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Evaluanden 
Bestyrelsen for Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole har vedtaget, at emnet for årets 
evalueringsobjekt er todelt og formulerer ønsket som følgende: 

 

Evaluering af efterskolens arbejde med overgange til ungdomsuddannelser her under 
brobygningsforløb samt samarbejdsprojekter med fx Esbjerg Gymnasium, Rybners, Varde 
gymnasium m. fl. Evalueringen knyttes til indholdsplanen for 2016. Evaluering af skolens rejser 
til udlandet. Evalueringen sættes i relation til skolens værdigrundlag og skal indeholde en 
vurdering af både elevernes og skolens udbytte af de senest afholdte rejser. 

 

Selvevalueringen fra skoleåret 2012/2013 omhandlede dannelsesproces og menneskelig modning 
gennem begreberne trivsel, samvirke og fællesskab, selvevalueringen fra skoleåret 2013/2014 
koncentrerede sig om elevens dannelsesproces og modning gennem frihed under ansvar samt 
forventninger og krav til hinanden og i 2014/15 var udgangspunktet ”En ligeværdig, åben og 
fordomsfri samtale i og uden for undervisningssituationen”.  

Den efterfølgende pasus i skolens værdigrundlag handler om ”Samarbejde og arbejdsglæde, 
sammenhold og fælles oplevelser”, og det bliver i år bragt i spil i forhold til den anden del af 
selvevalueringen omhandlende skolens rejser til udlandet. Idet skolens årlige rejse til Berlin var en 
del af selvevalueringen i 2013/14 udelades den i denne undersøgelse, som i stedet koncentrerer 
sig om skolens anden rejse, hvor tre hold elever var i henholdsvis Norge på skitur og på udveksling 
i enten Frankrig eller Italien.  

Evalueringen af skolens arbejde med overgange til ungdomsuddannelser måles i forhold til de 
konkrete og relevante elementer i indholdsplanen. Det er skolens studievejledning, brobygning og 
OSO-opgave for 10. klasser og samarbejdsprojekter med Esbjerg Gymnasium og Varde Gymnasium 
omkring dansk, bioteknologi og musik. Dertil kommer den integrerede vejledning på skolen i 
forbindelse med fx kontaktholdssamtaler, projektledelsesdage for hele skolen og 
projektledelsesfaget for en del af 10. klasserne.  

 

Evalueringsspørgsmålet formuleres som følgende:  
 

Er eleverne efter et år på VGE godt klædt på til at gå videre til deres ungdomsuddannelser? Og 
styrker skolens rejser som en fælles oplevelse sammenholdet og fællesskabsfølelsen? 

 

 

Evaluator  
Evaluator er lærer ansat ved skolen Lise Christensen. 
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Metode og data 
Begge dele af evalueringen af foretaget ud fra spørgeskemaer besvaret via skolens skoleintra-
system.  

Spørgeskemaet omkring overgange til ungdomsuddannelse er besvaret af 9 elever. 4 elever går i 
10. klasse og 5 elever går i 9. klasse. 3 har været med bioteknologi til undervisning på Varde 
Gymnasium, 3 har været med dansk på Esbjerg Gymnasium, 3 har været med musik på Esbjerg 
Gymnasium. 3 elever har været med i både dansk- og musiktimer. 

 

Evalueringen af elevernes tilfredshed med skoleåret foretages ud fra et spørgeskema besvaret via 
skolens skoleintra-system på en morgensamling. 87 elever var til stede og har besvaret skemaet. 

Medarbejdere, der var med på turene har også besvaret et elektronisk spørgeskema. Der 
foreligger 5 besvarelser.  

 

Besvarelserne er anonymiserede i gengivelsen, men opbevares elektronisk med navne på 
afsendere.  
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Selvevaluering af skolens arbejde med overgange til ungdomsuddannelser 
Denne del af selvevalueringen tager udgangspunkt i relevante dele af skolens indholdsplan.  

Der er fokuseret på følgende formuleringer og områder i indholdsplanen:  

 Fra skolens formål:  

at drive en efterskole med særlig vægt på undervisning på højt fagligt niveau i 
boglige fag og i musik, teater og kunst. 

