
Værdigrundlagsevaluering  2016  
  
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  hver  farve  (Ingen  navne  i  historierne)  
  
cirka  sådan:  
2.   Går  sammen  3  og  3  vælger  2  historier  fra  hver  farve  
3.   2  grupper  (ca.  6  elever)  går  sammen  og  vælger  2  historier  fra  hver  farve  
4.   2  grupper  (ca.  12  elever)  går  sammen  og  vælger  2  historier  fra  hver  farve  
5.   2  grupper  (ca.  24  elever)  går  sammen  og  vælger  2  historier  fra  hver  farve  
6.   hele  familien  vælger  1  historier  fra  hver  farve  
  
De  fravalgte  sedler  samles  efter  hver  omgang!  
De  valgte  historier  fra  sjette  omgang  samles  og  læses  højt  for  alle  elever.  
  
  
Historierne:  
  
Positive:  
  
1.   At  de  lade  og  giver  os  mulighed  for  at  udfolde  os  kreativt  og  aktivt  både  i  timerne  og  
i  fritiden.  

  
2.   Da  jeg  var  til  samtale  –  og  jeg  faktisk  følte  at  de  lyttede  til  hvad  jeg  sagde  og  ville  

gøre  en  forskel,  på  hvad  jeg  følte.  
  
3.   Da  en  af  lærerne  tog  nogle  af  os  i  en  rumkoger,  i  stedet  for  at  råbe  og  skælde  os  
ud,  snakkede  hun  blidt  med  os  for,  at  finde  ud  af  hvem  der  havde  gjort  hvad.  På  
den  måde  fandt  hun  bedst  ud  af  hvem  der  var  skyldig  og  derved  kom  sandheden  
frem.  

  
4.   Mange  af  lærerene  har  generelt  et  positivt  syn  på  eleverne  og  virker  interesseret  i,  

om  vi  har  det  godt.  
  
5.   Hvordan  skolen  har  tillid  til  at  vi  laver  gode  opvisninger  og  selv  kan  administrere  at  
komme  til/fra  opvisningerne  –  generelt  alt  med  opvisningerne.  

  
  
  



Negative:  
  
1.   Det  er  irriterende  at  vi  får  lærere  som  ikke  er  uddannede,  og  som  ikke  kan  finde  ud  
af  at  undervise  os  så  vi  faktisk  lærer  noget  og  får  noget  ud  af  året.  

  
2.   Da  jeg  blev  alvorlig  skadet  kom  vagt  læren  ind  og  spurgte  om  jeg  skulle  bruge  
krykkerne  og  sagde  jeg  skule  gå  til  time.  Jeg  skulle  ikke  være  blevet  jaget  til  time,  
men  på  hospitalet.  

  
3.   Når  man  ikke  gør  præcis  som  nogen  lærere  vil,  bliver  man  hverken  hørt  eller  
respekteret  –  nye  ideer  bliver  sjældent  lyttet  til.  

  
4.   En  tur  i  skoven  bliver  med  det  samme  til  en  mistanke  om  rygning,  det  vil  jeg  ikke  
ligefrem  kalde  et  hverken  optimistisk  eller  positivt  syn  på  eleverne.  

  
5.   Hvordan  skolen  håndterede  partybus-situationen,  så  det  gik  ud  over  alles  Galla,  der  
var  også  mange  ”uskyldige”  på  bussen.  

  
  
  
Personalets  evaluering:  
  
Gennemgang  af  elevudsagnene  i  grupper  med  efterfølgende  kommentarer  i  plenum.  
  
Ud  fra  personalemødet  den  11.  maj  2016  er  følgende  konkluderet:  
  
Den  undervisningsevaluering,  pædagogisk  leder  har  sat  i  gang  i  foråret  2015,  fortsættes  
for  at  øge  kvaliteten  af  undervisningen  og  læringsudbyttet. 
  
Skolens  overblik  over  skadeshåndtering  er  forbedret,  men  vi  må  konstatere,  der  stadig  er  
situationer,  hvor  elevernes  vurdering  i  forhold  til  personalets  ikke  altid  stemmer  overens.  
Øget  brug  af  akuttelefonen  kunne  afbøde  dette.  
  
I  forbindelse  med  advarsler/samtaler  vil  vi  have  endnu  mere  fokus  på  at  informere  
eleverne  om,  at  der  i  en  periode  herefter  vil  blive  holdt  mere  øje  med  deres  færden  og  
opførsel.  
  
Ud  fra  elevernes  historie  og  debatten  i  personalerådet  synes  vi,  at  skolens  værdier  
kommer  til  udtryk  i  et  optimistisk  og  positivt  syn  på  eleverne,  og  at  vi  derved  holder  fast  i  
skolens  værdigrundlag.  
  
Bestyrelsen:  
  
Bestyrelsen  har  set  og  godkendt  evalueringen  på  bestyrelsesmøde  den  7.  juni  2016.  
Bestyrelsen  konkluderer  at  skolen  lever  op  til  værdigrundlaget  ud  fra  den  evaluering  der  er  
fortaget.  


