
Nærvær,	  udvikling	  og	  fællesskab	  
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Fra	  værdigrundlaget:	  
	  
Ud	  fra	  det	  Grundtvig/Koldske	  idegrundlag	  anskuer	  vi	  hvert	  eneste	  menneske	  som	  en	  dyrebar,	  
ukrænkelig	  skabning,	  som	  har	  sit	  eget	  værd,	  og	  som	  kun	  kan	  virkeliggøre	  sit	  liv	  i	  et	  fællesskab	  
med	  andre.	  På	  dette	  ståsted	  betragter	  vi	  hver	  dag	  i	  livet	  som	  en	  værdifuld	  mulighed	  for	  hvert	  
enkelt	  menneske	  til	  at	  bruge	  sit	  eget	  værd	  til	  gavn	  for	  de	  andre	  i	  fællesskabet.	  Vi	  søger	  at	  udnytte	  
denne	  mulighed	  gennem	  den	  "levende"	  og	  ligeværdige	  samtale,	  hvor	  man	  tør	  sætte	  sig	  selv	  på	  
spil,	  og	  hvor	  ingen	  på	  forhånd	  kender	  svarene.	  
	  
Den	  levende	  samtale	  skal	  medvirke	  til,	  at	  eleverne	  møder	  en	  åben	  og	  udogmatisk	  skole,	  som	  
rummer	  liv,	  kærlighed,	  oplevelser,	  engagement	  og	  glæde.	  Livsdueligheden	  søges	  opøvet	  og	  
bevidstgjort	  gennem	  de	  demokratiske	  processer,	  der	  betragtes	  som	  en	  naturlig	  del	  af	  det	  
folkelige	  arbejde.	  	  



	  
	  

Udsagn	  til	  evaluering	  
Årets	  selvevaluering	  stiller	  i	  forlængelse	  af	  dette	  skarpt	  på	  forældrenes	  og	  elevernes	  
vurdering	  af	  følgende	  udsagn,	  der	  er	  er	  kerneværdier	  for	  skolen:	  
	  

• Skolen	  vægter	  nærvær	  og	  fællesskab	  
• Alle	  kender	  alle	  godt	  
• På	  Midtfyns	  Efterskole	  snakker	  alle	  med	  alle	  
• Samtalen	  er	  en	  værdi	  
• Man	  får	  gode	  og	  fortrolige	  samtaler	  med	  de	  voksne	  
• De	  voksne	  er	  engagerede	  og	  vil	  eleverne	  
• De	  voksne	  kender	  eleverne	  rigtig	  godt	  
• De	  voksne	  møder	  eleverne	  i	  øjenhøjde	  
• De	  voksne	  skaber	  gode	  rammer	  for	  personlig	  udvikling	  
• Der	  er	  mange	  fælles	  oplevelser	  
• Eleverne	  har	  et	  godt	  fællesskab	  
• Skolen	  tager	  hensyn	  til	  elevernes	  individuelle	  behov	  
• Skolen	  behandler	  forskellige	  elever	  forskelligt,	  for	  at	  behandle	  dem	  "ens"	  eller	  

retfærdigt	  
• På	  Midtfyns	  Efterskole	  bliver	  alle	  elever	  udfordret	  på	  deres	  niveau	  

	  
	  

Undersøgelsen	  
Der	  er	  anvendt	  et	  spørgeskema,	  som	  er	  besvaret	  af	  38	  elever,	  og	  23	  forældre.	  Eksempel	  på	  
spørgemetode:	  	  
	  

	  
	  
	  
Svarmulighederne	  er	  oversat	  til	  en	  talværdi	  efter	  følgende	  system:	  



	  
I	  meget	  høj	  grad	   4	  
I	  høj	  grad	   3	  
I	  nogen	  grad	   2	  
I	  mindre	  grad	   1	  
Det	  passer	  slet	  ikke	   0	  
	  
	  
Tager	  man	  gennemsnittet	  af	  besvarelserne	  opnår	  man	  følgende	  værdier:	  
	  
Udsagn	   Middelværdi	  for	  elever	   Middelværdi	  for	  

forældre	  
Skolen	  vægter	  nærvær	  og	  fællesskab	   2,921052632	   3,208333333	  
Alle	  kender	  alle	  godt	   3,052631579	   3,083333333	  
På	  Midtfyns	  Efterskole	  snakker	  alle	  
med	  alle	  

2,578947368	   2,916666667	  

Samtalen	  er	  en	  værdi	   2,526315789	   3	  
Man	  får	  gode	  og	  fortrolige	  samtaler	  
med	  de	  voksne	  

2,894736842	   2,916666667	  

De	  voksne	  er	  engagerede	  og	  vil	  
eleverne	  

3,026315789	   3,291666667	  

De	  voksne	  kender	  eleverne	  rigtig	  
godt	  

2,947368421	   3,166666667	  

De	  voksne	  møder	  eleverne	  i	  
øjenhøjde	  

2,473684211	  
	  

3,083333333	  

De	  voksne	  skaber	  gode	  rammer	  for	  
personlig	  udvikling	  

2,789473684	   3,208333333	  

Der	  er	  mange	  fælles	  oplevelser	   3	   3,333333333	  
Eleverne	  har	  et	  godt	  fællesskab	   3,026315789	   3,041666667	  
Skolen	  tager	  hensyn	  til	  elevernes	  
individuelle	  behov	  

