
	

Evaluering af skolens værdigrundlag 2016 
 
Her med en kort uddybning, med supplerende kommentarer til elevernes besvarelser. 
 
En af Kildevælds grundlæggende værdier er at ”Vi vil opleve og vise hinanden tillid og respekt”, hvilket er udgangspunkt for 
evaluering af skolens værdigrundlag 2016. 
 
Evalueringen med en besvarelsesprocent på 73 %, er overejende positiv i forhold til de stillede spørgsmål og tegner efter 
vores vurdering et retvisende billede af  elevgruppens oplevelse af den beskrevne værdi. 
 
Netop tryghed er efter vores overbevisning, grundlæggende vigtigt for elevernes trivsel på skolen, så at eleverne ovevejende 
oplever at dette behov er opfyldt, er meget vigtigt for os. 
 
Målt på elever er Kildevæld en relativ lille skole, dette kombineret med et rutineret medarbejderteam og en meget bevidst 
tilgang til emnet, betyder at vi kan være tæt på den enkelte elev og er i stand til relativt hurtigt at opfatte signaler, som går i 
retning af utryghed eller mistrivsel. 
 
En skole kan have nok så gode faciliteter og et nok så flot program, hvis ikke eleverne trives og oplever sig trygge og rummede, 
så vil det overskygge oplevelsen af alt det andet. 
 
I undersøgelsen bliver eleverne spurgt om de ”generelt har følt sig trygge under deres efterskoleophold?”, hvortil næsten 
halvdelen svarer at det har de i ”nogen grad”. 
Dette understreger at vi skal blive ved med at arbejde med området, da elevens oplevelse af tryghed går meget bredt, ift. 
deres kammerater, de voksne, omgivelserne og dem selv. 
 
Hvad gør vi for at leve op til den nævnte værdi? 

 Alle elever er i en familiegruppe med 6-8 elever og en kontaktlærer 
 Der sover altid en lærer på skolen om natten 
 Aftenvagterne ”putter” den enkelte elev og ser dem i øjnene for at sikre at de har det godt. 
 Der er altid en åben dør til en voksen også i undervisningstiden. 
 Klare rammer og regler, giver tryghed og overskuelighed for den enkelte. 

 
Vi arbejder hele tiden på at blive endnu bedre på området og ved at der altid er ”et gear mere”, som vi skal arbejde på at finde. 
 
Målt på elevernes egne kommentarer, så tagener der sig et billede af elever som ovevejende trives og har det godt og oplever 
at have et godt år på Kildevæld. 
De negative kommentarer går primært på praktiske ting, som feks. internettet på værelserne, ting som det er relativt nemt at 
gøre noget ved. 
 
Endelig er det meget positivt at alle elever vil anbefale Kildevæld til andre, tilfredse elever og forældre er den allerbedste 
reklame for en efterskole. 



Evaluering 2015 2016
- af skolens værdigrundlag.
"Vi vil opleve og vise hinanden tillid og respekt"
Oplever du generelt, at blive behandlet med respekt på skolen? (319)

42 Ja i høj grad
35 ja i nogen grad

0 ja i mindre grad
0 Nej

Oplever du generelt, at blive vist tillid fra skolens side? (324)
28 Ja i høj grad
45 ja i nogen grad

4 ja i mindre grad
0 Nej

Er du blevet mere selvstændig af, at være på efterskole? (334)
42 Ja i høj grad
28 ja i nogen grad

0 ja i mindre grad
7 Nej ikke umiddelbart

Er du blevet bedre til at tage ansvar, under dit ophold på Kildevæld? (329)
35 Ja i høj grad
35 ja i nogen grad

7 ja i mindre grad
0 Nej

Har du fået mere tro på dig selv, under dit efterskoleophold? (344)
42 Ja i høj grad
21 ja i nogen grad
7 ja i mindre grad
7 Nej umiddelbart ikke

Er du blevet bedre til at acceptere og respektere andre, gennem dit efterskoleophold? (339)
21 Ja i høj grad

45 ja i nogen grad
4 ja i mindre grad
7 Nej

Har du fagligt udviklet dig positivt, i løbet af dit efterskoleophold? (372)
21 Ja i høj grad

56 ja i nogen grad
0 ja i mindre grad
0 Nej

Har du generelt følt dig tryg, under dit efterskoleophold? (361)
28 Ja i høj grad
47 ja i nogen grad

2 ja i mindre grad
0 Nej umiddelbart ikke

Synes du at omfanget af regler og rammer på skolen er passende? (356)
14 Ja i høj grad

49 ja i nogen grad
14 ja i mindre grad
0 Nej umiddelbart ikke

Vil du anbefale Kildevæld til andre? (366)
68 Ja i høj grad

9 ja i nogen grad
0 ja i mindre grad

0 Nej det tror jeg ikke

Efterskolen Kildevæld, Tøndervej 75, Kolding



Evaluering 2015 2016
- af skolens værdigrundlag.
"Vi vil opleve og vise hinanden tillid og respekt"

Beskriv kort med egne ord, hvad der har været godt og mindre godt, ved dit efterskoleophold. (371)

Total elever for skoleåret 2015-16 106 77 besvarelser 73%
Drenge 58 35 besvarelser 60%
Piger 48 42 besvarelser 88%

Lærerne er søde
Meget har været godt. Mindre godt har været hvis man fx ikke må få noget frugt eller må bruge ovnen. Nogen gange synes jeg man 
er for begrænset. 

Måden vi er over for hinanden. det har været godt.

Nye venner for livet.!
opholdet på kildevæld er et i uforglemmeligt år med masser af gode oplevelser og venner for livet, der er også lære som er meget 
engageret i dig. man kan nogle gange godt føle at der ikke helt er plads til en selv, da man bor på værelse med en eller flere 
kammerater. -men et fantastisk år    

Internettet er ikke godt på værelserne, og lærerne er meget rare 
Jeg har haft et mega fedt år, dog syntes jeg at en specifik elev har fået alt for mange chancer i forhold til andre, i mit hoved har 
han brudt reglerne for meget i forhold til at man som forstander vælger at sende nogen hjem 2 weekender for at blive opdaget 
engang på natterand og oven i købet snakke med deres forældre.

Ikke godt internettet på værelserne!

Adgang til et køkken kunne være godt;-)

At der er plads til alle, og der er respekt mellem alle. Måden vi er over for hinanden. det har været godt.

Det bedste år i mit liv.
det gode er at man har fået gode venner, også måske nogen man ikke havde tænkt.
det mindre gode er nok at det kan være svært at komme ind på alle, og få et stort samlet fællesskab, hvor alle er med.

det har været godt, men der behøver IKKE komme flere regler!

Det her har været det bedste år i mit liv.

Det her har været det bedste år i mit liv. I ved udmærket godt, hvad alt det gode har været. Vennerne, fritiden, musicalen, 
valgfagene og så videre. Jeg kan jo ikke sidde og nævne det hele.
Men jeg må indrømme, at jeg bliver meget træt i hovedet af alle de eksamener, så jeg foreslår, at det bliver afskaffet til næste år. 
Tak på forhånd.

elsker at være på her:D

Et mega godt år

Ikke for mange regler

Ingen bemærkning
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