
Information om MinUddannelse

Kære forældre med børn i folkeskolerne på Frederiksberg

Frederiksberg Kommune indfører i skoleåret 2015-2016 et nyt digitalt elevplans- og 
elevevalueringssystem på alle skoler (bortset fra Skolen på Duevej, som bruger et alternativt system). 
Det er en del af vores arbejde med at realisere folkeskolereformen, ligesom det gerne skal give endnu 
bedre rammer for dialogen mellem skole, forældre og elever.

Systemet hedder MinUddannelse og indeholder tre hovedelementer:

1. En kalender med årsplaner og forløb i alle fag. Dvs. at du og dit barn hele tiden kan se, hvilke 
forløb der er i gang og løbende bliver planlagt i de enkelte fag. Her kan I også se hvilke 
læringsmål, der er opstillet for dit barn.

1.    En systematisk evaluering af, om dit barn opnår de fastsatte læringsmål. Dvs. at I flere gange i 
løbet af året kan se lærernes/pædagogernes vurdering af, om dit barn har opnået de opstillede 
læringsmål. Dit barn kan også evaluere sig selv i forhold til målene.

2.    Elevplaner. Som forældre vil du hvert år få en samlet elevplan via MinUddannelse, som giver en 
status for dit barns læring og udvikling. 

Målet er, at det bliver lettere for elever og forældre at følge med i hvad eleven skal lære og hvordan den 
enkelte elev udvikler sig. Vi er meget optagede af, at vi på den måde får endnu stærkere fokus på 
elevens læring og får et godt udgangspunkt for dialogen om, hvordan alle elever lærer mere.

MinUddannelse er i drift fra sommerferien 2015, og efteråret 2015 er en ”prøveperiode”, hvor skolerne 
lærer systemet at kende og får erfaringer med det. Det betyder, at systemet tages i brug gradvist. 

I løbet af efteråret vil der komme data i systemet. Til at starte med kan I se årsplaner og forløb i alle fag. I 
dansk og matematik vil der i løbet af efteråret også blive angivet læringsmål for alle elever. Selve 
evalueringsdelen af eleverne kommer stille og roligt i gang. I fagene dansk og matematik vil I allerede i 
løbet af vinteren kunne se lærernes vurdering af, om eleven har opnået sine læringsmål. I skoleåret 
2016-2017 kan I se lærernes vurderinger i alle fag. 

Når man tager et nyt og stort system i drift, vil der med sikkerhed blive udfordringer. Teknik, der ikke 
virker helt som planlagt, uhensigtsmæssigheder i opsætning og brug m.v. Vi beder jer derfor om 
tålmodighed og forståelse for, at det tager tid, at få det hele på plads.
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Som forældre kan I forvente:

 At kunne se årsplaner og forløb i alle fag (i løbet af efteråret 2015).
 I løbet af efteråret 2015 (slutningen af året) at kunne se de konkrete læringsmål i dansk og 

matematik
 I løbet af skoleåret 2015-2016 at kunne se lærernes og elevernes egne vurderinger af 

målopfyldelsen i dansk og matematik
 I løbet af skoleåret 2016-2017 at kunne se planer, læringsmål og evalueringer i alle fag.
 At lærere og pædagoger aktivt anvender MinUddannelse i deres forberedelse og efterbehandling 

af undervisningen, ligesom det inddrages i skole-hjem-samarbejdet
 At skolerne orienterer jer om, hvordan I får adgang til systemet samt hvornår det konkret giver 

mening at kigge ind i systemet. Systemet kan findes via www.Minuddannelse.net. 
 At der bliver adgang til vejledninger og instruktions-film om anvendelsen af systemet.
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