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Første år  
Forældretilfredshedsundersøgelse foråret 2013 

15.03.2013 
 
 

Vi har i jan/febr. 
2013 foretaget 
en spørge-
skemaunder-
søgelse 
(tilfredshed) 
blandt alle 
forældre (se 
bilag) via 
skolens 
intrasystem.  
I det følgende 
forholder vi os 
til de 
væsentligste af 
de emner, 
forældrene 
forholdt sig til i 
undersøgelsen 

Ad A 
1. Arbejdet med medansvarlighed og det sociale liv i 
klasserne er godt og må fastholdes 
 
2. God kommunikation via skoleintra (bl.a. ugeplaner 
og lektiebog) 
 
3. Elever generelt glade for lærerne. Fortsat fokus på 
elevernes oplevelse af, at de er gode nok 
(anerkendelse). 
4. Fortsat fokus på faglighed, bl.a. via uv. 
differentiering 
5. Skolens kristne grundlag og udtryk må fastholdes 
med udgangspunkt i, at der i troens rum er frihed! 

 
 
Ad B 

1. Mere sikker skolevej, specielt lige omkring skolen 
 
 
2. Sproget på skolen – der er især i de ældre klasser et 
”hårdt” sprog eleverne imellem 
 
3. Hjemmesiden kunne være mere indbydende 
4. Elevernes indbyrdes rummelighed i forhold til at 

kunne acceptere kammerater med anderledes 
holdninger 

5. Åbningstider i SFO 

Ad A 
1. Fortsat og løbende fokus på MAS-aktiviteterne. Vi skal 
holde fokus på de grundlæggende ting – sprog, fællesskab 
mv.                                              
2. Fra ledelsens side vil vi prøve at få de sidste lærere med 
– også for at have et godt samlet redskab i undervisning 
med vikar. 
3. Ligger i skolens værdigrundlag, men må  til stadighed 
indarbejdes i kulturen bl.a. via det kollegiale samarbejde i 
teamsene. 
4. Vi vil fortsat have fokus på god faglighed, bl.a. ved 
dygtiggørelse via vidensdeling og kurser 
5. Vi iværksætter fra aug. 13 afdelingsopdelt morgensang 
for at gøre morgensamlingerne mere nærværende og 
målrettede. 
 

Ad B 

1. Der er taget kontakt til politi og kommune og det første 
møde afholdt med henblik på at finde løsninger på de 
trafikale problemer ved skolen 
2. Det gøres til et af temaerne i næste års MAS-projekter, 
og vi aftaler, at vi prøver at blive bedre til at påtale, når vi 
hører voldsomt sprog. 
3. Der er iværksat initiativer mhp ny hjemmeside 
4. Dette gøres til et af temaerne næste skoleårs MAS-
projekter 
 
5. SFO indgår i løbet af dette skoleår nærmere dialog med 
forældrene om de reelle behov på området 

Ad A 
1. Vi evaluerer og 
justerer efter hvert 
MAS-tema 
2-4. Vi evaluerer 
løbende og samlet i 
foråret 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ad B 
Punkterne evalueres  
løbende i relevante 
fora efterhånden 
som der er foretaget 
de beskrevne 
handlinger på 
området 
 
Samlet evaluering 
ved ny og 
sammenlignelig 
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6. Anvendelse af IT i undervisningen – her kan vi være 
mere klare på, hvad vi vil, og hvorfor vi gør det, vi gør. 
7. Enkelte elever føler, at de ikke kan leve op til andre 
(kristne) elevers etiske kodeks 

 
6. Ledelsen og skolens IT-ansvarlige laver i efteråret 2013 
udkast til ny IT-handlingsplan gældende for de næste 3 år 
 7. Igen et MAS-tema, hvor der sættes fokus på, at alle er 
lige værdifulde og har uendelig værdi – uanset tro, køn, 
alder, etnisk oprindelse osv. 

forældretilfredsheds
undersøgelse i     
foråret 2016 

Forældrerådets arbejde og indflydelse generelt  
05.02.13 Drøftelse 

mellem 
forældrerådet, 
bestyrelsen og 
ledelsen ved et 
fællesmøde 

     Evaluering fra forældrerådet:  
Stor anerkendelse til de ansatte for det store og 
engagerede arbejde de gør.  
 Dejligt at vi kan få børnene hjem, og at der ikke skal 
være heldagsskole. 
 
