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Indledning
Selvevalueringen handler i år om den frie tid. Herved forstås tiden uden for den skemalagte undervisning,
som kan bestå af tid primært aften og weekend. Det er tid til fri disposition samt lærerplanlagt eller
lærerfaciliteret tid med måltider, pligter, samvær og aktiviteter. For al fri tid gælder det, at der er et tilsyn,
som arbejder på lærervilkår med rammesætning af tiden, og tilsynstiden er betydningsfuld i ansatte og
elevers bevidsthed om det særlige ved livet på en efterskole.
Sigtet i denne selvevaluering er ikke som sådan at undersøge kvaliteten eller arten af lærernes planlægning
og afholdelse af tilsyn i den frie tid, selv om der også spørges ind til tilsynslærernes pædagogiske
overvejelser i forhold til deres tilsyn. Det er nærmere at se på elevernes oplevelse af rammesætningen og
samværet i den frie tid, og om de kan genkende og se en forbindelse mellem skolens værdier og
værdigrundlag i den frie tid.

Evalueringsspørgsmålet er som følger:
Hvordan oplever eleverne den pædagogiske rammesætning af deres frie tid? Og kan eleverne genkende
skolens værdigrundlag i dele af deres frie tid?

Metode:
Fem tilfældigt udvalgte elever har deltaget i en kvalitativ undersøgelse i form at et gruppeinterview.
Spørgsmålene og svarene vil udgøre kernen af denne rapport. Jeg stillede spørgsmålene og få uddybende
spørgsmål, og hele interviewet blev optaget som lydfil og transskriberet. I behandlingen er eleverne og
omtalte personer anonymiserede.
En 9. klasse og en 10. klasse har indgået i en kvantitativ undersøgelse via et kort spørgeskema udsendt på
Skoleplan. Ikke alle elever har svaret.
Desuden har alle tilsynslærere fået tilsendt et spørgeskema med mulighed for at svare i uddybende tekst. 7
kolleger har svaret.

Dele af skolens værdigrundlag og indholdsplan anvendt i undersøgelsen
I skolens indholdsplan er den frie tid beskrevet i forhold til organiseringen af arbejdet. Der står, at tilsynet
varetager de pædagogiske opgaver uden for den egentlige undervisning, har ansvaret for og drager omsorg
for eleverne og varetager kostskolefunktioner så som at holde mandtal, tilse syge, gennemføre måltider,
sige godnat, tjekke rengøring, låse af osv. I forbindelse med weekender beskrives det, at der skal være et
indhold, som animerer til at blive på skolen, og at indholdet skal bestå af både fælles oplevelser og
afslapning.
Der er altså stor frihed og stor mulighed for variation i gennemførelsen af den del af den frie tid, som ikke
består i praktiske gøremål, og da der ikke er formuleret en egentlig målsætning, og den frie tid er helt
essentiel for eleverne i oplevelsen af et efterskoleår, bør værdigrundlaget kunne genkendes tydeligt her.

Skolens værdigrundlag er formuleret således:

Disse punkter oversættes til nedenstående formuleringer
-

Bruge det nære og forpligtende samvær til at give eleverne selvværd og lyst til at indgå i fremtidige
fællesskaber præget af ligeværdighed og gensidig tolerance
Alles indsats er nødvendig for at et skoleophold kan lykkes både for individet og for fællesskabet
(…) at erfare, at et positivt fællesskab i høj grad stimulerer den enkeltes trivsel
Livet på skolen skal være præget af respekten for den enkelte
At dele fælles oplevelser i forskellige sammenhænge styrker elevernes forståelse for hinanden,
udvider berøringsfladerne og styrker dermed sammenholdet og fællesskabsfølelsen.

Spørgeskema-besvarelser - kvantitativ undersøgelse
Ud af uddragene fra værdigrundlaget er formuleret en kvantitativ undersøgelse, og 24 elever fra 9. og 10.
klasse har besvaret spørgsmålene. De svarer således:

Oplever du at være en del af et fællesskab uden for undervisningstimerne?
Ja 21, nej, 1, ved ikke 2
oplever du at du bliver respekteret for den du er i den frie tid?
Ja 20, nej 1, ved ikke 2
Oplever du at have en betydning, så det du gør er nødvendigt for helheden?
Ja 8, nej 4, ved ikke 11
oplever du, at I i løbet af året har fået større forståelse for hinandens gennem den frie tid?
Ja 21, nej 0, ved ikke 3
oplever du, at du kommer til at tale med flere forskellige af at lave aktiviteter i den frie tid?
Ja 19, nej 3, ved ikke 2
Oplever du, at følelsen af sammenhold og fællesskab styrkes ved at være sammen i den frie tid?
Ja 22, nej 0, ved ikke 2
Oplever du at være en del af et nært, forpligtende samvær?
Ja 17, nej 1, ved ikke 6

Det optimale ville selvfølgelig være, at alle kunne svare bekræftende på alle spørgsmålene. Og der er noget,
som ikke umiddelbart lykkes i forhold til den elev, som ikke føler sig som en del af fællesskabet uden for
undervisningen, og for den, som ikke føler sig respekteret.
Samtidig må det siges at være positivt, at langt den største andel af eleverne på den ene side faktisk svarer
bekræftende og på den anden side kan forstå og genkende elementer fra værdigrundlaget i deres
efterskoleophold. Som en kortfattet kvantitativ undersøgelse er det om ikke andet så et positivt
pejlemærke.

