Selvevaluering FAAE, december 2021
Mål for evalueringen.
Faaborgegnens Efterskoles virke er tilrettelagt ud fra vores eget selvvalgte værdigrundlag.
Målet for denne selvevaluering er at evaluere, om der er sammenhæng mellem skolens
tilbud om undervisning og samvær og vores værdigrundlag. Vi ønsker også en pejling på,
om eleverne kan genkende deres egne værdier, i skolens værdigrundlag.
Baggrund for valg af emne.
Emnet for selvevalueringen er inspireret af at der er et samlet ønske fra Faaborgegnens
Efterskoles bestyrelse, medarbejdere og ledelse om, at arbejde i dybden med skolens
værdigrundlag. Vi betragter værdier som en levende størrelse, der udvikler sig, i takt med de
mennesker der er på skolen.
På sigt skal arbejdet med værdierne resultere i en reformulering og uddybende beskrivelse,
så bestyrelse, medarbejdere, elever og ledelsen har fælles forståelse og sprog for
værdierne. Det er ikke udtryk for et ønske om at ændre markant på de værdier skolen har.
Faaborgegnens Efterskole bygger på stærke værdier, derfor er det ekstra vigtigt at
værdierne er tydelige for alle på og omkring skolen, både i ord og handling.
Før vi påbegynder processen med at reformulere værdierne, tænker vi det er interessant at
undersøge, hvilke værdier eleverne oplever at møde på Faaborgegnens Efterskole i praksis.
Med udgangspunkt i en survey, udarbejdes en mundtlig og skriftlig evaluering med skolens
nuværende elevhold. Evalueringen sammenfattes som Faborgegnens Efterskole
selvevaluering 2021. Det respons vi får fra elevholdet, skal hjælpe os til at afdække om der
er sammenhæng mellem skolens tilbud om undervisning og samvær og vores
værdigrundlag, samt om eleverne kan genkende deres egne værdier, i skolens værdipraksis.
Processen med eleverne
•
•
•

Eleverne introduceres til baggrunden for evalueringen.
Der laves en fælles brainstorm på værdier. Værdinøgleord og eksempel på hvor
opleves, skrives på op, for at etablere et fælles sprog og forståelse for
Eleverne besvarer individuelt en survey.

det kan
emnet.

Værdierne som de fremstår nu
Det pædagogiske grundlag og værdierne
Skolens øverste formål vægter følgende:
• Livsoplysning
• Folkelig oplysning
• Demokratisk dannelse
Faaborgegnens Efterskole er i sine pædagogiske grundtanker inspireret af traditionen efter
N.F.S. Grundtvig og Kresten Kold.
Kort sagt: Grundtvig - som har formuleret “Skolen for livet”
Kristen Kold, som har formuleret “Det hjemlige” som rammen om skolen.

Det livsoplysende er derfor centralt, når vi på FAAE taler om dannelse og hvad det er som vi
mener er vigtigt, at eleverne får berøring med i det lille års tid et efterskoleophold varer.
Vi har i vores værdigrundlag, formuleret seks værdier, som står centralt I vores tilgang til
eleverne og som dermed danner en klangbund for det særlige ved FAAE og det liv og den
ånd, som er til stede på skolen.
Fællesskab, Tillid, Tilgivelse, Ligeværdighed, Humor og Hjertesproget.
Er skolens seks stærke værdier, som krydser evige eksistentielle spørgsmål og vilkår, som
vi i bund og grund alle er fælles om. Det er værdier, som vi på Faaborgegnens Efterskole
tager livtag med på en uhøjtidelig og hjemlig facon, og som vi tit genbesøger, når vi leder
efter svar på små og store spørgsmål om hinanden, os selv og det samfund som vi er en del
af.

Evaluering med eleverne
Den fælles brainstorm på værdier, førte til flere eksempler på nøgleord og eksempler på
hvor det kan opleves. Der kom ligeledes eksempler på værdier, der ikke vægtes nok.
Eksempler på værdier eleverne mener man kan opleve:
•
•
•
•
•
•

Sammenhold- opleves i gruppearbejde og i Vølvens,
Kreativitet- opleves på linjerne og i de fysiske rammer.
Respekt- plads til holdninger og forskellighed
Mangfoldighed- åben tilgang og plads til alle.
Frihed- oplevet som frihed under ansvar
Fysiske rammer- er generelt gode
Eksempel på værdier eleverne mener man ikke oplever nok:

•
•
•
•
•

Teenagevenlighed - dagen starter for tidligt, mangler hensyn til teenagebehov.
Fysisk trivsel - der er ikke fokus på fysisk trivsel. Der er ønske om træningslokale på skolen.
Bæredygtighed - der ønskes mere fokus på det, eksempelvis økologisk mad.
Mangfoldighed - Der mangler fokus på LGBTQ.
Engagement - der er opmærksomhed på det, men det kunne være bedre.
Kender du FAAE's nuværende værdier?

Uanset om du kender dem eller ej, hvad tror du så er FAAE's nuværende værdier? Der er som
tidligere skrevet seks.

