
 

 

 

 

Selvevaluering skoleåret 2019/2020 

På Efterskolen Østergård forpligter vi os, hver især og sammen, på værdierne: Respekt, tryghed, ansvar og ligeværd. 

Disse værdier skal være tydelige i vores daglige samvær, undervisning og kommunikation med elever, forældre og hinanden. 

I skoleåret 2019/2020 har vi valgt, at vores selvevaluering skal undersøge, om vores værdigrundlag er en naturlig del af vores 

hverdag. Vores værdier er derfor inkorporerede i spørgsmålene, og er desuden formulerede således, at de både har fokus på 

de ansattes indbyrdes relationer, samt på hvorledes de ansatte betragter elevernes indbyrdes relationer.  

Evaluering af værdigrundlag for personer med elev kontakt på Østergård  

Den 18-19/3 2019 blev der foretaget en evaluering af, hvordan Efterskolen Østergårds værdigrundlag er en naturlig del af 

hverdagen. Selvevalueringen undersøger dels forholdet indbyrdes mellem ansatte (spørgsmål 1-4) samt indbyrdes mellem 

eleverne (spørgsmål 5-8). Undersøgelsen blev foretaget blandt de personer, som har daglig elevkontakt i form af 

undervisning, i alt 13 personer. TAP-personalet har således ikke deltaget undersøgelsen. Eleverne er heller ikke blevet 

inddraget, da deres evaluering af Efterskolen Østergård foregår ved en selvstændig undersøgelse.  

Vi har benyttet os af en spørgeskemaundersøgelse, således at der kunne laves en summarisk opgørelse. Begrundelsen for 

dette er, at vi på et senere tidspunkt kan lave en tilsvarende undersøgelse, og vise en progression i udviklingen inden for de 

fire områder.  

Der er valgt en femtrins vurderingsskala, således at der er balance mellem overskuelighed og nuancering i spørgeskemaet.  

Skalaen er generelt lavet således, at 5 er det højeste/bedste og 1 det laveste/dårligste, dog med undtagelse af spørgsmål 3 

(evt. 7) i nedenstående skema. 

I nedenstående skema er vist dels Gns. = gennemsnittet af de 13 besvarelser, samt Spr. = spredningen, som er et udtryk for 

hvor enige man er. Jo lavere værdi, desto mere enig er man. 

 



 

 

 

 

Nr. Fokus er på forholdene indbyrdes blandt de ansatte på Efterskolen Østergård, vurderet af de ansatte. Gns Spr 

1 I hvilken udstrækning har du fået det ansvar og den indflydelse som du synes er rimeligt? 4,77 0,42 

2 I hvilket omfang oplever du, at personalet behandler hinanden med respekt? 4,62 0,49 

3 I hvilket omfang oplever du, at nogen ser ned på andre personer eller grupper? (Ligeværd) 1,38 0,84 

4 Hvordan vurderer du, at vi er lykkedes med at skabe et trygt arbejdsmiljø, hvor alle kan sige hvad de mener? 4,46 0,63 

Fokus er på forholdene indbyrdes blandt eleverne på Efterskolen Østergård, vurderet af de ansatte. 

5 Vurderer du, at eleverne får det ansvar, som de kan klare? 4,31 0,61 

6 I hvilket omfang oplever du, at elever behandler hinanden med respekt? 3,31 0,46 

7 I hvilket omfang oplever du, at nogen af eleverne ser ned på andre personer eller grupper? (Ligeværd) 3,31 0,72 

8 Hvordan vurderer du, at vi er lykkedes med at skabe et trygt miljø? 4,00 0,55 

 

Vurdering skala: 

 Nej   1 

Lidt/Lavt 

   2 ;-)    3 

Noget/OK 

☺   4 ☺☺ Ja   5 

Meget/Højt 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Konklusion 

Undersøgelsen viser, at vi generelt lever op til vores fire værdier i forhold til de ansattes indbyrdes relationer. Det samme gør 

sig gældende for vurderingen af elevernes indbyrdes relationer, dog ligger de ansattes indbyrdes relationer en smule højere 

end elevernes indbyrdes forhold. Det er ligeledes lykkedes os at skabe et trygt miljø, hvor alle tager ansvar for deres del. 

Fremadrettet bør der derfor være fokus på, dels af fastholde denne tilstand, og dels på at forbedre den yderligere. Vi vil 

derfor løbende vende tilbage til denne selvevaluering, i forbindelse med personalemøder og pædagogiske dage.  

Ændringer og tiltag 

Rent undersøgelsesmæssigt skal spørgsmål 3 og 7 omformuleres, således at deltageren ikke kan være i tvivl om, at 5 er det 

højeste. De fire værdier: respekt, ligeværd, ansvar, samt det at føle sig tryg, bør italesættes og være en del af Østergårds 

hverdag, således at de ansatte og andre, oplever vores værdier som levende og nærværende.   

 

 


