
 

Evaluering af den samlede 
undervisning  
 
 
 
I Efterskoleloven § 2, stk. 7 står der, at skolen regelmæssigt skal foretage 
en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for 
opfølgning på evalueringen. 
Det følger af Efterskoleloven §17, stk. 8, at skolen skal offentliggøre 
resultatet af evalueringen og opfølgningsplanen på skolens hjemmeside.  
 
 
REFERAT fra ÅRSEVALUERINGSMØDE for skoleåret 16/17 
mandag d. 26. juni 2017.  
 
 
1. Kristen skole / kristen forkyndelse: 
Eleverne har givet udtryk for positivt udbytte af de kristne forkyndelse på 
skolen i løbet af skoleåret (andagter, lovsang, bibeltime, gudstjenester 
mv.) 
Særlig er det glædeligt, at flere elever, der ikke tidligere var så vant til at 
møde kristen forkyndelse, har udtrykt, at de har været meget glade for 
det, de har hørt. Flere af dem siger, at den kristne tro er blevet personlig 
for dem i løbet af året. 
 
Opfølgning: 
Vi vil fortsætte med klar kristen forkyndelse med respekt for den enkelte 
person/elev. Det skal altid være frit, hvordan man forholder sig til 
forkyndelsen. 
Nogle elever efterlyste flere lovsangsaftner. Det vil vi følge op på, ved at 
bede næste års ”ungmedarbejdere” om at være ekstra opmærksomme på 
at få tilrettelagt sådanne aftner – gerne hver 2. – 3. uge. 
Vi vil også opmuntre eleverne til at fortsætte med deres egne ”tirsdags-
samlinger” med fælles elevandagt i middagspausen i dagligstuen. 
Vi vil fortsat arbejde med ”ugens sang” for at få lært en række gode 
snage i løbet af et skoleår – og vi vil prøve at synge ”ugens sang” til 
lærermødet. 
 
 
2. Undervisning: 
Vi glæder os over, at eleverne generelt har fået stort udbytte af 
skoleårets undervisning. Dels fremgår det af elevernes aflagte prøver 
(årsprøve efter 8. klasse og ellers FP9 og FP10), og dels fremgår det af de 
evaluerende kontaktgruppesamtaler den enkelte lærer har haft med sine 
elever i gruppen. 
 



 

Det fungerer godt, at eleverne har studietid hver aften (mandag til 
torsdag) i klasseværelserne. 
Det er vores indtryk at det normalt fungerer godt med opdeling i 
”stillerum” og ”gruppe-/samtalerum”. 
 
Opfølgning: 
Vi vil gerne optimere studietiden og ønsker derfor at satse på 
introduktionen af denne arbejdstid ved begyndelsen af næste skoleår. Vi 
skal sætte klare rammer for brugen af de to ”typer” rum. 
Vi vil indskærpe, at studietiden ikke må bruges til at se film eller til at gå 
på Facebook. 
Vi vil sørge for, at afleveringer i de forskellige fag er lagt ind på ”Viggo” 
(det nye intranet). 
 
 
3. Opdragelse: 
Vi vurderer, at vi samlet set har haft et rigtig godt skoleår. Generelt har 
der været en god tone og et åbent fællesskab med plads til mange 
forskellige typer i elevflokken. 
Vi synes, at det har været en udfordring, at opdrage alle til at tage deres 
daglige ansvar for rengøring og god oprydning på skolen. 
 
Opfølgning: 
For at fremme bedre fælles rengøring vil vi til næste skoleår forsøge at 
starte tirsdagsrengøringen på værelserne, hvor læreren går op sammen 
med eleverne. Derefter går man samlet ud til områderengøringen i sin 
kontaktgruppe, som læreren tjekker af til sidst. Vi håber, at det vil højne 
rengøringen både på værelser og på områderne. 
Vi vil fortsat snakke med elever, der bliver kærester, om måden hvorpå de 
er sammen og om forholdet til resten af fællesskabet på skolen. 
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