
Værdigrundlagsevaluering april 2012: 

 

1. Hver elev skriver 1 historie på alle fire farver 

2. Går sammen 3 og 3 vælger 2 historier fra alle farver 

3. 2 grupper (ca. 6 elever) går sammen og vælger 2 historier fra alle farver 

4. 2 grupper (ca. 12 elever) går sammen og vælger 2 historier fra alle farver 

5. 2 grupper (ca. 24 elever) går sammen og vælger 1 historier fra alle farver 

De fravalgte sedler samles efter hver omgang! 

De valgte historier fra femte omgang samles og læses højt for alle. 

Det blev til i alt 3 historier/udsagn efter sidste omgang, som blev taget med til 

personalemøde. Her dannede de grundlag for en videre debat om skolens værdigrundlag. 

 

Elevernes udvalgte historier: 

En negativ historie hvor du har oplevet andre eller du selv har skullet bidrage 

til fællesskabet: 

1. 

 Til opvisningerne hvis nogen glemmer deres ansvarsområder 

 Komme for sent til timerne 

 Når ting bliver stjålet 

 Når man skal stå og vente på folk til morgenløb 

2. 

 Når der bliver foreslået eller planlagt forskellige aktiviteter, og der ikke er 

opbakning om det. F.eks. Dans om aftenen, tetris-konkurrence og fælleslege, hvor 

folk ikke gider. 

3. 

 Hvis nogle har arrangeret noget for alle elever, og nogle folk så ødelægger det ved at 

kritisere det eller ikke gider deltage. 

 



En positiv historie hvor du har oplevet andre eller du selv har skullet bidrage 

til fællesskabet.: 

1. 

 Hver gang der er nogen som starter f.eks. fodbold i hallen, bidrager det til 

fællesskabet. 

 Simple ting som når vi synger med på sangene. 

 Man kan være sig selv – give plads til alle i fællesskabet. 

 Hjælper hinanden med f.eks. at lære serier, hvis man har været syg. 

2. 

 Når vi snakker om tingene, så er folk gode til at lytte. 

 Vores opvisninger er også rigtig gode til at få rystet os sammen. 

3. 

 Forskellige aktiviteter som skolen laver. F.eks. introturen, der skulle man være der, 

og for at holde det ud med det dårlige vejr osv. var man nødt til at forblive positiv og 

villig til at udvikle fællesskabet. 

 

 

En negativ historie hvor du oplever at skolen danner til respekt så eleverne 

bedre kan begå sig i samfundet.: 

1. 

 Når folk stjæler 

2. 

 Skolen sætter nogle regler, men de bliver ikke overholdt. F.eks. natterend, snyd til 

morgenløb, ikke sko til spisning. 

3. 

 Der er mange chancer. Jeg ved godt det ikke er en historie, men ude i livet er der vel 

langt færre chancer. 

 

 

 



En positiv historie hvor du oplever at skolen danner til respekt så eleverne 

bedre kan begå sig i samfundet.: 

1. 

 Man er blevet presset til at skulle nå sine grænser, f.eks. fordi man skal tale i en stor 

forsamling, at vi bliver valgt til forskellige opgaver, som at holde en tale, synge en 

sang eller tage på messe. 

 Lærerne er rigtig gode til at støtte. 

2. 

 Jeg kan rigtig godt lide at lærerne stort set altid er friske på en sjov ide, og at de altid 

er der for at hjælpe os, når vi har brug for det. 

3. 

 Jeg har lært at tage mine egne beslutninger, hvis jeg var derhjemme, ville mine 

forældre nok have været med til det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kommentarer fra personalemødet: 

En positiv/negativ historie hvor du har oplevet nogen eller selv har skullet 

bidrage til fællesskabet.: 

 Tydelig udvikling gennemskoleåret 

 Flere elever burde involveres i medborgerskab tidligere på skoleåret 

 Når elever eksempelvis står for åbning af springcenter, styrker det fællesskabet. 

 Foreningsideen næste år skulle gerne bidrage til at styrke fællesskabet 

 Introtur og skitur, når eleverne gennemfører noget hårdt og det lykkes, påvirker det 

fællesskabet positivt. 

 Der, hvor der er tid, hvor man bare er der. 

 Sange, når det virkelig rykker. 

 Der sker en masse hele tiden, som ikke nødvendigvis kan måles. Det er nu, eleverne 

er rigtig dejlige og er rykket, vi ved ikke en gang hvordan. Men at de har lært at tage 

egne beslutninger, er blevet presset til at nå deres grænser. 

En positiv/negativ historie hvor du oplever at skolen danner til respekt så 

eleverne bedre kan begå sig i samfundet.: 

 Eleverne er meget retfærdighedssøgende.  

 Ser nogen, der søger rammer.  

 Respekt for mig versus respekt for os som gruppe. 

 Mere konsekvens i de små ting vil smitte af på de store ting.  

 Hvis der straffes, skal det så være for alle småting uden skelnen? 

 Vi skal alle komme til tiden. 

 Vi skal være enige om, at for sent er for sent. God ide selv at møde tidligere. 

 

Vi skal være klare i udmeldingen 

Små ting skal rammes mere af konsekvens 

Rammer savnes – ens regler 

 

 

Konklusion: 

Vi vil videreudvikle et internt redskab for personalet - ”Rettesnor” - som skal give klar 

besked og klare rammer til personalet, så man kan hente hjælp til at håndtere de 

forskellige situationer.  


