
  
  

Kære forældre 

Du har nu modtaget dit barns halvårs – eller 
helårsevaluering. De nye evalueringsskemaer     
hænger sammen med fagenes læreplaner. 
Evalueringen viser dit barns målopnåelse inden         
for hvert kompetencemål i faget samt inden for    
nogle overordnede lærings-, social- 
og sprogkompetencer. 
Det, der er vigtigst gennem hele skoleforløbet, er, at 
dit barn er i udvikling, og at du ved, hvad dit barn 
kan, og hvad der er næste skridt. Læring er en 
proces, og der må være plads til at lave fejl og lyst til 
at lære mere – hele livet. 

Husk, at denne evaluering: 

 

 

 

er et billede på, hvad dit barn kan lige nu inden for fagets kompetenceområder og ikke, 
hvordan dit barn vil klare sig i fremtiden 

ikke viser alt – måske har dit barn udviklet sig eller forbedret sig på et område, som var 
meget vanskeligt at lære, men som ikke umiddelbart fremkommer her 

kun beskriver en del af dit barn og aldrig kan give det fulde billede. 

Evalueringens udfyldelse – hvordan skal pilene forstås? 

Pilen viser, i hvilken grad målet er opnået i forhold til det, der er arbejdet med i undervisningen. (Se 
herunder). Opfylder eleven målet i høj grad, går den røde linje helt ud til højre og rammer pilespidsen. 

Pilene samler lærernes løbende evalueringer i undervisningen og drøftelser på teammøder m.m. Der 
kan være områder, der endnu ikke er blevet arbejdet med, og pilen vil her være tom. 



  
 

Hvad er opmærksomhedspunkter? 

Der er indsat opmærksomhedspunkter 
for dansk og matematik. Opmærksomhedspunkter 
er udvalgte mål, som alle børn bør opnå. Det er 
grundlæggende færdigheder, som eleverne skal 
have for at kunne følge undervisningen på de 
efterfølgende klassetrin. Eleverne har to år til at 
opnå disse mål. Det vil sige, at niveauet i 
opmærksomhedspunktet først skal være opfyldt i 
helårsevalueringen for 2. kl., 4. kl., 6. kl. og 7. kl. 

Dialog om udvikling 

Halvårs – og helårsevalueringen er koblet til 
læreplanerne og skal give et billede på, hvad dit    
barn kan, og danne udgangspunkt for en dialog       
om, hvad der er næste skridt.                                   
Fokus skal være på dit barns udvikling og 
progression. I kan sammen med lærerne drøfte, om 
der er fag eller kompetencemål i de enkelte fag, der 
særligt skal fokuseres på. 
Kravene til, hvad børn og unge skal lære i skolen er 
stigende, og det er vigtigt, de selv udvikler et sprog 
om egen læring. Det er derfor også vigtigt, du taler 
med dit barn om evalueringen. 

Spørgsmål du kan tale med dit barn om: 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Fortæl om oplevelser i skolen, hvor du virkelig har lært noget 
Hvornår lærer du bedst – og hvordan? 
Hvornår yder du en stor indsats? 
Fortæl om en fejl, du har lært noget af 
Hvad vil du gøre for at lære mere? 
Hvad har du brug for at skolen gør? 
Hvad har du brug for, at vi herhjemme gør? 
…. 

Har du spørgsmål til evalueringen så kom til os, så forklarer vi nærmere. 
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