
Al-Hilal skolen  

Revision: d.23.06 2022 - evaluering af undervisning på skolens hjemmeside; her indsættes følgende tekst i 

forlængelse af revision af 2021/2022.  

Opsamling af forslag og tiltag vedrørende skolens evaluering fra pædagogisk dag d.23/06 2022.(Der 

henvises til udarbejdet referat for pædagogisk dag d.23/06 2023)  

Følgende emner har prioritering (skoleåret 2022/2023): 

Der ønskes: 

1. To-lærersystem i 1. klasse 
2. Tværfaglighed med billedkunst (en uge) 
3. To-lærersystem i 0.klasse  
4. Fokus på digitalisering i indskolingen 
5. Tysk fra 5.klasse 
6. Udskolingsfest 
7. 8. Krea-skab til dansk (indskolingen) 
8. Læsebåndet skal styrkes bl.a. ved flere biblioteksbesøg 
9. Aflåste skabe i klasselokalerne 
10. Maneno i indskolingen og mellemtrinnet 
11. Nye tablets til indskolingen og mellemtrinnet 
12. Nye cykler til at gennemføre cykelprøven 
13. Nye projketor 
14. Gennemsigtighed i planlægning af udflugterne (Teams kalender) 
15. Danskfaglig forløb i udskolingen på tværs af klasserne 
 

1) Der ønskes et to-lærersystem i 1. klasse. Der ønskes en hjælpelærer, der skal være til stede i 1. klasse 

hele dagen og til alle lektioner. Dette er til for at hjælpe faglærerne med at holde ro og orden i klassen. 

Hjælpelæreren kan også hjælpe faglærerne med at gennemgå undervisningsforløb hvor der kræves to-

lærere.  

2) Der ønskes et tværfagligt forløb i samarbejde med billedkunst med et ønske om at lave et projekt, der 

strejker sig over en uge med fokus på at udarbejde et produkt eller kunstværk. 

3) Der ønskes et to-lærersystem i 0. klasse. Der ønskes en hjælpelærer, der skal være til stede i 1. klasse 

hele dagen og til alle lektioner. Dette er til for at hjælpe faglærerne med at holde ro og orden i klassen. 

Hjælpelæreren kan også hjælpe faglærerne med at gennemgå undervisningsforløb hvor der kræves to-

lærere. 

4) I forbindelse med skolens gradvise digitalisering af undervisningen gennem digitale læremidler, ønskes 

der mere fokus på digitalisering i indskolingen. Eleverne skal introduceres til de digitale materialer og 

metoder og få styrket deres viden i disse. Dette vil være med til at gøre processen nemmere, når de 

kommer op i udskolingen. 

1. klasse Log ind og ud 2 gange årligt og bruge Matematikfessor. 



2. klasse oprette et dokument og kunne gemme det på drev 

3. klasse excel oprette dokument, ændre skriftstørrelse og skrive en tekst 

5) Der ønskes tysk fra 5. klassetrin for at styrke elevernes greb om det tyske sprog.  

6) 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.  

7) Dansklærerne i indskolingen ønsker et krea-skab til opbevaring af diverse kreative materialer som de kan 

bruge til at gøre undervisningen mere spændende og lærerig 

8) Vi skal have styrket læsebåndet på skolen bl.a. ved at indføre flere obligatoriske biblioteksbesøg samt 

lister med anbefalede bøger til eleverne. Derudover skal dansklærerne låne læsebøger i klassesæt fra CFU 

for at styrke læse-fælleskabet  

9) Der ønskes aflåste skabe i alle klasselokaler til opbevaring af diverse materialer og elevernes 

mobiltelefoner 

10) Der ønskes abonnement til Maneno for at styrke elevernes læsning og styrke læsebåndet på skolen 

11) der ønskes flere tablets til indskolingen og mellemtrinnet i forbindelse med abonnementet hos Maneno 

12) Der ønskes cykler til gennemførelse af cykelprøven på 5. klassetrin 

13) Lærerne ønsker nye projektorer i alle klasser  

14) lærerne ønsker en gennemsigtighed i planlægning af de forskellige ture og udflugter klasserne skal på. 

Vi ønsker at benytte Teams kalenderen så alle kan se hvilke dage de forskellige klasser skal på tur. 

15) dansklærerne ønsker at styrke samarbejdet om faget ved at gennemføre flere faglige forløb på tværs af 

klasserne 

 


