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Procesplan: Folkeskolens afgangseksamen eller anderledes prøver på OF
Dato
2/10-19

Aktivitet
Stormøde

10/10-19

Lærermøde

4/11-19

Inspirationstur

11/11-19

Møde
bestyrelse +
alle lærere

Nov. 19
Forår 20

Beskrivelse
Indlæg fra:
- Niels J. Pasgaard (cand. pæd. Phil)
- Helle Jørgensen (skoleleder prøvefri skole)
- Jesper Hasager Jensen
(se bilag 1)
Fokus på, hvordan anderledes prøver på OF kunne se
ud. Med afsæt/ inspiration i modeller Enghaveskolen,
Faaborg og Ryslinge Friskole (se bilag 2)
Dorthe Budde, Jeppe Ystrøm og Jakob Ringgaard
besøger Enghaveskolen og hører hvordan de arbejder
med prøvefrihed/ anderledes prøver.

SWOT-analyse bestyrelsen (se bilag 3)
Processen sættes på pause, IT skal færdiggøres først

Involverede
Bestyrelse
Forældre
Lærere
Ledelse
Lærere
Ledelse
Ledelse
Lærere
Bestyrelse
Lærere
Ledelse
Bestyrelsen

Proces – del 2, august 2020 (se diagram nedenfor)
Procesplan vedr. anderledes prøver på Ollerup Friskole, version 2 august 2020
aug/19 sep/19 okt/19 nov/19 dec/19

aug/20 sep/20 okt/20 nov/20 dec/20 jan/20 feb/20 mar/20 apr/20

Indledende arbejde nedsat gruppe
Stormøde
Lærerne arbejder med anderledes prøver
Lærerne laver SWOT-analyse
Inspirationstur, Faaborg + evt. Ryslinge
Møde bestyrelse og lærere
Bestyrelsen laver SWOT-analyse
(Proces sat på pause)
Lærerne arbejde med konkret skitse for anderledes prøver på OF
Procesplan og foreløbig skitse for arbejdet præsenteres for bestyrelsen
Inspirationstur til Ryslinge Friskole (eksamensfri + stor projektopgave)
JR udarbejder en samlet skitse for anderledes prøver på OF
Møde med lærere + bestyrelse
JR udarbejder færdigt udkast og indstilling til lærerne og bestyrelsen.
Lærerne kommer med en indstilling til bestyrelsen på baggrund af JRs udkast
Drøftelse i bestyrelsen + indstilling til generalforsamlingen (2 gange på BM)
Generalforsamling - indstillingen præsenteres

Input til proces del 2
Skoleledelse og lærere arbejder lige nu i dybden med disse 3 områder
1. Afslutning på overbygning uden eksamen; hvordan?
o Stor projektopgave, individuel eller i grupper, tværfaglig, vejledning/ stilladsering,
praktikforløb, ’ud i samfundet/ gøre en forskel for andre mennesker’, veksle mellem tid
til egen fordybelse og kurser planlagt af lærerne.
o Evalueringskultur fra 0.-9. klasse: porteføljemapper, feedback skriftligt og gennem
samtaler.
o Afslutning på fagene i overbygningen, hvordan?
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Den færdige plan udarbejdes i detaljer, når beslutningen er truffet i forår 2021.
Hvad mangler vi, for at kunne træffe beslutningen?
Viden:
• Karakterfri skole. Se link: https://faa.dk/artikel/klumme-karakterer-er-ikke-forb%C3%B8rn?fbclid=IwAR1V_MpIxyZCLxOxTBizomdorBKHqtXOb0O2Iz6UPZejIYFNwX9zrN3lyo
•