2,552631579	   2,958333333	  

Skolen	  behandler	  forskellige	  elever	  
forskelligt,	  for	  at	  behandle	  dem	  "ens"	  
eller	  retfærdigt	  

2,289473684	   2,458333333	  

På	  Midtfyns	  Efterskole	  bliver	  alle	  
elever	  udfordret	  på	  deres	  niveau	  

2,868421053	   2,791666667	  

Gennemsnit	  for	  besvarelser	   2,781954887	   3,032738095	  
	  
	  
Værdierne	  giver	  en	  indikation	  af,	  i	  hvor	  høj	  grad	  der	  er	  lykkes	  at	  formidle	  de	  værdier,	  der	  
tilkendegives	  i	  udsagnene.	  	  Oversættes	  talværdierne	  tilbage	  til	  svarmuligheden	  finder	  man,	  at	  
at	  hovedparten	  af	  besvarelsernes	  gennemsnit	  ligger	  mellem	  i	  nogen	  grad	  og	  i	  høj	  grad.	  
Enkelte	  ligger	  lidt	  over.	  Forældrenes	  vurderinger	  er	  generelt	  lidt	  bedre	  end	  elevernes.	  	  
	  



Elever	  og	  forældre	  har	  haft	  mulighed	  for	  at	  uddybe	  svarene	  med	  en	  kommentar.	  Disse	  
rummer	  både	  ris	  og	  ros.	  Herunder	  gengives	  et	  udpluk.	  Fremadrettet	  arbejdes	  der	  med	  alle	  
kommentarer.	  
	  
	  
Eleverne	  skriver:	  
	  
”	  Det	  super	  fedt	  at	  være	  her	  og	  fælleskabet	  her	  er	  for	  vildt”	  
	  
”	  Jeg	  syntes	  i	  kommer	  meget	  godt	  rundt	  omkring	  alle.	  Der	  bliver	  vist	  hensyn	  til	  alle	  alt.	  Alle	  
kan	  bare	  være	  sig	  selv	  og	  behøver	  ikke	  satte	  en	  maske	  på	  :-‐)	  ”	  
	  
”	  De	  voksne	  har	  det	  med	  at	  trække	  lærerkortet,	  hvis	  de	  taber	  en	  diskussion,	  så	  på	  den	  måde	  
ser	  de	  os	  ikke	  som	  ligeværdige,	  men	  i	  stedet	  som	  de	  børn,	  de	  lovede	  os	  vi	  ikke	  ville	  blive	  set	  
som.”	  
	  
	  
Forældrene	  skriver:	  
	  
”Jeg	  har	  en	  fornemmelse	  for	  at	  alle	  udsagn	  bliver	  der	  arbejdet	  med.	  Måske	  alle	  elever	  ikke	  for	  
lige	  meget	  med	  i	  rygsækken,	  af	  disse	  værdier.	  Jeg	  synes	  det	  er	  gode	  værdier,	  og	  der	  skal	  
arbejdes	  endnu	  mere	  med	  dem,	  og	  gøre	  dem	  mere	  synlige	  i	  hverdagen.”	  
	  
”	  Det	  er	  en	  klar	  fordel	  at	  antallet	  af	  elever	  ikke	  har	  været	  større,	  som	  helt	  sikkert	  har	  
medvirket	  til	  det	  tætte	  bånd,	  både	  blandt	  elever	  og	  lærerne.	  Det	  virker	  også	  som	  om	  at	  det	  
fælles	  sportslige	  grundlag,	  har	  skabt	  et	  fællesskab.	  ”	  
	  
”	  Den	  enkelte	  elev,	  skal	  følges	  mere	  tæt,	  og	  deres	  værdier	  skal	  ses,	  og	  følges	  op	  på.	  Husk	  at	  se	  
skole	  papirer	  fra	  tidligere	  skoler,	  så	  der	  følges	  op	  på	  det,	  der	  er	  med	  fra	  før.”	  
	  
	  

Det	  videre	  arbejde	  
	  
På	  baggrund	  af	  undersøgelsen	  vil	  vi	  arbejde	  videre	  med	  at	  synliggøre	  vores	  værdier	  i	  
hverdagen.	  Dette	  gøres	  gennem	  det	  daglige	  pædagogiske	  arbejde	  og	  i	  den	  måde	  vi	  
tilrettelægger	  vores	  hverdag	  på.	  Navnlig	  besvarelserne	  fra	  eleverne	  peger	  i	  retning	  af,	  at	  
skolen	  måske	  ikke	  har	  været	  fuldstændig	  skarp	  på	  sin	  kommunikation	  med	  eleverne	  omkring	  
regler	  og	  fællesskaber.	  Allerede	  i	  skoleåret	  14/15	  har	  vi	  indført	  en	  daglig	  formiddagssamling	  
med	  alle	  elever,	  samt	  et	  ugentligt	  kontaktlærermøde	  på	  45	  minutter,	  hvor	  kommunikationen	  
og	  samtalen	  om	  nærvær,	  udvikling	  og	  fællesskab	  får	  fast	  plads	  og	  ramme.	  	  
	  
 
	  
	  
	  
	  


