Kære forældre.
På Sankt Annæ Skole arbejder vi med evaluering på mange niveauer bl.a. i form af elevplaner, skole-/hjemsamtaler, teamsamarbejde,
terminsprøver, test og karakterer. Hvad angår elevplanerne, har vi besluttet at anvende elevplansværktøjet KMD Educa Elevplan.
I vil kunne se vores plan over, hvilke fag og klasser, der vil blive lavet elevplaner til og hvilke lærere, der vil deltage i skole-/hjem
samtalerne og forældremøderne.

Elevplaner:
Elevplansværktøjet er baseret på Fælles Mål fra Undervisningsministeriet.
Elevplanerne er lærernes arbejdsredskab til at sikre faglig og social progression for alle elever.
Elevplanen viser jeres barns nuværende status i det enkelte fag vha. et søjlediagram.
I fagene dansk, matematik og religion har faggrupperne længe haft ønske om at lave deres egne elevplaner, der tager udgangspunkt i
netop den måde, undervisningen på Sankt Annæ skole er organiseret.
Elevplanerne bliver lagt ud på intra inden 2. skole/hjem samtale.
I finder elevplanen i ForældreIntra under ”Dialog mellem skole og hjem” - ”Elevplaner”.

Elevplaner skoleåret 2014/15
Klassetrin
BH-klasse
1.klasse
2.klasse
3.klasse
4.klasse
5.klasse

’Elevplan’ samt ’Kommentarer’
( status, individuelle mål og
opfølgning)
Børnehaveklasse/ 0.klasse
Dansk, Matematik
Dansk, Matematik,
Dansk, Matematik,
Dansk, Matematik,
Dansk, Matematik,

6.klasse

Dansk, Matematik,

7.klasse
8.klasse

Dansk, Matematik,
Dansk, Matematik,

9.klasse

10.klasse

’Elevplan’

’Kommentarer’ (status, individuelle mål
og opfølgning)

Musik, Idræt
Religion
Historie, Natur/teknik
Engelsk, Musik,
Billedkunst/Håndarbejde, Idræt
Engelsk, Religion, Historie,
Hjemkundskab, Tysk/Fransk
Engelsk,
Engelsk, Geografi, Biologi, Fysik/Kemi,
Tysk/Fransk, Samfundsfag, Historie,
Idræt
Dansk, Matematik, Engelsk.
Hvis hovedfagslærer vurderer, at der er
behov for en udtalelse fra en faglærer ift.
en eller flere elever, skal udtalelsen
udarbejdes af den pågældende faglærer.
Hvis hovedfagslærerne vurderer, at der
er behov for en udtalelse fra en faglærer
ift. en eller flere elever, skal udtalelsen
udarbejdes af den pågældende faglærer.

Til elevsamtalerne skal eleverne have udfyldt ’Alsidig udvikling og trivsel’, som danner grundlag for elevsamtalerne i efteråret.
’Elevplanerne’ samt ’Kommentarfelterne’ skal være udfyldt inden 2. skole/hjem samtale.

Forældremøder:
BH-kl. – 10.:

1 forældremøde

Børnehaveklassen:
1. kl.
2. kl.
3. kl.
4. kl.
5. kl.
6. kl.
7. kl.
8. kl.
9. kl.
10. kl.

børnehaveklasselederne
dansk, matematik
dansk, matematik
dansk, matematik, engelsk
dansk, matematik
dansk, matematik, tysk, fransk
dansk, matematik, engelsk
dansk, matematik, fysik, geografi, biologi
dansk, matematik, samfundsfag, religion, historie
dansk, matematik
dansk, matematik, engelsk, fysik

Skole-/hjem samtaler:
BH-kl. – 10.:
1-2 skole-/hjemsamtaler
Første skole-/hjem samtale indkaldes alle forældre. Ved anden samtale er det klasselærerne, der vurderer, om forældre og elever skal til
skole-hjemsamtale.
1. kl.
da, mat
2. kl.
da, mat
3. kl.
da, mat
4. kl.
da, mat
5. kl.
da, mat, eng
6. kl.
da, mat
7. kl. efterår
da, mat, eng, ty, fra
forår
da, mat,
8. kl. efterår
da, mat, eng, ty, fra
forår
da, mat
9. kl. efterår da, ma, faglærerne skriver kort besked til hovedfagslærer/elevplanen.
forår
da, mat

10. kl. efterår
forår

da, mat
da, mat

