Selvevaluering 2018
Uddrag fra Fjordvang Efterskoles Værdigrundlag:

Vi tror på mangfoldighedens styrke og tilstræber at
skabe et miljø præget af et positivt livssyn, hvor tillid
præger samværet, hvor det er naturligt at møde
holdninger og udvise respekt for andre.
Evalueringen er gennemført med 65 elevbesvarelser
Spørgsmål til elever:


Hvor vigtigt er det for dig, at Fjordvang Efterskole er et
mangfoldigt sted med et positivt livssyn
- Hovedparten af eleverne på Fjordvang, mener det er meget vigtigt, at
efterskolen er et mangfoldigt sted. Stort set alle mener, at det er
vigtigt, at skolen udviser et positivt livssyn.



I hvor høj grad oplever du, at efterskolen er god til at
efterleve det?
Kom gerne med eksempler!
Eleverne oplever, at efterskolen i meget høj grad er god til at efterleve
mangfoldigheden og det positive livssyn.
Linjefagene, dialogen mellem eleverne, dialogen mellem elev og lærer,
samt timerne i fællessalen bliver nævnt som eksempler på, hvor det i
særlig grad efterleves.
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Hvor oplever du, at tilliden præger
samværet på efterskolen?
flg. områder bliver ofte nævnt af eleverne i deres evaluering:
- Kontaktgrupperne
- At man kan lade sit værelse stå ulåst
- Forholdet mellem elever og lærere
- På værelset
- I undervisningen
- I fritiden
- Eleverne føler sig ikke overvåget
- Elevernes fællesskab



Oplever du, at der er plads til at have forskellige
holdninger
Kom gerne med eksempler!
90-95% af eleverne er af den overbevisning, at der er god plads til at have
sin egen holdning, at der bliver lyttet og udvist respekt for andres
meninger.
Fællesmødet om fredagen nævnes gentagne gange som et rigtig godt
eksempel på, hvor det lykkedes.



Efterskolen ønsker at skabe et respektfuldt miljø for
eleverne. Synes du, at det lykkedes?
Kom gerne med eksempler
Det er den generelle opfattelse er, at efterskolen er god til at skabe et
respektfuldt miljø.
Enkelte elever nævner udfordringen i rollefordelingen mellem elev og
lærer, at man som elev gerne vil behandles som en voksen.
Flere elever nævner også, at der ikke er mobning på efterskolen.
De voksne beskrives af flere som værende gode til at lytte.
Konklusion på selvevalueringen:
Det må vurderes, at Fjordvang Efterskole i høj grad lykkedes med at
efterleve den del af værdigrundlaget, som har været baggrund for dette
års selvevaluering.
NB: Elevernes besvarelser opbevares på kontoret frem til næste selvevaluering.
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