
Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Højdevangens Skoles arbejde med feedbacksamtaler: Dialogværktøj 

På Højdevangens Skole har vi udviklet et dialogværktøj, der skal hjælpe eleverne til at holde fokus 
på elementer i UPV. Desuden ønsker vi gennem dialog at få indblik i den enkelte elev, at eleven 
mærker at blive set og hørt, at blive anerkendt og ikke mindst at have en tæt kontakt til hver 
enkelte elev. 
Samtidig er det hensigten at arbejdet med diverse elevvurderinger skal gøres mere enkelt for 
læreren ved kun at skulle taste ét sted, nemlig Meebook. 

Elevvurdering 
Elevvurderingen er oprettet som et forløb (og del af en UPV årsplan) i MeeBook. Eleven vurderer 
sig selv på en skala fra 1-5 på de parametre som optræder i UPV: personlig, sociale og praktisk 
faglige kompetencer. Søg på HVS: UPV Elevvurdering i Meebooks ShareIt funktion. Ejeren er Janet 
Reid. 

Lærervurderingsskema 
Skemaet printes ud fra link i Meebook. Søg på HVS: UPV Lærervurdering i Meebooks ShareIt 
funktion. Ejeren er Janet Reid. Klassens lærere skrives på skemaet og hver lærer vurderer den 
enkelte elev på UPV’s parametre ved afkrydsning i skema. 
Dette giver et hurtigt overblik over, hvor den enkelte elev ligger og det er ikke kun 
klasselæreren/hovedlæreren der har ansvaret for udfærdigelsen af UPV’en. 

Dialogværktøj 
Elev-og lærervurderingen danner til sammen udgangspunkt for elevsamtalerne som hhv. UU og 
typisk klasselæreren har med eleven. Efter hver samtale kan aftalepunkter/mål mm. skrives i 
elevvurderingen og se og bruges efterfølgende. Disse aftaler/mål kan læses af eleven, forældrene 
(hvis din skole har givet adgang til Meebook), UU-vejledere og andre lærere. Dette skal medvirke 
til, at vi har overblik over hvilke aftaler/mål der er indgået og skal arbejdes med i den kommende 
tid og at vi undgår gentagelser. 

På sigt er det meningen at udvikle elevvurderingen til også at omfatte de elever vi modtager i 7. kl 
fra vore 3 basisskoler. Her vil der især være fokus på relationer, trivsel og overgangen fra 
basisskolen. 
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