Fokusgruppeinterview - kvalitativ undersøgelse
I den kvalitative del af undersøgelsen spørges fra to vinkler. Først stilles eleverne en række spørgsmål
omkring deres oplevelse af det pædagogiske personales rammesætning af den frie tid, deres oplevelse af
de planlagte aktiviteter samt den oplevede balance mellem rammesat fri tid og lærerstyrede aktiviteter.
Dernæst bedes eleverne læse værdigrundlaget igennem og pege på, om de genkender formuleringerne i
deres oplevelse af den frie tid.

Rammesætning af fri tid
Den frie tid består for en stor del af fri tid, og de første spørgsmål handler om, hvordan eleverne oplever
skolens og det pædagogiske personales rammesætning af den frie tid.

Hvordan er det at være sammen med lærerne, når de er her uden for undervisningen?
-

Altså det er vel altid hyggeligt, sådan - de indblander sig meget, de gør noget for at være sammen
med os
Men det var lidt underligt i starten
For man er jo vant til, at ens lærere er jo ens lærere, det er bare dem, der lærer en noget, og så ..
kom de lige der bare sådan skal vi ikke spille et spil - jo, det kan vi godt (griner)
Ja man får sådan et mere personligt forhold til sine lærere
Lidt sådan som om det er familiemedlemmer
Det er sådan meget sjovt, når man er til forfriskning, så indblander de sig så meget. For eksempel
her forleden, da xxxx var her, og så står der jo gafler på den der spand, og vi havde skeer, og så
lagde jeg den på bordet for at irritere ham så den lå ved siden af. Og så kiggede han sådan på mig,
og så så han ked ud af det, og så lagde jeg den op i spanden, og så driller han mig lidt med min
højde, fordi både xx og xx stod ved siden af mig, og så var jeg lidt lav. Så det er meget hyggeligt

Hvad gør lærerne for at få hverdagsaftenerne og weekenderne til at fungere?
-

-

Altså de kommer på nogle aktiviteter, som fx høvdingebold har vi spillet en del, som ligesom
minder en om, at man er på efterskole, så man ikke bare sidder på sit værelse eller sover eller …
De gør det hyggeligt. I starten gør de det sådan, at man ikke har lyst til at ville hjem, at man føler sig
tryg og at det bare er det fede sted at holde weekend
Det er også tit sådan at de udnytter det de er gode til, som fx xxx er god til at finde på fysiske lege,
og xx kan finde på at spille musik - altså det de er gode til og selv godt kan lide og gør det sjovt for
alle
Også når både xx og xx kommer rundt og spiller den samme sang igen og igen og igen og igen og
igen

Hvordan og hvornår mærker I, at lærerne er ”lærere”/pædagogisk personale og ikke bare holder opsyn om
aftenen?
-

Det er jo når de kontakter os og er med til at spille spil eller laver nogle aktiviteter nede i hallen
eller spiller noget musik og går rundt på skolen og blander sig i samtaler og i forskellige aktiviteter

-

I det hele taget når de selv deltager. Altså ikke bare siger, I kan være med til det og det, men faktisk
selv er med i den
Sådan alt det, der sker før klokken ti, der kan man mærke det, at de ikke er, bare er lærere, men at
de er her for os, sådn …
Det er også nogle gange efter klokken ti - især xx eller xx, nogle gange xx også - xx har tit spurgt om
ting på vores værelse. Det er hyggeligt. Det giver noget i hvert fald i forhold til at man har lyst til at
blive her

Eleverne oplever altså en særlig kontakt til personalet. De hæfter sig ved, at det er anderledes, personligt,
familiært, hyggeligt, trygt og de beskriver kontakten til lærere, som involverer sig og er aktivt til stede i den
frie tid.
Den næste gruppe spørgsmål handler om, hvad eleverne hæfter sig ved omkring de lærerstyrede aktiviteter
i den frie tid, samt om de har ønsker eller forslag

Hvordan foregår det, når lærerne laver aktiviteter en aften?
-

Det er lidt forskelligt fra lærer til lærer
For der meste er det ikke noget obligatorisk
Ikke sådan i hverdagene, nej
Men nogen gange i weekenderne, kan det godt være, eller der er noget film, eller nogle af
eleverne, der gør et eller andet

Er det så noget, I tænker: Yes, det vil vi gerne være med til?
-

Altså det kommer lidt an på hvad det er (ja)
Hvis det er et eller andet med at vi skal ud og løbe en tur, så …
Hvis det er et eller andet med at det er en god film, så vil jeg måske gerne med
Jeg tror også, det komme an på, hvilket humør man kan være i (helt klart)
Også ens energiniveau
Ja for hvis vi skal ud og dyrke noget sport, eller løbe nede i hallen
Det skal man ikke om aftenen - det er bare nej

