdere et resultats rigtighed 
•Kan afrunde til et naturligt antal decimaler og vælge passende måleenhed 
 
Handleplan 
Der arbejdes i 8.klasse især med elevernes anvendelse og forståelse af matematisk 
problemløsning og modellering. Undervisningen bygger på emner fra elevernes dagligliv, men 
også på omgivende samfundsliv og naturforhold fx boligforhold, løn, skat, energi...  
I arbejdet med matematiske begreber præsenteres en alsidig vifte af forskellige 
repræsentationer. Samtale omkring vurderinger af metoder, løsninger m.m. inddrages i 
arbejdet. Der rettes en særlig opmærksomhed på præcis sprogbrug, såvel skriftligt som 
mundtligt, samt bevidst udvælgelse og brug af hjælpemidler. 
Arbejdsformerne varierer i forhold til individuelt, par og gruppearbejde og projektlignende 
forløb inddrages.  
Der arbejdes med 
•aktiviteter i forbindelse med primfaktorer, hvor eleverne bruger sproget og visuelt kan  
opleve ”opløsning af tal i faktorer”  
•praktiske eksperimenter indeholdende ræsonnementer i forhold til tal-og mønsterrækker  
•udvælgelse af forskellige metoders egnethed til dataindsamling fx hvordan stilles fornuftige 
spørgsmål i spørgeskemaer, talmaterialets omfang, præsentation med tabeller og diagrammer 
samt diskussioner i forhold til manipulation med tal.  
•kubiktal, visuelt i forhold til hovedregning fx 8!= 2  
•udvikling af potensregneregler ved at eksperimentere med flere regnestykker af samme type 
–kan der findes en sammenhængen regel, der gælder? 
•faglig læsning i forhold til de særlige matematiske opgaveformuleringer. Hvad betyder fx 
aflæs, angiv, bestem, vis...  
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•udvikling af parentesregler ved at eksperimentere med flere regnestykker af samme type 
med kendt facit –både negative/positive parenteser samt at gange ind i parenteser.  
•realistiske cases i forhold arbejdet med rentes rente, løn, skat og valuta. 
•at indsætte variable i mange forskelligartede funktionsudtryk –også andre variable end x og y. 
•tegne og undersøge forskellige funktioner på computeren. 
•at formulere egne formler fx arealet af et rektangel med siderne a og a + b som a(a +b). 
•eksperimenter i forhold til udvikling af regneregler til beregning af ukendte vinkler fx n 
a-bovinkler, topvinkler, center 
-og periferivinkler. 
•fremstilling af tesselering/flisemønstre (ens figurer, der kan udfylde en flade uden  
”huller”) fx med geometriprogrammer samt sproglige beskrivelser af konstruktionen af møn-
strene. 
•eksperimenter og ræsonnementer i forhold til linjer og figurer fx antal diagon 
aler i polygo-ner, skæringer mellem højder, medianer, midtnormaler i trekanter –også i et 
geometri-program. 
•sprogligt at beskrive figurers fællestræk ved hjælp af matematiske begreber som fx paral-lel, 
vinkelret, ens vinkler, sider...  
•arbejde med beregninger i forhold til den retvinklede trekant ved anvendelse af viden om 
ligedannede figurer, Pythagoras, trigonometriske formler. 
•den sproglige dimension i forhold til tilegnelsen af navne på rumlige figurer. 
•diskussioner i forhold til anvendelse af forskellige typer tegninger. Tal fx om fordele/ulemper i 
forhold til situationen fx målbarhed, virkelighedsnært... 
•at eleverne visuelt oplever, hvor stor en betydning, det har for antallet af arealenheder, når 
der omskrives i et målestoksforhold (se idekatalog). 
•den begyndende forståelse af cos og sin –især brug af lommeregnertasterne • 
geometriske ræsonnementer fx at arealet af et parallelogram er h * g ses ved  
geometriske opdelinger og omrokeringer. 
•kritik i forhold til statistisk materiale fx kilde, tab af data på bekostning af overskuelighed, 
talmaterialets omfang, anvendelse af diagrammer... 
•flere af de forskellige online simuleringsprogrammer der findespå nettet. Søg fx på ”online 
simuleringsprogrammer” pt. findes nogle gode programmer på www.emu.dk. Til enkle 
simuleringssituationer kan regneark bruges med funktionen SLUMP. 
•både/og og enten/eller –situationer, chancetræer og evt. fakultetsbegrebet 
i forhold til sandsynlighedsberegninger. 
•omskrivning af tid fra/til decimaltal og praktiske aflæsninger af tidsintervaller fx i køreplaner. 
•opdelinger af vilkårlige plane og omtrentlige figurer i kendte figurer i forbindelse med 
arealberegninger fx ”en sø”. 
•omskrivning af formler fx hvis en vægt skal findes, når rumfang og massefylde kendes.  
•omskrivninger generelt - især med km/t og m/s, der falder mange elever svært, men også 
usædvanlige mål som fx tommer, sømil, knob... 
•diskussioner angående antal decimaler. Både i forhold til afrunding undervejs i mellem- 
regninger og angivelse af relevante decimaler i et facit. Fx skal man være opmærksom på 
afrunding ved regning med meget store tal, kronebeløb m.m. Der tales om, hvor præcist et 
svar, der forventes i forskellige situationer. Fx er det relevant at vide om en elefant vejer cirka 
2,54510389 ton eller er det ok at vide, at den ca. vejer 2 ½ ton.  
•diskussioner angående passende valg af enheder fx en elefants vægt opgivet i gram eller 
hvor langt der er til bageren i mm. 
•notatteknik og informationssøgning. Lad eleverne selv finde nyttige oplysninger og skrive 
notater, opgaveeksempler m.m. ind i fx deres personlige formelsamling. 
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Afsnit 4  
Elevernes alsidige personlige udvikling 
 

