
Værdigrundlagsevaluering 2. JUNI 2021  
 

Sammenhold 1. gruppe – Dansesalen    

Tillid  2. gruppe – Hallen    

Ærlighed  3. gruppe – OPV    

Respekt  4. gruppe – Springcenter    

 

Værdigrundlagsevaluering BB, FF, JS, MM, RE, SB, SH, TM 

 
Slagets gang: 

1. Deltagende elever opdeles i 8 grupper men en lærer og et værdiord. 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. Eleverne går sammen 2 --> 4 --> 8 --> 16 --> alle i gruppen: Eleverne snakker sig hele tiden 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) 

4. De 2 grupper som har fået samme værdiord, fremlægger deres historie for hinanden (ok at 
spørge ind til historien) 

5. Her efter snak og refleksion over i historierne i gruppen 
6. Mødes i værdi-gruppen og stemmer her om hvilke historier som skal gå videre (hver elev en 

stemme) 
7. Eftermiddagsforfriskning 
8. Alle samles i OPV og de (4+4) historier fremlægges. De skal afleveres på skrift til KH! – og vi 

optager fremlæggelsen? 
 

Elevvurdering af værdiord  

 
Sammenhold:  
 
Har været til stede:  
Opvisningen (Den første uden publikum) var med til at styrke vores sammenhold. Alle frustrationer og 
utålmodigheden gennem processen blev forløst.  
Vi kunne mærke at vi selv fik lyst til at give opbakning til hinanden og at vi fik opbakning af hinanden. 
Derudover fik vi følelsen af stolthed og glæde gennem fælleskabet.  
Vi var afhængige af hinanden. En person havde ”svært” ved dansen fordi ham der stod foran pludselig, 
ikke var der.  
  
Har manglet:  
I efteråret var der dårlig stemning. Vi havde en periode hvor det var drengene mod pigerne, vi talte 
grimt til hinanden og behandlede hinanden generelt dårligt. Nogle blev smidt ud og skolen (eleverne) 
var splittet og det tog lang tid før vi blev bragt sammen igen.  
 
  



Tillid:  
 
Har været til stede:  
Når vi tager på weekend, har vi tillid til vores roomies, ved at de passer på vores ting når vi ikke er der, 
og omvendt når de tager hjem passer vi på deres ting. Samtid har vi tillid til hinanden ved at lade vores 
skab og værelsesdør være ulåst, og når vi låner vores tøj eller ting ud til andre har vi tillid til at de ikke 
smider det væk eller ødelægger det. 
 
Har manglet: 
Der skabes mistillid når vi ikke bliver informeret nok af ledelsen om store ting der berører hele 
årgangen. Fx når folk bliver smidt ud. 
 
Ærlighed:  
 
Har været til stede:  
På trivselsdag i starten af året skulle vi stå i grupper i cirkler. Så blev der fx spurgt ”Har du nogensinde 
lavet natterend?”. og så skulle man tage et skidt frem hvis man havde gjort det. Der følte vi at der var 
ærlighed.  
 
Har manglet:  
Hvis eleverne er på den forkerte gang og siger” Jeg bor på denne gang” til en lærer.  
 
Respekt:  
 
Har været til stede:  
Situationen omkring hjemsendelsen af de fem elever til galla. Jannik viste stor respekt for gruppen der 
gerne ville sige farvel og var lidt kede af det. De fik lov til at være i situationen og give dem en ordentlig 
afsked. Samtidig var der respekt for hinandens holdninger vedrørende hjemsendelsen ved snak på 
værelserne. 
 
Har manglet:  
Der er generelt stor tillid her på skolen i forhold til at lade nøglen sidde i døren til værelset. Desværre er 
der tegn på manglende respekt for ens privatliv og ting, da der flere gange er værelser der får rodet 
værelset igennem og taget ting, slik, snacks mm. 
Generelt er det ikke så rart, pludselig at mangle noget. Det har skabt episoder, hvor nogle elever fjerner 
nøglerne. 
 

 
Udsagn fra elev: 
Vi oplever kun et værdiord STÆR – det er så svært at skille de 4 ord fra hinanden! 
 

 
Konklusion 
Evalueringen blev gennemgået på bestyrelsesmøde den 30. august 2021. Gennem debat med 
udgangspunkt i ovenstående narrative fortællinger, vurder bestyrelsen at der er god sammenhæng 
mellem skolens tilbud, dagligdag og dens værdigrundlag. 
 
 


