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Foråret 2017 

Selvevaluering 
 

Bøgevangskolen, Vejle Fri Fagskole, er midt i en trefaset selvevalueringsproces, hvor 

indholdsplanerne, elevplanerne og værdigrundlaget over en 3 årig periode danner 

grundlag for en vurdering af skolens samlede faglige, pædagogiske og didaktiske 

kvalitet. 

 

Bøgevangskolen har i 2015-2016 arbejdet med indholdsplaner som en del af skolens 

selvevalueringsproces. Der er afholdt 5 hele arbejdsseminarer - med en måneds 

afstand -  i Luftrummet Øster Starupvej, 7100 Vejle. Hvert arbejdsseminar er indledt 

med et teoretisk/didaktisk oplæg af en pædagogisk konsulent fra UC Syd. Herefter har 

fagteamene diskuteret oplæggets bekræftelse eller korrigering af egen 

undervisningspraksis og på sidste arbejdsseminar har fagteamene justeret/evalueret de 

konkrete skriftlige indholdsplaner. I 2016-2017 har der været fokus på elevplanerne 

og den kollegiale kommunikation, og i 2017-18 vil der blive arbejdet med 

Bøgevangskolens værdigrundlag, som en del af selvevalueringsprocessen. 

 

Evalueringen af den enkelte elevs undervisningsudbytte og den samlede undervisning 

tager udgangspunkt i elevplanerne, der har fokus på både den enkelte elevs faglige, 

sociale og personlige udvikling, og på hvilke fag, der generelt bidrager til elevernes 

faglige, sociale og personlige udvikling. Der arbejdes derfor med dels elevplanen som 

afsæt for en evaluering af den enkeltes elev udbytte af undervisning og dels alle 

elevplanerne, som et samlet udtryk for relevansen af Bøgevangskolens samlede 

undervisningsudbud. 

 

Der er generelt opmærksomhed på gøremålsundervisning på Bøgevangskolen, i det 

eleverne alle har specielle læringsforudsætninger. Faglighed er derfor ikke 

nødvendigvis boglig, og i det omfang bøger inddrages er det med afsæt i relevansen i  
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forhold til praktikmuligheder og et kommende arbejde i den frivillige sektor & 

foreningslivet.  

 

Bøgevangskolen har i 2008-10 været del af et pædagogisk udviklingsprojekt i 

samarbejde med UC Syddanmark (goduddannelsetilalleunge.dk) og skolens 

professionsforståelse tager afsæt i den pædagogiske forskningen repræsenteret i bogen 

”Specialundervisning på hovedet – almene pædagogiske synspunkter” (2010) red. 

Komischke-Konnerup og Buur, Klim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


