
 

Bestyrelsens vurdering af efterlevelse af 

skolens værdigrundlag (Selvevaluering) 

 
I henhold til bestyrelsens selvevalueringsplan evalueres hvert andet 

år skolens efterlevelse af skolens værdigrundlag. I 2016 vurderes: 
 

A: At forkynde evangeliet for eleverne 
B: At hjælpe eleverne til at leve som kristne 
 

Dette blev vurderet på skolens medarbejder- og bestyrelsesmøde d. 
1. – 2. april 2016. Som baggrund for samtale og evaluering af 

skolens kristne forkyndelse var der to oplæg: 
1. ved to elever (Jeanette og Oliver) 

2. ved to lærere (Ditte Nygaard J. og Mathias Lykkegaard P.) 
 

Eleverne fortalte om deres oplevelse af forkyndelsen og de kristne 
indslag i skolehverdagen. De oplever, at de har haft gode 
muligheder for at høre evangeliet. Begge elever oplever det positivt 

med de frivillige tirsdagssamlinger (hvor elever samles i dagligstuen 
til en elev-andagt) og de frivillige cellegrupper (hvor elever drøfter 

en bibeltekst og snakker om tro og liv og ofte også har fælles bøn). 
Jeanette og Oliver synes, at de kristne værdier spiller en naturlig 

rolle i hverdagen. De nævner, at der er god samtale i 
kristendomstimerne. Lærerne påvirker os på en god måde. Endelig 

nævner de, at eleverne også aktivt medvirker bl.a. ved Messy 
Church og til lovsangsaftner. 
 

Lærerne omtaler de faste daglige andagter: Om morgenen et 
bibelvers og en kort bøn og om aftenen sang, bibellæsning og 

forklaring afsluttende med bøn. Her har vi god mulighed for at 
forkynde til tro. Andagterne har vi også brug for som lærere, og vi 

oplever os her ikke primært som lærere – men mere som 
medvandrere. 

I løbet af skoledagen/vagtdagen er der ofte anledning til samtaler 
med eleverne – nogle gange på baggrund af en andagt. Vi ønsker at 
formidle Bibelens budskab som Guds Ord til os alle! Vi tror, at det 

ord kan virke og forandre os! 
 

Bestyrelsen glædede sig over informationerne fra elever og lærere 
vedr. forkyndelsen og oplevelsen af kristen oplæring og vejledning. 

På baggrund af de informationer bestyrelsen fik af elever og 
ansatte, konkluderer bestyrelsen, at værdigrundlaget efterleves, og 

at ordet forkyndes for eleverne. 