 Fra skolens værdigrundlag:  

Vardeegnens gymnasieforberedende Efterskole lægger som gymnasie- og 
studieforberedende efterskole vægt på, at hver enkelt elevs uddannelsesproces 
fremmes og styrkes gennem faglig fordybelse og engagement, dygtiggørelse, 
selvstændighed og kvalitetspræget arbejde 

 Brobygning og OSO i 10. klasse 

 skolevejledning 

Desuden kan ordet gymnasieforberedende i skolens navn ses som et led i skolens fokus på 
området. 

 

De to første punkter fra skolens formål og værdigrundlag har at gøre med skolens arbejde med 
elevernes faglighed, mens de to næste punkter fokuserer på at give eleverne viden om deres 
muligheder. Foruden disse to kerneord vil der her blive fokuseret på et tredje element, nemlig 
elevernes udvikling af gode studievaner. I spørgeskemaet spørges ind til disse tre områder samt til 
elevernes oplevelse samarbejdsprojekterne med Esbjerg og Varde gymnasier.  

 

Elevernes oplevelse af faglig udvikling 
Eleverne bliver spurgt: Er du blevet fagligt dygtigere i løbet af året på VGE? 

7 elever indleder deres svar med ”ja” og 1 elev indleder med ”meget”. 1 elev skriver, at 
vedkommende har rykket sig mest socialt og derigennem vel også fagligt.  

 

Dele af kommentarerne fremhæver lærerne: ”(…) Lærerne er rigtig gode til at forklare, og gøre det 
”nemt” at forstå”, ”(…) Undervisningen er meget mere fokuseret end i folkeskolen, lærerne er 
dygtige og går op i deres fag (…)”, ”(…) Undervisningen er super god, og lærerne er fantastiske.”. 

 

Dele af kommentarerne omhandler omfanget af udviklingen: ”Ja, har udviklet mig meget i alle 
fag”, ”Ja, jeg har rykket mig i en meget positiv retning på efterskolen”, ”Ja, har aldrig rykket mig så 
langt fagligt over kun et skoleår.”, ”Meget, jeg har fået den sværhedsgrad, jeg havde brug for, og 
det har hjulpet mig meget.”, ”Ja, jeg synes jeg har lært virkelig meget (…)”, ”Ja, jeg synes, at jeg er 
blevet bedre til de fleste fag.” 
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Eleverne bliver spurgt: Er du blevet fagligt klar til næste skoleår? 

Eleverne svarer:  

Det er jeg, og det vil jeg også sige at jeg har været, før jeg startede på efterskolen. 

Ja, jeg synes at mit niveau, er nu blevet lige så godt, hvis ikke bedre end en 1 års elev  

Fagligt føler jeg mig klar, jeg synes lærerne har gjort det godt med at forberede os! Men jeg kommer til at savne VGE utrolig 
meget.  

Det synes jeg. Jeg kan godt se at mit niveau er blevet meget højere end det var før og jeg føler mig klar til gymnasiet.  

Ja, det er jeg. I 9´ende var jeg slet ikke klar, så dette år har gjort mig bedre fagligt og mere moden. 

Det er jeg ja. Synes dog, at jeg hele tiden har været det, men det har klart været en hjælp, at komme på denne efterskole! 

Ja det er min opfattelse 

Hvis jeg ikke allerede er det, så vil jeg blive det. Ja. 

ja planen var at tage en 10. klasse men føler mig så fagligt bedre at jeg er klar til gymnasiet 

 

Alle svarer ja. 2 elever vurderer, at de også var klar, før de kom på VGE.  

 

Elevernes oplevelse af egne studievaner 
Eleverne bliver spurgt: Kan du strukturere dine lektier? 

De svarer alle bekræftende. 2 elever skriver, at det kan smutte, og at der nogle gange kan være 
meget travlt. Dette er faktisk overraskende, idet det er et løbende fokuspunkt for de ansatte, at 
elevernes hverdag kan være presset, så det kan være svært at nå at lave sine lektier.  

