
I foråret 2019 har vi evalueret følgende på Thy Privatskole

Undervisningens profil og samlede undervisningstilbud

Vi har undersøgt dette ved forskellige spørgeskemaer, som både indeholder summative og formative data.  Bestyrelsen og lederen er 

inddraget i denne evaluering.

Undervisningens profil og 

samlede undervisningstilbud



Sammenfatning

Dataindsamlingen peger på 

- at værdigrundlaget ”Med udgangspunkt i læringsfællesskaber skal børn, elever og ansatte ved Thy 

Privatskole blive så dygtige, de kan. Faglighed, trivsel og dannelse skal gå hånd i hånd, hvor 

nærvær i relationen er grobund for livslang læring.” blev inden skoles start designet, og er stadig 

det samme. 

- at organisationen er kommet langt med at implementere profilen/værdigrundlaget i organisationen.

- at elevtilgangen er stigende.

- at undervisningstilbuddet løbende er ændret. Dette forstået således, at skolen hele tiden har haft 

faglighed og læringsfællesskaber som øverste kerneværdi, men dog uden en klar læringsstil. 

Samtidig kan det anskues således, at undervisningstilbuddet er det samme, men fokus og indhold 

flytter sig sammen med organisationens medlemmers strukturelle udvikling.



Sammenfatning fortsat

 at organisationens profil er aktivt i spil som det "regelsæt", der skal efterleves, hvis man skal være elev 
på skolen. Ordene italesættes som en del af argumentet, og værdierne ser ud til at blive synlige får 
såvel elever som forældre

 at der hos mange elever er blevet opbygget en fælles forståelse for skolens værdier, og der bliver 
lagt god energi i at få det formidlet til dem af skolens ansatte. 

 at værdierne godt kan blive lidt ”hule”, hvis ikke man hele tiden forholder sig til dem, tænker på nye 
måder at tilgodese dem, samt videreudvikler dem i takt med at skolen udvikler sig

 at læringsfællesskaber, faglighed, trivsel, dannelse og nærvær i relationen italesættes løbende 
blandt ledelse, medarbejdere, elever og forældre.

 at organisationen oplever, at organisationens målsætninger om ordentlighed, at gøre sig umage og 
højt fagligt niveau bevæger sig i mod, det vi ikke kun siger det, men at elever, ansatte og forældre 
også oplever det.  

 at organisationens værdigrundlag og værdiord skal tydeliggøres for alle i organisationen.



Handleplan

Handleplanen opdeles i følgende 3 områder internt, eksternt og et udviklingsorienteret 

Internt:

 Vi vil fortsætte med vores kontinuerlige værdisamtaler til fællesmøderne 18/19 - 19/20 for 

medarbejdere i hele organisationen. 

 Værdierne bliver aktivt taget op til fællesmøderne gennem gruppeprocesarbejde på tværs af 

medarbejdernes faglige virke i organisationen, så vi kan finde frem til, at vi hinandens forudsætninger 

for at lykkes med værdierne.

 Ledergruppen sørger for strukturen af disse værdisamtaler og opfølgningen.

 Der laves en evaluering af værdisamtalerne 2018/19.

 Denne varetages af intern evaluator.



Eksternt

Bestyrelsen afholder visionsmøde 30. marts 2019, hvor værdiordene 

 Gøre dig umage 

 Ordentlighed 

 Læringsfællesskaber 

 Faglighed

 Trivsel

 Dannelse 

 Nærvær i relationen 

 Læring 

drøftes ind i Thy Privatskoles værdigrundlag. Dette kan give anledning til nye definitioner og ændringer i 
værdigrundlaget. 



Udviklingsorienteret

 Udviklingsarbejdet skal ske i forhold til at skabe, at værdierne bliver endnu mere klare for alle 

organisationens medlemmer Der skal løbende arbejdes med at virkeliggøre værdierne i hele 

organisationen, således vi alle snakker, handler og agerer ud fra et fælles værdimæssigt grundlag.

 Værdierne skal ikke kun ses som et fælles ideal, men faktisk det, som vi alle arbejder under og tror på. 

Igennem at arbejde i dybden med værdierne, forsøger vi at skabe en rød tråd gennem hele 

organisationen i forhold til at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle Thy Privatskoles samlede profil og 

undervisningstilbud.


