
 
 

 

Evaluering af det samlede undervisningsmiljø 

 

ØU er en meget værdibaseret efterskole med frihed under ansvar. Der er få regler men selvfølgelig derved 

også en forventning om at eleverne tager ansvar for sig selv og andre. Alle elever og deres familier kommer 

før indmeldelse til en samtale hvor vores tillidsbaserede værdier og regler gennemgås. 

Langt de fleste elever er sikkert derfor forstående overfor reglerne og samtidig synes at reglerne er 

rimelige. 

På en efterskole arbejdes der med udviklingen af elevernes kompetencer. Næsten alle har fået udviklet de 

faglige kompetencer i skoleåret. Dog synes 8% ikke at have udviklet de faglige kompetencer så meget. 

I undersøgelsen viser det sig også at det faglige niveau i overvejende grad har passet for de fleste. 

Fokus på den faglige udvikling har dog ifølge undersøgelsen ikke haft stor vægt for en betydelig del af 

eleverne i forhold til forventninger for skoleåret.  

 

I forhold til den faglige undervisning har en stor del af eleverne følt sig inddraget i hvilke emner der blev 

undervist i. Et stort flertal mener desuden, at undervisningen generelt har været spændende eller 

nogenlunde spændende. 

Lektier har været passende for langt de fleste mens meget få synes der har været for mange lektier. Ingen 

synes der var for få lektier. 

 

For de elever der har brug for ekstra hjælp, har faglig café været en mulighed.  1/3 har benyttet sig at 

tilbuddet og de fleste synes det har været en god hjælp. En mindre gruppe elever kunne godt have brugt 

yderligere hjælp til den boglige undervisning. 

 

På en efterskole er noget af det vigtigste at få opbygget et stærkt og rummeligt fællesskab. I den 

sammenhæng føler de fleste at de har bidraget positivt til fællesskabet. En stor del har endda ment at de 

har bidraget meget eller rigtig meget til fællesskabet. 

Dette afspejler sig i modet til at være sig selv. 95% har følt at de kunne vise hvem de virkelig er. En 

baggrund for dette kan være at eleverne har været rigtig gode til at tage hensyn til hinanden. 

 

Langt de fleste har også haft forståelse for personalets beslutninger. De fleste siger da også at de generelt 

har overholdt skolens regler. 

 

Eleverne har desuden været gode til at snakke med hinanden om det svære, men også været gode til at 

inddrage kontaktlæreren i de problemer der måtte opstå. I det hele taget har der været en rigtig god 

relation til personalet. 

 

Generelt har 19/20 holdet haft et rigtigt godt efterskoleophold. 

 

 