 
 
 
I løbet af skoleåret bliver eleverne præsenteret for mange forskellige input fra hver kasse. 
Derved opnås en stimulering af elevernes alsidige personlige udvikling. Arbejdet med 
elevernes alsidige personlige udvikling foregår både i undervisningssituationer og i det øvrige 
samvær på skolen. 
 
4.1 Udtryksformer 

Eleverne bliver præsenteret for forskellige læringsstile af forskellige fag og forskellige lærere. 
Desuden har eleverne mulighed for at benytte forskellige arbejdsformer. 
 
4.2. Hvordan evalueres elevens alsidige udvikling i hvert pkt.? 
Elevens faglige udbytte af undervisningen, emotionelle udvikling og sociale udvikling følges af 
klassens lærerteam og kommenteres til skole/hjemsamtalerne med halvårlige mellemrum og 
hyppigere i samtaler med den enkelte elev. 

Af aktiviteter som går på tværs af flere årgange kan nævnes morgensangsaktiviteter, 
teateruger, projektuger, fælles lejrskole, på tværs uger, fælles idrætsdage, o. lign. 
Disse aktiviteter er ligeledes med til at udvikle elevernes alsidige personlige udvikling. 
 
4.3 Resultatet af evalueringen af elevens alsidige udvikling? 

Evalueringen af elevens alsidige udvikling giver ikke anledning til ændrede procedure i hverken 
indskoling, mellemtrin eller udskoling. 
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Afsnit 5  
Frihed og folkestyre 
5.1 Undersøgelse af frihed og folkestyre 

Fra skolens formulerede og udtrykte grundholdninger ses tydelige tegn på at “Skolen efter sit 
formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med 
frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for 
grundlæggende friheds - og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.  
Busses Skole er en skole, hvor det skal være et godt sted at lære og et godt sted at være.  
Busses Skole bekender sig ikke til bestemte religiøse eller politiske retninger. Den har en 
holdningsmæssig rummelighed, der forpligter såvel børn, forældre som lærere.” 
 
Dette ses i skoleforløbet udmøntet i gensidig ansvarlighed og demokratisk læring gennem 
dialog og deltagelse, for eksempel omkring elevrådsarbejde, klasseregler og ordensregler. 
Skolen har ligeledes en defineret mobbe- og trivselspolitik, som tydeligt viser vejen for 
arbejdet med frihed og ansvarlighed. 
 
