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Dannelsen af skolefællesskabet og trygheden for den enkelte elev.
Problemformulering.
I dette skoleår har vi oplevet, at mange elever har forladt skolen i utide, og at det ved forskellige
lejligheder har været nævnt, at der mangler en fællesskabsfølelse på elevholdet.
Det er ikke godt, for i skolens værdigrundlag står der:
” Ærø Efterskole har som grundlæggende værdi en tro på:
-

at der ved tryghed, selverkendelse omkring egen formåen, ærlighed og respekt for hinandens
forskelligheder, såvel for elever som for medarbejdere, skabes et kostskole- og
undervisningsmiljø med fællesskab, glæde, entusiasme, solidaritet og udvikling.”

Målet er faktisk at skabe et kostskole –og undervisningsmiljø med fællesskab, glæde, entusiasme,
solidaritet og udvikling.
Fællesskabet og de andre positive ting er ikke karakteristiske for dette hold elever, hvis man spørger
lærerne. Der har været mange problemer, f.eks. med natterend, dårlig opførsel, mange ”tænkere” og
mange, der er holdt op eller er blevet bedt om at holde op. Det er vores opfattelse, at fraværet af et
godt fællesskab har været en vigtig medvirkende årsag til at så mange elever er holdt op.
Hvorfor er fællesskabet ikke er etableret? Er det et nyt fænomen eller er det blot meget mere udtalt i
dette skoleår? Var der ikke noget om, at vi forrige efterår havde noget af den samme problematik
oppe, men at tingene så ligesom løste sig efter Norgesturen?
Spørgsmålet har ind i mellem været berørt på lærermøderne, men der har ikke været en mere
dybtgående analyse af, hvad det egentlig er der betinger skabelsen af et positivt fællesskab.
For at få hold på tingene kan man se fællesskabet som påvirkeligt af flere faktorer:
Elever, lærernes arbejde og ydre forhold.
Elevfaktorer: Generelt er vores elever (ligesom andre unge) blevet mere og mere sig selv nok.
Visitering: Eleverne til dette elevhold blev optaget under pres, fordi der var nervøsitet om, hvorvidt
der var elever nok, hvorved visiteringen blev mindre fintmasket.
Stærke elever: Hvis de ”ledende” elever er gode stærke elever går dannelsen af fællesskabet
ligesom af sig selv, hvorimod der er et problem, hvis der ikke er nogen positive elever, der tager
teten.
Ydre faktorer: Kravet om øget boglighed har medført en ny tidsstruktur, som har opsplittet dagen,
hvilket har været belastende både for elever og for lærere.
Lærerfaktorer: Her på skolen er det i stor stil lærerne, der bestemmer dagligdagen og årets gang.
Er der i årets løb for meget ”dagligdag” og for få highligts ? Er begivenhederne for forudsigelige,
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således at de bliver kedelige, hvorved engagementet ikke finder sin plads, hverken for lærere eller
for elever?
Det er lærergruppen, der har bestemt opdelingen af eleverne i hus/værksted. Hvordan bidrager disse
to organiseringer af eleverne og lærerne til fællesskabet?
Er lærergruppen udbrændt og stresset? Hvorfor er der ikke rigtig kommer nogen nye ideer på banen.
Er årets gang planlagt rigtigt i forhold til de elever vi har? Er der for få fælles oplevelser tidligt på
skoleåret, men derimod flere i slutningen af skoleåret.
Kan mulighederne for elevernes fritid gøres bedre (mange elever siger at de keder sig). Forholdene
er vel blevet forbedrede, men i og med at håndværk og fiskeri er flyttet på havnen, så mangler der
for eksempel et sted for de elever, der tidligere rodede en del med metalværksted – motorer,
selvkonstruerede køretøjer mv.
I det ovenstående er der opregnet en masse problematikker, der kunne tages fat på.
I gruppen er vi enige om, at dette år er et specielt år pga. den sene elevoptagelse og den mere
stormaskede visitering.
Imidlertid er det påfaldende, at dannelsen af skolefællesskabet også i de foregående er foregået
sendrægtigt og først i slutningen af skoleåret. Om fællesskabet har været stærkt eller svagt har i for
høj grad været afhængig af tilstedeværelsen af gode/dårlige rollemodeller i elevgruppen. Dette har
ledt os frem til følgende problemstilling:
Hvordan kan det være at vi i starten af skoleåret satser på at få opbygget et fællesskab i
husene og på værkstederne, mens vi som lærere er mere passive i forhold til, hvordan det
store fællesskab i elevflokken måtte udvikle sig?

