Helsingør Privatskoles evaluering for skoleåret 2021/2022
Opfølgning for 2020/2021
Som opfølgning af skoleåret 2020/2021 havde Helsingør Privatskole mål fra forrige år med at
drage fokus på mere brug af digitaliseret undervisning, ved anvendelse af blandt andet
undervisningsplatforme. Skolen har i forvejen opkøbt licenser til Office pakken, og der er etableret
smartboard i alle klasselokaler samt i billedkunstlokalet, så underviserne i den daglige
undervisning kan gøre det digitalt.
For at inddrage de digitale værktøjer, er målet at give eleverne en oplevelse af undervisningen
gennem den digitale verden, samt forberede dem til de kommende afgangsprøver.
Dette mål er blevet realiseret så hensigtsmæssigt som muligt, eftersom skolen havde
abonnementer i undervisningsplatforme i forvejen, dog er der opkøbt flere abonnementer, så vi
rammer flere fag og alle klassetrin. Lige i øjeblikket har skolen abonnementer i Clio, Gyldendal,
Matematikfessor og Tjek, hvor det rammer danskfaget, matematikfaget, naturfagene,
sprogfagene, kulturfagene og de praktiske/musiske fag.
Undervisningsplatformene har været utrolig brugbare især i pandemitiden, hvor elever har været
hjemsendt, eller der har været nedlukning.
Disse platforme har også været med til, at eleverne kan føle sig fortrolige med digitalisering, når
de anvender IT i hverdagen, eftersom de skriftlige afgangsprøver er digitalt.

Det andet fokus der var for skoleåret 2020 og 2021 var inddragelse af forældre i de forskellige
arrangementer, da det tilsigtede mål var, at forældrene skal være en større del af skolen samt
børnenes hverdag.
Dette mål er ikke blevet realiseret, da vi har været i en pandemitid, og det har derfor ikke været
muligt at afholde arrangementer med forældreinddragelse grundet restriktionerne.
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Fokus for skoleåret 2021/2022
For skoleåret 2021/2022 har Helsingør Privatskole valgt at drage fokus på læsning på tværs af
sprogfagene. Dette skal ikke kun til for at styrke elevernes læseforståelse og læsehastighed, men
også for at eleverne skal være fortrolige med bøger, da eleverne gennem pandemiperioden har
interageret meget med det digitale.
Et andet fokus er, at eleverne skal på flere ekskursioner, da eleverne gennem pandemiperioden
kun har været på ture i nærområdet. Ekskursioner er noget Helsingør Privatskole lægger vægt på,
da vi har krav til hver klasse, skal have flere ekskursioner i løbet af skoleåret. Ekskursioner lægges
der vægt på, eftersom vi mener, at ekskursioner er utrolig givende, når det omhandler elevernes
almen dannelse. Ekskursionerne skal så vidt som muligt have en relation til den undervisning
eleverne har modtaget, da eleverne også kan opleve, nogle af de ting, de er blevet undervist i.
Desuden kan ekskursionerne også være trivselsfremmende, da fællesoplevelser for klassen, vil
være med til at give eleverne et andet sammenhold.

I starten af skoleåret 2022/2023, vil der laves en opfølgning for skoleåret 2021/2022. Der vil
hermed også arbejdes på nye fokusområder for skoleåret 2022/2023.
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