Hvordan foregår det, når lærerne laver aktiviteter i weekenderne?
-

Der er oftest en obligatorisk ting, synes jeg omkring klokken tre, så
I hvert fald minimum en om dagen - og det kan jo være alt
Der har været en weekend hvor der har været en esport, noget, lan - hvor der ikke var noget for
dem, der ikke var til lan. Jeg har hørt, det var lidt kedeligt
Det kommer så an på, om man var med til Lan - det var sjovt
Jeg var en af dem, der var der og ikke var med til Lan. Og det var sådan - på nogle punkter var det
rart at der ikke var noget man skulle lave, at man bare kunne slappe af. Men til sidst blev det også
sådan ret kedeligt, for der var ikke rigtig nogen eller noget som helst og sådan - opholdsstuen var
hele tiden tom. Det var sådan lidt underligt

Hvornår er det godt, at lærerne laver aktiviteter?
-

Hmmm, i timerne
Når der ikke er lektier for

-

Når man sådan på det tidspunkt, hvor man har rigtig meget energi - i weekenderne om
eftermiddagen og ikke om aftenen
Lige efter middagen
Nogle gange lidt irriterende om eftermiddagen, for der vil man gerne til varde
Nogle gange hvis det er sådan lidt halvobligatorisk, at man ikke skal komme, men hvis man er oppe
til det. Det synes jeg også er et ok tidspunkt

Er I mere tilhængere af aktiviteter i weekenderne end om aftenen?
-

Ja, i weekenden helt klart. For om aftenen plejer man som regel at lave lektier
Eller man egentlig gerne bare vil være for sig selv, ligge i sin seng
Eller sådan noget, at der er fodbold om aftenen og sådan noget, det synes jeg er fint nok. Det er
meget normalt, det kan man godt holde ud

Bliver det ikke kedeligt, når der ikke bliver udbudt noget?
-

Jeg synes stadig, det er en god ide, at der er mulighed for det
Der er vel altid et eller andet, man kan lave
Det er jo ikke så mange timer, man har inden man skal sove
Men det er fedt, at man har muligheden for det, at du selv kan vælge om du vil eller ikke vil
Hvad gør det ved jer og ved stemningen at der er aktiviteter? Hvilken funktion har det?
Altså jeg tror lidt, det kommer an på humøret på folk, for hvis de sådan er glade i forvejen …
Det gør os også tættere
Det er en god måde at man ligesom samler folk på - især de obligatoriske ting, så man får alle til at
komme
I starten var der det der intronoget
Det der folkedans
Var det ikke første dag?
Det har på en måde samme virkning
Så skal vi pludselig danse folkedans, så skal vi næsten holde i hånden og samarbejde
Jeg kan huske, jeg dansede sammen med xx (en lærer) han blev ved, han ville ikke give slip på min
hånd

Er der noget, lærerne kunne gøre anderledes eller bedre?
-

-

Nu bliver jeg nok meget upopulær, men jeg vil måske sige flere obligatoriske
Ja altså sådan i weekenderne
Jo for når det ikke er obligatorisk, så tænker folk på, at der er et alternativ, så de ikke gider, men
når de så kommer. Det er i hvert fald sådan jeg har det hvis det ikke er obligatorisk, så kommer jeg
ikke til det, også selv om jeg egentlig godt ville, fordi der også er et eller andet alternativ
Det er fint nok at der er flere obligatoriske ting i weekenderne, men om aftenen, der vil jeg helst
bare gå rundt og lave ingenting, hvis jeg har lyst til at lave ingenting
Jeg syns, bare der ikke sådan kommer obligatorisk morgenmad i weekenderne
Uh, det må der godt komme, (ah, nej nej) jeg kan bare godt lide morgenmad, det var bare for at
irritere
Når der er aktiviteter, skal I skrue ned for aktiviteterne, når der er en aflevering for til mandag, det
var der fx med den der aflevering i OSO, hvor os med fysik havde tre til mandag og oso til tirsdag.
Jeg ved ikke om der var aktiviteter, men hvis der var ville det være forfærdeligt stressende, så folk

-

-

næsten ville ønske, de var taget hjem for at kunne arbejde på det i fred. Så når vi har nogen
afleveringer, i matematik eller et eller andet, vil vi helst bare have noget mere tid
Så hvis det skal være muligt med noget mere obligatorisk, skal der være bedre koordinering mellem
lektier i hvert fald, for der var lige den uge vi har haft. Vi har ikke haft lektier for, og så får vi lige
pludselig al ting for
Man kan måske også lave sådan noget, hvor eleverne kan ønske, hvad temaet for weekenden skal
være, så det bliver lidt mere, ja
Ture ud. Ikke sådan noget med i en skov, men mere sådan ud og bade, i biografen, ud og svømme,
spille golf fx

Eleverne hæfter sig altså ved, at lærerne bruger deres forskellige forcer inden for aktiviteter, og de kan godt
lide, at der udbydes og arrangeres arrangementer. Samtidig er de godt selv klar over, at det ikke er så
oplagt for dem at deltage i hverdagene, hvilket også af og til nævnes blandt lærerne. De genkender
mønsteret med som oftest minimum en obligatorisk aktivitet om dagen i weekenden og peger på, at der
godt kunne være flere. Desuden er det et emne for dem at kunne nå at lave lektier frem for at deltage i
arrangementer, og de efterlyser koordinering og mulighed for at have indflydelse på temaer for weekender
og flere aktiviteter ud af huset.

