Bestyrelsens vurdering af værdigrundlag 2014
I henhold til bestyrelsens selvevalueringsplan skulle der i år (2014)
evalueres ud fra Værdigrundlagets pkt. C, der siger
C: Skolen ønsker ud fra værdigrundlaget at give almen
opdragelse
Dette blev vurderet på skolens medarbejder- og bestyrelsesmøde d.
4.-5. april 2014.
Som baggrund for samtale og vurdering af den almene opdragelse
var der to oplæg:
1. ved elev Steven Feraru om hans oplevelse af skolens opdragelse
2. ved viceforstander A. Storgaard om skolens generelle opdragelse
Steven Feraru fortalte om sine næsten to på skolen. Han oplevde
dem som virkelige gode år, hvor han havde fået megen lærdom og
opdragelse. Han var helt med på, at en efterskole har særlige
muligheder og udfordringer mht. opdragelse.
Han syntes, at det var godt, at skolen havde klar opdragelse, der
var lykkedes mht. ingen alkohol.
Han syntes også, at det var en udfordring for skolen, at påvirke
kulturen – især blandt drengene – så de passede bedre på ting og
værdier på skolen. Det var efter hans erfaring godt så langt som
muligt at fremme det gode ved ros – em han var også klar over at
skolen kunne være nødt til at tage konsekvenser af evt. dårlig
opførsel blandt eleverne.
Han troede, at medarbejderne skulle prøve at forstå ”elevkulturen”
med en ”udvalgt” leder/konge i flokken og prøve at påvirke denne
kultur.
Steven var glad for skolens almen opdragelse og syntes, at den var
vigtig i de unges liv.
Anders Storgaard oplyste mere faktuelt, at vi har en række
ordninger vedr. dagligdagen og at vi opdrager eleverne til et sundt
liv og forsøger at gøre dem studieparate.
Vi har ofte samtaler med elever om opførsel og vi har også taget
konsekvenser ved f.eks. at bede elever tage hjem i weekend, hvis
de har været ude om natten eller tage opvask, hvis alle skal vente
på dem om morgenen.
Vi kan (og skal) altid stille os selv spørgsmålet om opdragelsen er
god nok og hvor den evt. kan gøres bedre.
Elev, medarbejder og bestyrelsen drøftede opdragelsen.
Der var enighed om at skolehverdagen er fyldt med opdragelse.
Bestyrelsens konklusion er ” at der til stadighed arbejdes bevidst,
konstruktivt og målrettet på at efterleve skolens værdigrundlag.
Skolen er et opdragende organ og påtager sig den rolle.”

