Al-Hilal skolen (Til skolens hjemmeside)
Revision: d.26.06 2020 - evaluering af undervisning på skolens hjemmeside; her indsættes følgende tekst i
forlængelse af revision af 2018/19/20.
Opsamling af forslag og tiltag vedrørende skolens evaluering fra pædagogiske dage d.26/06 2020.(Der
henvises til udarbejdet referat for pædagogisk dag d.26/06 2020 af Charlotte)
Følgende emner har prioritering (skoleåret 2020/2021):
1. To-lærer systemet
2. Billedkunstprojekt i indskolingen
3. Al-Hilal Kanon
4. 6. klasse skal medbringe egen computer
5. En uge med fokus på digitalisering i indskolingen og mellemtrinnet
6. Tysk fra 5. klasse
7. Fast aktivitet med 9. klasse til afslutningsfest
8. Udskolingsfest
På pædagogisk dag den 26.06.2020
Ad 1: Indskolingslærerne ønsker en støttelærer, som skal være tilstede i klassen og hjælpe faglæreren.
A 2: Billedkunstlæreren ønsker at lave et projekt, der strejker sig over en uge med fokus på at udarbejde et
produkt eller kunstværk.
Ad 3: Al-Hilal Kanon: Skolens faglærere har udarbejdet en kanon, som de ønsker der kommer mere fokus på
særligt til læsebånd.
Ad 4: 6. klasse skal medbringe egne computere, da meget af undervisningen foregår digitalt. Skolen er i
gang med en digitaliserings proces og derfor opstår der større behov for at eleverne medbringer eget itudstyr.
Ad 5: I forbindelse med skolens gradvise digitalisering af undervisningen gennem digitale læremidler,
ønskes der mere fokus på digitalisering i indskolingen og mellemtrinnet. Lærerne foreslår at bruge en uge
på at have fokus på digitalisering i alle fag. Her kan eleverne blive introduceret til materialerne og
metoderne eller få styrket deres viden i disse. Dette vil være med til at gøre processen nemmere, når de
kommer op i udskolingen.
Ad 6: Der ønskes tysk fra 5. klassetrin for at styrke elevernes greb om det tyske sprog.
Ad 7: 9. klasses klasselærer skal i samarbejde med klassen, planlægge en fast aktivitet i slutningen af året.
For at afslutte 9. klasses skoleår, ønsker lærerne og eleverne at planlægge og afholde nogle aktiviteter og
lade det blive en tradition, der går igen hos de kommende 9. klasser.
Ad 8: En gallafest for udskolingen (7.-9. klasse) som arrangeres af skolens elevråd. Elevrådet ønsker at
arrangere en gallafest for hele udskolingen, for at styrke relationerne mellem eleverne i udskolingen.