De næste spørgsmål handler om elevernes oplevelse af balance i forholdet mellem rammesat tid og
lærerstyrede aktiviteter i den frie tid.
Er der god balance mellem tid med og tid uden aktiviteter i jeres frie tid?
-

Det kommer an på hvilken lærer der er her
X er god til at finde aktiviteter
Så er der nogen, der er knap så gode til det

Eleverne er kortfattede omkring balancen, men det virker til, at det som udgangspunkt fungerer godt for
dem.
Overordnet kan man sige, at eleverne er tilfredse med rammesætningen af den frie tid. De oplever tryghed,
nærvær af og relation til det pædagogiske personale. Samtidig er der grundlæggende tilfredshed med
udbuddet af aktiviteter. Dette bør man kunne forbinde til de dele af værdigrundlaget, den kvantitative
undersøgelse også beskæftigede sig med - at være en del af et fællesskab, som udvikler sig, at blive
respekteret og være en del af et nært, forpligtende samvær.

Eleverne og værdigrundlaget
Denne del af undersøgelsen vender spørgsmålet om for at se, om eleverne selv kan ”oversætte”
formuleringerne omkring værdigrundlaget til deres efterskoleophold. De bliver bedt om at læse
formuleringerne, som også er gengivet ovenfor, igennem og pege på 3 sætninger, som de kan genkende i
deres frie tid.

Sentenserne (med blåt) er gengivet i elevernes sprog og med deres begrundelser:
-

-

-

-

-

-

-

-

ansvarligheden styrkes gennem rengøring, fælles måltider, opgaver i forbindelse med
arrangementer af forskellige slags, øhm, og jeg synes på en eller anden måde, for fx med rengøring
er vi blevet sat til, fordi vi er ansvarlige for den her skole - jeg synes bare den passer rigtig godt
det er en forudsætning for gensidig respekt og forståelse og respekt for forskellighed, hvor jeg
synes at her på skolen, der respekterer vi, at vi alle sammen er forskellige. Jeg synes at her på
skolen der er det, at man kan være lige den man er, og det er okay at være lidt anderledes end
andre
samarbejde, sammenhold og fælles oplevelser, det er hele den, for det er en lang sætning. Øhm, ja,
jeg synes bare, at vi arbejder meget sammen og hjælper hinanden rigtig meget, og at det styrker
vores sammenhold med de ting vi laver, og ja …
gensidig tillid, tro på sig selv og på hinanden styrker hver enkelt elevs og dermed fællesskabets
trivsel, og det synes jeg passer rigtig godt, for jeg føler i hvert fald, at lærerne får os til at tro lidt
mere på os selv
Eleverne skal lære at erkende, at de har medansvar for egen læring og for eget og andres
velbefindende og trivsel og for at bidrage positivt med deres indsats til at fællesskabet kan
blomstre og udvikle sig og til at erfare, at et positivt fællesskab i høj grad stimulerer den enkeltes
trivsel. Og det synes jeg også passer ret godt, for vi får at vide, at laver vi ikke det her, lærer vi det
ikke, og vi har selv et ansvar for at få det lavet, og det synes jeg passer meget godt
Og så den allersidste, som også er en sætning, og den passer også ret godt til, for man føler sig ikke
udenfor og der bliver gjort sådan, at hvis du føler dig udenfor bliver der rettet op på det ved hjælp
af lærerne eller vennerne, ja …
Ja, nogle af dem er blevet nævnt. Vi ønsker at give eleverne en bevidsthed om at forventninger og
krav til hinanden er naturligt og udtryk for at alles indsats er nødvendig for at et skoleophold kan
lykkes både for individet og for fællesskabet. Ja, jeg tænker at der er meget med, at man selv skal
give noget for at få og komme ind i fællesskabet, og det lærer man også ret hurtigt, øh, og så har
jeg også sådan en overskrift der inkorporerer meget godt hvad skolen egentlig handler om, i hvert
fald efterskolen. Fx styrkelse af selvværd og livsmod, det ser efterskolen som en meget stor ting i
hvert fald. Så generelt hele den nedre del
Jeg havde også de første to som xx havde, at ansvarligheden styrkes gennem rengøring og fælles
måltider og arrangementer af forskellig slags og den der at det er en forudsætning for gensidig
forståelse og respekt. Og jeg synes bare de passer meget godt, at man har et vist ansvar her, og det
er også bare meget rart, at det ligesom er en selv, der bruger skolen og gør den beskidt, og så er
det en selv der gør den ren, og det er en selv der skal spise, og man hjælper med … og det er bare
sådan ret fedt at det hele ligesom kører på den måde, at man er med til at tage ansvar for sig selv
men på en fælles måde, hvis det giver mening.

