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Selvevaluering 2022 
 

Uddrag fra Fjordvang Efterskoles Værdigrundlag: 
 

FJORDVANGS EFTERSKOLES MÅLSÆTNING ER GENNEM UNDERVISNING OG SAMVÆR: 
 

- AT ELEVERNE FORLADER SKOLEN SOM DYGTIGE, ANSVARLIGE, ENGAGGEREDE OG GLADE 
UNGE MENNESKER 

- AT ELEVERNE MED AFSÆT I TRADITIONER OG HISTORIEN, SAMT DERES EGNE BEHOV OG 
INTERESSER, FÅR RETTET BLIKKET MOD FREMTIDENS INTERNATIONALE SAMFUND 

 
 
Spørgsmål til eleverne:  
 
Hvor vigtigt er det for dig, at Fjordvang Efterskole er en 
efterskole der gør dig dygtigere og mere ansvarlig? 

1.Overhovedet ikke 2. En lille smule 3. Gennemsnitligt 4.Meget 5. Rigtig meget 
1= 1,3% 10=12,8% 27=34,6% 38=48,7% 2=2,6% 

 
 
 

• I hvor høj grad oplever du, at efterskolen er god til at 
efterleve det?  

1.Overhovedet ikke 2. En lille smule 3. Gennemsnitligt 4.Meget 5. Rigtig meget 
3=3,8% 2=2,6% 33=42,3% 34=43,6% 6=7,7% 

Kom gerne med eksempler! 
Hovedparten af kommentarerne handler om, at de oplever skolen som værende 
gode til at give eleverne ansvar. Rengøring, værelsesoprydning osv. bliver ofte nævnt 
som gode eksempler. En skole med få regler og frihed er også iblandt 
kommentarerne. 2 elever synes dog at der er for mange regler og for lidt ansvar til 
eleverne. 
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• I hvor høj grad mener du, at efterskolen 
har været med til at gøre dig til et mere engageret og 
glad menneske? 

1.Overhovedet ikke 2. En lille smule 3. Gennemsnitligt 4.Meget 5. Rigtig meget 
5=6,4% 7=9% 19=24,4% 36=46,2% 11=14,1% 

Kom gerne med eksempler!  
Eleverne nævner at de er blevet mere glade og trygge. Flere nævner at de er blevet 
mere positive og selvsikre. En enkelt er utilfreds med skolens indsats. 

 
• Oplever du at efterskolen er god til at oplyse om og 

udfordre din nysgerrighed, angående hvad der sker ude i 
den store verden? 

1.Overhovedet ikke 2. En lille smule 3. Gennemsnitligt 4.Meget 5. Rigtig meget 
0=0% 3=3,8% 17=21,8% 35=44,9% 23=29,9% 

Kom gerne med eksempler!  
Her er der ingen tvivl om at eleverne oplever fællesmøderne om morgenen og om 
aftenen som være fyldt med nyheder og gode fortællinger, der giver dem et godt 
indblik i omverdenen. Forstandertimen nævnes også som et sted der påvirker dem i 
en positiv retning. 

 

• Efterskolen ønsker at skabe en overordnet positiv 
personlig udvikling for alle elever. 
Synes du, at det lykkedes med dig? 

1.Overhovedet ikke 2. En lille smule 3. Gennemsnitligt 4.Meget 5. Rigtig meget 
2=2,6% 12=15,4% 16=20,5% 28=35,9% 20,25,7% 

Kom gerne med eksempler 
De elever der kommenterer på dette, nævner at de selv synes de har udviklet sig 
meget at de er blevet mere selvstændige. En enkelt kommenterer at for mange 
regler har begrænset ham. 
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Konklusion: 
 
Den samlede score ligger mellem 3,4 – 4,0, hvilket må vurderes til at være tilfredsstillende.  
 
Til alle spørgsmål svarer 82%-96% af eleverne fra gennemsnitligt til rigtig meget på alle 
spørgsmålene. Hvilket er et tilfredsstillende svar. 
 
Til spørgsmål 2 og 4 er der en tydelig tilkendegivelse fra eleverne, at skolen lever op til sit ansvar 
Her svarer henholdsvis 93,6 % og 96,2% at skolen leverer fra  gennemsnitligt til rigtig meget. 
 
Det skal nævnes at enkelte elever til alle spørgsmål ikke er tilfredse med skolens indsats. Det 
varierer fra 0% - 6,4 %. 
 
Samlet set vurderer skolen at det er et positivt resultat, som eleverne giver Fjordvang.  
Frem mod næste selvevaluering vil efterskolen arbejde på at fastholde det gode resultat, og gerne 
lave et endnu bedre resultat på spørgsmål nr.1 og nr.3, hvor 1/7 af besvarelserne ligger under 
3(gennemsnitligt). 


