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Stk. 4. Sorø Gymnastikefterskole er en grundtvigsk 
efterskole, der bygger på respekt for intellektuel, kropslig 
og kreativ udfoldelse med gymnastik/idræt som 
grundstamme. Sorø Gymnastikefterskoles værdier kommer 
til udtryk i et optimistisk og positivt syn på eleverne, tillid 
til deres evner og vilje til at skabe og tage ansvar for 
deres eget liv og til at bidrage til fællesskabet. Sorø 
Gymnastikefterskole bygger på det levende ord, 
fortællingen, grundig og alsidig oplysning, refleksion samt 
praktisk og intellektuel viden og kunnen. Undervisningen 
bygger på levende vekselvirkning mellem elever og 
undervisere i engageret samspil. Skolen danner til 
tillid, respekt, konsekvens og eleverne ruster sig til at begå 
sig i et samfund under forandring. 
  

1. Hver.elev.skriver.1.historie.på.alle.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.
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En negativ historie hvor du ikke oplever elever og undervisere i engageret samspil. 

1. Situationen hvor en elev kalder en lærer for bøsse 

2. Hvis en lærer særbehandler/favorisere nogle elever (godt/dårligt). Når en lærer 
udpeger en enkel elevs fejl offentligt. Når læreren viser mistillid (da 10 elever røg ud). 
Når læreren ikke tager lærerrollen. 

3. Antirygedage hvor jeg blev tilbageholdt i 5 timer på en falsk anklage, kun for at smide 
mine venner ud. 

4. En morgen da vi lavede ”vuf-leg”, var der virkelig mange der var uengageret. Det var 
ret nederen, og det sker ret tit i timerne bla. gymnastiktimerne. 

En positiv historie hvor du oplever elever og undervisere i engageret samspil. 

1. Der var en springtime, hvor en lærer stod ved trampolinen, han var så god til at hjælpe 
eleverne med deres spring. Han var meget positiv og hans indstilling smittede af på 
eleverne og deres spring blev rigtig gode og der var mange der lærte nye spring. 
Stemningen spredte sig i hele centret så det blev en dejlig springtime. 

2. Hvor vi virkelig kan er når vi optræder (gymnastikopvisning), der er fællesskab, smil og 
grin. Selv om vi mangler mange kan lærerne stadig få os igennem det.  

3. I gymnastiktimen hvor undervisningen gik glidende og der var høj disciplin.  

4. Spring time hvor alle stort set prøvede at lære et nyt spring, og det lykkedes. (Tak for 
en god time til læreren) 

En positiv historie hvor du oplever at det at skulle tage ansvar lykkedes. 

1. Til foreningensugen hvor eleverne meldte sig på til at være træner for et hold. 

2. Hver gang der har været ”fritime” i fodbold valgfag har eleverne slev taget ansvar og 
selv kunne stå for timen. 

3. Da 2 piger gjorde rent på toilettet der var oversvømmet af lort. 

4. Når der en der hjælper eller tager en ekstra rengøring om morgenen. 

En negativ historie hvor du oplever at det at skulle tage ansvar ikke lykkedes. 

1. Når nogen synes det kunne være sjovt at lave hærværk på skolen, men ikke tager 
ansvar og konsekvenserne bagefter. Det fører til den misforståelse at eleverne tror at 
det er lærerne og skolens ansvar at vi får et godt fællesskab, men det er folk selv der 
skal gøre en indsats for vores fælleskab. 

2. Når lærerne ”retter” på vores opførsel for at forbedre vores fællesskab og skolen, så er 
der nogen elever der ikke lytter og bagefter klager over skolen og lærerne osv. 

3. En person placerede et æble i wc´et, det resulterede i oversvømmelse af lort, herefter 
blev der ikke tage ansvar af personen. 

4. Drenge/pigedag hvor bussen manglede overblik og vejledte ikke godt nok. En med en 
punkteret cykel måtte vente i 3 timer på bussen. 

 



Værdigrundlagsevaluering.maj.2013.
På personalemøde den 25. april 2013 blev elevernes historier debatteret og kommenteret, og 
konklusionen var at:  

• vi skal være mere klare og ens i forhold til vores udmeldinger og regler, der arbejdes 
på nye procedure omkring sygdom, natterend, pjæk osv. så vi bliver mere skarpe på 
hvordan vi handler. 

• vi skal gennem vores kommende andenårselever føre de gode ting videre fra årgang til 
årgang. Der holdes møder med dem, stilles opgaver og krav. 

• Vi skal være bedre til at hjælpe eleverne med deres ansvar, vi skal gennem handling 
vise eleverne hvordan de skal opføre sig. 

På bestyrelsesmøde den 3. juni 2013 blev processen gennemgået, kommenteret og godkendt. 