Ja. 

Ja, bare det at være sammen med mennesker som laver lektier, motiverer en til også at komme igang 

Ja, jeg får dem for det meste lavet, men der er da nogle dage hvor det smutter fordi der sker så meget. Det har heldigvis ikke 
resulteret i at jeg er røget bagud. 

Ja, det synes jeg, jeg kan. Jeg laver mine lektier så hurtigt jeg kan men samtidig sørger jeg for at have tid til at være social og 
have tid til at slappe af.  

Ja, det er ikke det store problem. Jeg bøvler ikke så meget med at der er alt for mange lektier. Det er helt tilpas. 

Både og. Der er tider, hvor jeg har helt styr på det, og har lavet alt i forvejen, og bare har været i god tid. Så har jeg i andre 
perioder (f.eks nu), haft meget travlt med andre ting osv. 

Ja, jeg har af og til glemt lektier, men har været forberedt på undervisningen 

Ja, det kan jeg godt. 

ja, selvom det er på efterskole med mange fritidsaktiviteter, er det rart med en stilletime hvor der altid er ro til at få lavet 
sine lektier, og der er altid hjælp at hente fra venner og lærere. 
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Eleverne bliver spurgt: Er du blevet en bedre ”studerende” af at gå på VGE? 

 

De svarer alle bekræftende:  

Jeg tror bestemt jeg har fået nogle ting med i bagagen, som gør mig stærkere, når jeg skal studere videre, 

Meget, jeg kan nu finde ud af at arbejde i timerne, og også holde mig socialt aktiv 

Det synes jeg! Hvis man sammenligner med sidste år, er der kæmpe forskel på hvor meget jeg går op i skolen og hvor seriøst 
det bliver taget 

Hundrede procent sikkert. Når man er sammen med andre der går op i skolen, giver det en mere energi til at gøre noget ud 
af sine skolesager.  

Det vil jeg sige, ja. Jeg er blevet mere ansvarsfuld og blevet til at formulere mig mundtligt.  

Ja, helt klart. Den gamle klasse jeg kom fra larmede alle, men her har vi virkelig respekt for hinanden og lærerne. Synes vi er 
gode til at være stille, når der skal stille. Det er en stor fordel! 

På alle måder 

Ja, det er jeg.  

ja, i den grad,har aldrig fået så meget ud af et skoleår, og er helt klart også blevet bedre til at få mere ud af undervisningen. 

 

Elevernes oplevelse af at opnå viden om ungdomsuddannelser 
Eleverne bliver spurgt: Har du viden nok om ungdomsuddannelserne, og hvor har du din viden 
fra? 

Jeg har i ottende klasse været til et introduktionskursus på forskellige ungdomsuddannelser. Så har jeg i tiende klasse været i 
brobygning. Ellers har man kunne læse sig til mere viden på nettet. 

Ja jeg har nok viden, jeg har fået min viden fra min, vejleder og google 

Det føler jeg! Det er b.la. fordi jeg i 8. klasse var på brobygning, og i år har vi samarbejdet med EG i Esbjerg, så 9.1 har været 
der ude nogle gange for at se hvordan undervisning kan foregå 

Det synes jeg, at jeg har. Jeg har været i brobygning, har snakket med folk der er i gang med deres ungdomsuddannelse og 
har selv undersøgt på skolernes hjemmesider.  

I løbet af brobygning og OSO-forløbet er jeg blevet klogere på min ungdomsuddannelse. Det har jeg fået fra mit gymnasiums 
hjemmeside og brobygning. 

Ja det har jeg. Jeg har fået min viden fra de folk som jeg kender på ungdomsuddannelsen, mine forældre og min 
sturdievejleder 

Jag har al den viden jeg skal bruge. Har fået meget af min viden fra vejledning, mine forældre og besøg på gymnasiet 

Ja. Jeg har min viden fra nettet. 

ja, har fået min viden fra min vejleder og fra tidligere brobygning  

 

3 elever fremhæver viden fra før deres tid på VGE, 5 elever fremhæver nettet, 4 elever fremhæver 
deres vejleder, 4 elever fremhæver brobygning fra VGE, 3 elever fremhæver deres private 
netværk, 1 elever fremhæver OSO-opgaven og 1 elev fremhæver et gymnasiebesøg.   
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Eleverne bliver spurgt: Hvordan har du brugt vejledningen på skolen? 

