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Samlet vurdering 

 

Carolineskolen har været igennem de første 3 år med selvevaluering og vi har nu en beskrivelse af hvad vi i 

praksis gør på de enkelte områder. Dette arbejde har givet input til hvor vi ønsker at forbedre os. 

Vores fokus  det næste år (2015/16) vil lægge vægt på videreudvikling af elevplaner på Carolineskolen. Vi er 

ikke tilfredse med den nuværende situation og ønsker at elevplanerne skal være et dynamisk værktøj, som 

kan anvendes af både elev, forældre samt lærerne. 

Derudover vil vi have fokus på en succesfuld implementering af vores målstyrede årsplaner, som skal 

fungere som en styringsværktøj for den enkelte lærer. 

Skolens elevtal er faldende og det vil vi have fortsat fokus på. Vi har i skoleåret 2014/15 har en akademiker 

ansat til at undersøge hvorfor potentielle forældre ikke vælger Carolineskolen. Der er ligeledes gennemført 

en tilfredshedsundersøgelse blandt vores nuværende forældregruppe. Der er udarbejdet en rapport over 

undersøgelsen. Rapporten var færdig juni 2015. Rapporten viser en stor tilfredshed blandt vores 

nuværende forældre og giver også nogle pejlemærker for, hvorfor potentielle forældre ikke vælger skolen. 

En af rapportens konklusioner er, at potentielle forældre opfatter skolen, som meget religiøs mens vores 

nuværende forældre har en opfattelse af at skolen religiøse linje er tilpas. Vi vil den kommende periode 

have fokus på at forbedre kommunikation til potentielle forældre, så det reelle billede af hvad der foregår 

på skolen fremgår tydeligt. En anden konklusion i rapporten var at vores optagelseskriterier opfattes som 

en hindring for potentielle forældre. Vi vil derfor have fokus på hvordan eller om optagelseskriterierne skal 

ændres. 

Fokusområder for skoleåret 2015/16: 

 Skolens profil 

o Med fokus på at få flere elever til skolen 

 Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse 

o Med fokus på implementering af målstyrede årsplaner 

 Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen 

o Med fokus på udvikling og implementering af nye elevplaner 

 

Vi har i skoleåret fået doneret midler til at pædagogisk udviklingsprojekt, som har haft arbejdstitlen 

”Verdens bedste skole”. Vi har fået udarbejdet en ny pædagogisk vision for hvor Carolineskolen. Vi er i gang 

med at søge midler til at implementere den nye vision. Såfremt vi får de nødvendige midler vil det medføre 

store ændringer på hvordan vi driver skolen i fremtiden.  