Evaluering af Adventsmarked 
Bestyrelsen: Det var et af de bedste adventsmarkeder. 
Spredt på større areal, men større samling dér, hvor 
folk var bænkede. 
Stort forældreengagement. Det kan være svært at 
være forældre til mange børn og engagere sig i alle 
klasser, men det er en problematik, de enkelte må 
løse bedst muligt. Udvalget kan ikke løse det. 
Lærerne har gjort opmærksom på, at det har fyldt 
meget på klasseforældremøderne. 
Man kan godt tænke de ældste elever mere aktivt ind.  
Vores annonce for adventsmarked er for lille. Næste år 
spørger vi Skjern Bank, om den vil sponsere en større 
annonce. 
 
Fællesmødet: Overordentlig positiv stemning omkring 
adventsmarkedet. Det fungerede fint på dagen og 
blandt klassernes forældre.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. februar 2014  
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Der er lagt meget arbejde i det, nogle har brugt mange 
timer. Udvalget vil gerne fortsætte, men har brug for 
supplering. Gerne med en køkkenkyndig. 
 
Fra bestyrelsen: en stor og varm tak for alt det 
arbejde, der er lagt i adventsmarkedet! 

Kan vi melde ud, hvad pengene bliver brugt til? 
Forslag: Legeplads, computere eller…? 
Vi vil have et indsamlingsprojekt til næste år 

Fra lærerrådet: Adventsmarkedsdelen af 
forældremødet skal fylde mindre næste år. Evt. skal 
det være en halv time efter forældremødet, så 
lærerne ikke skal bruge tid på det? 

 
 
 
 
Ledelsen foreslår, at pengene fra Adventsmarkedet 2013 
og 2014 bruges til indkøb af I-pads, klassesæt til 0.-4. kl.  
 
Konklusion: Forældrerådet påtager sig opgaven endnu et 
år.  

Indsatsområder 

 Drøftelse i 
lærerrådet 

CL – Cooperative Learning  
Inklusion 
AKT – Adfærd, kontakt og trivsel  
 

  

Andet år 
APV 

Foråret 
2014  

AMR laver en 
undersøgelse 
blandt 
personalet 

  Foråret 2017 

Teamsamarbejdet  
Skoleåret 
2013-14  

Møde mellem 
skolelederen og 
teamkoordinato

Gennemgang af lokalaftalens beskrivelse af 
teamsamarbejde.  
Erfarings- og ideudveksling foregår i både 

Teamkoordinatorerne arbejder videre i årgangs- og 
fagteam.  
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rerne efteråret 
2013 
 
 
 
 
JBTA – Jung 
Baseret Type 
Analyse af det 
pædagogiske 
personale ved 
skolelederen 
 
Drøftelse i 
Arbejdstids/Ref
orm udvalg 
(bestående af 
TR, TR-suppl, 
AMR, 
skoleleder, 
viceskoleleder 
og afd.leder.) og 
drøftelse i 
teamene.  

årgangsteam og fagteam. I særdeleshed i sidstnævnte.  
Fagteams: Anbefaling af at læse og drøfte ”Fagsyn på 
kristne skoler” af Carsten Hjort Petersen. Hans 
hovedpointe er, at det, at vi er kristen skole må 
bringes ind i alle fag.  

B. En forbedring kunne være, hvis vi kendte hinandens 
styrker og udfordringer bedre.  

 

 

 
En drøftelse af, hvordan teamsamarbejdet skal foregå 
under de nye arbejdstidsregler?  

 
 
 
 
 
 
Ved at lave en JBTA individuelt og i teams arbejder vi med 
dette. 