De foregående års introforløb.
De senere års introforløb har været skåret over den læst, at husene skulle være de bærende enheder.
Derfor har der været gennemført de såkaldte friluftdage, hvor meningen var, at de enkelte huse
skulle rystes sammen på en tur ud i det fri. Husene har konkret valgt meget forskellige måder at
gennemføre disse ture på. Nogen har cyklet, sovet i telt, vandret eller boet i en hytte.
For så vidt de enkelte elevgrupper har kunnet finde ud af det har der været tale om relativt
vellykkede ture, vurderet som en tur for huset. I løbet af dagene har huslærerne fået talt med de
enkelte elever og hver elev har på turen valgt værksted for det kommende halve år. Generelt er der
således i denne første uge blevet skabt et husfællesskab – mere eller mindre godt.
Efter at turene var slut torsdag eftermiddag har der været almindelig vagtbemanding, hvilket har
resulteret i at der har været en tendens til, at de gamle elever naturligt har søgt hinanden. De kender
jo hinanden i forvejen. De stærkeste af de nye elever har med mere eller mindre held søgt at
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komme ind i kredsen af gamle elever, mens det nok har været utroligt svært for de svageste af de
nye elever.
I weekenden er der blevet sluttet af med en bedre middag fredag og efterfølgende diskotek.
Diskoteket har i høj grad fungeret på elevernes (dvs. de stærkeste elevers præmisser). Det betyder at
musikken har været høj teknoagtig musik, hvorfor de fleste elever har opholdt sig udenfor salen.
Weekenden her derudover været dækket vagtmæssigt ind af meget skiftende bemandinger, som har
sat ganske få aktiviteter i gang.
Der har altså ikke været satset ret meget på fællesskabsfremmende aktiviteter. Den opgave har i høj
grad været overladt til eleverne selv. Naturligvis kan man ikke kommandere eleverne til at være
”fælles”, men der kan nok skabes nogle rammer, der så at sige gør det naturligt at eleverne søger
sammen, arbejder sammen, morer sig sammen mm., hvorved der naturligt dannes et elevfællesskab.
Den følgende uge er værkstederne gået i gang, og her har der hurtigt dannet sig nogle
værkstedsfællesskaber bygget på de projekter man er gået i gang med på de forskellige værksteder.
Elevernes fritid i uge 2 i introforløbet har været dækket ind af den almindelige vagtbemanding.
Spørgsmålet er om det i tilstrækkelig grad har tilgodeset de svageste i elevgruppen, der måske ikke
har kendt de pågældende vagtlærere lige den aften hjemveen var størst.

Sidekonklusion.
Vi har hvert år evalueret introforløbet på et lærermøde. Imidlertid er det påfaldende, at evalueringen
af de senere års introforløb er sket indenfor en ramme, der består i at se på om selve ugen er
foregået uden for mange konflikter, har der været styr på de praktiske forhold omkring ugen mv.
Det vil sige, at vi i meget høj grad har set forløbet som et isoleret forløb (introperioden) og
ikke evalueret ud fra om fællesskabet i huset/på hele skolen blev styrket og om de enkelte
forløb var vellykkede i forhold til skolens værdier, hvor trygheden står som den helt centrale
værdi.
Betragtninger om hvorledes det store skolefællesskab etableres har været helt fraværende.
Hvis enkelte elever ikke har trivedes er forklaringerne i høj grad blevet søgt i elevens individuelle
særpræg, familiebaggrund o.l. Aldrig at den ramme vi har stillet op for eleverne måske har været for
vanskelig eller umulig at udfylde for nogen af eleverne.
Skal der udarbejdes en slags læst for evalueringer? Således at man husker at evaluere med
udgangspunkt i skolens værdier og ikke bare om de praktiske ting og sager er gået godt.
Sædvanen er at evalueringen sættes på lærermødets dagsorden, hvor der så i øvrigt er helt frit slag
til at tage hvad som helst op til vurdering. Konsekvensen bliver at vi meget ofte ender i blot at gøre
næsten det samme som vi plejer, for det gik jo rimeligt godt. Dette her handler altså om
evalueringskulturen eller rettere den manglende kultur. Måske var der her et emne for det
kommende års selvevalueringsgruppe.

Inddragelse af lærergruppen.
Diskussionen i selvevalueringsgruppen om introforløbet førte hurtigt til, at vi i gruppen fik en
masse ideer til, hvordan et andet introforløb kunne skrues sammen, men for ikke at komme for langt
ud af en tangent uden at sikre os, at hele lærergruppen var med, besluttede vi at fremlægge et papir
om problemstillingen for lærergruppen og herefter bede læregruppen i mindre grupper fortage en
brainstorm om, hvad et introforløb ideelt skulle indeholde.
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På baggrund af disse ideer ville selvevaluringsgruppen herefter udarbejde et konkret forslag til
introperioden.

