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Evaluering af skolens værdigrundlag 2018 
 
 
Bestyrelsen besluttede at fokus for skolens selvevaluering i 2018 skulle være på en af skolens 
kerneværdier: "Den lige værdighed og gensidige respekt mellem mennesker". 
 
Undersøgelsen blev foretaget via et anonymt spørgeskema sendt til alle skolens elever i slutningen af 
november. 99 elever besvarede spørgeskemaet, hvilket svarer til en svarprocent på 83%. 
 
Skanderup Efterskole er bl.a. kendetegnet ved at have et stort fokus på en ligeværdig omgangsform 
og en hjemlig grundstemning. Vi mener, at det er en af hjørnestenene i at lykkes med at få eleverne til 
at trives på efterskolen. God trivsel danner grundlag for god læring, mod til udvikling og er i det hele 
taget en forudsætning for et rart og inspirerende miljø. Derfor er det da også tilfredsstillende, at 
resultatet af denne undersøgelse peget på, at eleverne i høj grad føler ligeværd, tryghed og respekt i 
deres hverdag på skolen. 
 
Hvilke tiltag har vi (blandt andet) pt. for at sikre ”Den lige værdighed og gensidige respekt mellem 
mennesker”? 

• Vi samles hver dag til fx samlingerne, hvor aktuelle problemstillinger kan drøftes med 
eleverne. 

• Hver fredag holder vi ”fællesmøde”, som styres af elevrådet. Her er der både plads til sang, 
sjove indslag, drøftelser af store og små idéer, behandling af forslag stillet af eleverne og 
mere generelle samtaler om trivsel, ordentlighed eller andre dagligdags begreber. 

• Vi har et meget åbent lærerværelse, hvor eleverne altid er velkomne til en snak. Denne åbne 
og tilgængelige facon afføder en ligefrem omgangsform. 

• Vi har klare regler, men ingen facitliste med konsekvenser. Det vil sige at alle ”sager” 
behandles individuelt. Dette giver eleverne en oplevelse af at blive taget alvorligt – også hvis 
de har overtrådt regler. 

• Vi har en ”skolemor”, der næsten altid er tilgængelig i forhold til at få en snak. 
 
Dertil kommer at vi i hverdagen har et stort fokus på at skolens værdigrundlag ikke bare er en tekst på 
hjemmesiden, men et ”kultur-kompas” eller en beskrivelse af hvordan vi er sammen. 
Arbejdet med respekt, tryghed, ligeværd osv. slutter aldrig – og det kan være svært at nedfælde alle 
de mange faktorer der gør at vi lykkes med at udleve denne værdi. Ovennævnte skal derfor også blot 
ses som et udpluk af aktiviteter der har dette for øje. Der er naturligvis mange flere.  
 
Konklusionen af undersøgelsen må helt oplagt være, at vi lykkes helt godt med at arbejde med ”Den 
lige værdighed og gensidige respekt mellem mennesker”. Der er naturligvis nogle få mindre positive 
svar. De går i høj grad på et ønske om at slække på nogle af de dagligdagsregler der er på mange 
efterskoler. Især indenfor følgende områder: 

• Mobilreglerne (mobilerne bor på værelset) 
• Sengetider (alle skal være på eget værelse kl. 22.00) 
• Bestilling af mad udefra (eleverne må pt ikke bestille mad udefra til levering på skolen) 

 
De nævnte områder kan og skal ind imellem diskuteres, for at eleverne har forståelse for hvorfor 
reglerne er der. Dette vil vi i den kommende tid sætte lidt ekstra fokus på. 
 
På de næste sider bringes svarene på de enkelte spørgsmål. 
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