Kvalitetssikring på Vinderød Privatskole
Skoleledelsens kvalitetssikring og udvikling af undervisning
Formålet med fokus på dette område er at evaluere skoleledelsens sikring og udvikling af
undervisningens kvalitet.
Skolens ledelse på Vinderød Privatskole består af skoleleder og viceskoleleder samt leder af
Fritten. Viceskolelederen har ansvaret for 0.- 4. klasse, og skolelederen har ansvaret for 5. – 9.
Derudover har skolelederen en mere overordnet strategisk rolle, mens viceskolelederen har en
mere overordnet administrativ rolle. Lederen af Fritten har ansvaret for den daglige ledelse i
skolens fritidstilbud.
Skolens ledelse sikrer sin egen kompetenceudvikling gennem deltagelse i div. informationsmøder
afholdt af bl.a. ministeriet og ”Foreningen for de private skoler – grundskole og gymnasium”,
skoleledelsesnetværk samt anden relevant lederuddannelse.
Skoleledelsen søger for at sikre et højt fagligt niveau blandt personalet gennem samarbejde i
teams, fagudvalg og samarbejdsfora.
Medarbejdernes kompetenceudvikling sikres i forhold til skolens behov for kompetencer gennem
efteruddannelse, og i forbindelse med nyansættelse at rekruttere medarbejdere med de
kompetencer, som skolen har behov for.
For at sikre en høj grad af effektiv undervisningstid, stiller ledelsen krav til, at lærerne, så vidt det
overhovedet er muligt, udarbejder vikarplaner ved fravær. Lektioner på 0.-6. klassetrin aflyses ikke
og kun når det er yderst nødvendigt på 7. – 9. klassetrin. Skolens kultur understøtter, at der altid
er et fagligt program for lektionerne, så eleverne oplever sammenhæng. Lektionstallet er afstemt
efter timetallet i Folkeskolen – i enkelte fag giver skolen en ekstra ugentlig lektion på udvalgte
klassetrin.
For at opnå størst læringseffekt og imødekomme ressourcebehovet bedst muligt underviser
lærerne i de fag, hvor de er dygtigst, og hvor de selv ønsker at undervise. I overvejende grad er
lærerne linjefags-uddannede (eller tilsvarende) i de fag, de underviser i.

Organisering af den samarbejdende skole
Kommunikation og videndeling omkring pædagogik og undervisning sikres gennem lærernes
samarbejde i fagudvalg og samarbejdsfora samt lærernes og pædagogernes samarbejde omkring
klasserne. Ledelsen søger at sikre positive samarbejdsrelationer mellem lærere og ledere omkring
skolens pædagogiske praksis gennem fælles lærermøder for alle lærere og ledelse, fælles
personalemøder for hele det pædagogiske personale, arbejde i skolens Pædagogiske Udvalg,
samarbejde i diverse ad hoc-udvalg omkring pædagogiske tiltag samt afholdelse af MUS-samtaler.
Forinden disse MUS-samtaler gennemfører skoleleder og viceskoleleder en ”aktion” hos den
enkelte lærer. Denne ”aktion”, som eks. kunne være ”Hvordan påbegyndes en undervisningslektion”, filmes og indgår som en del af MUS-samtalen.
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Ledelsen sikrer forældrenes inddragelse i elevernes trivsel ved at opfordre forældre til at kontakte
lærerne ved oplevet behov (se retningslinjen for skole/hjemsamarbejdet på skolens hjemmeside). Ledelsen
sikrer afholdelse af et årligt klasseforældremøde samt en skole/hjemsamtale årligt. Derudover
afvikles relevante møder efter behov. Lærerne kontakter herudover hjemmet ved behov.
Forældrenes inddragelse i elevernes målsætninger sker dels ved dialog, når det vurderes relevant,
samt ved skole/hjemsamtaler, hvor der i 0.-7. klasse forinden er udarbejdet en VPS (læs mere om
dette under det særlige afsnit om VPS’er), som danner udgangspunkt for individuelle aftaler om både
faglige og sociale indsatsområder for den enkelte elev. Der udarbejdes ikke elevplaner på
Vinderød Privatskole.