Jeg har kigget lidt nærmere på hvilken retning jeg vil gå i uddannelsen. 

Jeg har brugt den fornuftigt, jeg var ikke sikker på hvilken linje jeg skulle tage næste år, men det fik jeg så afklaret med min 
vejleder 

Jeg har ikke haft brug for så meget vejledning, da jeg har vidst hvad jeg gerne ville, men jeg fik hjælp til at udfylde min 
"optagelse.dk" 

Jeg har snakket med min vejleder om hvad der var bedst for mig, men ellers har jeg ikke rigtigt haft behov. Jeg har vidst hvad 
jeg ville og hvad mine kvaliteter var længe.  

Jeg har brugt min vejledning til at blive klogere på min fremtid, hvis man kan sige det sådan.  

Jeg har spurgt min vejleder om et par ting, som jeg har været i tvivl om, men ellers har jeg altid vidst hvad jeg skulle.. 

Til at lære om hvad jeg skal fokusere på, og bruge de næste år på 

Den har jeg anvendt sådan som vejledninger nu skal bruges. 

ja efter en gennemgang af de forskellige retninger, var det rart at kunne diskutere fordele og ulemper, og jeg blev hurtigt 
helt sikker på hvad jeg gerne ville.  

 

Nogle vidste allerede, hvad de skulle, og har brugt vejledningen til det praktiske eller til at afklare 
fokusområder, mens andre har brugt vejledningen til at vælge ungdomsuddannelse. Dette er nok 
meget naturligt i forlængelse af det forrige spørgsmål, hvor det blev tydeligt, at nogle af elevernes 
vejledning på VGE ligger i forlængelse af brobygningsforløb året før. Alle eleverne ser ud til at være 
tilfredse og trygge ved deres vejledningsforløb på VGE. 

 

10.klasserne bliver spurgt til deres brobygningsuge og svarer som følger:  

Brobygning hjalp mig med at få et indblik i arbejdsatmosfæren på ungdomsuddannelsen, og hvad man gik op i at arbejde 
med. 

Ja, jeg fik lov at se skolen, og fik et lille snif af undervisningen, og det sociale liv på skolen, i forhold til hierarki  

Jeg var i brobygning på HHX og STX. Jeg blev klogere på at HHX ikke var noget for mig. Jeg lærte også de forskellige krav og 
muligheder til STX. 

Ja, STX og HTX. Jeg blev klogere på det, og vidste hvor jeg ville hen, bagefter. 

To hæfter sig ved det sociale i form af arbejdsatmosfære og hierarki, og to bemærker, at det hjalp 
dem til at træffe deres beslutning. 

 

De samme elever bliver også spurgt til deres OSO-opgave og svarer som følger: 

Jeg er blevet mere afklaret ift. en uddannelse indenfor sundhed. 

Ja jeg har skrevet den, og ja jeg blev klogere og mere sikker på min fremtid 

Jeg skrev min OSO opgave om Ergoterapi. Det var en rigtig spændende opgave at skrive. Jeg blev meget klogere på min 
ungdomsuddannelse også min videreuddannelse. 

Ja. Jeg valgte at skrive om politibetjent, og hvordan min vej ville se ud, hvis jeg vælger den vej. Jeg vælger STX. 

3 elever bruger ordene klogere eller afklaret. Den 4. beskriver sit valg af 
ungdomsuddannelse.  
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Eleverne spørges: Fortæl om gymnasietimerne du har været med i i enten dansk, bioteknologi 
eller musik.  

 

Meget normal undervisning, ligesom forventet. 

