Bestyrelsens evaluering af værdigrundlag 2020
I henhold til bestyrelsen selvevalueringsplan skulle der i år evalueres ud fra værdigrundlagets
punkt A og B, der siger:
A: At forkynde evangeliet for eleverne
B: At hjælpe eleverne til at leve som kristne.
I sin dagligdag arbejder skolen på mange forskellige måder med at leve op til de to mål for
skoledriften på Hedemølle efterskole.
Hver dag startes der med en kort morgenandagt for alle elever i spisesalen umiddelbart efter
morgenmadens afslutning. Om aftenen afholder en af vagtlærerene en længere aftenandagt,
hvor der typisk også vil blive sunget åndelige sange og bedt en bøn.
Ud over disse faste elementer i elevernes hverdag, er der indlagt forskellige ikke obligatoriske
muligheder i årets rytme. Der afholdes Jesus-Café, bibelweekend, mini events,
bibelstudiegrupper, lovsangsaftner, og mange andre arrangementer for eleverne, som de kan
vælge at være en del af.
Herudover understøtter skolen, at eleverne deltager i Event, Å-festival og andre lignende
kirkelige initiativer.
I hverdagen er der endvidere et stort fokus på, at eleverne oplever lærere med en personlig
levende tro, som de kan støtte sig til og søge råd og vejledning hos. Fællestimer og
fortælletimer har desuden et stort fokus på troslære og livet som kristen, både i elevernes egen
kontekst, men også andre steder i verden, hvor forskellige missionsorganisationer fortæller om
vigtigheden af mission.
I weekenden er kirkegang eller søndagssamlinger obligatorisk, da vi ønsker at gøre det til en
naturlig del af de unges rytme.
Medarbejdere fortæller, at de gennem året ofte oplever unge, der opsøger os med behov for
samtale om åndelige ting. Eleverne oplever at blive mere bevidste om tro og livet i troen og
begynder selv at tage initiativ til fællesskaber omkring tro.
I afslutningen af et skoleår, er der fokus på livet efter Hedemølle. Forskellige
ungdomsforeninger, KFS og lignende inviteres til at holde oplæg om det at være ung og kristen
på ungdomsuddannelse.
Kontaktlæreren har endvidere til opgave at tage en dialog med eleven om deltagelse i et
ungdomsarbejde, når de unge kommer hjem til deres gamle hverdag igen.
Bestyrelsen konstaterer, at der en god og sund kristendomsforkyndelse og god daglig rytme
med andagter og bibeltimer. Bestyrelsen glæder sig over, at eleverne har et aktivt åndeligt liv,
der er med til at modne dem. Bestyrelsen vurderer, at skolen på den måde klart og godt lever
op til sit kristne værdigrundlag.