Brainstormsideeer :
-

flere fællesarrangementer de første dage, f.eks. fælles morgenmad mandag med rundstykker,
boldspil eller tur til klinten søndag aften – arrangeret af 2.års-elever.
Introtur som vi plejer, 2 huse af gangen
Flere arrangementer torsdag-fredag + weekend
Evt. 2-ugers introforløb med værksteds og valgfagsintroduktion.
Stort fællesarrangement i stedet for Tolneugen i stil med middelalderugen
Første dage – landbrug –lege – nye grupper hver 3.time (lærerne deltager i legene)
Elever roterer på værkstederne (lidt af gangen i 2.uge)
Introforløb over 2 uger (små grupper – stor gruppe) (hustryghed)
4-5 lærere på vagt den første uge – masser af aktiviteter om aftenen
Meget varieret – vandblok, dyreblok, kreativ blok osv.
Vi møder ind torsdag og fredag før skolestart (for at gennembearbejde forløb)
Fest, når 2.årseleverne kommer lørdag –de skal føle sig specielt velkomne
Uventet natløb/fest/fri efterfølgende dag (slut på introuge)
Aftenspisning hos lærere (sammen med) spisearrangement (mindre grupper).
Lærere og elever i afsluttende konkurrencer mod hinanden
Måltidsrutiner etableres skarpt fra starten!
Udgangspunktet er at alle elever er på skolen begge uger/afslutter med lang weekend
Husene arrangerer aktiviteter skiftevis for hinanden
Fælles introørundtur i ”Smølfebussen”
Takt og tone i lærersketches (èn daglig cafe, spisning, huse, skrald osv.
Biograftur, store badedag, hal/sport – fisketur (pilke torsk)
Gallamiddag når alle er ankommet med mange lærere
”Bekvemmeligere” introture, så elever ikke bliver kede af det, fordi det er for hårdt.

Konklusion.
Herefter udarbejdedes et program for de første 14 dage, hvor der er indeholdt en del af de ideer, der
fremkom på lærermødet. Programmet har herefter på diverse møder undergået forskellige
justeringer. Det endelige program er vedlagt som bilag 1.
Sammenfattende kan man sige, at de husvise introture over et par dage ud af huset er afløst af hus-,
team- og skoleaktiviteter, således som det fremgår af programmet.
Den første weekend bliver hjemrejseweekend ud fra en betragtning om, at både lærere og elever
bruger megen energi i den første uge, hvorfor alle trænger til at holde fri. Måske vil det også løse
nogle af de hjemveproblemer, der har været de foregående år. Det er dog nok svært at spå om!
Værksteder og valgfag skal prøves konkret inden eleverne vælger til (vi er jo en praktisk skole!).
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Mange lærere får helt konkrete opgaver i forløbet.
Der er flere lærere til at tage sig af eleverne i deres fritid, og ved at der er en fra hvert team, er der
en større chance for at den enkelte elev kan føle sig tryg.
Lærerne bruger derfor 2 dage (torsdag/fredag) i ugen før eleverne starter på planlægning og møder.
Der er mere fest og ballade (i positiv forstand).

Selvevalueringsgruppen har i år bestået af følgende medarbejdere:
Marianne Juel Jensen
Thomas Hein
Kurt Lauritsen
Erik Teglbjærg

Nærværende selvevalueringsrapport er godkendt af bestyrelsen onsdag den 25. juni 2008. Se
protokollen side 166.
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Bilag 1 Plan for introforløbet 2008

Plan for introperioden i uge 33 og 34.
Vi har forsøgt fra starten at få indarbejdet rutiner omkring morgen, middag og aften. Desuden vil
det være ønskeligt med en meget tydelig lærertilstedeværelse af hensyn til de nye og de svageste
elever.
Der arbejdes med 4 husteams:
Hus 1+2 opdelt på rød - blå - grøn og brun medarbejder
Hus 3+4 opdelt på rød - blå - grøn og brun medarbejder
Hus 5+6 opdelt på rød - blå - grøn og brun medarbejder
Botræningerne opdelt på rød - blå - grøn og brun medarbejder.
Desuden at der er tre værkstedsgrupper:
Landbrug, gartneri og heste
Håndværk og friluft
Billede, teater/musik og medie.
Programmet for de første 14 dage af skoleåret er tænkt ud fra at
- der skal være en stor grad af tryghed for de nye elever
- der skal være en stor grad af tryghed for de svageste elever
- 2.års-elever og botræningselever skal have en positiv rolle i forholdet til de nye elever.
Det betyder, at vi som lærere skal være mere synlige og medvirkende i de forskellige aktiviteter.
Det betyder også et større resourceforbrug, som forhåbentlig kan komme tilbage i form af mindre
elevudskiftning mv.
Eleverne udstyres med navneskilte når de ankommer og ansatte bærer en form for beklædning, så
nye elever og forældre kan se, at de er noget ved musikken.
Servicehold og Hjemmeelever:

