Selvevaluering punkt 11:
Den samlede vurdering og handleplan for Solhverv Privatskole.
Status
Det har været et stort og langt træk at gennemføre selvevaluering på Solhverv Privatskole i forhold til
den tidligere tilsynsform med tilsyn udefra. Vi valgte selvevaluering for tre år siden, da det var
tydeligt, at skolen var i en rivende udvikling; en udvikling, der er fortsat og ser ud til at fortsætte
fremadrettet, bl.a. ret tydeligt ved et noget større elevtal.
Vi har set selvevaluering som et innovationsprojekt, hvor der skabes grobund for en dynamisk skole,
der er i udvikling. Selvevaluering har inddraget de fleste af skolens ansatte, og det har skabt lyst og
interesse for evaluering. Det har også betydet, at konstruktiv kritik er blevet sat i spil og har skabt en
positiv udvikling på vores skole.
Det har givet skoleledelsen en god mulighed for at komme til bunds i helt konkrete områder samt få
større detaljeret indsigt i skolens daglige virke. I dag har vi en skole, der har et højt fagligt niveau,
dygtige, energiske og engagerede ansatte. Vores høje faglige niveau kunne også aflæses på Cepos
årlige undersøgelse af, hvor gode skolerne er til at løfte elevernes faglige niveau ud fra et
socioøkonomisk perspektiv. Her lå Solhverv Privatskole i 2019 nr. 32 ud af landets ca. 1500 skoler,
og samtidig ligger skolen over en treårig periode med et gennemsnitligt løft på 0,7 % point over det
forventede. Det er en dejlig og sikker stabilitet. Det skyldes blandt også, at vores sygefravær blandt
lærerne er helt nede på 2,29% i sidste halvår af 2019.
Som skole oplever vi også en enorm opbakning til sociale arrangementer for de ansatte, såsom
julefrokost og sommerfrokost. Skolen oplever i øjeblikket en stor elevtilgang, idet vi pr. 1. august
2019 åbnede et ekstra spor i vores overbygning begyndende med nuværende 7. årgang, så der nu er
3 spor på årgangen. Den store søgning til skolen tolker vi også som et bevis på, at skolens ansatte
gør en stor og god indsats og at Solhverv Privatskole er et godt alternativ til folkeskolen.

Handleplan
Vi synes, at selvevalueringsopgaven har været rigtig spændende og udviklende, og skolens ansatte
og ledelsen er blevet udstyret med nogle værktøjer, som gør rigtig meget gavn i hverdagen.
Alligevel er det ledelsen og bestyrelsens ønske, at skolen fra næste generalforsamling igen overgår
til almindeligt tilsyn. Vi synes, der er sket så meget nyt og udviklende på skolen, at vi gerne vil have
en certificeret tilsynsførende til at føre tilsynet med skolen fremadrettet. Alle de gode værktøjer og
erfaringer vi har med fra selvevalueringsarbejdet, vil vi selvfølgelig indføre i den almindelige
dagligdag på Solhverv Privatskole.

