
Evaluering, onsdagsaften 2011 

 

Adventskranse 

Placering i 3. klasse. Det var Gertie og Peter ærgerlige over, det betød måske, at der 

kom færre kunder i butikken. Men Jette tager også en del kunder med 

naturværkstedet. Kan værkstedet ligge i modsat ende af fællesrummet sammen 

med naturværkstedet. 

Vil meget gerne fortsætte som værkstedsholdere. Vil gerne hedde ”dør-og 

gravpynt” til næste år. 

 

Juleværksted 

Har skiftet koncept fra decoupage til juleklip/syning. Det var en succes. 

Vil meget gerne have besked om, hvilket lokale de har i god tid – så man ikke får det 

at vide samme dag. 

Gerne værkstedsoversigter både ude og inde på skolen. 

Vil meget gerne fortsætte som værkstedsholdere. Fin placering i 5.a. 

 

Naturværksted 

Ikke til stede. Værkstedet er en succes. 

 

Æblekranse 

Tilfreds med placering i aulaen. Der var kunder i butikken allerede klokken 16.30 – 

det er nok sfo-børnene, som kommer direkte fra sfo’ en.  Vil gerne fortsætte som 

værkstedsholdere. 



Knytteværksted 

En meget stor succes. Velbesøgt værksted. Vil gerne fortsætte som 

værkstedsholdere. Fin placering i 5.b. Overvejer en 3. mand, da der er nok at lave. 

 

Filtværksted 

Der er meget at lave – succesfuldt værksted. Både Heidi og hendes mor, Karen, vil 

gerne fortsætte som værkstedsholdere. Fin placering i 2. klasse. 

 

Billedværksted 

Ikke overrendt værksted, men der var alligevel nok at lave. Et godt værksted! Kunne 

man finde på et nyt koncept inden for billed/malegenren? 

 

Sangværksted 

Der var ikke så mange besøgende. Konceptet skal være anderledes. 

 

 

* Kunne man overveje at lægge frittershowet tidligere på året eks. i forbindelse med 

efterårsferien eller senere på året eks. i februar/marts – så det ikke kolliderer med 

lucia, julemøde og onsdagsaften? Kan vi placere onsdagsaftnerne lidt længere ind i 

november? 

 

* Er det rimeligt, at 9.klasse tjener penge til deres klassekasse med et værksted? Når 

de andre værksteder afleverer deres penge til skolen? Det giver til gengæld eleverne 

et ansvar og erfaring med planlægning. 

Det er positivt, at 7. og 8. klasse laver mad. Der er en læring i at stå med et ansvar. 



* Det bør offentliggøres både, hvad pengene fra lotteriet og værkstederne går til. 

 

* Vi vil meget gerne have et sløjdværksted eller noget med mekanik eller eks. et 

smedeværksted udenfor. 

 

* Folderen kom ikke ud i papirform, men kun på intra. Er det forbigået nogen 

forældre? Forældreintra er en tilvænning. Bør det lægges under ”beskeder” fremfor 

under ”opslagstavlen”? Det er fint, at folderen kun kommer ud på intra. Der må også 

gerne komme en reminder kort forinden om tilmelding til spisning. 

 

* Bespisning: Kan man lave en cafe, så man kan spise løbende i løbende af aftenen 

modsat fællesspisning klokken 19.00? Fællesspisningen opleves af nogen som 

stressende. Det er vigtigt med ordentlig mad, hvis det skal være cafemad. Kunne 

man åbne tidligere for maden, så man langsomt kan sive ind til spisning? Det kunne 

være fint at reservere borde til værkstedsholderne, så det ikke er stressende at 

skulle pakke sammen og skynde sig til spisning. 

 

* Det amerikanske lotteri: Kunne man lave en tombola med gevinster, så man kunne 

komme op og spille løbende? Det betyder også, at aftenen kan stoppe en time før 

tid. Men går det ud over fællesskabet ved det amerikanske lotteri? 

 

* Det er stressende, at børnene løber ind og ud under spisningen/fællessangen og 

kravler i ribberne. Der bør være fælles afslutning med sang, hvor ingen går midt i det 

hele. 

 


