
 

 

Kapitel 10: Skolelederens kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af 

undervisningen 
 

Uddannelse 

Skolen ansætter kun læreruddannede undervisere. I særlige tilfælde ansættes 

ikke-uddannede lærere til varetagelse af specifikke opgaver. 

Skolens faste vikar er ikke læreruddannet, men har arbejdet på skolen i mange 

år og har dermed kendskab til elever og lærere. 

 

Efteruddannelse 

I forbindelse med den årlige MUS-samtale gennemgås 

kompetenceudviklingsplanen. Har lærerne kursusønsker fx i forbindelse med 

næste skoleårs fagfordeling (nye fag, nye klasser) eller ønske om alm. 

opdatering, medtages disse i planen. Det samme er tilfældet, hvis ledelsen 

ønsker, at en lærer skal på kursus. 

Lærerne kan når som helst i løbet af skoleåret ønske kurser, og så vidt det er foreneligt med skolens samlede 

kursusplan og den økonomiske ramme, tilgodeses disse ønsker. 

Det er ledelsens ønske, at uddannelsesniveauet skal være så højt som muligt, blandt alle lærere. 

 

Ledelsen underviser 

Både viceleder og skoleleder underviser (tilsammen næsten et fuldt skema). Derudover har 

ledelsen vikartimer ind imellem. 

Ledelsen har dermed hele tiden ”fingeren på pulsen” hvad angår klassens styrker og svagheder 

og har dermed kendskab til lærernes betingelser for at give den bedste undervisning. 

 

Ledelsens sparring med lærerne 

Som hovedregel er skoleleder eller viceleders dør altid åben. Det betyder, at lærerne kan henvende sig for 

sparring i stort som småt. Hvilket benyttes i stor udstrækning.  

 

Karakterer og test 

Eleverne i 5. – 9. klasse får karakterer i alle fag tre gange om året. Derudover div. test i hovedfagene dansk, 

matematik og engelsk. Skoleledelsen ser alle karakterer og test igennem og taler med lærerne, hvis noget 

springer i øjnene. 

 

Forældremøder 

Skolelederen følger op på alle forældremøder, i form af en efterfølgende samtale. Her hører skolelederen 

lærernes information til forældrene. Det handler om undervisningens indhold, årsplaner, metoder og om, 

hvordan der arbejdes med det sociale i klassen. 

Skolelederen hører ligeledes om forældrenes kommentarer, spørgsmål og den diskussion, der ofte 

følger med informationerne. 

 

Strategiplan 

Strategiplanen er en 5-års plan, som bestyrelsen, medarbejdere, forældre og elever har udarbejdet. 

Planens hovedformål er at sikre, at Hindholm Privatskole også fremover er e attraktivt skoletilbud i området. 

Bestyrelse og ledelse sørger for at følge op på tidsplanen. 



 

 

 

 

 

Udviklingsområder 

For de kommende skoleår er det særligt nedenstående områder der skal være i fokus; 

• Vi arbejder pt med en plan for hvordan vi som samlet ledelse (sfo-leder, viceleder og skoleleder) kan 

deltage i mindst ét forældremøde om året.  

• Ledelsen skal være repræsenteret i mindst tre teammødet i løbet af et skoleår. 

• Vi har tidligere haft planer om kollegial supervision, men den store udskiftning i lærerkollegiet og i 

ledelsen de seneste to år har gjort, at planerne har ligget stille, men de bør tages frem igen. Det skal, i 

samarbejde med lærerne, være et indsatsområde det næste år. 

 

Næste evaluering: Forår 2021 

 

 

 


