Selvevaluering 2017
Planen for selvevalueringen er besluttet, for at imødekomme et samlet
ønske fra Ærø Efterskoles ledelse, bestyrelse og medarbejdere om, at
arbejde i dybden med Ærø Efterskoles værdigrundlag.
Vi foretager en selvevaluering nu, før vi påbegynder arbejdet med
værdigrundlaget. Intentionen er at foretage en måling igen om to år. Til
den tid vil vi forhåbentligt se en forbedring af det samlede kendskab og en
bedre implementering af skolens værdigrundlag.
Vi har besluttet at lave en mundtlig evaluering på lærermødet onsdag den
29/3.
Af hensyn til elevgruppens sammensætning, laver vi et spørgeskema med
mulighed for afkrydsning.
Evalueringen for både lærere og elever skal omfatte følgende elementer:

• Værdigrundlag: Herunder forståelsen for betydningen af at have
værdier på en skole.

• Teoretisk: En afklaring af i hvor høj grad eleverne og lærerne har et
kendskab til skolens værdier.

• Praksis: En vurdering af, om eleverne oplever værdierne i skolens
dagligdag.

• Metode: Hvilken slags indsats skal der til, for at værdierne kan
afspejles tydeligere?

Lærergruppens evaluering

Værdigrundlag.
Der er generel enighed om at det er vigtigt at have et gennemarbejdet og
velimplementeret værdigrundlag. Vores værdier er det der definerer os
som skole og dermed også det der skal sælge os udadtil. Som det er nu, er
vores værdier meget individuelle. Der er et ønske om klare overordnede
linjer, formuleret i et almindeligt tilgængeligt sprog. Der ønskes en
opdatering af de nuværende værdier, hvor vi også kommer omkring
menneskelige værdier og den nære relations betydning. Der er også et
ønske om, at vi ser på hvordan vores værdier, harmonerer med det øvrige
samfund og de krav, der møder vores elever efterfølgende.
Elevernes værdier kolliderer ofte med samfundets, hvilket understreger
vigtigheden af at vi arbejder med værdier, dannelse, normer og etik.
Med et velimplementeret værdigrundlag, bliver det lettere for os at finde
fælles fodslag.

Teoretisk
Der er generelt et dårligt kendskab til skolens værdier. Værdigrundlaget er
svært at finde og kryptisk formuleret. Det er ikke noget vi forholder os til i
vores daglige arbejde. Indholdsplanen som værdigrundlaget står i, er
meget omfattende. Udformningen er produkt af et forældet
ministeriekrav og den trænger til en opdatering og en forenkling.

Praksis
Eleverne oplever ikke skolens værdigrundlag i hverdagen, på en konkret
måde. De oplever mest regler, og når de møder værdier er de ikke klar
over hvad det reelt er, eller at det er med udgangspunkt i et
værdigrundlag.

Mange af eleverne er vokset op med andre leveregler. De har klare
værdier, der ofte er langt fra skolens og samfundets. At forskelligheden i
værdier kommer til udtryk, indikerer at arbejdet med værdier finder sted.
I mødet med gamle elever, oplever vi at de har fået noget med. Vi når ikke
altid at se effekten af vores arbejde, men gamle elever vender tilbage,
efter noget de har oplevet som værdifuldt, blandt andet venskaber for
livet og følelsen af ”hjem”.
De værdier og begreber vi fokuserer på, skal vække genklang i vores flok,
ellers er det uoverstigeligt at bygge bro.
Selv om vi ikke kan ændre elevernes værdier, kan vi lægge kimen til en
tænkning der harmonerer bedre med det omkringliggende samfunds.
Metode
Generelt er det vigtigt at vi gennem struktur og evaluering, løbende
forholder os til vores værdigrundlag. Udvalgte kerneværdier, skal være en
del af faglig refleksion. På den måde vil vi ugentligt forholde os til værdier,
i forhold til arbejdet med en udvalgt elev.
Vi skal være bevidste om hvordan vi formulerer vores værdier, da
modtagergruppen er bred. Ved at formulere værdigrundlaget i et mere
enkelt sprog og med kerneværdier, kan vores elever bedre relatere til det.
Elementer af det nuværende værdigrundlag, er omskrevet på
hjemmesiden i almindeligt sprog. Det foreslås at det også gøres med det
nye værdigrundlag og udbygges, ved at bruger gamle elevers udtalelser
om hvordan de oplevede deres tid på skolen.
Det skal være konkret, for at eleverne kan forholde sig til det. Og de skal i
højere grad være en del af processen, ligesom de nu er en del af
selvevalueringen. Det foreslås at selvevalueringen med eleverne laves som
et spørgeskema, for at gøre det mere tilgængeligt for eleverne.
At vi fokuserer på værdier og får en fælles holdning, giver udslag i
hverdagen. Det vil medføre at eleverne får en tydeligere oplevelse af
skolens værdier i ord og handling.
Der skal også fremadrettet arbejdes med relation, rum og tid, som i vores
elevgruppe er med til at skabe værdier.