-

-

Og så føler jeg også bare sådan med forståelse og respekt på skolen, det er noget, både elever og
lærere har til hinanden, hvilket er meget rart
Og så den sidste at høre til og betyde noget for fællesskabet, hvilket, ja, det føler jeg bare gælder
Ja, jeg har den første sætning, at man ligesom får styrken til at man tror på sig selv, og får selvtillid,
og det gør et efterskoleophold
Og så har jeg: herved styrkes forståelsen for at alle er vigtige og uundværlige i kæden og dermed
forståelsen for, at man som demokratisk samfundsborger både har pligter og rettigheder. Det er
det med, at I prøver virkelig på, at alle har en rolle. Det kan fx også vises i teater, at selv om man
har en lille rolle, så er man stadig med. Og en lille rolle kan fx godt betyde, at det er en stor ting,
sådan at alt det er vigtigt
Også følelsen af at man tæller, og man betyder noget i fællesskabet, øhm, og at man udvikler sig og
oplever nye sider af sig selv, og det kan jeg i hvert fald mærke efter erfaringerne med et år på
efterskole, at man virkelig udvikler sig, virkelig meget. Og det er mest noget man ser først bagefter,
ja, at det sker, og det går I også meget op i, at man udvikler sig, så ja …

I har ikke set det her før, vel, værdigrundlaget?
-

Nej
Jo, jeg tror faktisk jeg så det, jeg stalkede efterskolen ret meget

Ovenfor er elevernes citater understreget, og som man kan se, dækker de elementer fra alle punkter i
værdigrundlaget, hvilket i sig selv er positivt, og de bruger ord og formuleringer, som også er genkendelige i
sammenhængen. Det er fx ansvarlighed, respekterer, styrker sammenholdet, tro på os selv, fællesskabet,
man tæller, udvikler sig.
Det er positivt, at eleverne uden forberedelsestid og altså forholdsvist hurtigt kan oversætte
værdigrundlagets komprimerede form og til dels fortættede sprog til deres personlige oplevelse af den frie
tid, og at de ikke mindst er i stand til at formulere deres begrundelse i eget sprog.

Det pædagogiske personales overvejelser omkring rammesætning af den
frie tid
Selvevalueringen handler om elevernes oplevelse af rammesætningen af den frie tid i forhold til skolens
værdigrundlag. Alligevel indgår her en undersøgelse af det pædagogiske personales overvejelser omkring
planlægningen og gennemførelsen af tilsyn på aftener og i weekenden.
Tilsynslærerne er blevet spurgt til deres overvejelser omkring planlægningen af henholdsvis weekender og
aftentilsyn samt om på samme måde som eleverne at pege på 3 formuleringer eller områder i
værdigrundlaget, som afspejles eller spiller en rolle i deres planlægning.
Syv tilsynslærere har svaret, og svarene gengives i uddrag og anonymiseret.

Overvejelser omkring weekendtilsyn:
Når jeg HAR mulighed for at planlægge en weekend synes jeg godt om at lave en slags tema, som har
indflydelse på hvilke aktiviteter der planlægges. Fx har jeg lavet frisk-luft weekender hvor folk har sovet ud i
telte og selvbyggede shelters. Jeg har syntes om at tage dem på en laang vandretur, så de var dejlig trætte
om aftenen.
Jeg tænker på at eleverne har fri, så der skal ske noget, de kan samles om, men der skal også være god tid
til at gøre lidt ved sine interesser, sove og tulle rundt.
Det afhænger at, hvornår på året, det er. Tidligt på året, hvor eleverne ikke kender hinanden så godt,
planlægger jeg flere obligatoriske aktiviteter, som alle kan deltage i og som har til formål at skabe samvær,
hygge og fællesskab. Jeg er åben over for elevernes forslag og input. Senere på året, hvor eleverne kender
hinanden og mulighederne på skolen, arrangerer jeg færre aktiviteter og giver i stedet eleverne mere tid til
at være sammen om deres egne projekter.
I en vis forstand betragter jeg weekenderne som en situation, hvor både eleverne og jeg er ’hjemme’ i
vores fælles hjem, skolen, og i fællesskab får måltider, aktiviteter og rengøring til at fungere. Naturligvis
med mig som ansvarlig voksen.
Obligatoriske Fællesskabende aktiviteter... gerne hvor eleverne udfordres på forskellig vis...
I starten af skoleåret er jeg meget obs på at fylde mange obligatoriske aktiviteter ind i programmet. Bl.a. for
at de lærer hinanden at kende på kryds og tværs. Synes det er vigtigt at få dem ud af værelserne...
Meget styres af mig gruppesammensætninger osv...
Jeg planlægger min weekend efter hvilke elever der er tilbage på skolen. Jeg ønsker at eleverne får en sjov
weekend, hvor der både skal være plads til afslapning og fællesaktiviteter. Fællesaktiviteterne forsøger jeg

