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Frihed under ansvar er en vigtig grundlæggende værdi på Østhimmerlands Ungdomsskole. 
Værdien tager udgangspunkt i en stor tillid til at eleverne kan håndtere og tage ansvar for den 
frihed de tilbydes.

Der sker meget med ungdomskulturen i dag og bl. a. Corona har udfordret frihed men også 
påvirket de unge socialt.

Hvordan opleves elevernes håndtering af Frihed under ansvar i dag?


Derfor stillede vi følgende spørgsmål og hypoteser. 
Er der for få regler?

-Er pointen med Frihed under ansvar forstået af elever?

-Mangler der konsekvens eller redskaber til at håndtere uhensigtsmæssig opførsel?

-Der kan være risiko for at falde uden for fællesskabet, hvis man ikke formår at leve op til de 
unges egne normer?

-Er der brug for at eleverne forstår, at frihed under ansvar er et privilegie og ikke en ret.

-Der er et ønske om at lære eleverne at bruge deres sunde fornuft og at opføre sig ordentligt? 
Måske at blive eksplicitte om forventninger til hinanden.


De største udfordringer ved eksekvering af ”Frihed under ansvar”: 

1. Eleverne har svært ved at tage ansvar og at leve op til de uklare forventninger og normer. Det 
forpligtende fællesskab er åbent for tolkning.


2. Ingen sengetid betyder ofte, at eleverne får for lidt nattesøvn.

3. Eleverne har vanskeligt ved forvaltning af egen fysiske og mentale sundhed

4. Megen sygemelding og pjæk

5. I starten af skoleåret mangler eleverne tillid til lærerne

6. Lærerne kan være magtesløse i håndteringen af udfordringer

7. Eleverne har ikke klare mål og mangler derfor motivation


Hvad er de største styrker ved ”Frihed under ansvar”: 

1. Der skabes et stærkt fællesskab og gode relationer - både mellem elever men og mellem 
personale og elever.


2. Processen giver et attraktivt ”slutprodukt” (Eleverne opnår en stor grad af selvstændighed).

3. Eleverne har plads til at være sig selv. Der er plads til ærlighed og til at fejle.

4. Det hele menneske bliver set og værdsat.

5. Der er rum til at skabe og at være kreativ.

6. Åbenhed for elev-input. Skolen medskaber af eleverne.

7. Forstanders tillid til lærerne.

8. Elever tager stort socialt ansvar.


Forslag til nye værktøjer:


-Skabelse af livsplaner

-Rammer for sengetid og sygefravær

-Eksplicitering og involvering

-Årgangen skaber egne rammer


Skabe livsplaner 
Forslag: Via skabelse af livsplaner/livstræ/visioner øges elevens refleksioner over egne handlinger 
og muligheder for egenkontrol og ansvarstagen. Tiltaget er tiltænkt i starten af skoleåret eller som 
en del af introforløbet. Det handler om at skabe livsduelighed via den positive livsfortælling.

Formået er at øge motivationen ved tidligt at sætte tanker i gang om egne mål og drømme for 
efterskoleåret.

Eleverne kan via forskellige metoder og redskaber reflektere over spørgsmål som:




-Hvem er jeg?

-Hvordan vil jeg gerne være som menneske?

-Hvad vil jeg have ud af efterskolelivet?

-Hvordan får jeg det mest optimale efterskoleår?


Redskaber til arbejdet:

-”De fire hjørner” –dilemmaleg.

-Styrkekort

-Føre dagbog

-Vertellis(i stil med s, p eller k)

-Den gode søvn

-De gode vaner

-Nodging


Rammer for sengetid og sygefravær 
Til håndtering af udfordringerne vedr. sengetid og sygefravær foreslås en kombination af regler og 
af yderligere styrkelse af fællesskabsfølelsen med understøttelse af det forpligtende fællesskab.

Det foreslås konkret:


-Regelforslag: sengetid kl. 23.00 (baseret på ny viden og forskning).

-For lidt nattesøvn leder til sygemeldinger. Indførelse af en konsekvens på dette punkt. 
Eksempelvis:

-Indførsel af et ”sygeafsnit” til nedbringelse af sygemeldinger.

-Fraværsregistrering med eventuelle konsekvenser såsom kontakt af forældre

-Samtaler om forventninger vedr. sygemeldinger

-Genindførsel af natterunder.

-Ændre på rækkefølgen af fagene, så de attraktive linjefag er om morgenen og faglige fag om 
eftermiddagen.

-Motivation til at håndtere frihed under ansvar skal være, at man så er en del af fællesskabet. Det 
er attraktivt at ”være med”. Hvis man har fravær, skal man føle, at man mangler i klassen.

Eleverne skal mærke, at det har en positiv betydning, når de møder op. De er til at stole på.

-Værktøj: Læringsmakker e. lign. til understøttelse af det forpligtende fællesskab –man har en 
plads og et ansvar.

-Flere sociale ryste-sammen-aktiviteter.


Eksplicitering og involvering 
Til håndtering af diverse udfordringer foreslås en mere eksplicit og afklarende tilgang til emner 
som normer, forventninger og ansvar. Derudover foreslås det, at eleverne involveres i at finde 
løsningerne.

-Eksplicit afklaring af normer kan give en større fælles forståelse af skolens vigtigste normer.

-Åbne for dialog med eleverne: Vi har et problem –hvordan løser vi det?

-Opsamlinger og obligatoriske status med elevgrupperne i løbet af året.

-Temauger e. lign. forløb med interventioner/eksperimenter.

-Eksempelvis: ”Hvad sker der, hvis vi lægger telefonen fra os inden sengetid i en uge?”

-Benytte dialogspil til at opfordre til mere dialog.

-Motivation via større elevinddragelse i fag, samlinger mv.

-Italesættelse og drøftelse af problemerne med eleverne med brug af udefrakommende 
”eksperter”. Eksempelvis oplæg i starten af året a la oplæg om nattesøvn ved Chris McDonald.


Årgangen skaber egne rammer 
For at øge værdsættelsen af Frihed under ansvar og gøre det bevidst for eleverne, at disse 
muligheder er privilegier og ikke rettigheder foreslås det, at regelsættet nulstilles hvert år.

-Det skal være åbent for årgangene at skabe egen Frihed under ansvar.

-Hver årgang skal kæmpe sig til det.

-Elevflokken definerer sine egne fælles værdier.

-God læring, ejerskab og værdsættelse.




Forslag til videre proces 
Med udgangspunkt i det foreliggende materiale samt ytringer foreslås det, at der i personale og 
bestyrelse arbejdes videre med:

►Beslutte hvorvidt evalueringen skal ligge til grund for tilpasninger af, hvordan ”Frihed under 
ansvar” eksekveres hos Østhimmerlands Ungdomsskole.

►Udvælgelse af enkelte indsatsområder til at understøtte den videre udvikling.


Konklusion

Frihed under ansvar er skolens vigtigste værdi. Værdien er udfordret af en ungdomskultur der ikke 
er så vant til at skulle tage ansvar for sin frihed som tidligere. Derfor er det vigtigt at vi afprøver 
nogle værktøjer og er ekstra opmærksomme på at elever får en fælles forståelse af vores 
forventninger. Konkret er der efterfølgende indført sygeafsnit, der indtil videre har medført færre 
sygemeldinger.
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