Læringskultur og faglig progression
En god relation mellem den voksne og eleven er læringsfremmende. Dette opnås ved at skolens
værdier tages yderst alvorligt. Derfor arbejdes der i konkrete handlinger i henhold til disse værdier
ligesom disse værdier italesættes. Det forventes, at der på skolen generelt er en anerkendende
tilgang.
På Vinderød Privatskole arbejdes der efter Fælles Mål. Ledelsen fører tilsyn med elevernes
udbytte af undervisningen gennem testresultater fra læse- og stavetest og matematikprøver. Der
afholdes konferencer med klassernes lærere om testresultaterne. Ledelsen informeres
efterfølgende og inddrager om nødvendigt resultaterne i teamsamtalerne.
Skolen arbejder med elevernes motivation som læringsfremmende faktor bl.a. gennem lærernes
afholdelse af elevsamtaler, hvilket sker gennem hele skoleforløbet. Derudover italesættes
vigtigheden af elevernes eget medansvar for motivation. Man må gerne være dygtig!
At skolens vision og værdigrundlag afspejles i skolens undervisning og undervisningstilbud sikres
gennem de strukturer, den orden og det menneskesyn, som præger skolen. Vi søger at fastholde
de indsatser og den praksis, som virker, og videreudvikle skolen herfra gennem det fortsatte fokus
på skolekulturen.
Ledelsen udarbejder i samarbejde med lærerne løbende en række instruktioner, retningslinjer og
politikker, som sikrer overordnet ensartet praksis. Derudover sikres arbejdet med de pædagogiske
mål for udvikling af skolens undervisning gennem arbejdet i Pædagogisk Udvalg, i lærerrådet, til
personalemøder og gennem fælles forløb for lærerne/ det samlede pædagogiske personale på
pædagogiske dage og temadage
Skolens undervisningstilbud lægger sig i fagrække og timetal tæt op ad folkeskolens. Dog arbejdes
der på VPS med fagene science (geografi, biologi, fysik og natur/teknik) og kulturfag (kristendom,
samfundsfag og historie). Ligeledes er skolens valgfagstilbud afstemt, så det dels tilbyder nogle
kreative fag, samt fag som en med til at styrke elevernes udvikling i de boglige fag
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Frihed, demokrati og folkestyre
Med blik for elevens alsidige personlige udvikling samt fokus på området ”frihed og folkestyre”,
har skolens ledelse en forventning om elevinddragelse i undervisningen, hvor dette måtte være
relevant for aldersgruppen og i forhold til den konkrete undervisningssituation. Elevernes
samfundsengagement søges understøttet bl.a. gennem arbejdet med skolens elevråd og i
samfundsfagsundervisningen, som indgår i faget kultur fra 1. klasse, samt i relevant
litteraturarbejde. Derudover er den daglige dialog og debat i klasserne med til at udvikle den
demokratiske tankegang i og med at nysgerrighed og evnen til at lytte italesættes som vigtigt.
Forberedelse af eleverne til ”demokrati og folkestyre” samt opdragelse til respekt for
menneskerettigheder og ligestilling ligger implicit i en række af de aktiviteter, som skolegangen
byder på. Eleverne tager på alle klassetrin aktiv del i udarbejdelse af klasse- og trivselsregler, og
repræsentanter fra klasserne deltager i elevrådets arbejde. Foruden de formelle strukturer lægger
skolens kultur op til en lang række muligheder for elevbidrag og elevinddragelse, og det er ikke
mindst i de mange møder mellem børn/børn og børn/voksne, at opdragelsen til respekt for
menneskerettigheder og ligestilling samt den demokratiske dannelse sker. Eksempelvis sker dette,
når elever henvender sig til deres lærere eller skolens ledelse med forslag og ønsker og støttes i at
føre disse initiativer ud i livet, når klassens regler for samvær i og udenfor undervisningsrummet
skal strammes op til fælles bedste, og når talerrækken skal holdes, så også den stille elev kan
komme til orde.

