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Princip for læringsudtalelse og læringssamtale 

På Thy Privatskole arbejder vi løbende med udvikling af, hvordan vi kan sætte elevernes læring bedst mulig 

i spil, og hvordan vi hele tiden kan udvikle undervisningen, således der støttes bedst muligt op om hver 

enkelt elevs læring.  

På Thy Privatskole arbejder vi med læringsudtalelser, som opstod på baggrund af selvevalueringen 18/19, og 

der blev efterfølgende nedsat et evalueringsudvalg, som igennem evaluering med forældre, elever og lærere 

designede læringsudtalelsens form. 

Disse læringsudtalelser forsøger vi hele tiden at kvalitetsudvikle på, så de vil være under løbende evaluering 

og udvikling i forhold til at skabe en skriftlig læringsplatform, som giver værdi for elever, forældre og 

lærere.  

I vil kunne forvente følgende til læringsudtalelsen: 

➢ At eleven aktivt tager stilling til sine styrker og udfordringer. 

➢ At få en beskrivelse af de væsentligste fokuspunkter, som eleven og underviseren har sammen.  

➢ At læringsudtalelser er et øjebliksbillede på elevens faglige styrker og udfordringer. 

➢ At få et nedslag i elevens sociale og personlige kompetencer. 

 

➢ At de uddybende elementer omkring elevens faglige udfordringer og styrker i de øvrige fag vil blive 

kortlagt i læringssamtalerne med jer.   

➢ At I modtager et dokument, som kommer senest 1. november og 1.april. Denne tilgås under elev og 

evalueringer. 

➢ At fagene i læringsudtalelsen er matematik, dansk og engelsk i skoleåret 2019/20. 

➢ At der i læringsudtalelsen 19/20 også vil findes/nævnes resultater af diverse tests og afleveringer, 

hvortil der vil være knyttet en kommentar. 

I vil kunne forvente følgende til læringssamtalen  

➢ At eleven sidder ved siden af lærerne. 

➢ At eleven fortæller om et fagligt område.  

➢ At få et indblik i elevens læringsproces/udvikling. 

➢ At få et indblik i hvad der går godt fagligt og dannelsesmæssigt og på hvilken måde. 

 

Vi forventer 

➢ At I læser og forholder jer til læringsudtalelsen sammen med jeres barn.  

➢ At I stiller spørgsmål, hvis der er noget, som undrer jer.  

➢ At I er spørgende og nysgerrige på jeres barns læring til læringssamtalen. 


