
 

 
Skolens selvevaluering 

Venø Efterskole 2018-2019 

  
 

I henhold til Lov for Højskoler, Efterskoler m.m. §17, stk. 1 kræves det at skolens bestyrelse tilrettelægger 

en plan for skolens evaluering af dens virksomhed i forhold til værdigrundlaget. 

I lovforslagets bemærkninger står der endvidere: 

Lovforslaget indeholder en bestemmelse om, at enhver skole én gang hvert andet år foretager en 

selvevaluering på baggrund af skolens værdigrundlag, de mål den har stillet sig, den måde skolens har 

ønsket at nå målene på og resultaterne heraf. Selvevalueringen skal være offentlig tilgængelig i et sprog og 

en form, som er alment forståeligt. 

 

Selvevaluering 

Evaluering på Venø Efterskole skal være en naturlig og til stadighed løbende proces, som har til formål at 

videreudvikle og forbedre skolen på alle områder. Alle sider af livet på skolen skal kunne gøres til genstand 

for evaluering under én eller anden form. 

På bestyrelsesmøde i begyndelsen af skoleåret foretager bestyrelsen en samlet ”selvevaluering” af skolens 

funktion i det foregående skoleår. 

Denne selvevaluering sker på baggrund af de evalueringer, som finder sted mange steder på skolen i løbet 

af året, og konklusionerne fra disse delevalueringer er baggrunden for bestyrelsens endelige evaluering. 

Bestyrelsens endelige selvevaluering foretages i lyset af det vedtagne værdigrundlag. 

Følgende områder er valgt som fokusområder for skolens evaluering i skoleåret 17-18 + 18-19: 

1 
Skolens implementering af de nye aktivitetsfaciliteter: 

- Multihal 
- Friluftsplads 
- Kreativt værksted 

 
2 
Skolens udbytte af større fokus på fællesskab og sammenhængskraft mellem eleverne – bl.a. via flere fælles 
aktiviteter, værelsesbyt i løbet af året mm. 
 
 
Tage Jepsen 
Forstander 
 



Evaluering 12. marts 2019 – bestyrelsesmøde. 

 

1 
Skolens implementering af de nye aktivitetsfaciliteter: 
 
Multihallen 
Elever, personale og lokalbefolkningen nyder stor glæde af de nye muligheder både i hallen og i 
fitnesslokalet, som er etableret i samarbejde med øens gymnastikforening. 
Halen bliver brugt bliver i idrætstimerne, i Tages fællestimer og i fritiden. 
Pt. er klatrevæggen under opbygning, og skaterampen laves indenfor den nærmeste fremtid. Med disse 
sidste nye faciliteter kan hallen for alvor danne rammen om masser af aktiviteter både i timerne og 
fritiden. 
 
Friluftsplads 
Er stadig under opbygning. Pladsen og dens bålsted bruges dog allerede en del af friluftsholdet. 
Færdiggørelse af pladsen vil ske hen over foråret og sommeren. 
 
Kreativt værksted 
Værkstedet, som har fået navnet Nordlyset, er så godt som færdigt. Det bruges flittigt af de kreative 
elever både i timerne og i fritiden. Lokalet fungerer rigtig godt som værksted. Lokalet bliver også brugt i 
de boglige timer – også her fungerer lokalet med dets varme og gode plads godt. 
 
 
2 
Fællesskab og sammenhængskraft 
For at få større fællesskab og sammenhængskraft i elevflokken er der gjort tiltag til, at eleverne får flere 
”snitflader” i forhold til hinanden i hverdagen. Nedenstående er sat i kraft: 

- Flere værelsesbyt 
- Faste pladser, som ofte ændres i spisesalen 
- Fællestimer med dans og sang i hallen 
- Fællessang mm i opholdsstuen 
- Fælles showuge før jul 

Det er klart personalets opfattelse, at ovennævnte tiltag har givet større fællesskab og 
sammenhængskraft i elevflokken – på tværs af linjer og køn. 
 
 

 


