
Værdigrundlagsevaluering  JUNI 2022  
 

Sammenhold 1. gruppe – Dansesalen    

Tillid  2. gruppe – Hallen    

Ærlighed  3. gruppe – OPV    

Respekt  4. gruppe – Springcenter    

 
 
 

Værdigrundlagsevaluering 

 
 
Slagets gang: 

1. Deltagende elever opdeles i 4 grupper med 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 de kan se værdien kommer til udtryk i handling! Og én hvor de oplever at det 
mangler! (skriv dem ned) 

4. Formiddagsforfriskning 
5. Grupperne fremlægger deres historie for hinanden (godt at spørge ind til historien) 
6. Her efter snak og refleksion over historien i gruppen – historierne rette til så de giver mest mulig 

mening. 
7. Der vælges en fra hver gruppe som skal fremlægge historien for bestyrelsen den 8. juni. De 4 

elever mødes med KH. 
 

8. Der er også et spørgeskema om undervisningsmiljø i VIGGO som eleverne skal svare på i løbet af 
formiddagen. 

 
 
 
7 elever fremlagde den. 8. juni historierne for bestyrelsen. Bestyrelsen spurgte ind historierne således at 
de blev bredt mere ud og bestyrelsen havde en god mulighed for at tage stilling om skolens værdier 
bruges i hverdagen og forstås. 
 
Konklusion: 
Det er bestyrelsens og ledelsen opfattelse at værdierne bruges i hverdagen og at eleverne får en større 
forståelse for dem gennem skoleåret. Eleverne gav udtryk for at det er bedre at have værdier en regler, 
men ikke altid nemmere. 
 
 
 
 
 
 



Elevvurdering af værdiord  

 
Sammenhold:  
 
Har været til stede: Selvom der er mange grupper rundt på skolen, viser vi et stort fællesskab når der er 
brug for det for eksempel til dm i dans opvisninger, Specto, Galla og så videre. 
 
 
Har manglet: Når der skal bruges kollektiv afstraffelse fordi Der er nogen der ikke vil tage skylden. 
 
 
Tillid:  
 
Har været til stede: Under vores opvisning, når vi transporterer redskaber, kaster folk op i luften. Og til 
trænerne, vi har tillid til at trænerne har os og at vi griber hinanden igen når vi bliver kastet op 
 
 
Har manglet: Når man føler sig nødsaget til at låse sit skab eller værelsesdør, fordi folk snupper ting fra 
andres værelser uden tilladelse. 
 
 
 
Ærlighed:  
 
Har været til stede: Ærlighed var til stede da vi under en general prøve måtte stoppe fordi det var nogen 
der havde glemt at ligge deres redskaber det rigtige sted og derfor ikke kunne fortsætte. Der var den “ 
skyldige” heldigvis hurtig til at sige “ ej undskyld det var altså mig der glemte det” og det kræver mod at 
indrømme sin fejl over for 200 mennesker. 
 
 
Har manglet: Ærlighed har manglet de mange gange hvor brandalarmen er gået, og hvor der ikke er 
nogen der har tilstået 
 
 
Respekt:  
 
Har været til stede: Respekt er til stede når vi er ude og lave opvisning. Vi hepper og respektere de 
andre hold, vi ved hvor meget man har arbejdet for ens opvisning. Det respekterer vi og hepper på fulde 
drag. Det samme gælder når der bliver holdt arrangementer internt på skolen. 
 
 
Har manglet: Respekt har ikke været til stede, når folk ikke respekterer hinandens privatrum ved fx at 
tage hinandens ting eller brase ind på et værelse og larme en masse, hvis ens roomies ligger og slapper 
af. 
 
  


