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Evaluering af efterskoleåret 21-22 
Ved skoleårets afslutning i juni 22 er der gennemført at spørgeundersøgelse 
blandt eleverne med fokus på undervisningen, undervisningsmiljøet, trivsel og 
elevernes generelle oplevelse af efterskoleåret 

Nedenfor kan resultaterne af undersøgelsen ses. 

Handleplan 

På baggrund af nedenstående resultater, har hvert klasseteam fået de enkelte 
klassers resultater til gennemsyn og behandling. 

Der vil i skoleåret 22-23 være fokus på at styrke elevernes deltagelse i 
undervisningen. Det gælder særligt elevernes fremmøde, hvor vi vil gøre en større 
aktiv indsats for at eleverne ikke har højt fravær. 

Derudover vil der være større fokus på mobilfri undervisningstid, så fokus i 
undervisningen styrkes. Til skoleåret 22-23 er der lavet en fælles mobilpolitik med 
titlen MOBILFRI FÆLLESTID, hvor det indskærpes hvornår eleverne må bruge 
deres mobiler. 

Den generelle tilfredshed med undervisningen i alle klasse fremhæves af 
klasseteamsene.  

Der er ikke specifikt noget som i evalueringen kalder på store forandringer i den 
undervisningspraksis der foregår. 

Fokuspunkterne i klasserne vil fortsat være at opfylde de faglige krav fagmålene 
stiller, men også sikre at trivslen og deltagelse er i højsædet i de enkelte klasser. 

 

For linjefag og valgfag fortsættes arbejdet med at sikre kvaliteten og det brede 
udbud. Eleverne fremhæver tilfredshed med linje- og valgfag. 

 

I skoleåret 21-22 deltog skolen i trivselsprojektet Me&We. De erfaringer tages med 
ind i skoleåret 22-23, så vi fortsat har fokus på trivsel blandt eleverne, så den 
tilfredshed eleverne udtrykker for det generelle efterskoleophold og deres trivsel 
fortsat sikres. Fokus er fortsat på accept af hinandens forskelligheder og 
oplevelsen af tryghed. 

 

19. august 2022 
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OM LINJEFAG 
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OM TRIVSEL OG PERSONLIG UDVIKLING 
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OM SKOLEN 
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GENERELLE SPØRGSMÅL 

 

 