at planlægge således, at der er noget for enhver smag f.eks. vil der både være mulighed for noget
hygge/afslapning evt. film, noget aktivt f.eks. aktivitet i hallen og noget kreativt. Udover dette, så opfordrer
jeg eleverne til at være med i planlægningen.
jeg tænker at det er vigtigt at eleverne både får mulighed for at slappe af, fordi det er en weekend og får
mulighed for at nyde godt at det vi kan tilbyde i form af socialt sammenhold og fællesskab. Der skal være
noget for alle. Det vil sige der er tilbud til dem der står tidligt op og gerne vil have noget ud af dagen, og der
er også ro til dem der gerne vil sove længe. Der er nogle obligatoriske aktiviteter i løbet af weekenden, for
selvom om man måske gerne vil være ”hulebo”, så passer det ikke så godt med vores intention om ” at
arbejde sammen om opgaver, at dele fælles oplevelser i forskellige sammenhænge….”
Jeg leder efter en balance mellem fri tid og planlagte aktiviteter. Jeg planlægger aktiviteter for at få alle ud
af værelserne, så man kan mærke at hinanden er her. Eleverne siger ind i mellem, at de hellere vil lave
ingenting, men jeg ved af erfaring, at de kommer til at kede sig, og at det gør noget ved stemningen, hvis de
kører totalt frihjul.
Jeg tænker nok mindre på at jeg skal lave aktiviteter hvor de lærer noget nyt, udfordres eller lignende. Jeg
tænker mere på hyggelige aktiviteter, hvor vi får grinet sammen. De gange hvor jeg har haft væg-til-væg
aktiviteter, f.eks. dengang vi havde kontaktholdsweekends, så var det hårdt at skulle lave meget
undervisning og skaffe mange materialer, men når alt kom til alt, så var det altid super gode weekender. Jeg
vil nok hælde til at planlægge mere, i forhold til at ikke at planlægge så meget.
Jeg synes det er vigtigt, at eleverne ved hvad der skal foregå i weekenden, inden de melder sig til.
Jeg synes der skal være mindst et obligatorisk arrangement lørdag og et søndag for at få eleverne ind i et
fællesskab. Derudover tilbyder jeg noget man kan komme og være med til - overvejelserne går på, at
eleverne skal have mulighed for at slappe af i weekenden, efter en uge med mange aktiviteter og at der
også skal være tilbud om aktiviteter, så man så vidt muligt sikrer, at ingen elever er alene på værelset en
hel weekend.

Overvejelser omkring aftensyn:
Jeg er meget obs på at være ude blandt eleverne, men jeg arrangerer ikke så frygteligt meget. Ofte har jeg
nogle bestemte elever, jeg skal se til – trivselssamtaler eller praktiske forhold der skal overskues. Derudover
er der ikke så meget tid. På den måde føler jeg mig ikke som nogen særlig ”sjov” tilsynslærer
Meget det samme som for weekenderne. Om aftnerne er aktiviteterne dog ikke obligatoriske, men tilbud.
Derudover tjener de samme formål. Senere på året fokuserer jeg mere på lektiecafe og min kontaktgruppe.
Når jeg planlægger aktiviteter på vagtaftener, så er fokus for mig at der er et tilbud elverne kan deltage i.
Her varierer det fra brætspil i opholdsstuen, til lektiehjælp så længe der er behov, til fysisk udfoldelse i
hallen, gåture, glidebane, valgaften (arrangeret af elever), og meget andet...
Desuden synes jeg det er vigtigt at vi voksne er tilgængelige og synlige, så der både er plads til de små
“intime” stunder med få elever om et spil eller større setups med rullestolsruckby som samler mange
Jeg tjekker om der er højskoleaften eller andre arrangementer. Hvis der ikke er noget i kalenderen, så vil jeg
gerne lave et frivilligt tilbud, som eleverne kan deltage i. F.eks. hockey i hallen. Ift. at man aldrig kan
forudsige om en tilsynsaften forløber som man ønsker, så er jeg altid parat og åben overfor ændringer.

Jeg synes ikke tilsynsaftnerne har det store programmeringsbehov, forstået på den måde at der er mange
minutter, der er planlagt på forhånd af den måde, vi har valgt at lave skemaet. Der er både undervisning,
lektiecafé og rengøring der ligger og låser for hinanden. Specielt det at der er frit til esport, tv og fitness
letter et evt planlægningsbehov, det er næsten som om et tilbud virker forstyrrende ind. Men når det så er
sagt, synes jeg at der specielt i starten er et behov for lærerstyrede aktivitetstilbud. For der er behov for et
sted at gå hen, for de elever der er i tvivl om deres tilhørsforhold, specielt i starten.
Jeg vil virkelig gerne tilbyde en aktivitet når jeg er på tilsyn, men tit har jeg haft så travlt op til, at jeg ikke
har nået at finde på noget. Det jeg er lykkedes bedst med, er når jeg har tilbudt snak om f.eks. hvordan man
får fat på en kæreste. Det har givet spontane og gode snakke – men oftest med ikke så mange elever ad
gangen. Men ellers ville det være godt, hvis jeg satte mig ned og udviklede aktiviteter. Back-gammon
turnering eller lign. og/eller hvis jeg tilbød egentlig undervisningslignende aktiviteter, som f.eks. tegning.
På tilsynsaftener synes jeg det er vigtigt at være synlig for eleverne.
Jeg er ofte i lektiecafe - også til langt ud på aftenen, hvis der er behov/ der er elever.
Jeg synes det er vigtigt, at være rundt på skolen, så eleverne oplever, at jeg gerne vil dem.

