
 

 

Selvevaluering af del af værdigrundlaget. 

 

AES ser fællesskabet som en bærende del af skolens fundament.  

 

Det ses blandt andet ved,  

- at eleverne er indkvarteret på 4-mandsværelser i fløje med 16 elever 

- at vi har tre fælles udlandsrejser i løbet af året 

- at vi har daglig morgensamling  

- at vi har fællesspisning tre gange dagligt 

- at der er en ugentlig fælles fortælletime 

- at vagtlæreren arrangerer dagligt en fællesaktivitet på en times varighed om aftenen 

 

Det ses også i værdigrundlaget, som bliver forklaret eleverne indenfor de første 24 timer 

efter skoleårets start. Her bliver skolens forestillinger om fællesskabet og ønsker om/krav 

til elevernes deltagelse i samværet forklaret. 

Vi har evalueret fællesskabet på AES 

1. Som plenumdiskussioner med eleverne i foredragssalen 

2. Som individuelle samtaler med nogle elever 

3. Ved hjælp af et anonymt spørgeskema med diverse spørgsmål under 

hovedoverskrifterne: 

- Hvorfor tog du på efterskole? 

- Hvilke sætninger passer godt på ordet fællesskab?  

- Dig og fællesskaberne - Mulighed for kommentarer/forslag 

4. Som punkt på personalemødet 

 

 



1. Plenumdiskussioner: Eleverne giver udtryk for, at de gerne vil deltage i flere aktiviteter, 

som gerne skal arrangeres af lærerne. Eleverne giver udtryk for, at de gerne vil vælge til og 

fra afhængigt af aktiviteternes art og at det kan være meget svært dels at arrangere selv, 

dels at få andre elever til at deltage. Eleverne er glade for kammeratskabet på skolen og på 

fløjene. Eleverne er glade for de første ryste-sammen-uger, og alle de gange, hvor vi 

blander eleverne på kryds og tværs. Det har også en stor effekt, at vi bytter værelser to 

gange i løbet af skoleåret. 

 

2. Nogle elever fortæller på tomandshånd, at der er grupperinger af elever på skolen, som har 

indbyrdes fællesskaber, som ikke åbner for andre elever. Det føles naturligt, for langt de 

fleste har det sådan. Der er enkelte elever, som ikke er så respektfulde og 

imødekommende som langt de fleste andre. De taler heller ikke så pænt til andre. Der er 

en god stemning på fløjene, og det er meget hyggeligt, når eleverne børster tænder om 

aftenen og skl til at gå i seng. 

 

3. Eleverne udfyldte et anonymt spørgeskema – konklusionerne fra skemaet er: 

Eleverne giver tydeligt udtryk for, at  

• Der opstår et fællesskab, hvis man selv yder en indsats 

• Der er mange fællesskaber på AES (store og små) 

• Skolen laver arrangementer, der hjælper fællesskaberne på vej 

• De voksne ansatte er en del af fællesskabet 

 

92% af eleverne føler, at de er en del af hele fællesskabet på AES 

94% af eleverne føler, at der er tryghed i fællesskabet på AES 

88% af eleverne synes, at der bliver talt respektfuldt på AES 

94% af eleverne synes, at der er en tryg stemning i klasserne på AES 

87% af eleverne synes, at fællesturene er med til at styrke fællesskabet 

84% af eleverne synes, de har et godt fællesskab på fløjene 

95% af eleverne synes, at de har et godt fællesskab på linjefaget 

98% af eleverne nyder at være sammen med værelseskammeraterne 

 

 

4. De ansatte på AES lægger mærke til, at denne og sidste årgang har væsentligt færre 

elevinitiativer som er fællesskabsfremmende end tidligere år. Måske kan det henføres til 

corona-hjemsendelserne – vi har ingen videnskabelig dokumentation for denne antagelse. 

Vi har spurgt seks andre efterskoler, som har gjort de samme iagttagelser. Empatien, 

ansvarsfølelsen for fællesskabet og intitativrigdommen er ikke nær på højde med tidligere 

årgange.  

 



Konklusion: 

 

Fremadrettet vil vi på AES stimulere det store fællesskab med flere store arrangementer, som 

startes og stimuleres af skolen, men som skal involvere eleverne i udførelsesfasen. 

Arrangementerne skal fremme empati, ansvarsfølelse for fællesskabet, og det skal inspirere andre 

til at have lyst til også at arrangere aktiviteter for andre i fællesskabet. 

Ud over at implementere flere aktiviteter i løbet af ugen, udvider skolen sit udbud med en 

eksamensfri 10. klasse, med to pædagogiske formål: 

• Styrke ansvarsfølelsen for sig selv og fællesskaber lokalt og globalt.  

• Give redskaber og erfaring for at kunne være et aktiv i udbredelsen af medborgerskab, 

iværksætteri og bæredygtighed. 

Klassen bliver en realitet til august 2023, men de fællesskabsfremmende aktiviteter og 

principperne for gennemførelsen af dem bliver implementeret tidligere. 

 

 

Steen Emgren, 

forstander 