Fællesskab, tillid, tilgivelse, ligeværdighed, humor, hjertesproget, sammenhold,
forskellighed, frihed, respekt, ligeværdighed, tillid, samarbejde, kærlighed, plads til alle,
omsorg, give hinanden plads, mangfoldighed, bæredygtighed, respekt, venner, glæde,
omsorg, gavmildhed, alle er velkommen, handicap venlig, sjov, frihed under ansvar,
ligevægt, udvikling, tillid, åbenhed
humør kærlighed, venskab, fællesskab, muligheder, tillid, behandle hinanden ordentligt,
plads til alle, imødekommenhed, rummeligt fællesskab, hensyn, godt fællesskab.
Kreativitet, bæredygtighed, natur, sundhed, kreativitet, engagement, frihed, oplevelser og
minder, mad.
God undervisning, at man lærer noget, man udvider sin horisont, udvikling, læring,
ligeværdigt forhold mellem lærer og elev.

Hvis du skulle vælge seks værdiord (fx nysgerrighed, fællesskab eller tilgivelse), hvilke seks ord
passer så bedst på den hverdag du oplever på FAAE?

Fællesskab, humor, frihed, tilgivelse, vedligeholdelse, sammenhold, kreativitet, respekt,
mangfoldighed, engagement, tillid nysgerrighed, træthed, bæredygtighed, morskab,
hjertesprog, kærlighed, ærlighed, hygge, plads, relationer, sjov, glæde, godhed,
læring/udvikling, tilgivelse, selvstændighed, plads, nærhed, venner, åbenhed,
nysgerrighed, rutine, udfoldelse, minder, venskaber og tillid, plads til alle, sammenhold,
motivation, oplevelser, trøst, hjælpsom, omsorgsfuld, sjov, folkeskat, sundhed,
spændende, god, selvlæring, positiv energi, teenager venlig, forskellighed, humor,
tilgivelse, engagement, forståelse, stemning, humør åbenhed, grin og mangfoldighed,
udfordring, orden, venskab og humor, positivitet, spontanitet, accept, rummelighed,
friheden uden rammer, loyalitet, drilleri, skole, frihed, mad, humor, hygge, spændende,
forskellighed, engagement, kreativitet, dovenskab, humor, dårlige jokes, glæde.
Hvilke værdier synes du, FAAE skal have med, når vi skal finde vores nye værdier? 79 svar
Kærlighed, fællesskab, åbenhed, omsorg, kreativitet, sammenhold, respekt, tillid,
kreativitet, humor og hjælpsomhed, frihed, mangfoldighed, tryghed, dårlige jokes, måske
noget med venner, engagement, forskellighed, hygge, mågejokes, kommunisme, glæde,
gavmildhed, sjov og ballade, skør, frihed under ansvar, god stemning, åbenhed,
sammenhold, ansvar, respekt, mangfoldighed, sammenhold, hjertesprog, plads,
hjertesproget, Socialt sammensat, tilgivelse, motivation, forståelse, Eventyr, undren,
engagement, fællesskab, tryghed, lighed samarbejde humor tillid.
Træningscenter, træning/ fysisk udfoldelse.
Bæredygtighed, miljø, innovation
Teenager venligt
De værdier der er nu
Har du andre kommentarer, er du velkommen til at skrive dem her 34 svar
Nej, kun at jeg elsker faae
Fuck morgentur Fuck morgenmad Fuck meddelelser, Fuck karry retter Fuck varmen til
morgensang Fuck alle der ikke er fra Fyn Fuck amerikanere Fuck palmeolie Og til sidst
Elsk orangutangerne
Tak for alt.
Prøv at blive mere bæredygtig uden det bliver for meget
jeg synes den her skole er pissegod så folk der ikke startet her mister virkelig noget
I ♥ faae

Click Mix.
Dette er en god skole!
STOP MED SPØRGE SKEMAER. Tak på forhånd
I skal få styr på jeres spørgeskemaer, det funger sku ikke.

Opsummering.
Af cirkeldiagrammet øverst kan vi se at elevernes kendskab til FAAEs officielle værdier, ikke
er for godt. 65% melder tilbage at de ikke kender dem.
Til spørgsmålet om hvor vigtige værdierne var for elevernes valg af efterskole, fordeler
svarene sig jævnt mellem slet ikke vigtigt og megavigtigt. Den største gruppe placerer sig på
midten.
De søjleprogrammer der viser om der er sammenhæng mellem skolens tilbud om
undervisning og samvær og vores værdigrundlag, viser at der overordnet set er en rimeligt
god og gennemgående sammenhæng. Der er kun få negative tilbagemeldinger på om der er
sammenhæng mellem værdier, undervisning og samvær. Det kommer tydeligst til udtryk
ved, at 6-7 elever ikke mener tillid, tilgivelse og hjertesprog passer som værdier på skolens
undervisning.
Der er mange af de værdier der opleves på FAAE som går igen, i eleverne beskrivelse af
hvilke værdier de synes vi skal have. Flere giver udtryk for, at de er glade for de værdier vi
har. Måden vi møder hinanden på og er sammen med hinanden som mennesker fylder
meget, både i de nuværende værdier og i elevernes forslag til værdier.
Eleverne har et ønske om at bæredygtighed og miljø bliver opprioriteret. Samtidig er der en
del der giver udtryk på at FAAE burde have mere fokus på fysisk trivsel, med flere fysiske
aktiviteter og bedre mulighed for træning.
Der er bred enighed om at FAAE er rummeligt sted, med plads til alle. Der er dog ønske om
at vi har bedre fokus på LGBTQ-behov, som eksempelvis kønsneutrale værelser.
Eleverne efterspørger om vi kan lave en mere teenager venlig struktur på vores hverdag.

