Evaluering og opfølgning:
Al Quds Skole er jf. Friskoleloven, underlagt krav om evaluering af undervisning, samt
udarbejdelse af opfølgningsplan for resultaterne af denne evaluering.
Begge dele skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Al Quds Skole underviser efter de Undervisningsministeriet opstillede Fælles Mål.
Skolens lærere udarbejder før hvert skoleår faglige og sociale årsplaner for klassetrinnene 0.-9.
klasse. Disse planer lægges ud på skolens hjemmeside og ud på forældreIntra.

Skolen har evaluering som fokusområde. Dette gælder både evaluering af elevernes faglige,
sociale og personlige udbytte, samt skolens medarbejderens samarbejde og undervisning.
Der udføres årlige medarbejderudviklingssamtaler og teamudviklingssamtaler. Der evalueres
løbende gennem samtale og digitale evalueringsværktøjer. Ledelsen er ansvarlig for dette.
Evalueringen foregår både i teamet og med ledelsen. Nedenstående er en oversigt over evaluering
af skolens undervisning og elevernes undervisningsmiljø.
Undervisningsmiljø og trivsel- UVM
Skolen evaluerer undervisningsmiljøet for eleverne hver 3 år ved hjælp af Termometeret ( et
elektronisk testsystem). Evalueringen har til formål at give et billede af elevernes trivsel, deres
arbejds- og undervisningsmiljø i forhold til de fysiske, faglige og sociale rammer på skolen.
Tests m.m.:
Elever fra 4.- 8.klasse testes to gange årligt i fagene. Resultaterne oplyses til elever og forældre
herefter gennem SkoleIntra.
Der afholdes skole-hjemsamtaler 2 gange årligt på alle klassetrin.
Der udfærdiges 2 gang årligt individuelle elevplaner for alle skolens indeholdende faglig,
personlige og social status. Planerne udgives gennem SkoleIntra.
Teamsamarbejde omkring den enkelte klasse, hvor bl.a. den målrettede indsat om de
enkelte elevers faglige og sociale udvikling samt evt. støtteforanstaltninger så som
specialundervisning drøftes. Evaluering er et fast punkt på dagsordenen til
Teamsamtalerne med lederen.

Karakterer og Afgangsprøver
Eleverne i 9.klasse får standpunktskarakterer sidst på efteråret og umiddelbart før 15 januar til
brug for Uddannelsesparatheds Vurdering. De endelig årskarakterer gives umiddelbart før de
skriftlige prøver.

Terminsprøver:
I 8. og 9.klasse gennemføres i løbet af skoleåret 2 skriftlige terminsprøver svarende til de prøver
der indgår i afgangsprøven.
I løbet af skoleåret gennemføres der mundtlige prøver former.
Afgangsprøver:
I maj/juni gennemføres Folkeskolens Afgangsprøver
Lærernes egne tests: Som en del af den daglige undervisning udarbejder faglærerne
løbende tests.
Tilsyn: tilsyn af en ekstern tilsynsførende er en vigtig del af skolens evaluering.
Tilsynsførende laver tilsyn med skolen en gang årligt, og der efter udarbejder en erklæring,
som kan ses på skolens hjemmeside.