Det har været meget spændende, og selv om det kun var 1-2 timer, fik jeg så meget ud af det, det var både sjovt og lærerigt  

Jeg har været med i dansk da vi var ude på EG, det var selvfølgelig ikke med en gymnasieklasse, men det var et eksempel på 
hvordan undervisningen kan fungere, og jeg synes det var ret fedt!  

Jeg har været med til dansk på EG. Det var egentlig almindelige dansk timer, hvor vi lærte om almindelige ting men ikke 
noget vi har haft i grundskolen. Jeg synes, det var super interessant. 

Jeg har været på Varde Gymnasium til nogle bioteknologi timer. Det var rigtig spændende og dejligt at være et andet sted. 
Jeg fik et indblik i, hvordan det fag kan foregå på gymnasier.  

Jeg har haft musik, hvor vi fik et lille indblik i det sjov de lavede. Har haft dansk timer på EG, det var fedt og man lærte meget 
man ikke vidste, og som man klart kommer til at bruge på gym. 

Vi lærte meget om hvad man skulle kunne på gymnasiet og om hvordan timerne på gymnasiet foregår. 

(…) 

jeg var med på Esbjerg gymnasium til nogle dansk timer, det følte jeg virkelig at jeg fik noget ud af,jeg blev helt sikker på at 
jeg ville på gymnasiet, det var nogle gode lærere,og en god stemning. 

 

Generelt virker eleverne godt tilfredse med deres oplevelser på de to gymnasier. De bruger ord 
som fedt, sjovt, lærerigt, interessant, spændende, dejligt - og normal og almindelige. 
Umiddelbart virker de to grupper ord modsatrettede, men overraskende nok bruger især en elev 
de to grupper sammen: Det var egentlig almindelige dansk timer, hvor vi lærte om almindelige ting men ikke noget vi har 

haft i grundskolen. Jeg synes, det var super interessant. Det tyder på, at oplevelsen af det genkendelige i sig selv 
er positivt, måske idet mødet med fuldblods gymnasieundervisning afmystificerer skiftet fra 
grundskole til ungdomsuddannelse.  

 

Eleverne bliver også spurgt: Gjorde timerne på gymnasiet dig klogere i forhold til dit valg af 
skole? 

 

De svarer:  

Nej ikke specielt. 

Meget, jeg synes at undervisningen på Esbjerg gymnasium er bedst på grund af, at lærerne er elevernes venner, imens de 
underviser, og de kender eleverne, og lærerne er bare sjovere og bedre  

Ja! I den grad, jeg er sten sikker på at STX er noget for mig! 

Nej, egentlig ikke. Det gjorde mig bare mere sikker på at jeg ville på gymnasiet.  

Jeg havde allerede valgt ungdomsuddannelse, men det gav mig da et godt indblik i livet på et gymnasium. 

Altså ja og nej. Som sagt har jeg altid vidst, hvad jeg ville, så det hele stod lidt klart. Selvfølgelig hjalp det mig en smule... 

Nej, ikke rigtig. har hele tiden været klar over at jeg skulle på Ringkøbing Gymnasie 

Ja, bestemt. Lærerne er meget rettede ind efter, at give deres viden videre, til de studerende. 

ja jeg blev helt sikker på at jeg ville på gymnasiet og tage stx. 
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Her deler vandene sig - nogle giver klart udtryk for at være blevet mere afklarede, mens andre 
oplever at blive bekræftede i de valg, de allerede havde truffet.  

 

Det hænger sandsynligvis sammen med elevernes svar på, hvornår de besluttede sig for, hvad de 
skal næste år:  

 

Jeg har vidst, at det var det, jeg ville i niende klasse, før jeg tog på efterskole. 

Siden 7 klasse, hvor jeg var i brobygning på Esbjerg gymnasium 

Det har været planen siden 7. klasse tror jeg, da det er det der ligger tættest på, hvor jeg bor og så går jeg ikke så meget op i 
hverken natur-videnskab eller handel. 

Jeg har vidst, at jeg ville på Sønderborg Statsskole, så længe jeg kan huske, men jeg besluttede det først, da jeg besøgte 
skolen. For mig betyder stemningen meget og jeg følte mig godt tilpas der.  