Værdigrundlag 
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Fællesmøde 
25.11. 2013 
og 
bestyrelses
møder 
28.11.13 og 
13.01.14 

Fællesmøde 
mellem lærere, 
pædagoger, 
ledelse og 
bestyrelse. 
Drøftelse i 
grupper. 
Swotanalyse  

 Tre swot, to udfordringer og et løfte 

Et niveau bedre. Vi vil udfordre lærere og ledelse til at komme med forslag til, hvordan vi kan give de dygtigste 

elever særlige udfordringer. Hvordan der skal arbejdes med det (udvalg, lærerrådsmøde, pausemøder…?), og hvilke 

forslag der kommer ud af det, overlader vi til lærere og ledelse. 

Giv børnene tilbage til forældrene. Forældrenes ret og pligt til at tage sig af deres børn, være medansvarlige for 

læring mm. Bestyrelsen tager udfordringen op og vil den kommende tid arbejde for, at der på SKF er fokus på 

forældre-empowerment. Drømmen er, at der også fra SKF udgår ideer/tanker/råd om et stærkt og sundt 

forældreskab. 

Bøn. Det er et løfte til os alle. Vi vil tage det alvorligt og gøre det konkret, at vi i alle ting må lade vores ønsker 

komme frem for Gud. 

 
Løbende.  
Engang i det 
kommende skoleår 
2014-15. 
 
Løbende. Ved 
skolekredsårsmødet 
d. 13. maj 2014 
 
 
Løbende  

Kursusvirksomhed 
Skoleåret 
2013-14  

Evaluering ved 
lærermødet 
umiddelbart 
efter kurset 

KRAP – Kognitiv, ressourcefokuseret, anerkendende pædagogik - fælleskursus for pædagogisk personale 
05.10.13.  
Det var rigtig godt – værktøjer, som man kan bruge i hverdagen.  
Input fra to lærere, der har prøvet at bruge 4–kolonne skema m.m. 
Overvej:  
- Hvilken pointe står stærkest tilbage? 
- Hvad er det første arbejdsredskab du kunne forestille dig at bruge? 

FKF-dag 11.01.14 (Foreningen af Kristne Friskoler) 
”Det kostede 600-700.000 kr. at lave dagen plus vores egen udgifter – det var den ikke værd”.  
”Jeg synes ikke, jeg kan tage noget med derfra – der blev skudt for meget med spredehagl”.  
”Husk at vi er ansatte på en stor skole. Måske er det vigtigere for ansatte på mindre skoler at der bliver arrangeret 
sådan en dag. 

 

Tredje år 
UMV – undervisningsmiljøvurdering  
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Foråret 
2012 – 
efteråret 
2013  

UMV’en findes på hjemmesiden – på forsiden og under menupunktet ’Om skolen’, ’UVM’. Foråret 2015 

Specialundervisning samt inklusionsindsatsen 
Foråret 
2015  

    

Morgensamlinger / andagter 
10.12.2013  Evaluering på 

lærermødet - 
særligt af de 
afdelingsopdelt
e andagter 

Generelt er der stor tilfredshed med at have afdelingsopdelt en gang om ugen, selvom det giver mere arbejde (flere 
andagter for os).  
Sørg for at få eleverne/kristendomsholdene i gang til de afdelingsopdelte. 
Nogle savner kontinuiteten ved at have flere andagter samlet for hele skolen.  
Dette affødte en snak om uro til fællesandagten på gangen: Vi SKAL blive bedre til at forvente absolut RO, når vi 
be’r om det – og vente med at begynde, til der er helt ro.  
Men – altså generel tilfredshed, så vi fortsætter konceptet. 

