
 

 

 

 

Opsummering af elev- og forældreevalueringen for skoleåret 15/16. 

Det er et gennemgående træk, at hovedparten (90 - 95 %) af de 

evalueringsbesvarelser vi har fået retur, betegner efterskoleopholdet som en succes. 

Mange er gennemgående meget tilfredse med opholdet. Det er tydeligt, at mange 

har valgt skolen p.g.a. det gymnastik og idrætstilbud vi har på skolen kombineret 

med, at man har kunnet vælge et linjefag til at fordybe sig i. Mange tilkendegiver, at 

gymnastikken har været en stor og værdifuld oplevelse. Forældrene oplever via 

deres børn, at idrætten og gymnastikken styrker fællesskabet. Det samme oplever 

eleverne og betegnelsen – ”Jeg bliver til os”  – giver mening for mange elever. 

Specielt har oplevelserne ved de mange gymnastikopvisning gjort et stort indtryk på 

både forældre og elever. 

Det er den generelle oplevelse, at linjerne har fungeret fint. Mange har fået en god 

og solid undervisning, der har gjort, at man har flyttet sig. Enkelte elever har oplevet 

at 3 x 90 min om ugen var for meget, og de har hellere villet have flere valgfag. 

Mange beskriver den positive stemning man møder, når man kommer på skolen og 

hæfter sig ved, at der er en god” ånd” på skolen. Medarbejderne roses for deres 

imødekommenhed og lyst til at være sammen med de unge. En del af eleverne 

mener dog, at vi i den sidste periode af skoleåret har været for firkantede med 

sanktioner i forhold til at komme for sent og lignende. Dette har i deres øjne 

medført, at tillidsforholdet mellem lærere og elever har været under pres. I samme 

åndedrag siger mange elever også, at det er nødvendig med sanktioner i forbindelse 

med fravær og lignende, men at vi i løbet af året måske godt kunne have lavet en 

mere ens linje i forhold til dette problem.   

Årsplanen har i det store hele fungeret efter både eleverne og forældrenes 

opfattelse. Der er stor ros til forældreovernatningen, hvor forældrene selv var aktive 

samt adventsmødet, som mange nævner som både flot og stemningsfyldt. Ligeledes  

 



 

 

 

 

 

står teaterugen som en kæmpe oplevelse for både elever og forældre, hvor det 

flotte show viste mangfoldigheden i de mange ting, et elevhold kan. 

En del forældre kunne godt have ønsket sig, at vi tidligere meddeler ændringer i 

årsplanen samt annoncerer ny tilbud som foredrag på hjemmesiden, så man har 

mulighed for at kunne planlægge en eventuel deltagelse. Hurtigere udmeldinger er 

nøglen til at løse dette.  

En stor del nævner, at forældrebrevene er gode og informative, da de både 

indeholder godt og skidt – det er rart at vide, hvordan tingene går, og det kan danne 

rammen for nogle gode samtaler derhjemme om middagsbordet. 

Det er ligeledes et stort ønske fra mange forældre og elever, specielt dem, der har 

haft børn/søskende her før, at man får en kontaktlærer på den første dag man 

kommer på skolen. Dette ville kunne giver forældrene en sikkerhed i, hvem man 

skulle kontakte, hvis der opstod noget i den første periode af efterskoleopholdet.   

I forhold til den obligatoriske værelsesflytning er der mange forskellige 

kommentarer. Ca. 50 – 55 % mener, at det har været en udpræget god oplevelse, at 

vi har lavet obligatorisk værelsesflytning, og de mener bestemt, at dette bør 

fortsætte, mens ca. 45 % er mere tøvende. En del af de 45 % finder et værelsesskifte 

ved juletid den rigtige løsning, mens ganske få finder at værelsesflytning ikke bør ske 

med mindre, der er så store problemer, at det er bidende nødvendigt. 

Enkelte bemærker, at det med 2 flytninger har været svært at knytte det helt tætte 

bånd til sin værelseskammerat, da man viste, at perioden sammen var relativ kort – 

omvendt har det så betydet, at man har mødt mange flere mennesker, og dermed 

at elevflokken ikke blevet så grupperet. En meget stor gruppe elever bemærker at  

 

 



 

 

 

 

de ikke har oplevet mobning eller lignende, og at dette har betydet, at 

sammenholdet eleverne imellem har været meget stærkt. 

En del elever har oplevet, at man ikke altid skal dømme en kammerat på forhånd, 

men give vedkomne en chance, og derefter kan man så bedre og mere nuanceret 

komme med en kommentar. Værelsesflytningen har for dem været givende og gjort, 

at man har lært nogle at kende, som man ellers ikke ville have lært. 

 

Handleplan: 

 Eleverne opdeles i kontaktgrupper på ankomstdagen. 

 Konsekvens ved fravær og kommen for sent iværksættes, når det vurderes 

nødvendigt og ikke for sent… 

 Obligatorisk værelsesflytning fastholdes 2 gange i skoleåret 16/17 – i 

november og i marts. 

 Forældrebrevene vil fortsat tilgå forældrene hver 5 uge. 

 

 

 

Ulstrup, August 2016. 

   Jesper Emil Sørensen  