I første uge skal dette varetages af 2. årselever.
I anden uge skal dette varetages af husteams’ne:
hus 1+2: mandag
hus 3+4: tirsdag
hus 5+6: onsdag
botræning: torsdag

2.årseleverne skal kraftigt påvirkes til at være en slags hjælpe/støttelærere på værkstederne.
Botræningerne passer cafeen i de to første uger

Rød gruppe er:
Blå gruppe er:
Grøn gruppe er:
Brun gruppe er:

Maren – Hans – Sine - Erik
Pia – Finn – Thomas - Marianne
Carsten – Claus O – Mette - Linda
Kurt – Fabian – Dorthe - Bodil
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Lørdag
Tid
12 – 16

Program
2.årslever og
botræningselver
ankommer og
indkvarteres
Kaffe og pålægsboller
Ved dækkede borde
En bedre middag med
stil.
Velkomsttale
Cafeen åben med
sodavand/chips el lign
Samt fri frugt

Tid
11.30 – 18.00

Bemanding
Maren – Hans – Sine –
Erik

12 – 18

Palle

14 – 16

Marianne W (bank)
1 Pedel

18.00 – 24.00

Pia-Finn-ThomasMarianne

8.30 – 10
10.30 – 11.30

Morgenmad
Planlægning af 1.års
elevernes ankomst

8 -19
10 -13

Henrik
Maen-Hans-Sine-Erik
Pia-Finn-ThomasMarianne

12 - 16

1.årseleverne
ankommer og
indkvarteres mv.
Sandwich, kaffe og
sodavand

Kl. ?

Elevbank ved
Marianne som
sædvanlig
1 pedel
Her skal alle lærere
være tilstede

13 - 16
18 -19

19 - 24

Søndag

12 - 14
14 – 16
16.00

18 – 19
20 -

22.45

Kaffe og kage
14-16
Fælles velkomst i
13-19
salen med
velkomsttale,
lærerpræsentation mv.
Eleverne forlader salen
med deres teamlærere
og siger farvel til deres
forældre, der herefter
tager af sted
nogenlunde samlet.
Festmiddag med
velkomsttale
Stjerneløb el. lign.,
19-23
hvor alle deltager.
Bål og sang
Alle skal være i seng

Carsten-Claus OMette - Linda
Kurt-Fabian-DortheBodil
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Mandag
7.15 – 7.45
8.00
8.30 – 9
9.00
9.30 – 11.30

11.30 - 12
12 -13
13.30 – 15.30

15.30 - 16
16
18 - 19
19 -

22.45

Morgenmad
Radioavis
Morgentur med lærere
Morgensang
I husene (tjekke
værelser, instruere i
vaskemaskine,
tumbler, vagttelefon,
Indrette værelser,
hygge og snak
Lærermøde
Middag
Sjov sport på
fodboldbanen
4 discipliner med et
team på hver disciplin
Pause
Cafeen er åben
Aftensmad
Hyggeaktivitet
tilrettelægges af
vagtholdet
Alle er i seng

7 – 8.30

Palle + Sine + Erik

8.30 – 15.30

Alle lærere

15.30 - 23

Pia-Finn-ThomasMarianne
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Tirsdag
7.15 – 7.45
8.00
8.30 – 9
9.00
9.30

11.30
12 - 13
13.30

18

Morgenmad
Radioavis
Morgentur med lærere
Morgensang
I husene – fortsat
indretning, klaring af
praktiske problemer
mv.
Rundt på skolen,
købmanden evt.
Klinten og nærmeste
omegn mv.
Lærermøde
Middag
Bustur til
Marstal/Ærøskøbing
Rundt i byerne
hus/teamvis
Besøg på Kalkovnen.
Herefter gåtur til
aftensmaden på Eriks
Hale

20

22.45

Cafeen åbner samt
aftenaktivitet
Alle er i seng

7 – 8.30

Palle + Linda+ Carsten

8.30 – 15.30

Alle lærere

15.30 – 23.00

Kurt-Fabian-DortheBodil
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Onsdag
7.15 – 7.45
8.00
8.30 – 9
9.00
10.30 – 15.30
18 – 19
19.30
22.45

