
Selvevaluering: November-temauge 2015 
 
Begrundelse 

 November-tema-ugen har igennem årene været en fast tilbagevendende begivenhed men med 
forskelligt indhold tidsmæssigt. 

 Ressourcemæssigt bruges der også væsentlig flere økonomiske ressourcer smat mentale lærer-
ressourcer end i en almindelig skoleuge. 

 Og slutteligt er den med sine forestillinger også en del af vores forældresamarbejde. 
 
 
Pædagogisk sigte 

Der er oprindeligt to hovedformål med november-temaugen, dels at give elevholdet en fællesoplevelse og 
dels at give noget at se frem til ”i den mørke” tid. 
 
Det store fællesskab: Opdelingen af eleverne i forskellige grupper efter funktion/opgave giver en i 
hverdagen meget opdelt oplevelse. Til gengæld virker forestillingerne som en samlende faktor, selvom det 
er en udfordring at få de ”færdige” grupper som fx scene til at føle sig som en del af selve højdepunktet; 
forestillingen. 
Highlight: Vi har ikke været gode nok til at ”hype” ugen overfor eleverne i god nok tid, så vi i år desværre 
ikke har fået fuld valuta på denne konto. Men selve ugen gav dog et ”8for mange elever) positivt afbræk i 
den ellers lidt triste november. 
 
 
Tema 

Der er stor grad af tilfredshed med ”filmfestival” som tema, der har oplevedes som både nemt varierbar og 
nemt at gøre vedkommende for elevholdet. Enighed om at køre videre med samme tema en del år endnu. 
 
 
Organisering 

Positivt har det virket at nogle elever kan arbejde med det de interesserer sig for – dette gælder primært de 
mere praktisk interesserede elever som nyder at arbejde med lys, lyd og scene. 
Vi har to udfordringer i 1) at fælles-oplevelsen som tidligere nævnt lider under opdelingen efter 
opgave/funktion og 2) det opleves som enormt svært at holde 189 elever lige aktive i løbet af en hel uge, 
dette har også været en udfordring tidligere år. 
 
 
Bemærk 

Da der kun har medvirket dele af skolens eget personale, skal evalueringen ikke nødvendigvis offentliggøres 
på skolens hjemmeside. Evalueringen er foretaget som fællesdebat under et lærermøde. 
 
Næste evaluering foretages i 2017. 
 
 

 
 
Tilføjet denne evaluering den 11/3-17 

 Grundet strukturændringer siden sidst er det blevet mere uafklaret om ”november-temaugen” igen 
skal bruges som grundlag for næste selv-evaluering. Det tegner til, at ugen på mange måder bliver 
en anderledes og dermed usammenlignelig med tidligere års uge. 

/TM 


