
Værdigrundlagsevaluering 2018 
 

 
Forløbet med eleverne  
 
Kl. 10.35 Værdigrundlag i k.gruppen 
Kl. 12.00 frokost – alle  
Kl. 13.30 Værdigrundlag i familierne – udvælgelse af historier 
 Hansen – Foredragssalen 
 Jensen – Spisesalen 
 Nielsen – Parkour 
 Olsen – Hallen 
 Svendsen - Springcentret 
Kl. 14.15 Undervisningsmiljø – eleverne logger på Viggo og udfylder formularen. 
 Herefter rangerer/prioriterer eleverne værdihistorierne – de vil i Viggo modtage en 

besked med et link (linket kommer først når alle familier har skrevet historierne ind). 
Kl. 15.00 Fælles afslutning i hallen 
 
SGEs Vedtægter §1 stk. 4 (værdigrundlag) 
Sorø Gymnastikefterskole er en grundtvigsk efterskole der bygger på værdierne: Ærlighed, respekt, 
tillid og sammenhold. 
 

1. Hver k.lærer snakker med sin k.gruppe om de 4 værdi-ord 
• Hvert ord ”smides” enkelvis på bordet 

o Hvad er ærlighed for dig/jer? 
o Hvor oplever du/I ærlighed på SGE? 
o Hvor oplever du/I at det har manglet på SGE? 

 
2. Hver k.gruppe formulerer/udvælger en positiv og negativ historie om hvert ord. 

 
3. Familierne mødes og debattere historierne og vælger/danner, en positiv og negativ 

historie om hvert ord, som skrives ned/ind i et fælles spørgeark i teams.  
 
En lærer fra hver familie åbner linket og udfylder med familiens historier. 
 

4. Når alle historier er skrevet ind sendes formularen (det klare KH) til eleverne, som 
så prioriterer dem fra 1-5 i forhold til hvilken historie de vægter mest. 

 
 
 
 

Historierne som eleverne kom med! 
1. Ranger de positive historier om ærlighed, så 1 er den historie du lægger mest vægt på. 

1. Hvis en anden får skylden for en ting man selv har gjort, og indrømmer det til personen.  
2. Da en elev fik tændt brandalarmen i den første uge og gik op til Karsten og fortalte ærligt, at det var 

ham som havde fået gjort det. 
3. Der er en grundlæggende følelse af ærlighed på SGE. Der er tid og plads. F.eks når en elev fortæller k-

gruppen om egne udfordringer og beder om hjælp. 
4. Når man tør indrømme sine fejl, f.eks. når man har åbnet brandskabet 



5. I første uge da brandalarmen blev startet, og det ikke var en øvelse. Meldte den ansvarlige sig og sagde 
det var ham der havde startet alarmen. 

 
2. Ranger de historier hvor ærlighed manglede, så 1 er den historie du lægger mest vægt 
på. 

1. Man stjæler fra andre, uden at indrømme det  
2. Rygter generelt, især, når man ikke er ærlig og går direkte til personen, så man har en ærlig chance for 

at ændre tingene, samt beskyldninger for at stjæle. Pludselig er sandheden langt væk. 
3. Manglende information når elever bliver smidt ud eller stopper. 
4. Det er uærligt, at man ikke står frem og indrømmer, at man f.eks. har lagt en lort i badet og den 

efterfølgende håndtering af sagen. 
5. Mangel på gennemsigtighed og information om at en elev stopper/er stoppet fra ledelsens/lærernes 

side. 
 
3. Ranger de positive historier om respekt, så 1 er den historie du lægger mest vægt på. 

1. Da der var helt ro i spisesalen, da der blev givet besked om ulykken på Stevns 
2. Da en elev fortalte sin historie omkring at være blevet mobbet og alle var respektfulde i øjeblikket og 

lige så i den efterfølgende tid. 
3. Når man oplever rummelighed fra lærerne, når man har nogle udfordringer. Det er ok at have en dårlig 

dag. 
4. Folk på SGE er gode til at være respektfulde, når det kræves - f.eks. med ulykken på Stevns.  
5. Gensidig respekt mellem lærere og elever – lærerne taler ikke ned til eleverne. 

 
4. Ranger de historier hvor respekt manglede, så 1 er den historie du lægger mest vægt på. 

1. Mangel på respekt ik at kunne rydde op efter sig selv 
2. det er respektløst, når folk kommer for sent og man skal vente på hinanden til f.eks. morgenløb. 
3. Manglende respekt blandt eleverne for hinandens personlige ejendele og privatliv, som efterfølgende 

ikke bliver taget op af personalet. 
4. Der er mangel på respekt overfor både andre elever og lærere, når man bliver bedt om at tie stille, men 

ikke gør det.  
5. Mangel på respekt for hinandens nattesøvn. (brandalarm, banke på hinandens døre) 

5. Ranger de positive historier om tillid, så 1 er den historie du lægger mest vægt på. 
1. Når man kan snakke med sine tætteste venner om personlige ting og hold på dem, skabes tillid.  
2. At nøglerne sidder i vores døre er et udtryk for at vi stoler på, at folk ikke går ind og stjæler på 

værelserne 
3. At vi ikke behøver at låse vores døre 
4. At vi viser hinanden tillid ved at lade døren stå åben, og stoler på, at folk ikke kommer ind og tager vores 

ting 
5. Vi har tillid til at vi ikke stjæler eller går ind på hinandens værelser, selvom nøglen sidder i døren. 