Det har jeg vidst i lang tid. Jeg kan godt lide skole, specielt sprog, så det almene gymnasium er perfekt til mig.  

Det besluttede jeg inden jeg kom på efterskole. Jeg har altid gerne ville musik, og da jeg i forvejen vil have musikundervisning 
i Varde er det helt klart det letteste.  

I starten af året på VGE 

Jeg besluttede det for nogle uger siden.  

det besluttede jeg for kort tid siden, med hjælp fra mine forældre og min vejleder  

 

5 elever vidste godt, de ville på gymnasiet, før de begyndte på VGE. Nogle vidste endda på hvilken 
skole. 3 elever har truffet beslutningen i løbet af året. Dette er nok ikke overraskende skolens 
gymnasieforberedende profil taget i betragtning. Men det er bemærkelsesværdigt, at eleverne jf. 
tidligere svar har fået godt udbytte af vejledning og brobygning, hvilket kunne tyde på, at udbyttet 
af arbejdet med overgangen til ungdomsuddannelse er andet og mere end selve det at vælge.  

 

  

 

Opsummering 
 

Ud fra elevernes synspunkt må det konkluderes, at skolen lykkes med sit arbejde med overgange 

til ungdomsuddannelser, herunder brobygningsforløb samt samarbejdsprojekter med gymnasier.  

Eleverne oplever at være blevet fagligt dygtigere i løbet af året, og alle vurderer, at de er klar til at 

gå videre på deres ungdomsuddannelse. De oplever at have fornuftige studievaner. De kan 

strukturere deres lektier og mener alle at være blevet bedre ”studerende” i løbet af deres år på 

VGE. Eleverne føler sig godt vejledt. De har den viden, de har brug for, og har brugt de forskellige 

kanaler til at opnå den viden - tidligere og nuværende vejledning, nettet, brobygning, netværk i 

form af venner og familie, OSO-opgaven og gymnasiebesøg. De har haft godt udbytte af deres 

brobygningsuge og OSO-opgave, og de har været glade for at deltage i samarbejdsprojekterne 
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med Varde og Esbjerg Gymnasium. Nogle af dem har truffet et valg omkring ungdomsuddannelse i 

år, mens andre mente at være afklarede, før de kom på VGE. Når alle eleverne alligevel forholder 

sig positivt til arbejdet med deres overgang til ungdomsuddannelserne, kan det meget vel være 

fordi de får opfyldt et vejledningsbehov, som ligger ud over selve valget. Det kan være kendskabet 

til skolerne og skoleformen - undervisningsmåden, som en elev beskrev som både helt almindelig 

og spændende, hierarkiet, undervisningsmiljøet og det sociale på skolerne, lærer-elev-relationer, 

krav, muligheder mm. Med andre ord er det meget muligt, at eleverne udover selve proceduren i 

valget af ungdomsuddannelse har stor nytte af at opleve en afmystificering af det nye og ukendte 

og tilvænning over tid. 

Til første del af evalueringsspørgsmålet: Er eleverne efter et år på VGE godt klædt på til at gå 

videre til deres ungdomsuddannelser? Må man derfor svare tydeligt ja, det er de. De er trygge og 

har en klar oplevelse af at have den faglige ballast, den nødvendige viden og gode studievaner.  

 

 

 

Selvevaluering af skolens rejser til udlandet 
 

De første spørgsmål relaterer sig til lærer-elev-relationerne.  

Er der forskel på at have lærerne i timerne og være ude at rejse med dem? 

Ja: 64 - Nej: 9 - Ved ikke: 12 

Af de, der svarer ja, har en del kommenteret deres svar. Ingen svar er negativt tonede. Nedenfor 
er et tilfældigt udsnit. 

 

Alt var lidt mere afslappet end normalt.  

Altså man snakker om ting som ikke er skolerelatetede, og man bliver lidt mere personlig end man plejer.  