Mål og intentioner med undervisningen: 
Op gennem skoleforløbet arbejdes løbende med at udvikle elevernes kendskab til og respekt 
for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder alles ligeværd uanset køn, 
hudfarve og overbevisning. Eleverne indføres i danske demokratiske livsformer og folkestyrets 
principper og værdier, bl.a ved deltagelse i demokratiske processer og samværsformer, 
herunder lære at respektere andres synspunkter og at løse problemer gennem dialog, for 
eksempel i forbindelse med formaliseret elevrådsarbejde eller klasseråd. 
 
Den konkrete undervisning, indhold og læreprocessen: 
Tydeligst fremstår arbejdet nok i faget “Samfundsfag” og “Historie” i skolens ældste klasser. 
Her undervisers i både historiske og nutidige politiske konflikter, i det politiske system, der 
gives viden om og forståelse for demokrati, der undervises i den indbyrdes sammenhæng 
mellem frihed og ansvar samt rettigheder og pligter, der udspringer af Grundloven. Der 
undervises i principper for menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, og der 
tales om mange samfundsmæssige problemstillinger.  
 
Ellers kan nævnes undervisning, som giver eleverne mulighed for at opnå indsigt i 
fællesmenneskelige eksistenstemaer, for eksempel sorg, kærlighed og forelskelse. Dette kan 
ske faglige sammenhænge i dansk og sprogfag eller i mere “private” rammer ved personlig 
samtale med klasselæreren. 
 
Eksempler på mulige undervisningsemner i indskolingen: regler og pligter i skole og hjem, 
mobning og empati, tolerance over for det anderledes, respekt – omgangstone og sprogbrug. 
Eksempler på mulige undervisningsemner på mellemtrinnet: fællesskab, konfliktløsning, 
kulturforståelse og deltagelse i demokratiet. 
Eksempler på mulige undervisningsemner i udskolingen: Grundloven, demokratiske principper, 
værdier, normer og kultur, racisme og totalitarisme, ligestilling, børns rettigheder, børns 
levevilkår samt menneskerettigheder.  
 
I undervisningen anvendes tidssvarende undervisningsmateriale, herunder aktuelt materiale 
fra aviser, tv og internet. 
 
Resultatet og udbyttet af undervisningen  
Vi synes at se tegn på, at eleverne/den enkelte elev har opnået viden om og i praksis lært at 
respektere det danske samfunds demokratiske spilleregler og værdier, herunder at samfundet 
bygger på en række grundlæggende menneske og frihedsrettigheder, eksempelvis forbuddet 
imod diskrimination af køn, race og religion.  
Eleverne har i de ældste klasser kendskab til den lovgivende, den udøvende og den dømmende 
magt og deres funktioner, og eleverne har opnået kompetence i kritisk at forholde sig til 
argumentation, analyse, personlig stillingtagen og vurdering, så de kan deltage engageret og 
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aktivt i folkestyret og i politiske processer. 
Dette ser vi bl.a. ved at betragte elevernes evne til at lytte til og respektere andres 
synspunkter, holdninger, meninger og tro. 
 
5.2 Beskrivelse af de metoder, der er anvendt til evaluering i 5.1. 

Vi har udelukkende brugt iagttagelser til at evaluere ovenstående. 
Dette er gjort i både fagudvalg, teams og pædagogisk råd/lærermøder, hvor det er diskuteret, 
hvilke tegn der kan eller ikke kan iagttages på skolen. 
 
5.3 Resultatet af evalueringen: 

Vi har ved evalueringen opdaget en stigning i elevernes brug af “grimt sprog”. Dette har vi sat 
en handleplan ind for, og kan her på kort sigt se, at det har hjulpet. Indsatsens udbytte på 
længere sigt skal evalueres til efteråret. 
 
Skolen finder i øvrigt, at det observerede er et tilfredsstillende udtryk for at frihed og 
folkestyre er implementeret på skolen. 
 
Afsnit 6  
Tilbud om undervisning i 10 klasse. (ikke relevant) 

Afsnit 7  
Specialundervisning. 
 
