Evaluering af værdigrundlag 2017

Kommentarer fra elever:
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Besvarelser fra elever:

Viser 7 besvarelser
Alle dem der står der oppe oplever jeg meget fællesskab
24-05-2017 15:44
Oplever det særligt i weekenderne, for der er der ikke den "normale" vennegruppe der altid og så søger man
til dem man snakker knap så meget til, og på den måde får "nyt" fællesskab
23-05-2017 17:52
Lidt en blanding af dem alle
23-05-2017 10:49
hele tiden stort set
23-05-2017 09:17
Elevfesterne, syntes jeg vi får det bedste fælleskab. Jeg snakker altid med nye folk, hver gang vi holder
elevfest. Men ud over det, så er det i den fritid vi har
22-05-2017 19:19
på syslet, linjen,
22-05-2017 12:23
Jeg synes man møder et forpligtende fællesskab overalt på sin vej på Hardsyssel. Vi ser det på syslet, vi ser
det på linjen, især en linje som musik, der nemt bliver afhængig af at alle yder noget til fællesskabet. Jeg
synes et sundt fællesskab som vi gerne vil være en del af, og som medfører at man tager ansvar og
nødsager sig til enkelte knap så sjove pligter, for at fællesskabet fungerer, er noget der strækker bredt her
på HE. Jeg tror ikke der er et fællesskab mere forpligtende end oplevelserne sammen, både i hverdagen og
på ture. Jeg tænker ikke man kan begrænse det til at sige at man oplever det forpligtende fællesskab et
sted. Jeg mærker det overalt, men hvis jeg skal vælge, bliver det mest af alt på syslet, hvor man bliver
presset ud i et fællesskab, og skal ved fælles hjælp få det til at fungere. Hilsen xxxxxx
22-05-2017 11:01
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Konklusion, værdigrundlaget 2017 for Hardsyssel Efterskole:
Som udgangspunkt må resultatet af spørgeskemaet betegnes som tilfredsstillende, med ca 70%
der oplever et forpligtende fællesskab på Hardsyssel Efterskole. Dog er der et forbehold i form af
en svarrate på under 50%.
Når man ser på, hvor eleverne møder det forpligtende fællesskab, er det med stor tilfredsstillelse at
se syslet, som klar topscore. Syssel-ideen er et vigtigt pædagogisk redskab på Hardsyssel
Efterskole, hvor eleverne er tilknyttet et hus og en kontaktlærer. Løbende bliver der arbejdet med
elevernes interne relationer og eventuelle konflikter bearbejdes, med henblik på den enkeltes
ansvar i og for fællesskabet på syslet.
Fremadrettet vil vi som skole, fortsat have fokus på det forpligtende fælleskab, med udgangspunkt
fra sysler og videre til elevholdet. På den måde kan vi som skole sende unge mennesker ud i det
omgivende samfund og deltage som demokratiske og fællleskabsorienterede borgere.
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