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Evaluering af skolens værdigrundlag set i 

elevperspektiv. 

Som optakt til en evaluering af Højer Efterskoles værdigrundlag arbejdede vi (elever og 

ledelse) indledningsvis med begrebet ”værdier”. Hvad er en værdi for det enkelte 

menneske og for en skole som vores. Ud fra skolens værdigrundlag talte vi om personlige 

værdier og om, hvad det betyder for vores handlinger som menneske, at vi har et 

værdisæt, der udgør et ståsted for os. Derefter gennemgik vi skolens værdigrundlag med 

fokus på, hvilke værdier, der overordnet skal være Højer Efterskoles ståsted i hverdagens 

gøremål. Et ståsted, der skal kendetegne den måde vi som voksne handler på i forhold til 

elever og forældre – og hvorfor vi vil, at de samme værdier skal optræde elevgruppen i 

mellem. Her var nøgleordene: tryghed, respekt, et tæt fællesskab og en hverdag, hvor 

faglighed og trivsel skal være omdrejningspunkt for alle. Livsmod, livsnysgerrighed og 

livsduelighed er det, vi arbejder på at skabe for alle – elever og medarbejdere. 

Efterfølgende svarede eleverne på spørgsmål i et spørgeskema i Google Forms. 

Spørgeskemaet blev gennemgået og eleverne fik tid til at besvare. Spørgeskemaerne er 

ikke anonyme, for at vi kan få uddybninger hvis vi er i tvivl. 

Spørgsmålene er tilrettelagt så vi kommer omkring skolens værdigrundlag i praksis. 

Efter den afsatte tid har ledelsen analyseret resultaterne af spørgeskemaet og 

gennemgået dem med eleverne, personalet og bestyrelsen. Svarmulighederne angives i 

procent af det samlede antal besvarelser. Herefter offentliggøres de på hjemmesiden. 

Spørgsmål: Svarmulighed 
1 

Svarmulighed 
2 

Svarmulighed 
3 

Svarmulighed 4 

Er du glad for at 
være elev på 
skolen? 

Ja 69% For det meste 
25% 

Næsten 
aldrig 4% 

Nej 2% 

Oplever du et 
trygt fællesskab 
på skolen? 

Ja 41% For det meste 
52% 

Næsten 
aldrig 5% 

Nej 2% 

Oplever du et 
tæt fællesskab 
på skolen? 
 

Ja 48% For det meste 
50% 

Næsten 
aldrig 2% 

Nej 0% 

"We are family" 
- Hvad betyder 
det for dig? 

Meget 35% Lidt 36% Det er kun et slogan 29% 

Oplever du at 
kunne tilføre 
fællesskabet 
noget? 
 

Ja 23% For det meste 
58% 

Næsten 
aldrig 9% 

Nej 10% 
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Gør skolen nok 
for at du er en 
del af 
fællesskabet?  
 

Ja 51% Ved ikke 40% Nej 9% 

Er du blevet 
mere moden på 
skolen? 
 

Ja 57% Ved ikke 39% Nej 4% 

Oplever du at 
de andre elever 
respekterer 
dig? 

Ja 38% For det meste 
55% 

Næsten 
aldrig 0% 

Nej 7% 

Oplever du de 
voksne 
respekterer 
dig? 
 

Ja 61% For det meste 
30% 

Næsten 
aldrig 7% 

Nej 2% 

Hjælper de 
voksne dig når 
du har brug for 
det? 

Ja 51% For det meste 
40% 

Næsten 
aldrig 7% 

Nej 2% 

Oplever du de 
voksne taler 
pænt til dig? 
 

Ja 80% For det meste 
16% 

Næsten 
aldrig 2% 

Nej 2% 

Oplever du dine 
kammerater 
taler pænt til 
dig? 

Ja 58% For det meste 
36% 

Næsten 
aldrig 4% 

Nej 2% 

Hvis du spørger 
en voksen om 
hjælp, får du 
det så? 
 

Ja 43% For det meste 
55% 

Næsten 
aldrig 2% 

Nej 0% 

Vil du anbefale 
Højer Efterskole 
til andre? 

Ja 74% Andet 20% Nej 6% 

 

Her er uddrag af det eleverne kommenterede hvor der var uddybende spørgsmål med 

mulighed for at skrive svar selv:  

Spørgsmål Svar 

(Oplever du at kunne tilføre 
fællesskabet noget?) Hvorfor svarede 
du som du gjorde i sidste spørgsmål? 
 

- Fordi at jeg kan altid hjælpe hvor der 
er brug for det. 

- Fordi at jeg føler at jeg gavner 
fællesskabet 
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- Jeg tilfører fælleskabet noget ved at 
indgå i skolens aktiviteter samt være 
socialt aktiv i fritiden. 

- Jeg prøver mit bedste at være glad og 
positiv, og derved sprede det videre til 
andre. 

Hvad gør skolen for at du er en del af 
fællesskabet? 

- De tager sig af ens specielle behov 
(såsom værelser, hvis man er ligesom 
mig og ikke kan lide at der er tre på et 
værelse, og elsker det når det er en 
der ikke er ligeglad med en) 

- Jeg vil ikke sige det er skolen der 
direkte gør at jeg er en del af 
fællesskabet begrund af at det er 
noget man selv skal gøre... fordi 
prøver man ikke på det selv sker det 
ikke. 

- skolen gør mig tryk ved at være her 
- Gymnastik og esport 

Hvorfor vil du/Vil du ikke anbefale 
skolen til andre? 
 

- Fordi selvom vi har nedtur finder vi 
altid ud af det, og man for det bedste 
år i sit liv.. 

- Jeg vil Anbefale den, jeg syntes bare 
skolen er ret lille 

- Fordi at det er en god skole, til dem 
der kan lide gymnastik og et godt 
fællesskab. 

- Fordi det er en fed oplevelse at gå på 
efterskole og Højer Efterskole har 
gode linjer og lærer. 

 

 

Evalueringsarbejdet lægger til grund for et analysearbejde for at finde ud af, og sætte 

fokus på det vi kan blive bedre til. 
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