
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1.10  
Hashøjskolens princip for Undervisningskvalitet, 
Undervisningsmidler, Undervisningsmiljø, læseplaner, it 
og medier  
 
Hashøjskolens opmærksomheder på kvalitet i undervisning og elevernes læring 
Hashøjskolen ønsker at skabe et trygt og positivt læringsmiljø med glade og 
aktive børn  

 Læreren møder forberedt til undervisning  

 Løbende kompetenceudvikling – vi ser os selv som lærende  

 Lærere og pædagoger gør brug af hinandens kompetencer –vi spiller hinanden gode  

 Høje og realistiske forventninger til eleverne  

 Tydelige rammer om undervisningen  

 Bevægelse og variation i undervisningen  

 God og anerkendende klasserumsledelse fremmer den gode relation  

 Fokus på elevernes forståelse og tilgang 

 Tydelige sociale spilleregler i klassen  

 Positive og engagerede forældre  

 Vi ønsker et tæt skole/hjem-samarbejde og ser forældrene som en ressource.  
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hashøjskolen arbejder med Visible Learning og databaseret læringsledelse med 
afsæt i en systemisk tankegang. Vi øver os i at opsætte tydelige og tilpassede 
læringsmål for klassen og den enkelte elev.  

 Læringsmål skal være retningsgivende og realistiske  

 Læringsmålene skal være tydelige og synlige for eleverne - og også for forældrene. 
Disse kan laves i samarbejde mellem lærer/elev, lærer/forældre og 
lærer/elev/forældre –  

Elevinddragelse vægtes højt så eleverne får ejerskab for deres læring  

 Læreren hjælper eleverne med at skabe en kobling i elevernes læring  

 Der arbejdes med individuelle såvel som fælles mål  

 Lærere og pædagoger arbejder med elevernes forståelse og tilgang ”det er ok at lave 
fejl”  

 Vi øver os i at arbejde med feedback og feedforward ud fra forskellig data: 
standardiserede tests, evaluering af forløb i Meebook, firkanten, klasse- og 
elevsamtaler og forældresamarbejde  

 Vi arbejder aktivt med elevernes læringsstrategier og deres forståelse og tilgang ift. 
at lære bedst. Hvad kræver det? hvilke følelser kommer der, når eleven har succes, 
og når eleven har udfordringer? Dette gør vi vha. italesættelse af: ”De fire B’er” og 
”Kløften”. 



 

 

Hashøjskolen arbejder med elevernes forståelse af at være en  
læringskompetent elev.  
Denne skal kunne svare på følgende spørgsmål:  

 Hvad er dit læringsmål   

 Ved du, hvor du er henne i forhold til at nå dit læringsmål?   

 Ved du, hvordan du målrettet når dit læringsmål?  

 Ved du, hvad du skal, når du har nået dit læringsmål  
 
  
 
 
 
Hashøjskolens arbejde med elevernes undervisningsmiljø  

 Elever udarbejder i samarbejde med klasselæreren regler for klassen som justeres 
efter behov  

 Vi har udarbejdet en anti-mobbe-politik og har yderligere implementeret DropMob 
på skolen med handlingsplaner lavet af alle klasser, lærere og forældre. 

 Hashøjskolen har nedskrevne forventninger til elever, forældre og medarbejdere  

 Hashøjskolen forventer en åben og konstruktiv dialog med alle interessenter  

 Der arbejdes jævnligt med forskellige trivselsmålinger  

 Elevrådet inddrages ved relevante beslutninger  

 Alle på Hashøjskolen har et fælles ansvar for at inde- og udemiljøet er pænt og 
ryddeligt  

 
  
Læseplaner:  
Læseplanerne uddyber Fælles Mål for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. 
Ministeriet udstikker vejledende læseplaner, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen. 
Skolernes læseplaner skal beskrive udviklingen i undervisningen, der tilrettelægges med 
henblik på at nå fagenes og emners kompetencemål. Læseplanerne skal også beskrive 
forløb, der understøtter arbejdet med færdigheds- og vidensmål.  
https://www.uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/faelles-maal/om-faelles-maal  
 
Hashøjskolens arbejde med IT og medier  

 Eleverne tilegner sig viden og indsigt, samt anvender IT som et naturligt led i 
undervisningen  

 Alle elever, forældre, lærere og pædagoger skal anvende Hashøjskolens Intra og 
Meebook aktivt  

 Eleverne skal kende elevintra ved udgangen af 1. klasse.  

 Eleverne arbejder med IT og programmering i teknologiemneuger – Hashøjskolen 
deltager i First Lego League mm..  

 Eleverne lærer om webetik  
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