Børn & Kultur
Vitaskolen Bohr
Vester Gjesingvej 28, 6715 Esbjerg N

Skoleudtalelse til optag på Eliteidrætsklasserne er en udtalelse, som alene har det formål at afdække elevens personlige, faglige og sociale udgangspunkt, for derigennem at kunne hjælpe eleven bedst muligt på skoleområdet.

Skoleudtalelse på Anne Andersen

Dato XX/XX/2018

Det personlige:
Anne er altid i godt humør og har gode relationer til sine klassekammerater og lærere. Hun har en evne til at
sprede glæde og optimisme omkring sig. Som lærer bliver man oftest mødt med et charmerende smil og et
”glimt i øjet” og en positiv indstilling til livet i almindelighed. Annes positive overskud og tilgang til de opgaver hun møder, det være sig i undervisningen eller i frikvartererne, er en evne, der gør Anne værdsat på skolen.

Det faglige:
Annes danskfaglige niveau ligger i den gode ende. Hun læser udmærket og staver og formulerer sig godt
både mundtligt og skriftligt. På det matematikfaglige plan ligger Anne på middel niveau og har forholdsvis
nemt ved at tilegne sig nye regnelogaritmer og finde løsninger på matematiske udfordringer. Også i sprogfagene ligger Anne også på et middel niveau og viser god interesse for specielt engelskundervisningen. Hun
tager ansvar og arbejder oftest seriøst og forstår at træde i karakter, når det kræves af hende. Hendes almene viden er god og hun er oftest positivt deltagende i undervisningen og har godt styr på sin lektiesituation og afleveringer.

Det Sociale:
Anne fungerer godt med sine klassekammerater på årgangen. Hun har et positivt sind, som klassekammeraterne og skolens personale sætter pris på. Hun er i stand til at tage vare på både sig selv og andre.
Ønskes yderligere oplysninger, er I velkommen til at kontakte mig på mobil xx xx xx xx eller på mail
xxxxxxxxx@xxxxx.com Med venlig hilsen Karsten Kaspersen Klasselærer XX-Skole
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