Områder i værdigrundlaget, som afspejles i eller spiller en rolle i pesonalets planlægningen af tilsyn:
”Ansvarligheden styrkes gennem rengøring, fælles måltider …” Passivformen viser at værdigrundlaget taler
om ”systemet” VGE over for den enkelte elev. Som lærer støtter jeg loyalt op om systemet, som jeg er enig
i, er medium for elevernes liv. Jeg ser ikke i værdigrundlagets formuleringer at der eksplicit kaldes på mig
som en med en særlig rolle ud over at afvikle systemets rutiner.
”Alle har krav på respekt og en værdig behandling…” derfor er det vigtigt for mig at leve op til forventninger
som elever kan have, til helt konkret at blive set, især elever der kan føle at de er usynlige.
”Følelsen af at man tæller i fællesskabet, at man påskønnes og respekteres …” jeg ved godt at dette er
møntet på eleverne, men det er faktisk også ganske væsentligt ift min trivsel på VGE. I løbet af året oplever
jeg at disse følelser opbygges i min og elevernes relation til hinanden.
Ja, alle punkterne, da de hver især beskriver aspekter af den grundlæggende høj- og efterskoleånd, som
ligger til grund for al vores virke.
Friheden er en ansvarlig frihed, hvor hensynet til kammerater og minisamfundet VGE betyder, at man
lærer, at der skal ydes et stykke arbejde som forudsætning for at man kan nyde fordelene ved fællesskabet.
Alle elever har krav på at få opmærksomhed og en ligeværdig behandling i ord såvel som i gerning. Det er
vigtigt for mig at alle elever føler sig set og anerkendt. Derfor planlægger jeg aktiviteter hvor alle kan være
med. Det handler også om at de skal kunne ses og høres af de andre elever.
Ligeværdig kommunikation er meget vigtigt, at man taler til sine medmennesker i øjenhøjde og at
kommunikationen ikke er skæv på nogen måde. Det er et opmærksomhedspunkt, men ikke nødvendigvis
noget man kan planlægge, der skal også være plads til den spontane samtale. Her er det vigtigt at der er 2
på vagt, så der er plads til det uforudsete.
At arbejde sammen om opgaver, at dele fælles oplevelser i forskellige sammenhænge styrker elevernes
forståelse for hinanden, udvider berøringsfladen og styrker dermed sammenholdet og fællesskabsfølelsen.
Det er optimalt at eleverne har muligheder for at mødes i nye konstellationer og at blive sat i

arbejdsfællesskaber med andre end dem man plejer. Specielt en rengørings-/tjanseliste kan være god til
det. Netop dette er i centrum når jeg planlægger især mine weekendvagter... hvor det for mig handler om
at de skal opleve at være en del af minisamfundet VGE.
Vi tilstræber at bruge det nære og forpligtende samvær til at give eleverne selvværd og lyst til at indgå i
fremtidige fællesskaber præget af ligeværdighed og gensidig tolerance. Samvær - at være sammen på kryds
og tværs. At arbejde med elevernes selvværd så de oplever at de har værdi for fællesskabet.
Eleverne skal lære at erkende, at de har medansvar for... Medansvar for et godt efterskoleår, at lære noget,
at blive en del af fællesskabet... At give mere end man selv tager...Et fællesskab opstår kun hvis man
investerer noget i fællesskabet.
Trivsel, samvirke og fællesskab. Jeg ønsker at styrke den enkelte elev og fællesskabet f.eks. via diverse
fællesaktiviteter.
Forventninger og krav til hinanden. Jeg har f.eks. en forventning om, at eleverne overholder de aftaler som
jeg/vi og fællesskabet beslutter. Jeg ønsker, at eleverne bliver bevidste om, at fællesskabet ikke kan
lykkedes, hvis man ikke gør en indsats. Mine forventninger er selvfølgelig forskellige fra elev til elev.
Samarbejde og arbejdsglæde, sammenhold og fælles oplevelser. Jeg håber, at eleverne oplever, at når man
løfter en opgave i fællesskab, så styrkes sammenholdet. F.eks. når alle har arbejdet hårdt på en
musicalforestilling. Der kan også være de små ting i hverdagen f.eks. Hvis man aldrig har prøvet at gøre et
badeværelse rent før.. og det lykkedes, fordi man var to om opgaven.
Samarbejde, arbejdsglæde og sammenhold og fælles oplevelser. Er den pasus jeg tænker mest på og som
afspejles mest i min planlægning af weekends. Det handler om at kunne mærke fællesskabet, og sin egen
rolle i det.
Og så den med en ligeværdig og åben samtale, fordomsfri. Den har jeg i tankerne når jeg laver ting med
eleverne, hvor vi skal tale om noget af det, der betyder noget. Når jeg laver aktiviteter hvor vi taler om
skøre ting. Når jeg er her i weekenden eller om aftenen prøver jeg at komme i samtale med eleverne. Så jeg
skaber små rum, møder lige der hvor vi nu er, og aktiverer rummet som vi er så heldige at have her på
efterskolen.
Og endelig den med styrkelse af selvværd – at man mærkes som menneske og ven. Det tænker jeg på når
jeg laver aktiviteter, hvor man bliver nød til at sætte sig selv i spil. Fx når jeg beder eleverne på en lørdag
aften fortællle om et musiknummer der betyder noget for dem, og vi så spiller det for hinanden. Her skal
man give noget af sig selv, og de andre skal lytte.
Fællesskabet spiller en rolle i min planlægning af weekender: ” at dele fælles oplevelser”
Af og til lader jeg eleverne stå for at arrangere et obligatorisk arrangement i weekenden
”samarbejde om opgaver” - når det lykkes, er lektircafeen et godt eksempel på samarbejde. Jeg tænker de
lærer meget af hinanden
”Følelsen af at man betyder noget i fællesskabet” - Ofte deler jeg eleverne i grupper i weekendarrangementerne for at fastholde alle. Eleverne kan hurtigt se, at de mangler en og den elev vil blive hentet
- det betød noget om du var der eller ej