Morgenmad
Radioavis
Morgentur med lærere
Morgensang
Teamdag evt. frokost
med ud
Varm aftensmad
Cafeen åbner samt
aftenaktivitet
Alle er i seng

7 – 8.30

Palle + Finn+Marianne

8.30 – 15.30

Alle lærere

15.30 - 23

Maren+Hans+Sine+Erik

Torsdag
7.15 – 7.45
8.00
8.30 – 9
9.00
9.30 – 15.30

16.00 – 18.00
18.00 – 20.00

20.00 – 22.00
22.30

00.45

Morgenmad
Radioavis
Morgentur med lærere
Morgensang
Idrætsdag som i
Marstal med
forskellige discipliner
mv. evt. badetur
Forberedelse af fin
middag i spisesalen.
I bad, pænt tøj på mv.
Middag f.eks.
startende med
fællessang.
Taler/historier osv.
Cafe/fri leg
Hemmeligt for
eleverne:
Fest i salen
Evt. med levende
musik – stor
lærerinvolvering og
styring – evt.
ballondans,
dansekonkurrencer
osv.
Alle i seng

7 – 8.30

Palle + Kurt+Fabian

8.30 – 15:30

Alle lærere

15.30-18:00

Maren+Hans+Sine+Erik
Pia+Finn+Thomas+Marianne
Henrik
Carsten+Claus+Mette+Linda
Kurt+Fabian+Dorthe+Bodil
Henning – Palle - Kit

18:00-20:30

20:30-01:00

Alle lærere/medarbejdere
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Fredag
10:00 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30– 13:00
13.00 – 14.00
14.00 – 14.30
14.30

Morgenmad/Brunch
Formiddagstur
I husene for at
pakke/gøre rent mv .
Aktivitet
Frokost/Sandwich
Hjemrejse på weekend

7-10
10-15:00

Claus C
Alle lærere

Søndag:
17.30 – 23.00

Modtagevagt

Carsten+Claus+Mette+Linda.
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I uge 2 er der almindelig morgenrutine med morgenmad, radioavis, morgentur
og morgensang. Morgenmad og Radioavis: Palle + Henrik + Henning
Mandag

Formiddag kl. 08:15-13:00 alle lærere:
De tre teams er på henholdsvis
Blå værksted: Håndværk og friluft,
Grøn værksted: køkken, landbrug, reparation, gartneri, heste,
”Broget værksted”: billede, teater/musik og medie.
På værkstederne skal eleverne fortage sig noget og desuden mundtligt orienteres om
værkstedet og dets muligheder.
Eftermiddag kl. 13:00-15:30:
Diverse valgfag afprøves i praksis (mandagsvalgfagene: Kit – Dorthe – Marianne Linda – Henrik – Palle) + Pia + Finn + Thomas + Henning
Vagt 15:30.23:00: Pia + Finn + Thomas + Marianne

Tirsdag: Formiddag kl. 08:15-13:00 alle lærere:
De tre teams er igen på de tre værkstedsgrupper.
Eftermiddag kl. 13:00-15:30:
Diverse valgfag afprøves i praksis. (torsdagsvalgfagene: Kit – Bodil - Erik T – Fabian
- Claus C – Dorthe) + Carsten + Claus O + Mette + Linda
Vagt 15:30.23:00: Carsten + Claus O + Mette + Linda

Onsdag:

Formiddag kl. 08:15-13:00 alle lærere:
De tre teams er på det sidste værksted
Eftermiddag kl. 13:00-15:30:
Husvis valg af værksted og valgfag - på arbejde: Maren + Hans + Sine + Erik + Kurt
+ Fabian + Bodil + Dorthe
Vagt 15:30.23:00: Maren+Hans+Sine+Erik

Torsdag: Claus O har fri til at fordele værksted og valgfag. Mette er i køkkenet som normalt!
Formiddag kl. 08:15-13:00 alle lærere: fredagsvalgfag afprøves og vælges.
Eftermiddag kl. 13:00-15:30:
Aktivitetseftermiddag ved Maren + Hans + Sine + Finn + Marianne + Thomas +
Carsten + Henning + Palle + Henrik + Kurt
Vagt 15:30.23:00: Kurt + Fabian + Dorthe + Bodil

Fredag:

Helt almindelig fredag iflg. normalt skema med halvdelen af lærerne.
Fredagsvagt: Henrik + Palle + Henning

Weekend: Fælles weekendvagt – se vagtplan.

