
Værdigrundlagsevaluering 2019 
 

Sammenhold 5 grupper – Parkour  
  (UL, JH, EJ, SET, SH) 

Tillid  5 grupper – Hallen  
  (MM, LO, SB, MR, TM) 

Ærlighed  4 grupper – Foredragssal 
  (FF, MP, BB, JS)  

Respekt  4 grupper – Springcenter  
  (MJ, LL, JB, DB) 
 
Kl. 8.00 Info til eleverne om dagen (husk computer og gå i gang med UV-miljø på Viggo) 
 Her efter område- og værelsesrengøring 
 
Kl. 10.00 Alle k.lærere mødes på lærerværelset (KH informere om processen) 
 
Kl. 10.00 Mødes i k.grupper – husk computer 

- Undervisningsmiljø 
- Selvskade 

 
kl. ca. 11.00 Værdigrundlagsevaluering  
 

1. I k.gruppen: Hvad er ”værdiordet” – snak om hvad det betyder for jer osv. 
2. Hver for sig tænker eleven over værdien – og finder en situation hvor værdien kom frem og 

ikke frem 
3. I k.gruppe – snakker sig frem til én historie hvor du kan se værdien kommer til udtryk i 

handling? Og én hvor du oplever at det mangler? (skriv dem ned) 
Alle til Frokost kl. 12.15 – 13.00 
Kl. 13.15 evalueringen forsætter 

(Hvis man ikke er klar aftales det i værdigruppen at mødes lidt senere) 
4. Hver k.gruppe fremlægger deres historie i Værdigruppen (ok at spørge ind til historien) 
5. Her efter snak og refleksion over i historierne i k.gruppe 
6. Mødes i værdi-gruppen og stemmer her om hvilke historier som skal gå videre (hver elev 

en stemme) 
7. kl. 14.30 Alle samles i hallen og valgte historier (4+4) fremlægges. De skal afleveres på 

skrift til KH! – kan vi optage fremlæggelsen? 
 
K.gruppe snak om overholdelse af regler (på værelset og natterend) 

 
 
 
 
 



Personalemøde  
kl. 15.00 i klasselokale 8  
 

1. værdigrundlag – elever/personale 
a. Vi ønsker at værdierne skal gennemsyre SGE i handling og væremåde. (KH) 

i. STÆR sådan kan du huske dem! 
b. Snak om hvad værdierne betyder og hvad du forstår ved dem. 
c. De 4+4 historier fremlægges af værdigrupperne 

i. Snak i grupper om hvorvidt historierne giver anledning til handling/ændring 
(info skrives ned og gives videre til bestyrelsen à til hjemmesiden) 

d. Hvor bruger I/du værdien – find historier – og hvor kan du/I blive bedere. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Respekt for forskelligheder på skolen. Plads til at være sig selv. 
 
Mangel på respekt når der er nogen der går op i noget specielt og folk taler dårligt om det 
og udstiller folk, fx på en storskærm. 
 
Arbejdsfrygt - sammenhold 
Vi har på årgangen en fælles ”teenage arbejdsfrygt”. Vi slagger den, når vores frivillige hjælp bliver 
efterspurgt. Når lærerne eller vores med-elever har brug for en smule hjælp, er det altid de 
samme få mennesker der melder sig. Så tanken: ”Det er der sikkert nogle andre der gør” duer ikke, 
for hvis alle 170 elever tænker det, sker der ikke noget. 
 
Situation hvor sammenholdet fandt sted .  
Vores k-lære stoppede desværre midt på året. Den aften han stoppede, samlede vores k-lærer os i 
en cirkel, hvor vi skulle holde om hinanden, han sagde, han elskede os, og at vi skulle huske at passe 
på hinanden. Hele k-gruppen og de andre elever græd resten af aftenen, men selvom alle var kede 
af det, formået eleverne alligevel at få trøstet os fra k-gruppen og hinanden. Senere på aftenen var 
jeg så ked af det, at jeg ikke kunne sove, så jeg valgte at gå ind til en fra min k-gruppe, Hjorth . 
Meningen var, at vi skulle sove, men det endte ud i, at vi begge to stortudet. Jeg valgte at skrive inde 
på vores K- gruppe Messenger gruppe, om alle var okay. Folk svarede ”jeg er så ked af det. Jeg føler, 
at mit hjerte er ved at ryge ud. Jeg kan ikke mere.”. Emil fra vores k-gruppe skrev så ”gutterne husk 
nu at vi har hinanden!”. Denne her besked var et tydeligt bevis på sammenhold, fordi jeg vidste, at 
Emil ville have min ryg, jeg vidste k-gruppen ville have hinandens rygge, og at skolen ville have vores 
og hinandens ryg. Det her er altså et eksempel på, at når man går igennem en svær periode, så 
kommer sammenholdet og redder en.  
 
