
Vi ønsker at give vores elever 
de bedste muligheder for at 
få mest muligt ud af deres 
potentiale, når de forlader 
Hvidovre Privatskole og skal 
ud i verden! 

Hvidovre Privatskole tilbyder 
undervisning af særdeles høj 
faglig kvalitet, der 
understøtter elevens 
personlige og sociale 
udvikling fra børnehaveklasse 
til 9. klasse.	
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Vi arbejder med Læringsmålstyret undervisning, 
som er kendetegnet ved flg 6 nøglestrategier: 

 • Tydelighed og struktur            

 • Tydelige mål            

 • Involvering af eleven            

 • Evaluering            

 • Feedback            

 • Fokus på progression           

Vi har valgt at bruge en digital læringsplatform 
Min Uddannelse, som på sigt skal samle hele 
arbejdet fra årsplaner, til forløbsplaner og 
elevplaner. Min Uddannelse kan synliggøre 
elevens læring for både skole og hjem, og her kan 
alle parter følge elevens progression. Vi er 
optaget af at sikre at brugen af den digitale 
læringsplatform bruges til, at der stilles høje 
forventninger til alle elever, og at elevens læring 
og trivsel synliggøres.  
Dette tager tid og vi ønsker at lære og udvikle os 
sammen. 

Tankesæt 
Elevers tankesæt spiller en vigtigt rolle i forhold 
til at kunne motiveres til læring og udvikling ikke 
bare i skolen, men hele livet igennem. Med 
tankesæt menes det sæt holdninger, en person 
tænker ud fra. Elever må turde udfordre sig 
selv, vide det er OK at begå fejl og fokusere på 
proces og ikke blot præstation.	!

Hvad giver effekt? 
Nyere uddannelsesforsning viser, at den 
markant største effekt ses, når elever er 
motiverede for at lære, kan vurdere egen 
udvikling, og har høje forventninger til sig selv. 

Elever må lære selv at lære 
Kravet til, hvad eleverne skal lære i skolen, er hele tiden i forandring, 
i takt med at arbejdsmarkedet ændrer sig. For at ruste eleverne 
bedst muligt til det 21. århundredes samfund, bliver det ”at 
lære at lære” en af de allervigtigste kompetencer.


