
 

 

Bestyrelsens evaluering af værdigrundlag 2022  
 
I henhold til bestyrelsen selvevalueringsplan skulle der i år evalueres ud fra værdigrundlagets 
punkt C og D, der siger:  

C ”At give almen opdragelse”   
D ”Almen dannende undervisning” i skolens værdigrundlag. 
 

Det er skolens ønske, at den almene opdragelse eleverne møder i løbet af deres efterskoleophold, 
er i overensstemmelse med Bibelens lære. Alle mennesker indeholder både konstruktive og 
destruktive kræfter, opdragelsen har til hensigt at fremme det konstruktive og at dæmpe det 
destruktive. 
Skolen har, for en tid, fået overdraget det ansvar der naturligt ligger ved forældrene. Dette ansvar 
skal alle ansatte på skolen i fællesskab løfte, så det bliver til udvikling og dannelse for den unge.  
Denne almene opdragelse sker gennem samtale, pligter, irettesættelse og tydelighed om ansvar 
for sig selv og fællesskabet. Der arbejdes med konsekvenser af destruktive handlinger, men 
anerkendelse af ansvar for sig selv og fællesskabet, går altid forud for straf.  
Det er skolens ønske, at de unge lærer, at de ikke står alene, at de kan overskue konsekvenser af 
handlinger, modtage irettesættelse og ændre adfærd. At de har mulighed for at vokse i et trygt 
miljø, hvor relevante voksne vandrer sammen med dem og ikke står i opposition til dem.   
I al opdragelse arbejdes der ud fra skolens værdigrundlag med stort fokus på ligeværdighed, 
anerkendelse af diversitet og ret til personlige holdninger.  
 
Almen dannende undervisning omfatter boglige, kreative og praktiske fag.  
I undervisningen og de mange valgfag arbejdes der målrettet med, at undervisningen mindst skal 
stå mål med folkeskolens tilsvarende undervisning på en måde, hvor vi vækker de unges 
nysgerrighed og lyst til at lære. De unge udfordres til ny erkendelse og modet til at tage stilling og 
handle. I de mange valgfag gives der mulighed for at opdage nye sider af sig selv og få ny erfaring 
med undervisningsindhold og undervisningsformer. De udfordres og udvikles i et samspil af 
metode, metodik og pædagogik. 
Herudover arbejdes der konstant med at være relevant som underviser i både undervisning og liv. 
Samværet med undervisere og fællesskabet i klassen ønsker vi afspejler det værdigrundlag skolen 
bygger på.  
 
Bestyrelsen konstaterer, at der gives god almen opdragelse og god almen dannende undervisning. 
Bestyrelsen vurderer, at skolen på den måde klart og godt lever op til sit værdigrundlag. 