7.1 Hvordan sikres de nødvendige kvalifikationer i forhold til 
specialundervisning 
 

Busses Skole sørger for at skolens medarbejdere, som skal udføre støtte- og 
specialundervisning, har de nødvendige kvalifikationer. Dette sker ved ansættelse 
af relevant uddannede personer eller ved videreuddannelse af nuværende personale. 
 
Skolen har pt. personale med uddannelse og stor erfaring indenfor specialundervisningen 
generelt og specifikt inden for læseindlæring og børn med særlige behov. 
 
En matematiklærer er pt. i gang med en matematikvejlederuddannelse. 
 
7.2 – 7.4 Beskrivelse af specialundervisningen  på Busses Skole 
 
Formål: at elever, hvis udvikling kræver særlig hensyn eller støtte, gives 
specialundervisning og/eller anden specialpædagogisk bistand. Således at eleverne 
i videst mulig omfang kan deltage i klassens almindelige undervisning. 
 
På Busses Skole tester vi alle elever i læsning og/eller stavning min. en gang årligt. Vi 
anvender primært standardiserede test, fx ST-prøverne og OS-, SL- og TL-prøverne fra 
Hogrefe, psykologisk forlag.  
Efter hver testning holdes en læsekonference med deltagelse af klassens dansklærer og 
en speciallærer, hvor elevernes resultater vurderes pædagogisk fremadrettet. Det drøftes, 
om der er elever, der i en periode skal tilbydes specialundervisning enten individuelt eller 
på hold. 
 
Vi tilstræber at have en stor fleksibilitet i specialundervisningstilbuddet, så indsatsen kan 
ske hurtigt, når behovet opstår. 
 
Ved læsekonferencen drøftes det også, om der er elever, der udviser tegn på dysleksi 
eller andre omfattende læse-/stavevanskeligheder.  Hvis det er tilfældet tilbydes eleven i 
samråd med forældrene en nærmere udredning af en speciallærer, fx at få taget den 
nationale ordblindetest. Det kan dog tidligst ske i foråret 3. klasse.  
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Ved behov inddrages skolepsykologen og/eller talepædagogen.  
 
Eleverne kan herefter blive tilbudt et struktureret undervisningsforløb, VAKS-materialet 
fra Gyldendal Uddannelse. Desuden vejledes elever og lærere i brug af digitale 
hjælpemidler, fx AppWriter, digital oplæsning og Nota. 
 
Elever med omfattende læse-/stavevanskeligheder  i overbygningsklasserne  tilbydes 
ekstra tid til prøver, og i svære tilfælde tilbydes eleven specialundervisning enten 
individuelt eller i klassen. 
 
Vi tilstræber et tæt samarbejde mellem specialundervisningslæreren, klassens lærere, 
forældrene og eventuelle eksterne samarbejdspartnere, fx skolepsykolog og talepædagog. 
 
Desuden er en af specialundervisningslærerne læsevejleder i indskolingen og fungerer 
som sparringpartner for dansklærerne i tilrettelægning af danskundervisningen. Som 
forebyggende foranstaltning oprettes læsehold i indskolingsklasserne.  
 
 
Herudover har Busses Skole tradition for at integrere elever med særlige behov. Til disse 
elever søger vi hvert år i september SU-styrelsen om ekstra midler til at løfte opgaven. I 
foråret indkaldes forældrene til et netværksmøde med deltagelse af klasselærer, 
speciallærer, skolepsykolog og/eller talepædagog, hvor elevens trivsel og faglige 
udvikling drøftes. Hvis det besluttes at søge støtte til det kommende skoleår, udarbejder 
både PPR og skolen udtalelser/handleplaner, der dokumenterer elevens behov og er 
grundlag for ansøgningen til SU-styrelsen. 
 
 
Ved skoleårets afslutning tilrettelægges næste skoleårs specialundervisning i samarbejde 
mellem skolens ledelse og specialundervisningskoordinatoren. Undervisningen tilbydes 
efter behov: enten individuelt, på små hold eller ved holddeling af en klasse. 
 
