
BALLEVEJ 57, 7182 BREDSTEN  /  TEL. 7588 1205  /  WWW.BALLE-KURSUS.DKBallevej 57, 7182 Bredsten  /  Tel. 7588 1205  /  info@balle-efterskole.dk  /  www.balle-efterskole.dk

Selvevaluering – Balle Musik- & Idrætsefterskole – skoleår 2020/2021 
 
 
Evalueringsfokus: 
Der ønskes et indblik i det relationelle arbejde mellem lærere og elever. Hvordan fungerer ”det 
sociale rum” på skolen, og hvordan oplever elever og forældre relationen til læreren? Fungerer 
lærerne som støttepersoner, og er det på skolen et fokus på at skabe trivsel både for den enkelte 
elev samt for hele elevgruppen? 
Endvidere har vi ønsket et fokus på efterskolens konkrete tilbud: 

- Læring samt afklaring i de boglige fag. 
- Læring og udvikling på de valgte linjer. 
- Udbytte og trivsel i forbindelse med skolens sociale og dannelsesmæssige setup. 

 
Evalueringsværktøjer: 
 

1) Spørgeskemaer til elever og forældre igangsat ved skoleårets afslutning. 
2) Samtaler mellem elever og efterskoleleder jævnt fordelt over skoleåret. 
3) Forældresamtaler fordelt over hele skoleåret. 
4) Lærersamtaler i løbet af skoleåret. 

 
I det efterfølgende tages udgangspunkt i spørgeskemaer (de kvantitative svar). 
Disse svar underbygges med vurderinger af årets samtaler mellem forskellige relationer (de 
kvalitative svar). 
 
Svar fra spørgeskemaer: 
Både elever og forældre har svaret på anonyme digitale skemaer. De har bedømt en række udsagn 
på en skala fra 1 til 4, hvor 4 står for meget tilfredsstillende. Endvidere har de haft mulighed for 
skriftligt at kommentere på udsagnene. 
 
Over 90% af eleverne har været tilfredse, eller meget tilfredse, med det sociale indhold på Balle, 
samt deres forhold til lærerne. I kommentarerne ses en tendens til positive udsagn omhandlende 
lærernes rolle, samt ageren, i det sociale liv på efterskolen. 
 
Samme tendens ses i svarene fra forældre. Her er over 90% af forældrene tilfredse med det 
sociale liv samt sociale aktiviteter, og de har ligeledes positive kommentarer til lærerne. Dog 
bærer besvarelserne generelt præg af Covid19s indtog på skolen. Det har skabt naturlige 
frustrationer i de situationer, hvor det har skabt en hæmmende effekt på efterskolelivet samt på 
de oprindelig planlagte tilbud. 
 
I forhold til det konkrete samarbejde mellem elev og kontaktlærer, er tilfredsheden lidt mindre. 
Her bedømmer 75% af eleverne forholdet til kontaktlæreren som tilfredsstillende eller meget 
tilfredsstillende. I kommentarerne er der mange positive tilkendegivelser, men der er også kritiske 
kommentarer. Specielt i forhold til kontaktlærerens synlighed, samt i forhold til kontaktlærerens 
ageren overfor til den enkelte elevs behov. 
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Hos forældrene er der over 90%, som er tilfredse eller meget tilfredse med samarbejdet med 
kontaktlæreren, og der er meget få negative tilkendegivelser. 
 
Det er generelt et resultat som ligner resultatet fra forrige selvevaluering. 
 
I forhold til skolens faglige tilbud oplever vi et lille fald i tilfredsheden hos elever. Der er stadig 
over 70% tilfredshed i forhold til det faglige udbytte, men igen har coronaen været med til at 
trække ned, når vi læser kommentarerne. 
 
Linjemæssigt må tilfredsheden betegnes som meget høj, og ligeså i forhold til vurderingen af de 
generelle tilbud. Fællesgymnastikken oplever et lille fald (ingen opvisninger grundet corona). 
Generelt vurderer både elever og forældre deres efterskoleliv som højt, og der er høj tilfredshed i 
forhold til de ansattes engagement og indlevelse. 
 
Konklusioner: 
 

1) Vi fastholder vores nuværende setup med fokus på trivsel og tryghed i ”den frie tid”. Det er 
afgørende, at vores elever oplever et socialt med mulighed for at udvikle sig i en tryg 
ramme. Dette arbejder vi med via god bemanding, samt interne aftaler for aktiviteter, 
opsyn, interesse, opmærksomhed og kommunikation. Specielt kommunikationen mellem 
relationerne er et italesat fokus fremadrettet. 

2) Vi fastholder ligeledes vores set up omkring kontaktlærerdelen. Dog er vi opmærksomme 
på, at flere elever efterspørger en tættere kontakt til kontaktlæreren. Vi har det som et 
fortsat vigtigt fokus i de kommende skoleår, og vi har prioriteret både tid og midler, til at 
dygtiggøre vores ansatte indenfor dette område. Det være sig igennem sparring, støtte, 
supervision samt via kursus/uddannelse. 

3) Vi fastholder vores nuværende setup omkring skemastruktur samt linjestruktur. Vi er 
opmærksomme på det svære i at tiltrække 9. klasser, og at der endvidere er enkelte linjer, 
hvor søgningen i perioder er knap så stor som ønsket. 

 


