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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 skrev: 

a. En negativ historie eller oplevelse i forbindelse med at tage ansvar. 
b. En positiv historie eller oplevelse i forbindelse med at tage ansvar. 
c. En negativ historie eller oplevelse i forbindelse med at blive vist tillid. 
d. En positiv historie eller oplevelse i forbindelse med at blive vist tillid. 

 
 

3. Eleverne gik herefter sammen 3 og 3 i familiegrupperne og 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! Som afslutning med eleverne blev de 16 
udsagn fra den sidste runde læst højt for den samlede elevflok, hvor de havde mulighed for 
at spørge ind, uddybe eller kommentere på hinandens historier. 

 
 
 
 
 
  



Her er de 4x4 historier som blev valgt: 
 
En positiv historie eller oplevelse i forbindelse med at blive vist tillid: 
 

- Blev sendt i Netto med en andens hævekort og kode. 
- Når man griber hinanden til drengekast. 
- Der var en weekend, hvor vi ikke var så mange. Så lærerne, der var der, havde nok 

tillid til os, til at vi ikke havde nogen sengetid, hvis der bare var ro kl. 24, så de, der 
ville sove kunne sove. 

- Når Vibeke om morgenen tjekker vores værelser selv om vi ikke er færdige, men hun 
tror, at vi gør det. 

 
En negativ historie eller oplevelse i forbindelse med at blive vist tillid: 
 

- Man kan ikke gå en tur, især om aftenen, uden at blive mistænkt for rygning. 
- Mig og min roomie har været vidne til værelsesproblemer hos andre, og flere gange 

har lærerne lovet os, at de ville tage sig af det, men det har de bare ikke gjort. 
- Når bare en person har gjort en fejl, straffer I alle ved fx at fjerne vores forfriskning. 

Det er ikke bare vores skole, det er vores hjem. Eller når vi elever har skader, tror I 
ikke på os. I sætter os i en boks som nogle, der ikke gider at deltage. 

- Når vi ikke må gå på toilettet om natten, uden at blive mistænkt for natterend. 
 
En positiv historie eller oplevelse om at tage ansvar: 
 

- Lærerne gjorde ikke en skid med vores problem på værelset, så vi løste det selv. 
- Folk meldte sig selv, når de havde gjort noget dumt. 
- At alle skulle skaffe en gallapartner. 
- Når vi har skullet lave opvisninger, der synes jeg, at lærerne har taget ansvar for os 

og selve showet. 
 
En negativ historie eller oplevelse om at tage ansvar: 
 

- Når jeg har set en blive mobbet. Tonen fra lærer til elev skal blive bedre. Begge veje. 
Også elever skal huske tonen. 

- Vi elever tager ikke ansvar, når vi roder/ødelægger ting/sviner, men nogle af jer 
lærere er dårlige til at tage ansvar i forhold til linjerne. Det er også ansvarsløst, når I 
fx fjerner vores forfriskning. Vi lærer ingenting af det, og det er forkert. 

- De voksnes håndtering af problemer. De bruger nedladende metoder ved at køre 
psykisk på eleverne. Får dem til at føle sig som dårlige mennesker, hvorefter 
eleverne giver efter pga. skyldfølelse. De voksne skulle tage mere ansvar = 
mislykket. 

- Når nogen er nødt til at tage skraldet, fordi andre har lavet lort i det og ikke har 
nosser til at tage skraldet. 



 
På et personalemøde efterfølgende blev de 16 narrativer debatteret i grupper på tværs af 
faggrupperne. I fælles plenum blev der samlet op på forskellige udsagn og essensen 
uddrages her: 
 
Fremadrettet blev der på baggrund af fælles refleksion over elevevalueringen udpeget tre 
fokusområder, der vil blive arbejdet videre med. Følgende fokusområder blev valgt: 
 

1. Kontaktgruppefunktionen – indhold og rolle 
2. Værelsesproblematikker – hvordan hjælper vi eleverne med at løse evt. konflikter 

på værelserne 
3. Kommunikationen i huset – lærer/elev, medarbejdere imellem 


