Undervisningsevaluering 2011

Vi har i år valgt at evaluere på vores idrætslinjer.
Vi har spurgt alle vores elever om forskellige aspekter ved linjen; udvikling,
linjelærerens rolle, sociale fokusområder og til selve linjeundervisningen.
Resultatet af evalueringen er følgende (handlingsplan på evalueringen følger på
næste side):

- Linjelærernes engagement får meget positiv feedback (stort set samtlige
elever giver topkarakter)
- Linjelærernes bidrag til den tekniske udvikling og spilforståelse er ligeledes
positivt hele vejen rundt
- Eleverne udvikler sig socialt på linjen
- Der bliver stillet for få krav: de skadede bør altid være omklædt og så vidt
muligt være aktive i træningsrummet
- Energien på linjen falder lidt i løbet af året
- Variation i linjeundervisning kan blive bedre
- Nogle elever føler ikke, at de selv bidrager til det maksimale udbytte af
træningen
- Bedre fokus på de skadede (øvelser, genoptræning, dialog, krav om
omklædning)

Handlingsplan 2011-2012:
På baggrund af undervisningsevalueringen har vi lavet følgende handlingsplan:
- På baggrund af kritikken omkring krav, har alle linjelærere været samlet i
august 2011 for at lave en ”ensretning af regler og procedurer på linjerne” på
SIE. Alle linjelærere startede dermed årets undervisning med et oplæg om
forventninger til eleverne. Det betyder bl.a., at alle skadede elever skal møde
op omklædt til træning og træne det, de kan. Er man knæskadet, skal man
træner kropsstammetræning og overkrop osv.
- Med fokus på at ”energien falder lidt i løbet af året”, har vi indført en linjetur i
efteråret 2011, hvor vi både arbejder med træning og kampe – men også taler
om indstilling og arbejder med teambuilding.
- Ift. variationen skal hver linje-team arbejde med nytænkning i deres daglige
træning, og det vil vi således evaluere på i næste linjelærermøde.
- I forbindelse med at der skal være bedre fokus på de skadede, har vi
investeret 100.000 kr. i flere træningsmaskiner, og vi har samtidig lavet en del
træningsøvelser til bl.a. fitballs, så eleverne kan få inspiration til
selvtræningen.
- Afslutningsvis har vi indført en ekstra linjetræning om ugen, hvor der er fokus
på fysisk træning, og det er bl.a. et tiltag, som vi har taget på baggrund af
denne undervisningsevaluering.