De er i bedre humør 

De er i hvert fald meget gladere og hyggeligere at være sammen  

med, man glemmer helt at de er lærer 

De er ikke så fagorienteret 

de er lidt mere hverdagsagtige. Man er jo mest i faglig kontakt med lærene på skolen  

der er en forskel fordi at når de er på rejse med en er det ikke så meget snak om lektier og det er hyggeligere  

Der er mere afslappet 
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Der er mere sjov og ballade. Altså, lærerne opfører sig ikke som i timerne. De føltes mere som venner end lærere. 

Det er hyggeligere og sjovere at være sammen med dem 

Det er mere afslappet på studietur. Vi skal ikke nå noget,  

så man kan bare hygge sig med dem. 

Det er mere personligt 

Det er nær så seriøst og være sammen med dem. 

det var noget andet at være sammen med dem uden for timerne især fordi at vi kom tættere på lærer man ikke har i 
hverdagen  

Det virkede ikke som om man var i skole. 

Fordi, man er sammen med dem på en helt anden måde, og lærer man dem at kende på en helt anden måde. Det er 
blevet mindre du er lærer jeg er elev agtigt... 

 

Det handler altså om en kontrast til at være i timerne, om at være mere personlig, mere afslappet 
og lære hinanden at kende på en anden måde end til hverdag 

To af eleverne, der svarede nej, kommenterer som følgende:  

De er også så hyggelige på VGE 

det er det samme 
 
Eleverne bliver også spurgt:  
Snakkede du mere med dine lærere på turen, end du plejer? 
Ja: 52 - Nej: 22 - Ved ikke: 12 

 

Mærkede du på turen, at lærerene accepterer og kan lide dig? 

Ja: 65 - Nej: 4 - Ved ikke: 17  

 

Hovedparten af eleverne har altså oplevet mere kontakt til lærere og følt sig sikre på lærernes 
accept. Det er selvfølgelig uheldigt, at fire elever svarer direkte nej til, om de oplever, at lærerne 
accepterer og kan lide dem. Optimalt set skal alle elever føle sig værdsat. Det bør fortsat være et 
fokuspunkt.  

 

De efterfølgende spørgsmål relaterer sig til elev-elev-relationer.  

hvilke elever talte du med på turen? 

1. mest dem jeg plejer at tale meget med 
2. både dem jeg plejer at tale med og nogle andre 
3. mest nogle, jeg ikke plejer at tale med 

2 elever svarer, at de mest har talt med dem, de plejer at tale med. Resten har sat kryds i enten 
2,3 eller både 2 og 3.  

 

 



12 
 

I forhold til det store fællesskab og elevernes sammenhold spørges der:  

 

Synes du sammenholdet mellem eleverne ændrede sig på turen? 

Ja: 60 - Nej: 12 - Ved ikke: 12 

 

Følte du dig som en del af et fællesskab på turen? 

Ja: 77 - Nej: 1 - Ved ikke: 6  

Langt hovedparten har altså en oplevelse af at være en del af et fællesskab   

 

Eleverne har altså oplevet styrkelse af elev-lærer-relationerne samt elev-elev-relationerne, og de 
har en klar fornemmelse af at være en del af et fællesskab, som har forandret sig i løbet af 
udlandsturen.  

Lærerne har også evalueret udlandsturenes betydning. De blev spurgt:  

 
Kunne du se, om der var udvikling i elevernes sammenhold? 
 

Har man rejst sammen, bliver man automatisk bedre venner med rejsekammeraterne 

Ja, de bliver tættere. De ser hinanden i nye sammenhænge, og de overraskes af hinandens formåen.  

Ja, eleverne i denne gruppe knyttede sig tættere til hinanden 

Ja. Nogle af dem blev tættere end før. Dem der i forvejen er udgrænsede på VGE, kan opleve ændringer, men ikke 
nødvendigvis. 

Stor udvikling. Turen styrker sammenholdet, skaber nye  

Positive  relationer -på kryds og tværs. 

 

Og: 

Oplevede du en udvikling i fællesskabet mellem eleverne og jer voksne? 
 

Delvist. Eleverne boede hos familier. Når alt går godt, er der ikke så meget fokus på læreren, så da vi havde en ret 
"nem" tur, var forskellen til  

VGE ikke så stor. 