I løbet af skoleåret evalueres specialundervisningsindsatsen minimum en gang i kvartalet 
både på møder i specialteamet og ved møder mellem skolelederen og 
specialundervisningskoordinatoren. 
 
7.5 Resultatet af skolens evaluering af egen specialundervisning 
 
For indeværende periode er specialundervisningen  blevet evalueret og fundet yderst 
velfungerende. 
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Afsnit 8  
Dansk som andet sprog (ikke relevant) 
 

Afsnit 9  
Elevens videre forløb i uddannelsessystemet 
9.1 Uddannelsesvejledning på Busses skole 

Formålet med skolevejledningen er at styrke og motivere eleverne til at vælge den rigtige 
ungdomsuddannelse efter 9. klasse.  

På Busses Skole foretages selve vejledningen af en skolevejleder fra det locale UU-NordCenter. 

Vejledningen kan beskrives således:  

7.klasse: 

Vejlederen udfører i skoleårets sidste del en kollektiv vejledning af klassen om, hvad der skal 
ske i de kommende år.   

8.klasse: 

I starten af skoleåret – august -  holder skolevejlederen og de to klasselærere i 8. klasse møde, 
hvor der orienteres om “parathedsvurderingen” og www.optagelse.dk., samt hvilken procedure, 
der skal foretages i løbet af skoleåret.  

Der er uddannelsespraktik for 8. klasse i uge 17 (mandag til torsdag).  

Uddannelsespraktikken er arrangeret i samarbejde med UU-Nord. Det er et besøg på en 
erhvervsfagliguddannelse i 2 x 2 dage. 

 (se oversigt over året herunder) 
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9.klasse: 

I 9. klasse foretager skolevejlederen individuelle samtaler med de elever, som ikke er erklæret 
uddannelsesparate. I disse samtaler kan skolelederen også deltage.  
Desuden fortæller skolevejlederen om årets erhvervspraktik og det praktiske i forbindelse 
hermed.  

Der er erhvervspraktik for 9. klasse i uge 4.  

Praktiksedler ligger i SkoleIntra og skal udfyldes af praktikstedet og afleveres til klasselærer 
senest en uge før praktikken begynder. Klasselærer afleverer herefter praktiksedlerne til 
skoleleder, der fremsender dem til UU-Nord. 
 

 (se oversigt herunder) 

 

Uddannelsesparathedsvurdering 

Der skal gives en uddannelsesparathedsvurdering i 8. og i 9. klasse. 

Som udgangspunkt er alle parate. 
  

I 8. klasse skal den være klar ultimo november. Det betyder at klassens lærere samt 
skoleleder, skal have taget stilling til alle elever i klassen, om man skønner at de efter 9. 
klasse er parate til at gå videre med en ungdomsuddannelse.  

I 9. klasse skal den være klar ultimo november. Det betyder at klassens lærere samt 
skoleleder, skal have taget stilling til alle elever i klassen, om man skønner at de efter 9. 
klasse er parate til at gå videre med en ungdomsuddannelse.  

Skolens leder indberetter herefter til Optagelse.dk.  

Herefter afholdes der et møde med deltagelse af skolevejlederen fra UU-Nord (Lisbeth 
Wagner), klasselærer og skoleleder med gennemgang af de elever, der er erklæret ikke 
uddannelsesparate. 
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Derefter indbydes der til en skole-hjemsamtale med UU-Nord og med deltagelse af klasselærer 
og skoleleder, for de elever der ikke kan erklæres uddannelsesparate. 

 
Karakterer:  

I 7. klasse gives karakterer to gange. 

Den første karakter gives forud for skole/hjemsamtalerne i foråret, og den anden som 
afslutning på skoleåret. 

I 8. klasse gives karakterer tre gange.  

I efteråret forud for elevsamtalen. Denne karakter er en del af bedømmelsesgrundlaget for 
indstilling til elevens uddannelsesparathedsvurdering, den anden karakter gives forud for 
samtalemødet i foråret, og den sidste karakter gives kun i de fag, der afholdes årsprøve.  

I 9. klasse gives ligeledes karakterer tre gange.  

Efterår, forår, og den sidste standpunktskarakter umiddelbart før de skriftlige prøver.  

