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Evaluering af skoleåret 19/20 
 

Overordnet 
 
Evalueringen af elevernes udbytte af skoleåret består af et sammendrag af forskellige 
evalueringer i løbet af året. Der er grundlæggende tale om: 
 

1. Kvalitative undersøgelser 
a. Trivselssamtaler med kontaktlærer tre gange i løbet af året. Resultatet af disse 

drøftes umiddelbart efter på lærermøder. 
 

b. Fokusinterview omhandlende fagsammensætningen især med fokus på vores 
relativt nye fordybelsesfag. Derudover har vi også haft fokus på skolens 
udeområder – bl.a. ved en større undersøgelse i samarbejde med 
arkitektformaet Labland. Pga. situationen omkring corona, er resultatet af 
Lablands arbejde ikke udkommet endnu. Vi sætter derfor fokus på området 
igen i skoleåret 20/21.  
 

2. Kvantitative undersøgelser 
a. I dette tilfælde en række spørgeskemaundersøgelser. En om ”fordybelsesfag” 

og flere om alternative dage og perioder – fx ”introdagene”, ”showugen” mv. 
 

Både samtalerne og spørgeskemaerne har givet værdifulde indblik i hvordan eleverne har 
oplevet undervisningen og fritiden i løbet af deres efterskoleår. Især vores fokus omkring 
”fordybelsesfagene” har endnu engang været meget lærerrigt – og har da igen medført 
strukturelle og faglige justeringer på dette område. 
 
Resultatet af evalueringen 
Der er en udpræget tilfredshed med elevernes udbytte af deres ophold på Skanderup 
Efterskole. Der er høj tryghed og generel glæde ved at være en del af fællesskabet omkring 
både undervisningen og fritidslivet. Hvilket også understøttes i vores 
undervisningsmiljømålinger. 
 
Alt i alt kan vi igen konkludere, at langt de fleste elever opleverat have fået et stort udbytte 
af deres efterskoleår. 
 
Der er dog især et problemfelt der står frem efter de gennemførte evalueringer: 
 

1. Stor glæde over de nye bygninger, men også et fokus på at de nye lokaler fremstår 
pæne men lidt upersonlige, samt store utilstrækkeligheder i vores udemiljø. Dette har 
i foråret 20 fået ekstra fokus, da en stor del af undervisningen foregik ude pga. 
situationen omkring corona. 

  



Handleplan 
 
Ad 1  
Pga. coronahåndtering er indretning af spisesal, foredragssal og opholdsrum ikke som den 
plejer, hvilket jo har påvirket tilbagemeldingerne fra elever og ansatte. Ikke desto mindre vil 
vi i det kommende år fortsat have fokus på, at få vores nye lokaler indrettet helt færdigt med 
mere indbydende indretning med kunst på væggene og flere planter i opholdsrum. 
Samtidig vil vi igangsætte udviklingsprojekt for udeområderne, så der her åbnes op for flere 
indbydende områder. 
Vi har indgået aftale med Labland om bistå os i dette arbejde. 
 
Vi har besluttet at give dette emne endnu mere fokus ved at lade vores kommende 
selvevaluering (foråret ´21) fokusere på sammenhænge mellem faciliteterne inde og ude i 
forhold til trivsel og virkelyst blandt eleverne.  
 
Opsummering 
Vi forsøger til stadighed at bruge samtaler, feedback, fokusinterview og spørgeskemaer 
som redskaber, både til at synliggøre elevernes udvikling, men også i arbejdet med at 
udvikle skolens pædagogiske praksis. 
 
 
Udarbejdet af Rune Peitersen, oktober 2020 