Ja, det giver klart en udvikling af elevkendskabet for lærerne. Og jeg tror de synes de kender os bedre i og med de har 
set os i en anden ramme, i forhold til  

når vi er hjemme. 

Ja, i nogen grad. Lærer/elevrelationer styrkes 

Jeg synes jeg kom tættere på disse elever 

 

Lærerne ser altså tydeligt en udvikling i elevernes fællesskaber og til dels en udvikling i elev-
lærerrelationen. Umiddelbart kunne man fristes til at konkludere, at udviklingen i elev-



13 
 

lærerrelation måske er mere overraskende og tydelig for eleverne, måske fordi kontakten og 
elevernes trivsel hele tiden er et fokuspunkt for lærerne, men det skulle nok undersøges nærmere. 

 

Lærerne bliver bedt vurdere, hvad skolens udbytte er af udlandsrejsen, og de svarer:  

at eleverne bliver bedre til at deale med forandringer og får et indblik i andres forskellige livssituationer. Det er meget 
godt at mærke verden. Vi får rummeligere elever hjem igen. 

Elever som har fået korrigeret deres hygge-racisme samtidig med at de bedre kan påskønne vores uddannelsessystem. 
Og at folk uden for DK ser hvad en efterskole er. Lærerudvikling. 

Eleverne har noget at glæde sig til - i mange måneder. Fælles oplevelse med leg og selvforglemmelse. Alle glemmer alt 
om sygdom og deprimerethed. Astma, angst, stress og besvimelser forsvinder.   

Et kulturmøde for de enkelte elever og en fælles oplevelse for denne gruppe af elever 

På skituren er eleverne tæt sammen og udfordres fysisk. Vi får glade elever med derop og med hjem igen. 

 

Opsummerende 
Denne evaluering kommer ikke ind på selve indholdet eller valg af rejsemål, men har til sigte at 

evaluere skolens rejser som et element i skolens arbejde med sammenhold og fælles oplevelser. 

Eleverne oplevede styrkelse af deres relation til lærerne, som de er helt bevidste om at have 

oplevet på en anderledes måde og i en anden sammenhæng end i undervisningen. De har for langt 

de flestes vedkommende udvidet deres elev-elev-relationer, og de har oplevet en styrkelse af 

sammenholdet og følt sig som en del af fællesskabet på turen.  

Lærerne vurderer også, at sammenholdet er styrket eleverne imellem, og at deres relation til 

eleverne også nyder godt af turen. Desuden peger de på yderligere aspekter, som skolen har 

glæde af i forbindelse med turen så som kulturmødet, fysiske udfordringer, glade elever, 

lærerudvikling med mere.  

Det kan derfor konkluderes ud fra evalueringsspørgsmålet, at skolens rejser som en fælles 
oplevelse styrker sammenholdet og fællesskabsfølelsen.  
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Konklusion 
Eleverne er efter et år på VGE godt klædt på til at gå videre til deres ungdomsuddannelser. De har 
fået individuelt vejledning, 10. klasserne har skrevet OSO-opgave, de har været i brobygning og 
besøgt gymnasiet i undervisningen i forskellige sammenhænge. Dermed besidder de både den 
nødvendige viden, de er blevet støttet i deres beslutningsproces, og de har ikke mindst opnået 
tryghed i forhold til, hvordan hverdagen og stemningen på en gymnasiel uddannelse egentlig er.  

I forhold til skolens udlandsrejser, er det tydeligt for eleverne, at de selv hen på den anden side af 
jul har glæde af at rejse sammen. Det har betydning for deres relation til lærerne, for deres 
relation til gamle og nye venner i flokken og for følelsen af at være med i fællesskabet. 

Udlandsrejsernes betydning for eleverne er også tydelig for lærerne, som ser det relations- og 
fællesskabsskabende element og tilføjer andre fordele ved at rejse sammen.  

Hermed konkluderes, at skolen lykkes med arbejdet med overgangen til ungdomsuddannelserne 
og med sine udlandsrejser.  

 