Første gang i forbindelse med samtalerne i efteråret, anden gang inden 14.januar, og sidste 
gang i forbindelse med skoleårets afslutning. 

Den sidste standpunktskarakter til eleverne i 9. klasse skal senest være afleveret til 
WEBKARAKTER den 1. maj. Denne karakter overføres til afgangsbeviset og er den endelige 
standpunktskarakter.  

 

9.2 Hvordan skolen evaluerer sin uddannelsesvejledning 

Eleverne og forældre evaluerer løbende skolevejledningen ved samtaler og dialog. 

Skolevejledningen i denne periode er forløbet yderst tilfredsstillende. 

 
9.3 Oplysninger om elevernes overgang til ungdomsuddannelser i 
evalueringsperioden fordelt på uddannelsestilbud 

 
       

  Overgang til uddannelse 3 mdr. efter afslutning fordelt på til-uddannelse 
 

 

    
        

 
  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 Grundskolen 25% 60% 48% 47% 57% 63% 

 Gymnasiale uddannelser 73% 33% 50% 49% 34% 30% 
 

 

    Kilde: UNI-C på data fra INTE (Danmarks Statistik)  
 

  
  

 

9.4 Skolens vurdering af elevernes overgang til ungdomsuddannelser i 
evalueringsperioden 

Som det fremgår af skemaet under pkt.9.3 varierer overgangen til hhv. gymnasiale 
uddannelser og videreforløb I 10.klasse enten som efterskole eller grundskole en del fra år til 
år. Det er som om det er mere eller mindre på tale at søge efterskole på forskellige årgange. 
Generelt har vi en høj søgning til de gymnasiale uddannelser – nogle umiddelbart efter 
9.klasse – andre efter et år på efterskole. 
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9.5 Oplysninger om elevgennemstrømning i evalueringsperioden 
 
Som udgangspunkt er alle klasser fyldt op ved skoleårets start. 
Herunder kan man se, hvor mange elever, der er gået ud af de enkelte klassetrin i løbet af en 
periode på tre skoleår: fra skoleåret 14/15 til skoleåret 2016/17. 
 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 
Beg.klasse 0  0 0 
1.kl 1 1 0 
2.kl 2 2 0 
3.kl 0 2 0 
4.kl 2 0 2 
5.kl 1 0 1 
6.kl 1 3 1 
7.kl  *) 9 5 10 
8.kl  *) 4 11 4 
9.kl  *) 0 0 2 
I alt 20 24 20 

 
*) To klasser pr. årgang 

 
Elever, der går ud, erstattes gerne af nye elever. De fleste elever skifter skole i sommerferien, 
og begynder på den nye skole ved skoleårs begyndelse. 
Årsagerne til skoleskift er forskellige og ofte meget personlige.  
Nogle elever synes ikke, at de har “gode venner” i klassen, andre sker pga. flytning, og 
enkelte skoleskift skyldes ønsket om nye udfordringer eller at starte på en frisk.  
Det relativt store skift i 7. og 8. klasse er ofte et udtryk for at enkelte elever “er gået forkert”, 
da de valgte at skifte fra noget “ikke fungerende” til Busses Skole og nye kammerater i det 
nyoprettede 7. klassespor. Det svinger i øvrigt meget fra år til år. Typisk finder ikke alle elever 
det nye venskab, som de havde håbet på. 
 
 
9.6 Skolens vurdering af elevgennemstrømning i evalueringsperioden 

Vi vurderer, at udskiftningen af elever i skolens 13 klasser ligger på et normalt niveau, og vi 
glæder os samtidig over, at skolen som oftest får ros for sit arbejde – også fra elever og 
forældre, som af den ene eller anden grund alligevel vælger at skifte. Vi ser det også positivt, 
at vi bliver ved med at modtage mange ansøgninger om nye elever. 
 
 
 
Afsnit 10   
Donationer 
 
Skolen har i kalenderåret 2017 modtaget donation fra Busses Skoles Forældrekreds  
på kr. 100.000. 
 
 
 
 
Busses Skole, 12. marts 2018 


