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Selvevaluering 2016-2017
På Emmerske Efterskole er elevernes selvværd, trivsel og læring altid i fokus. Vi er
opmærksomme på en god start på efterskoleåret samt løbende trivselsarbejde. Mange af
skolens elever har gennem deres skoletid oplevet mobning, tillidssvigt fra kammerater og
lærere samt oplevelsen af ikke at have modtaget den nødvendige hjælp. For at eleverne
kan lære og tilegne sig viden, er det derfor vigtigt, at opbygge den enkeltes selvværd,
selvtillid og trivsel, så de igen får lyst til at modtage undervisning og dermed arbejde
videre med deres læse- og skrivevanskeligheder.
Derfor har skolens bestyrelse i samråd med ledelsen valgt at fokus for selvevalueringen
er elevtrivsel.
Efterskolens evaluering af elevernes trivsel tager udgangspunkt i en trivselsmåling i april
2017, hvor størstedelen af skolens elever har deltaget. Undersøgelsen bygger på 91
besvarelser ud af 94 mulige, hvilket svarer til en svarprocent på 89 %, hvilket betragtes
som meget tilfredsstillende.
Resultatet af trivselsmålingen viser, at 90% af besvarelserne angiver en score over 3
(hvor 1 er dårligst og 5 er bedst), når der spørges til den sociale trivsel. Når der spørges til
den faglige trivsel angiver 76% en score over 3.
På spørgsmålet om, hvorvidt kammeraterne er hjælpsomme, venlige eller accepterende
svarer ca. 40% af eleverne negativt. Dette viser, at eleverne indbyrdes ikke trives, hvilket
skaber utryghed og ensomhed.
På spørgsmålet om, hvorvidt eleverne klarer sig godt fagligt og gør gode fremskridt
svarer kun 11% at de ikke føler, de gør fremskridt.
Desuden viser undersøgelsen, at eleverne mangler indflydelse på, hvad der arbejdes med
i undervisningen.
Elevernes tilbagemeldinger er et vigtigt redskab til at arbejde videre med trivsel, og
derfor vil der i skoleåret 2017/2018 fortsat være fokus på elevernes trivsel. Til at støtte
dette arbejde har vi indledt et samarbejde med MOT Danmark, hvor vi bl.a. uddanner to
lærere som MOT koordinatorer. MOT læring vil foregå løbende gennem hele skoleåret.
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