Årsevaluering 20/21
I skoleåret 20/21 har vi haft fokus på:
•
•

fremlæggelser/optræden til morgensang
oprettelse af elevråd

Fremlæggelser/optræden til morgensang
Målet med fremlæggelse og optræden til morgensang er, at få elever, der er vant til at stå frem i
forsamlinger og præsentere noget, de har arbejdet med, samt at alle vores elever bliver gode og
respektfulde lyttere.
I begyndelsen af skoleåret havde vi flere elevoptrædener til morgensang, men da Covid-19 igen blev
et problem, vi skulle forholde os mere aktivt til, forsvandt fremlæggelserne også. Vi skal fortsat have
fokus på elevernes fremlæggelse og optræden til morgensang, selvom vi har haft morgensang hver
dag under Covid-19 har det, at vi har stået udenfor, betydet, at det har været umuligt at gennemføre
elevfremlæggelser. Vi håber på et mere roligt skoleår 21/22, hvor det bliver muligt at gennemføre
morgensang med efterfølgende elevfremlæggelser.

Oprettelse af elevråd
Målet med oprettelse af elevråd på Klim Friskole er, at give eleverne et talerør, som kommer med
input til dagligdagen på skolen. Vi ønsker gennem valg, deltagelse i elevråd og drøftelser i klasserne,
at opdrage eleverne til at være en del af et demokratisk samfund.
Vi har oprettet et elevråd med deltagelse af en elev fra 4. klasse, som vælges af eleverne fra bhkl.-4.
kl., to elever fra 5.-6. kl. og tre elever fra 7.-9. kl. Et år med hjemsendelser er ikke et optimalt år at
oprette et elevråd. Hvis det skal være velfungerende, er det nødvendigt, det er mere synligt, end det
har været i det forløbne år. Desuden er eleverne på Klim Friskole vant til at gå direkte til lærerne
eller ledelsen, hvis de har nogle forslag til ændringer, eller hvis de har ønsker til ting. Derfor kan det
for eleverne føles som om, de er kommet længere væk fra beslutningerne, end de tidligere var. Vi
har endnu ikke fundet den rigtige form på et elevråd på Klim Friskole, og vi skal have fundet ud af,
om elevråd overhovedet giver mening hos os.
Fokuspunkter i skoleåret 2021/22.
Vi vil i skoleåret 2021/22 fortsat have fokus på elevrådsarbejde, da vi mener, det er en vigtig
mulighed for at vise vores elever, hvordan et demokrati fungerer, og da vores evaluering viser, at vi
ikke er kommet i mål med vores intentioner.
Desuden har vi fra skoleåret 2021/22 to ugentlige dage, hvor lærerne bliver på skolen og arbejder
indtil kl. 16.00. Målet er
•

•

at øge teamsamarbejde i både fagteams og klasseteams, så lærerne bliver bedre til at
forberede, gennemføre og evaluere den planlagte undervisning på tværs og sparre med
hinanden.
at give større mulighed for tværfaglige samarbejder, der giver mere tid til fordybelse i
arbejdet.