Efteråret 2015, 
samlet evaluering  

Skolens ’alternative’ undervisningsdage samt arrangementer 
Skoleåret 
2013-14  

Evaluering i 
lærerrådetumid
delbart efter de 
’alternative’ 
undervisningsda
ge / 
arrangementer 
Evaluering i 
bestyrelsen 
efter de 
arrangementer, 
hvor forældrene 
deltager 

Dimensionsfesten/afslutningsfesten for 8.-9. kl. og forældre  
Lærerrådet: God fest – godt med arrangement for de store 
Bestyrelsen: Afslutningsfesten var en fin aften. Teknikken fungerede. Indholdet godt. Godt at lærerne er forskellige 
med deres input. 
En mulighed kunne være, at viceskoleleder og afdelingsleder er mere på. Vi kigger på muligheder for fordeling 
fremover. 
Dejligt med elevindslag. 

Sidste skoledag 
Nogle elever spørger: hvorfor skal vi ønske sange, når vi ikke synger dem, vi ønskede?: Vi kan ikke nå alle ønsker – 
vi vælger kun sange, som er sangbare. Evt. kan lærerne bare vælge til jul og elever kan ønske til sommer – det 
bestemmer lærerne, der står for næste sangtime. 

En af 8. klasserne kom ikke ned og hilste farvel… Klasselærerne kan sige, at de er velkomne til at komme ned og sige 
farvel. 

Skoleåret 2014-15. 
Evaluering foretages 
løbende.  
En samlet evaluering 
foretages foråret 
2015  
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1. skoledag efter sommerferien  
Lærerrådet: Super indslag de ansatte. Dejligt, forældrene får at vide, hvad det er, vi forventer! 
Bestyrelsen: Fin dag. Passende længde på første del. Ærgerlig med tekniske problemer. 

Første skoleuge:  
Det er en hård uge med opstart på hele 5 dage! 
Pitstop er en rigtig god ide! Det giver luft og plads til de andre børn i klassen, så de bedre kan rumme dem, der 
smutter. 

Idrætsdag 27. august 7-9. kl. 
Super! Eleverne var positive og der var en rigtig god stemning. 

”Børn og Bølgen” Åbent hus arrangement for kommende børnehaveklassebørn – samtidig med kunstudstilling 
Bølgen  
Lærerrådet: Meget positiv. Der var mellem 45 og 50 børn, som var med i børnehaveklassen. Det var en rigtig god 
dag og der var rigtig meget god omtale.  
 
Udstillerne i hallen var meget positive og begejstrede over at udstille på SKF.  

Et virkeligt godt arrangement.  
Meget flot pyntning på gangene! 

Bestyrelsen: Det fungerede fantastisk.  
Forældre og børn, der er skrevet op, var meget, meget glade for at se skolen.  
Husk:  At lægge invitation med om at tage din ven med! 
 At der skal være mulighed for at spise madpakke. 
Positivt, at det var sammen med kunstudstillingen. Det gav liv på skolen. Kunsten trak også mange til, som aldrig 
har været på skolen før.  

Londonturen for 9. kl.  
En rigtig fed tur!  

Københavnerturen for 8. kl.  
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Også en rigtig god tur. Ubekvemt på Betesda, men en fantastisk beliggenhed. 

Mindehøjtidelig fælles på gangen ifm forældredødsfald  
Rigtig fin.  
Vi kunne godt ha brugt lidt ekstra tid i klassen om morgenen, inden vi skulle ud på gangen.  

Motionsløb 11. okt. 
En rigtig god dag. 32 løb halvmaraton. Der er ikke diplomer til alle. Skriv et diplom til dem, der gerne vil have det og 
lad være til dem, der bare smider det ud.  

Cykelrutens sidste del ender nemt på stien gennem skoven – her kan opstå farlige situationer med sammenstød 
med de små. 

Julefest for elever og forældre  
Fra bestyrelsen: højt niveau. Super Lucia-optog. Meget imponerende musikindslag. Dejligt krybbespil. 
Eneste saltkorn i såret er, at det ikke fungerede optimalt med lyden. 
 
Juleafslutning  
Rigtig god sangtime, ingen youtubeklip. Vi skal starte 7 min senere med sangtimen. 
 
