Selvevaluering FAAE 16-17
Siden den første efterskole blev grundlagt i Galtrup i 1879, har ideen med
efterskolerne været med udgangspunkt i at eleverne bor på skolen. Det var
oprindeligt en af Kristen Kolds tanker, at undervisningen skulle være så
virkelighedsnær som muligt, forstået på den måde, at skolen skulle ligne et
rigtigt hjem, og at de hjemlige gøremål skulle være en del af undervisningen.
Dette kan vi sagtens genkende i efterskolen anno 2017, men spørgsmålet er
hvordan eleverne oplever dette?
Det spørger vi dem om i en undersøgelse, som tager udgangspunkt i en åben
dialog, der har til formål at at kaste lys på sagen.
Efterfølgende vil vi spørge hver enkelt elev i en elektronisk undersøgelse om
følgende forhold:
1.
2.
3.
4.

I hvor høj grad oplever du FAAE som hjemlig?
Nævn tre ting på skolen som du finder hjemlige?
Hvilke forhold på skolen er ikke hjemlige?
Hvad kunne gøre FAAE mere hjemlig?

Vi samlede eleverne og havde en god og livlig drøftelse af, hvordan
hjemligheden opleves på Faaborgegnens Efterskole.
Eleverne beskriver i høj grad Faaborgegnens Efterskole som hjemlig, og nævner
i høj grad forholdet mellem voksne og elever som noget positivt og hjemligt.
Forhold hvor skolen kan gøre det bedre, er i den materielle afdeling, hvor b.la.
gangene betegnes som hospitalsagtige og hvor der med god grund kan sættes
ind i et arbejde med at få skabt en mere hjemlig atmosfære - eksempelvis med
mere kunst på væggene, eller flere møbler.
Her er det vigtigt at nævne, at der naturligvis er et brandhensyn at tage hensyn
til.
Senere bad vi eleverne svare på de fire ovenstående spørgsmål i et elektronisk
spørgeskema, og et udpluk af svarene kan læses neden for denne tekst.
En konklusion på undersøgelsen er, at eleverne i høj grad finder det hjemligt at
være elev på Faaborgegnens Efterskole; dette kan især spores i forholdet
mellem voksne og elever. Derudover kan indretningen i lokalerne og de fysiske
rammer forbedres.

