
Værdigrundlagsevaluering 25. april 2014 
 
Eleverne fik introduktion til værdigrundlaget og evalueringsprocessen. 
 
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. Eleverne blev delt i familiegrupperne 

2. Hver elev skriv: 

a. En negativ historie eller oplevelse i forbindelse med intellektuel viden og 
kunnen. (fokus på faglighed). 

b. En positiv historie eller oplevelse i forbindelse med intellektuel viden og 
kunnen. (fokus på faglighed) 

c. En negativ historie eller oplevelse i forbindelse med kropslig udfoldelse. 
(fokus på bevægelse) 

d. En positiv historie eller oplevelse i forbindelse med kropslig udfoldelse. 
(fokus på bevægelse) 
 

3. Eleverne gik herefter sammen 3 og 3 valgte 2 historier fra hver kategori. 

4. Herefter gik 2 grupper (ca. 6 elever) sammen og valgte 2 historier fra hver kategori. 

5. Herefter gik 2 grupper (ca. 12 elever) sammen og valgte 2 historier fra hver kategori. 

6. Til sidst var hele familien samlet og valgte 1 historier fra hver kategori. 

De fravalgte sedler blev samlet efter hver omgang! 

De valgte historier fra sidste omgang samles og læses højt for alle 

 
Her er de 4x4 historier som blev valgt: 
 
En negativ historie eller oplevelse i forbindelse med intellektuel viden og kunnen. (fokus 
på faglighed). 
 



• Jeg har mange problemer med grammatik i dansk og har derfor spurgt min lærer 
om noget individuelt grammatik som jeg kunne øve mig med, det spurgte jeg om i 
starten af året og har stadig ikke fået noget, det er dårligt nu når vi har eksamener 
lige om hjørnet, det gør mig trist og stressende. 

• Jeg havde forventet mere disciplin i de forskellige timer, jeg synes generet at 
timerne er for useriøse, folk snakker så andre ikke kan koncentrere sig – får mange 
chancer med for sent afleverede opgaver 

• Jeg føler, at jeg ikke bliver presset fagligt ligesom i min gamle klasse. Især i 
matematik og engelsktimerne kan jeg dovne en hel time, uden at læreren sætter mig 
eller flere i gang. Det er som om, at mange af lærerne ikke prioriterer undervisning 
af kvalitet. Jeg synes ikke undervisningen i engelsk er særlig spændende, da vi ikke 
graver dybt nok ned i de forskellige emner, men i stedet springer vi for meget rundt. 

• Det faglige er generelt slet ikke sat i fokus, og lærerne er ikke nok engageret i de 
stærke faglige elever. Man kan godt mærke at efterskolen har fokus på gymnastik. 
Et eksempel er i matematik hvor der er nogle lærere der ikke er uddannet, og det 
gør at man har mere styr på det end dem, og dermed ikke lærer noget. 

 
En positiv historie eller oplevelse i forbindelse med intellektuel viden og kunnen. (fokus på 
faglighed) 
 

• Jeg har fået meget ud af at det var niveau opdelt. Det har været dejligt at være på 
hold med nogle som er på samme niveau som mig selv, og ikke bare ens bedste 
venner. 

• Synes det er rigtig godt at lave noget faglighed mellem klaserne og også nå læreren 
planlægger noget aktivt til timerne, fx en lille leg inden vi begynder timen. 

• Jeg føler jeg kan sige flere ting i engelsk timerne da vi er niveau inddelt. 
• Er rigtig glad for at undervisningen er niveau delt. Her nede er jeg kommet på et 

engelsk hold efter mit niveau, og derfor har jeg oplevet positive ting. Jeg er blevet 
bedre til engelsk, og jeg er blevet tryk ved faget. Da vi havde været til terminsprøve 
var det gået rigtig godt og der fik jeg muligheden af min lærer om at rykke et niveau 
op, men det var helt op mig selv. Jeg valgt så at blive fordi min lærer er god og har 
hjulpet mig i engelsk, jeg føler mig tryk i timerne. 

 
En negativ historie eller oplevelse i forbindelse med kropslig udfoldelse. (fokus på 
bevægelse) 
 

• Jeg synes det er for dårligt at der skal være så meget forskels behandling, angående 
hvem der står forrest eller hvem der skal have mest opmærksomhed til spring og 
fællesgymnastik. 

• Det kunne fx være at pigegymnastik altid er dans, der er mange piger som godt ville 
springe lige som drengene. Synes det er blevet for kedeligt at øve de samme serier 
igen og igen. Mere variation i det hele taget både drenge og piger. Der skal ikke 
gøres forskel på gode og ”dårlige”. 



• Alle lærerne glemmer resten af springerne, de fokusere mest på de ”bedste” og der 
er særbehandling til nogle elever. 

• Min skulder gik af led i januar måned. Det betød at jeg sad ude hele gymnastikugen 
og at jeg ikke er med i vores parkourstykke. Parkour er den største grund til at jeg 
går på skolen, jeg er stadig ikke med, selv om jeg ikke er skadet mere. 

 
 
En positiv historie eller oplevelse i forbindelse med kropslig udfoldelse. (fokus på 
bevægelse) 
 

• Valgfag – så man selv kan vælge aktiviteter, f.eks. adventure hvor vi er få på holdet 
hvor alle har lyst (mountainbike). Teknik og bevægelse, hvor læreren er kreativ med 
koreografier og redskaber. Generelt lærere som gider at rykke en kropsligt. 

• At lærerne kan gøre opvarmningen til noget man virkelig har lyst til at give sig fuldt 
ud, ved f.eks. at lave konkurrencer ud af det. 

• SGE har en masse fag + valgfag som giver mulighed for at udvikle teknik, spring og 
rytme, det giver rigtig stor fremgang i dine færdigheder. 

• Foreningsugen !! 
 
 
På personalemøde samme dag blev de 16 historier gennemgået, kommenteret og 
debatteret i grupper, herefter blev følgende konklusion lavet af referenten og forstander. 
 
Fokus på bevægelse: 

Vi skal holde fast i det store valgfagsudbud inden for vores styrkeområder, således at 
eleverne har mulighed for at udvikle sig og vise fremgang. Samtidig skal vi være mere 
opmærksom på, at eleverne ikke oplever forskelsbehandling i undervisningen, og at alle får 
lige muligheder for kropslig udfoldelse. Når eleverne ind imellem oplever gentagelser i 
gymnastikken, opvejes det af vores store og varierede udbud af valgfag. Lærerne skal også 
fremover lægge vægt på legen i undervisningen. 

Fokus på faglighed: 

I forlængelse af fagligt mere krævende elever vil vi fortsat have fokus på at udvikle 
fagligheden blandt andet gennem vores teamsamarbejde. Derudover skal vi stille større 
krav til den enkelte elev og gennem større vægt på disciplin øge elevernes udbytte af 
timerne. Vi fastholder niveaudelingen, også fordi eleverne har mange positive oplevelser 
gennem denne deling.  

 
 
På bestyrelsesmøde den 22. maj 2014 blev processen og konklusionen fremlagt for 
bestyrelsen, der var enighed om at skolen lever op til værdigrundlaget, og stadig har noget 
at stræbe efter. 