Det rullende gymnasium fra HTX, besøg i udskolingen  
Det var en god dag. Eleverne oplevede svingende kvalitet, men synes, det var dejligt med andre input.  Men er der 
for meget i kalenderen? Det kunne godt tænkes ind i en større helhed – rent fagligt og planlægningsmæssigt. 
Men godt at vise, at der også er alternative muligheder til STX.  

Læseuger 
Går godt – er rigtig dejligt! 1. klasse træner meget læsning i forvejen. Hvad gør vi med idrætstimer i forbindelse 
med læseuger?  
 
Forårscafe for 8.-9. kl. og forældre 
Rigtig fin aften.  
En forælder kommenterede: ville gerne have haft ledelsen på banen.  
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Fastelavn  
En god opgradering, at festen nu er tredelt. Tønderne for de store er for svage. 

Vinteridrætsdag 0.-3- kl. 
En god dag – godt planlagt!  

Vinteridrætsdag 4.-9. kl. 
Godt planlagt. Vi skal have en højere grad af overlevering til næste års planlægning. Volley er en god aktivitet – hvor 
der kan være mange aktive på én gang.  

Hvert år  
FSA – Folkeskolens Afgangsprøve 

Hvert år 
efter FSA 

FSA-
resultaterne 
lægges på 
hjemmesiden. 
Resultaterne 
drøftes i 
lærerrådet.  

Vi har høj faglighed på SKF og har som oftest gode 
resultater, der dog kan variere noget fra år til år.  
 
Der skal ikke mange lave karakterer til for at trække 
det samlede resultat ned.  
 
Vi sender mange fagligt dygtige elever af sted på 
efterskolen efter 8. kl.  
 
Vi tager gerne nye elever ind til 9. klasse uanset 
elevernes faglige niveau. Denne inklusion kan nogle år 
påvirke det samlede resultat.  

Vi fortsætter det gode arbejde med højt fagligt niveau.  Efter FSA næste 

skoleår 

Skole-hjem samtaler 
     

Forældremøder 
22.10.13 Evaluering på 

lærermødet  
Der gik for lang tid med information om 
adventsmarked.  

Holdninger til fælles årgangsforældremøder: 

 Foråret 2014 
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forskellige divergerende opfattelser. En løsning kunne 
være, at have samme tidspunkt i årgangene og så kan 
lærerne selv vedtage, om de har lyst til at holde fælles 
opstart. 

Ekstern tilsynsførende 
Juni 2013 Den eksterne 

tilsynsførende 
fører tilsyn og 
evaluerer ift. 
bestemmelser 
herfor.  

Se særskilt dokument på hjemmesiden Juni 2014  

MUS – medarbejderudviklingssamtaler 
Januar-
februar 
2014  

Samtale mellem 
den enkelte 
medarbejder og 
en 
repræsentant 
fra ledelsen  

Fra MUS til kollegaerne  
Undervisning  
- Sats på at gøre 9. kl. til det bedste sted. Ikke 
nødvendigvis ift. lejrskole, men andre spændende 
steder. Erhvervsliv, ungdomsuddannelser – snuse til 
dette på en mere inspirerende og motiverende måde. 
Evt. inddrage brobygning/erhvervspraktik i 
praktikopgaven. 
Forældrene kan inddrages i forhold til elevernes 
sociale liv.  
Det kunne være spændende at få ’innovation’ meget 
mere ind i undervisningen.  
 
- Kunne vi hjælpe hinanden til at sætte fokus / have 
mere fælles front på forskellige faglige områder såsom 
skriftlighed, mundtlighed, CL, orden, differentiering, 
evaluering? Vi kunne bruge lærermødet til at lave et 
oplæg/ en peptalk. Plus have en opslagstavle med 
post-it. Måske nogle tekster til inspiration. 

 
4.2. havde SKF’s udskolingselever besøg af Det rullende 
gymnasium’ fra HTX. Det gav udskolingslærerne mulighed 
for at drøfte nogle af disse emner.  
Vi skal have samlet op på dette / konkluderet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
18.2. var der et indlæg om dette på lærermøde. Vi 
arbejder videre med det på forårets lærermøder.  
 