Elevernes alsidige udvikling – herunder elevernes trivsel
Vinderød Privatskole bruger det trivselsværktøj, som er udarbejdet af undervisningsministeriet.
Elevtrivselsundersøgelsen laves i alle klasser inden uge 41. Med udgangspunkt i resultatet fra
denne trivselsundersøgelse udvælger hvert klasseteam 3 - 4 indsatsområder, som danner
udgangspunkt for klassens arbejde med trivsel. Senest d. 1. december skal klasseteamene
meddele ledelsen, hvilke indsatser de har valgt, hvordan de vil arbejde med disse i klasserne, og
hvilken metode der skal bruges, når indsatserne skal evalueres sidst på skoleåret. Arbejdet med
klassens trivsel vil være et af samtalepunkterne ved ledelsens samtaler med de enkelte team sidst
i marts måned.
Denne metode og dette forløb, hvorpå der arbejdes målrettet med elevernes trivsel, gentager sig
fra det ene år til det andet, så der dannes en kontinuitet.

Sociale og relationelle kompetencer
Arbejdet med elevernes sociale og relationelle kompetencer er uddelegeret til lærere og
pædagogerne i ”Fritten” bl.a. gennem en stærkt defineret teamstruktur, hvor alle tar ansvar.
Trivselsundersøgelser, lærernes tilbagemeldinger og det indbyrdes stærke teamsamarbejde
omkring klasserne, sparring med ledelsen samt forældrenes evt. tilbagemeldinger til lærerne er
med til at sikrer, at eleverne udvikler deres sociale og relationelle kompetencer. Derudover er der i
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løbet af et skoleår flere sociale arrangementer på skolen, som tilgodeser muligheden for at
samarbejde på tværs af klasserne. Her kan nævnes introturen til ”Korset”, skolens fødselsdag,
motionsløbet i uge 41, Markedsdagen i december, fælles temauge på hele skolen, fælles
skoleudflugt i slutningen af maj måned og idrætsdagen i sidste skoleuge, som arrangeres af 8.
klasse.
Lærerne sikrer, at eleverne udvikler problemløsningskompetence gennem særligt tilrettelagte
undervisningsforløb som f.eks. projektuger, samarbejde i fagene og gennem konfliktløsning, hvor
lærere og evt. ledere støtter eleverne i at håndtere dette.

VPS’er som konkret evalueringsværktøj
Som resultat af et længere pædagogisk forløb har lærergruppen udviklet et evalueringsværktøj,
som tar udgangspunkt i den UPV som eleverne stifter bekendtskab med i 8. og 9. klasse. På dette
sene tidspunkt i elevernes skolegang bliver de evalueret og vurderet i deres faglige, sociale og
personlige kompetencer med henblik på at skulle være parate til en ungdomsuddannelse.
På Vinderød Privatskole har vi valgt at lade denne evaluering starte allerede i 0. klasse vel at
mærke tilpasset klassetrinnet. I 0.- 3. klasse er det lærerne, som vurderer eleven, i 4.-7. klasse skal
eleven også vurdere sig selv på de nævnte områder. I foråret i 7. klasse får eleverne faglig karakter
samt en vurdering på de øvrige områder.

VPS 0. klasse
forår.docx

VPS 1.-3. klasse.docx

VPS 4. klasse
elev.docx

VPS 5.-7. klasse
elev.docx

VPS 4.-7. klasse lærer
efterår.docx

VPS 7. klasse lærer
forår.docx

Kommende indsatser og mål for videre evaluering i skoleåret 2018 - 2020:
1. Fokus på de nyudviklede VPS’er.
- Hvordan modtages de i forældregruppen?
- Hvordan modtages de i elevgruppen?
2. Fokus på IT-strategien
3. Fortsat fokus på aktionslæring
4. Starten og udviklingen af faglokaler i 6. – 9. klasse
5. ”Årshjulet” i forhold til resultat og indsatser i forbindelse med elevtrivselsundersøgelsen

