
Selvevaluering
Bjergsnæs efterskoles selvevaluering 2017 tager udgangspunkt i skolens 
værdigrundlag, og et ønske om at undersøge, om skolen lever op til sine 

værdier. Kan forældrene aflæse skolens værdigrundlag i deres børns 
udvikling? Undersøgelsen består i en spørgeskemaundersøgelse samt et 

fokusgruppeinterview.



I hvor høj grad har du 
indtryk af, at dit barn har 
en struktureret og tryg 
hverdag?

Fokusgruppeinterview

Børn der er i ro

Forældrene hører ikke dårligt om det, derfor 
tror de det er godt

Der er ikke meget i løbet af vores år der er 
tilfældigt, der bliver skabt base og bygget op



I hvor høj grad er det dit 
indtryk, at Bjergsnæs 
Efterskole er ramme for 
et åbent og udfordrende 
møde, både mellem 
elev-elev og elev-lærer?

Fokusgruppeinterview

Børn der grundlæggende er trygge og 
sjældent udfordres mere end de magter

Ikke formynderisk men der bliver lyttet til 
eleverne

De bliver set for det de gør, og de er blevet 
mere sikre på sig selv uden at lave om på sig 
selv

Alle beskriver at deres børn er blevet mere 
rummelige og socialt robuste



I hvor høj grad har du 
indtryk af, at dit barn 
er aktiv deltagende i 
det forpligtende 
fællesskab?

Fokusgruppeinterview

Musicalen, første gang de løfter i flok og alle 
har en vigtig rolle

På Bjergsnæs skabes rummelige elever der 
tager hensyn og taler hinanden op

Alle har en plads fx musical og opvisningen



I hvor høj grad har 
Bjergsnæs Efterskole 
bidraget til, at dit barn 
tager stilling til og 
udtaler sig om sit liv og 
sin hverdag?

Fokusgruppeinterview

Mere reflekteret og argumenterende, skyldes 
at det kræver hverdagen her, de er hele tiden 
på og skal forholde sig og tale om tingene

De beskriver at børnene har fået holdninger 
og udfordrer forældrene



I hvor høj grad føler du, 
at ligeværdigheden er 
grundlaget for samtalen 
og samværet på 
Bjergsnæs Efterskole?

Fokusgruppeinterview

Ligeværdighed i samtalen

Det har de oplevet ved problemer, så har det 
ikke været en formynderisk samtale, men en 
samtale

Samtalen fylder på skolen og det virker

Ligeværdighed i samværet

Åben og rar samværsform

Familiært

Eleverne føler sig rummet



I hvor høj grad føler du at 
undervisningen på 
Bjergsnæs har været 
relevant og 
udfordrende?

Fokusgruppeinterview

Undervisningen er relevant og spiller ind i 
tiden

Vidste de overraskende lidt om den boglige 
undervisning

Klæder dem på til videre skoleliv

Flyttet nogle elever til at kunne lide nogle fag 
(Laura og tysk)

Undervisningen udfordrende?

Undervisningsformen med løbende 
holddeling udfordrer nogle elever (og nok 
også forældre virkede det til)



I hvor høj grad oplever 
du, at dit barn har lyst til 
at arbejde med kroppen 
og være fysisk aktiv?

Fokusgruppeinterview

Kryds ved den sagde de i kor ;)

Får lov til at prøve sig selv af på en ny måde 
og udvikle sig



I hvor høj grad føler du, 
at dit barn via de 
kunstneriske oplevelser 
på Bjergsnæs Efterskole 
har fået en ekstra 
dimension at forstå 
verden udfra?

Fokusgruppeinterview

Pigerne er glade for de kreative valgfag især 
mindfulness fremhæves

Drengefædrene har intet hørt eller set



I hvor høj grad føler 
du, at dit barn har fået 
lysten til og glæden 
ved at synge sammen 
med andre?

Fokusgruppeinterview

Morgensang og sang gør glad og skaber 
samhørighed

Fædrene er alle 4 helt oppe at køre over 
fællessangen, det blev nævnt 4 forskellige 
steder, så det må vi ikke gå på kompromis 
med at få de fædre til at synge sammen



I hvor høj grad mærker 
du, at dit barn går på 
en skole, der bygger 
på dansk historie og 
kultur?

Fokusgruppeinterview

TS skaber en masse viden om det der ligger 
bag skolen, men det er store spørgsmål for 
unge mennesker, men de tager bidder med 
derfra



I hvor høj grad føler du, 
at Bjergsnæs Efterskole 
tager udgangspunkt i et 
folkeligt, kristeligt 
livssyn?

Fokusgruppeinterview

Måske vi skal uddybe det her punkt ved 
nogle værdier vi bærer med os

Værdier de nævner, hvor de ser det folkelig, 
kristelige her på skolen er respekt, behandler 
hinanden ordentligt, taler ordentligt, 
medmenneskelighed

Rummer hinanden og passer på hinanden

At vi som skole tager hånd om hele pakken, 
kan rumme alle