Det pædagogiske personale peger også sammenlagt på elementer fra alle dele af værdigrundlaget, og
lægger man personalet og elevernes uddrag sammen, er det ikke mange sætninger, som ikke er nævnt.

Opsummerende
Flere lærere skriver i forbindelse med weekendtilsyn om at være opmærksom på en balance mellem
planlagte aktiviteter og rammesat tid uden planlagte aktiviteter, og nogle taler om en progression i året
med mange obligatoriske planlagte ting i begyndelsen. Der er overvejelser omkring hvilke elever der er der i
weekenden, om at de skal være informerede og kan være involverede, og om at være i en ”hjemme”situation sammen.
I forhold til aftentilsyn skrives der især om det at udbyde frivillige aktiviteter, og der præsenteres tanker om
det at være synlige og sammen med eleverne.

Konklusion
Eleverne oplever den frie tid som en væsentlig del af deres efterskoleophold. Samværet med elever og
lærere er betydningsfuldt for dem, og de kan forbinde skolens værdier og værdigrundlag med deres
oplevelse af den frie tid.
Den kvantitative undersøgelse viser, at ud af 24 elever oplever 21 at være en del af et fællesskab uden for
undervisningstimerne, 20 oplever at blive respekteret for den, de er, 21 oplever at have fået større
forståelse for hinanden gennem den frie tid, 19 oplever at komme til at tale med flere forskellige gennem
aktiviteter i den frie tid, 22 oplever, at følelsen af sammenhold og fællesskab styrkes ved at være sammen i
den frie tid, og 17 oplever at være en del af et nært, forpligtende samvær. Det er ikke så entydigt positivt,
at kun 8 oplever at have en betydning i forhold til helheden. 11 svarer ved ikke, og 4 svarer nej.
Den kvalitative undersøgelse viser, at eleverne sætter pris på samværet med lærerne i den frie tid. De
beskriver den rammesatte frie tid som familiær, hyggelig og tryg og lægger mærke til, når lærerne
involverer sig og er aktivt til stede. Eleverne sætter pris på, at lærerne bruger deres forskellige forcer i
planlægningen af aktiviteter, og de foretrækker, at der er obligatoriske aktiviteter i weekender og mere
frivillige tilbud på hverdagsaftener. De efterlyser en koordinering i forhold til lektier, de ønsker sig flere
aktiviteter ude af huset, og de vil gerne involveres i planlægning.
Eleverne kan genkende skolens værdigrundlag i rammesætningen af deres frie tid. De kan formulere
konkrete eksempler og beskrive i eget sprog, hvordan de iagttager værdierne i deres efterskoleår.
Det pædagogiske personale kan beskrive deres pædagogiske overvejelser i deres planlægning og
rammesætning ud fra skolens værdigrundlag. De deler elevernes tanker om prioriteringen af obligatoriske
aktiviteter i weekender, frivillige tilbud på hverdagsaftener, en balance mellem rammesat fri tid og planlagt
aktiviteter i weekenden. Desuden forholder de sig til en progression i løbet af året.
I forhold til evalueringsspørgsmålet kan det derfor ses, at elevernes oplevelse af den pædagogiske
rammesætning af deres frie tid er positiv, og at de genkender og værdsætter skolens værdier i deres
hverdag.

Afslutningen på fokusgruppeinterviewet
Er der noget, der er vigtigt at få med?
Mere kage
Og dessert i weekenden - det var et af højdepunkterne
Jeg synes, vi skal have mere is og mere kage
Den hedder ikke Varde Sundhedsforberedende Efterskole
Koldskålen er virkelig godt - jeg vil også gerne have den almindelige koldskål
Kan man få elever på det? Vi har to rejser og dessert om søndagen?
Ja, helt sikkert (griner)