Ærlighed tilstede 
Ærlighed er når man ikke gemmer sine problemer, men derimod snakker med nogen om dem. Fx 
den episode med KB hvor vi skulle skrive vores følelser ned, hvordan vi havde det udadtil og inden 
i. hvor man derefter skulle kaste papirerne rundt og man fandt ud af at man ikke var alene om de 
problemer man havde.  
 
Ærlighed ikke tilstede 
Det er ikke tilstede når man fx pjækker fra timerne, eller når man til fællesgym siger at man har en 
skade når man i virkelig ikke har en. Det viser heller ikke ærlighed når man ikke kommer til 
timerne bare fordi man ikke lige har lyst den dag. Det viser hverken ærlighed overfor læreren, sine 
venner eller sig selv. 
 

Tillid  

På Sorø Gymnastikefterskole er 1 ud af 4 af vores værdigrundlag: Tillid. 
Den måde SGE 18/19 viser tillid til hinanden på er at vi har nøgler i vores døre. 
Vi har tillid til folk ikke går ind på vores værelser uden tilladelse, at de har respekt for vores ting, 
både at de ikke tager dem, men også passer på dem når de bliver lånt ud og dernæst også tillid til 
at folk respektere vores privatliv.  



Da jeg blev bustet for at tage snus, sagde Karsten til mig at jeg skulle “stikke” mine andre venner 
som også tog snus, 
Så jeg kunne vælge mellem at bygge tillid op med Karsten med at stikke mine venner og så bryde 
mine tillid til dem. 
Eller så kan jeg vælge at holde tilliden til mine venner og risikere mit eget ophold på skolen. 
 
 
 
 
Forslag til videre arbejde med værdierne  
 

• K-gruppe case. Man bringer en case i spil i k-grupperne og taler om casen med 
udgangspunkt i værdierne. 

 
• Fokus på elever der har det dårligt, kan man bringe det i spil i k-grupperne evt. skjult i en 

case. 
 

• Skabe flere mindre fællesskaber eks. Som instateam, boden, G1, undervisning, aktiviteter 
osv. 

 
• Flere værdisnakke med eleverne i løbet af året evt. i forbindelse med værelsesbyt. – 

værelsesbyt er godt 
 

• Et bage hold i køkkenet, meld jer til at bage kage til alle de andre elever. 
 

• Tag snakken med eleverne ud fra værdierne, du skal som lærer have vores værdier med i 
baghovedet reagere på en situation eller konflikt. 

 
• Spørgsmål elever eller lærere kan stille sig selv: Har jeg været en fed en at dele efterskole 

med i dag? Hvor har du handlet efter skolens værdier i dag. Hvor har jeg bidraget til 
sammenholdet i dag. Hvor har jeg skabt tillid i dag. Har jeg været ærlig overfor mig selv i 
dag? Altså du skal være helt ærlig når du tænker over det.  
 

 
Bestyrelsen debatterede evalueringen på bestyrelsesmøde 11. juni 2019 
 
Konklusion: Vi oplever at eleverne bruger værdierne og har en forståelse for dem. Ud fra k.gruppe 
samtalerne og debatten på personalemødet kan vi konstatere at vi på nogle områder kan gøre det 
bedre. (se ovenstående forslag) 
Bestyrelsen konkludere ud fra ovenstående at skolen bruger værdierne og at det er tydeligt at 
værdigrundlaget har en værdi for skolen. 
 
 
 
 