Selvevaluering Ærø Efterskole 2017. Elever.
Elevernes besvarelser er omregnet til fordeling i %, og skrevet ind efter
spørgsmålet med kursiv.

Navn: …………………………………………….
Hus: ……………………………………………...

Meget uenig

Enig

Helt enig

Sæt streg under den smiley du synes passer bedst.

Værdigrundlag:
Det er vigtigt for mig at kende skolens værdier.
Meget uenig: 0%

Enig: 78,3%

Helt enig: 21,6%

Hvis ikke lærerne har samme værdier, arbejder de forskelligt. Det er
forvirrende.
Meget uenig: 21,6%

Enig: 62,1%

Helt enig: 16,2%

Hvis ikke lærerne og eleverne har talt om hvilke værdier der er vigtige på
skolen, kommer der mange konflikter.
Meget uenig: 37,8%

Enig: 35,1%

Helt enig: 27%

Teoretisk:
Jeg ved hvad et værdigrundlag er.
Meget uenig: 37,8%

Enig: 35,1%

Helt enig: 27%

Jeg har hørt om skolens værdigrundlag.
Meget uenig: 35,1%

Enig: 40,5%

Helt enig: 24,3%

Jeg tror mine lærere arbejder efter de samme værdier.
Meget uenig: 37,8%

Enig: 54%

Helt enig: 8,1%

Lærerne og eleverne har de samme værdier.
Meget uenig: 83,7%

Enig: 16,2% Helt enig: 0%

Eleverne har de samme værdier.
Meget uenig: 75,6%
besvaret: 2,7%

Enig: 21,6%

Helt enig: 0%

Ikke

Praksis:
Jeg oplever ikke skolens værdier, da jeg ikke kender dem.
Meget uenig: 27%

Enig: 54%

Helt enig: 18,9%

Jeg bliver tit skældt ud, fordi jeg har andre værdier end skolen.
Meget uenig: 52,6%

Enig: 33,7%

Helt enig: 13,5%

Mine værdier har ændret sig, siden jeg startede på skolen.
Meget uenig: 13,5%
besvaret: 2,7%

Enig: 51,7%

Helt enig: 32,4

Ikke

En elev tilføjer at hans værdier har ændret sig, men ikke
positivt.
De ting der har værdi for mig, fylder mere i mit liv, efter jeg er startet på
skolen.
Meget uenig: 8,1%

Enig: 70,2%

Helt enig: 21,6%

Metode:
Det er vigtigt eleverne er med i arbejdet med værdigrundlaget.
Meget uenig: 16,2%

Enig: 45,9%

Helt enig: 37,8%

Den måde skolen indtil nu har arbejdet med værdigrundlaget på, fungerer
godt.
Meget uenig: 8,1%

Enig: 82,3%

Helt enig: 8,7%

Tak for hjælpen/Mette Bækmark.

Nærværende selvevalueringsplan er godkendt på
bestyrelsesmøde tirsdag den 11. april 2017, jævnfør
bestyrelsesprotokol side 60.