 
6. Ranger de historier hvor tillid manglede, så 1 er den historie du lægger mest vægt på. 

1. At man tager hinandens ting når vi har tillid til hinanden 
2. Tyveri 
3. At man ikke kan have ulåste døre og skabe uden der bliver taget noget. 
4. Hvis en elev har brudt en (eller flere) regler i starten af skoleåret, så kan eleven blive beskyldt senere 

hen (man kommer i bad standing) 
5. Pas på hvad du fortæller andre, hele skolen ved det dagen efter.  

 
7. Ranger de positive historier om sammenhold, så 1 er den historie du lægger mest vægt 
på. 

1. SOGOE, K-gruppe-trøjen blev til og når vi synger sammen 



2. OPVISNINGERNE og turene ud af huset 
3. at der er rigtig mange situationer på sammenhold i k-grupperne 
4. Vi oplever et stærkt sammenhold, når alle deltager i opvisningerne og vi løfter i flok 
5. Når nogle kommer til skade, og alle venner eller ej kommer hen og hjælper. Hvis man er ked af det, er 

alle klar til at give en hånd.  
 
8. Ranger de historier hvor sammenhold manglede, så 1 er den historie du lægger mest 
vægt på. 

1. Der bliver dannet grupper, og hvis en fra gruppe en sur på en person – bliver hele gruppe automatisk sur 
på samme person.  

2. Når folk skrider fra fælles opgaver og lader andre i stikken, så som redskabsslæb. 
3. Når grupperinger opstår og man ikke føler sig velkommen. F.eks når en mindre grupper laver deres eget 

kampråb og hopper ind alle andre, der har fokus på den store gruppes sammenhold og kampråb. 
4. Vi oplever at sammenholdet bliver ødelagt, når folk melder sig ud (faker en skade, ikke slæber redskaber 

eller ikke deltager på anden måde) 
5. Sammenholdet påvirkes når folk stopper/bliver smidt ud. 

 
 
Elevernes prioritering af historierne. 
 





 
 
 
 
Personalemøde kl. 16.00-21.00 
 
Personalet debatterer ud fra historierne og elevernes prioritering om vi er gode nok til at 
bruge/bygge skolen på værdierne, hvor kan vi gøre det bedre. Konklusionen sendes videre til 
bestyrelsen. 
 
 
Forslag efter snak i grupper omkring værdigrundlag 
 
Lærer gr. 1: 

• Forslag til natterend lav en ide hat med konsekvenser/opgaver i forbindelse med 
Natterend.  

• Positive oplevelser når eleverne er samlet, mere af det. At give eleverne lov til at sige ting 
til hinanden eleverne kunne holde møde evt. Samtidigt med lærermøde. 

 
Lærer gr. 2:  

• Vi skal hjælpe til at få snakket omkring respekt, det er vigtigt med samlinger hvor vi kan 
snakke og hjælpe dem med at skabe et rum hvor de kan tale. At inddrage eleverne i case 
arbejde. Generelt skal eleverne mere på banen. 

• Eleverne skal informeres omkring en hjemsendelse, eller information om at vi ikke må sige 
noget.  

• Vi skal italesætte sammenholdet på skolen i andre situationer end når vi er sammen i 
gymnastik, sang. Nævn sammenholdet i forhold til spisning, køkken, rengøring, på linjerne, 
på gangene generelt mere i de daglige ting vi laver.  



 
Praktisk gruppen: 

• Smiley ordning på områderengøring 
 
Køkken gruppen: 

• Brandalarmen larmer ikke i køkkenet, kunne det koordineres så den larmer på hele skolen.  
• Køkkenet mangler info om elever der stopper.  
• Mangler respekt i spisesalen under beskeder og info om mad. Respekt i forhold til hvornår 

man ankommer til spisning.  
 
Administrations gruppen: 

• Info til elever omkring afbrudt samarbejde i forhold til elevens afbrudt ophold.  
 
 
 
 
Konklusion  
 
Værdigrundlaget er meget nyt, og personalet har ikke arbejdet med det så længe. 
Eleverne kom fortrinsvis med historier som tog udgangspunkt i elevgruppen internt. 
Det forventes at vi arbejder mere med værdierne i opstartsdagene og generelt gennem det 
kommende skoleår. 
 
Der var en god debat i personalegruppen og der fremkom flere forslag til hvor vi som personale 
kunne fremme værdierne. Flere af disse forslag vil i det nye år blive sat i søen.   
 
Bestyrelsen 
 
Bestyrelsen gennemgik evalueringen på bestyrelsesmøde den 12. juni 2018 