 
 
 

Jan-feb 2015  



Evalueringsresultater (opdateret pr. juni 2014) 
Dato  Evaluerings-

område og 
form – kort 
beskrivelse 

Evalueringsresultater 
A) på hvilke områder gør vi det godt og må 
arbejde på fastholdelse? 
B) på hvilke områder kan der arbejdes på 
forbedringer?  

Handlingsplan 
- Hvilke initiativer sættes i værk? 
- Hvornår 
 

Opfølgnings-plan,  
herunder dato for 
næste evaluering 

 
 

 

 
- Ønske om et legerum, hvor indskolingslærerne kan 
booke sig ind på lige fod med alle andre 
bookinglokaler. 
 
Nye ideer:  
- En gæstelærerkonto 
- En bus, så vi kunne komme mere ’ud af huset’.  
- Bryde mere op i vores måde at tænke skole på? Fx 
lave udeskole 
- Bedre muligheder for holddeling på tværs af 
klasserne 
 
Trivselsråd  
- Når du har udfordringer, så få vendt dem med en 
kollega, inden man tager hjem – så det ikke fylder 
derhjemme.  
- Gå til personen selv.  
- Vi skal lytte til hinandens erfaringer – bruge det de 
andre kan byde ind med. Åbenhed. Gennemsigtighed. 
- Det er vigtigt at minde hinanden om alle de gange, 
tingene fungerer godt!  
- Få sagt fra når der er opgaver, du ikke kan rumme. 
Pas på dig selv.  
- Jeg er glad for det ledelsen har meldt ud vedr. 
tilstedeværelse. Det har gjort mig rolig. Stor ros til 
ledelsen for det. 
 
Kulturen  
- Vi skal huske at være opmærksomme på det, de 
andre gør - kommentere, rose, anerkende...  
- En god kultur kommer ikke af sig selv. Der skal 

  
SFO-lokalerne kan bruges til dette.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi har i skoleåret 2013-14 indledt hvert lærermøde med 
at dele ’en stjernestund’. I første halvdel af året har det 
været to og to. I sidste halvdel af skoleåret har det været 



Evalueringsresultater (opdateret pr. juni 2014) 
Dato  Evaluerings-

område og 
form – kort 
beskrivelse 

Evalueringsresultater 
A) på hvilke områder gør vi det godt og må 
arbejde på fastholdelse? 
B) på hvilke områder kan der arbejdes på 
forbedringer?  

Handlingsplan 
- Hvilke initiativer sættes i værk? 
- Hvornår 
 

Opfølgnings-plan,  
herunder dato for 
næste evaluering 

 
 

 

arbejdes på den. Det, vi har i vores kultur, skal løbende 
italesættes og øves. Vi skal turde tage ved ting, der 
ikke fungerer.  
 
 
 
Forældresamarbejde  
- Hvordan får man formidlet til forældrene, når man 
undrer sig over noget, børnene får lov til? Hvordan får 
man formidlet, når man synes, noget ikke er 
hensigtsmæssigt? Det kunne være madpakker. Det 
kunne være børns udsagn om, at ”min mor og far har 
ikke tid til mig…” 

gennem et lille oplæg ved lærere med forskellige 
funktioner såsom samtalegrupper (for børn der mistet 
eller hvis forældre er blevet skilt), UU-vejledning, Pit 
Stop/AKT, læsevejledning etc.  
  
  
Vi planlægger en foredragsaften 3.11.2014 for 
indskolings- og mellemtrinsforældre. Oplæg v. psykolog 
Jens Andersen.  

Elevernes udbytte af undervisningen 
Løbende  Gennem 

nationale test, 
læse-
staveprøver etc.  

Den enkelte elevs resultater evalueres af faglæreren og fremlægges for eleven og dennes forældre.  Løbende  

Materiale 
Forårets 
fagteammø
der  

Drøftelse  Bogindkøb vidner om en løbende evaluering og fornyelse. Vi indkøber flere E-bøger.  Fagteammøder 

foråret 2015 

 


