
Skolens selvevaluering

Venø Efterskole 2020-2021

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. Fokusområdet for selvevalueringen vælges af bestyrelsen. 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 fokus er valgt for skoleårene 19-20 og 20-21

● 1) Fra §1 stk 4: Der lægges vægt på ….. at give eleverne identitet og
selvrespekt…

● 2) Demokrati - fokus på elevrådet

1) Grundlag - identitet og selvrespekt

I skoleåret 20/21 bliver vi af flere omgange af nogle elever og forældre gjort
opmærksomme på, at ansatte kommer med sexistiske udtalelser, at der bruges
kønnet tale og at skolens opdeling på værelser efter biologisk køn opleves som en
udfordring for nogle elever.



Det kan fx dreje sig om situationer, hvor elever deles op i to hold ud fra køn, der
fortælles kønsrelaterede vitser eller generaliseres med afsæt i køn.

På elevholdet findes flere elever, der ikke oplever sig selv som ciskønnede eller som
har en seksualitet, der er anderledes end majoritetens.

På efterskolen afgør elevens tildelte køn, hvilket værelse, de bor på.

Ovenstående udtalelser viser, at nogle af de måder vi tilrettelægge vores dagligdag
på, udfordrer værdigrundlaget i forhold til at ville opbygge elevernes identitet og give
dem selvrespekt.

Indsats

På Venø Efterskole oplever vi os selv som en rummelig skole, der har plads til alle
type elever uanset køn.

Derfor har vi i indeværende skoleår afviklet følgende to arrangementer:

1) Inspirationsdag for alle ansatte med fokus på Køn, ligestilling og
mangfoldighed. 3 timers oplæg med Pia Rauff Krøyer, VIA Aarhus.

2) Temadag for elever med 4 workshops: Normer og fordomme, Ligestilling
og sexisme, Kønnede udtryk og talemåder samt Privilegie Walk.

Venø Efterskole vil fortsat organiserer sig med elever på værelser, der afgøres af
deres tildelte køn, men både i medarbejder flokken og blandt eleverne vil der være
mere fokus på tematikkerne fra oplægget og temadagen for at sikre rummeligheden,
så alle elever oplever, at der er plads til identitetsdannelse og selvrespekt uagtet
egen kønsopfattelse.

2) Grundlag - demokrati via elevrådet

Det er elevrådets formål at:

- Varetage elevernes interesse på Venø Efterskole.

- Fremme samarbejdet mellem elever, lærere, forældre, skolebestyrelsen og

skolens ledelse.

- Styrke elevernes indflydelse på skolen.

- Elevrådsrepræsentanterne har til opgave at formidle kontakten mellem elevrådet og

resten af elevflokken / de enkelte klasser.



- Elevrådsmøderne ledes af elevrådsformanden.

Arbejdsopgaver

Elevrådet kan behandle alt vedr. elevernes dagligdag – dog må der ikke drøftes
sager, der vedrører de enkelte læreres pædagogiske, tjenstlige og personlige
forhold.

Elevrådet må ikke drøfte sager, der vedrører de enkelte elevers skolemæssige eller
personlige forhold.

Elevrådet nedsætter udvalg til elevfester og andre arrangementer.

Økonomi

Til dækning af udgifter ved elevrådets arbejde, er afsat et beløb på skolens budget.

I første omgang kr. 5000-.

Udgifter, der ønskes dækket af denne konto, skal bevilges og attesteres af
formanden og kasseren.

Hvis der er tale om et beløb over 500 kr., skal det fremlægges for elevrådet før brug.
Kassereren fører regnskab for elevrådets indtægter og udgifter.

Evaluering - indsats

Elevrådet udtaler:

- Følt sig hørt og set
- Haft frie rammer til deres forslag og projekter
- Følt at forstander og personale respekterer deres arbejde
- At de har gjort en forskel for dette elevhold
- At det har været arbejdet værd

Det er klart skolens holdning, at elevernes medbestemmelse via et elevråd skal
fortsætte. Der ligger mange ressourcer gemt i sådan et elevråd - absolut værd at
udnytte.
Elevrådet kan være med til at understøtte den positive udvikling på et elevhold via
samarbejdet med personalet.

Tage Jepsen

Juni 2021


