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Selvevaluering 2020  
 
Uddrag fra Fjordvang Efterskoles Værdigrundlag: 

Vi tror på mangfoldighedens styrke og tilstræber at 
skabe et miljø præget af et positivt livssyn, hvor tillid 
præger samværet, hvor det er naturligt at møde 
holdninger og udvise respekt for andre.  

 
Spørgsmål til elever:  
 

• Hvor vigtigt er det for dig, at Fjordvang Efterskole er et 
mangfoldigt sted med et positivt livssyn 
- Eleverne giver udtryk for at det er meget vigtigt, at Fjordvang er et 

mangfoldigt sted, sådan at man som elev oplever at man bliver set og 
får en oplevelse af at høre til.  

 
 
 

• I hvor høj grad oplever du, at efterskolen er god til at 
efterleve det?  
Kom gerne med eksempler! 
- Eleverne oplever at Fjordvang i høj grad lever op til målet om at være 

mangfoldig og at det er en skole med et positivt livssyn. 
- Mange linjefag øger ifølge eleverne mangfoldigheden. 
- Skolen udvikler ifølge eleverne tolerancen blandt eleverne ved at 

have flere værelsesbyt, og blandede gange. 
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• Hvor oplever du, at tilliden præger samværet på 
efterskolen?  
- I følge eleverne er lærerne både dem der er med til at løfte og 

udfordre tilliden mellem elever og lærere. 
- I følge eleverne er de blandede gange er en tillidserklæring fra skolen 

til eleverne. 
- Eleverne oplever en større tillid i weekenderne end i hverdagen 
- Tilliden på elevværelserne opleves som værende stor. 
- Enkelte elever synes ikke, at lærerne har nok tillid til dem 
- Enkelte elever synes, at der nogle gange er for meget tillid fra de 

voksne. 
- Samlet set oplever eleverne at samværet på skolen er præget af en 

høj grad af tillid. 

 
 

• Oplever du, at der er plads til at have forskellige 
holdninger 
Kom gerne med eksempler! 
- Stort set alle elever oplever at der er plads til at have forskellige 

holdninger. 
- Fællestimer opleves af mange elever som en respektfuld ramme, hvor 

der er plads til forskellighed. 
- Eleverne oplever at lærerne er gode til at spørge ind til elevernes 

holdninger 
- Eleverne oplever at de bliver lyttet til 
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• Efterskolen ønsker at skabe et 
respektfuldt miljø for eleverne. Synes du, at det 
lykkedes? 
Kom gerne med eksempler 
- Det er den generelle opfattelse er, at efterskolen er god til at skabe et 

respektfuldt miljø. 
- Enkelte elever nævner udfordringen i rollefordelingen mellem elev og 

lærer, at man som elev gerne vil behandles som en voksen. 
- De voksne beskrives af flere som værende gode til at lytte. 
- Enkelte elever nævner at lærerne har gjort deres bedste for at skabe 

mere respekt iblandt eleverne. 
 

Konklusion: 
Det vurderes, at Fjordvang Efterskole i høj grad er lykkedes med at 
efterleve den del af værdigrundlaget, som har været baggrund for dette 
års selvevaluering. Hovedparten af elevgruppen har leveret positive 
besvarelser. Udfordringerne ligger indenfor enkelte elevers opfattelse af 
om hvorledes de opfattes som ansvarlige/ ligeværdige voksne eller ej. 
 
Det kan nævnes at dette års selvevaluering ligger fint i tråd med det 
positive resultat fra den seneste selvevaluering i 2018. 
 
94% af eleverne deltog i evalueringen 

 
 
 
 
 
 


