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Det er vores oplevelse, at skolens elever generelt er glade for skolen og vil anbefale den til andre (151), og at deres trivsel 
og faglige udbytte er højt. Det er vi rigtig glade for og stolte af. Der er dog punkter i evalueringen, vi mener giver anledning 
til kommentarer og opfølgning fremadrettet. De er listet herunder. 
 
Sociale grupperinger og kontaktlærerfunktion  
Omkring halvdelen af eleverne oplever, at elevgruppen er præget af kliker (121). Vi arbejder intenst med at skabe et godt 
sammenhold på tværs - både i introforløbet og henover skoleåret -, og vi sikrer løbende, at eleverne møder hinanden i 
forskellige konstellationer i både undervisningen, de øvrige pædagogiske aktiviteter og fritiden, og selvom det er vores 
opfattelse, at eleverne generelt accepterer og respekterer hinanden (119-120), er det bemærkelsesværdigt, at eleverne 
alligevel føler sig gruppeopdelt. Vi vil i det kommende skoleår være opmærksomme på udfordringen og inddrage eleverne 
i dialogen om, hvordan man skaber et godt fællesskab, så de også er medansvarlige for at åbne op for grupperinger og 
klikedannelse.   
 
Vi anser kontaktgruppen som en vigtig enhed for eleverne i løbet af deres skoleår, der skal være en tryg base for alle. Det 
er også tilfældet for langt de fleste elever (122). Alligevel oplever 22% af eleverne, at de ikke har haft et godt forhold til 
deres kontaktlærer (116). Det er et område vi skal blive bedre til at håndtere – bl.a. gennem sparring mellem skolens 
lærere og i arbejdet med elev-lærer kultur - og som vi vil arbejde på at forbedre i de kommende år. Det er også vigtigt at 
”få øje på” og skabe gode og tillidsfulde relationer til de få elever, der ikke føler de har haft en lærer at tale med (117). 
 
Fritid og fælles aktiviteter  
Som følge af, at omkring 42% af eleverne ønsker, at der arrangeres flere fælles aktiviteter i fritiden (133), vil vi fra næste 
skoleår øge antallet af lærerinitierede fritidsaktiviteter. Særligt i skoleårets start vil vi tilbyde aktiviteter om aftenen som 
eleverne kan melde sig til at deltage i og desuden have en klarere ramme for programmet i weekenderne. På den måde 
ønsker vi at tydeliggøre de muligheder skolen tilbyder, så eleverne henover året gradvist kan tage initiativ til at igangsætte 
aktiviteter på egen hånd. 
 
Samtidig giver omkring halvdelen af eleverne udtryk for, at de savner fritid i det daglige (127). Forklaringen skyldes 
primært, at vi i en årrække har haft 4-dages skema (med fast fagdag om fredagen). Det betyder, at undervisningsdagene 
har været lange. Til trods for, at vi har været glade for fagdagen og den har givet spændende muligheder for anderledes 
undervisning, har vi fra indeværende skoleår 2019-20 igen valgt at fordele den faste undervisning på alle ugens fem 
hverdage. Det betyder, at der frigøres fritid hver eftermiddag, og vi håber at den øvelse kan imødekomme behovet.  
 
Information 
Selvom vi er meget opmærksomme på løbende kommunikation, er det vanskeligt at sikre et højt koordineret 
informationsniveau fra lærere til elever. Det giver sig udslag i, at 25% af eleverne ikke føler sig tilstrækkeligt velinformeret 
(136). Vi har i de seneste årrække indført: 

• Daglige morgensamlinger: der – foruden at ’kickstarte’ dagen sammen, synge fællessange og berøre forskellige 
temaer – også har til formål at sikre, at de daglige informationer når eleverne.  

• Infoskærme: der løbende viser kalender med undervisningsaktiviteter og arrangementer, meddelelser fra lærere, 
skemaændringer, daglig rytme mm. 

Vi oplever, at disse tiltag har gjort en stor forskel for den daglige kommunikation, men vi vil i skoleåret 2019-20 ydermere 
tage initiativ til at gennemgå kommende uges program på vores søndagsmøde, der byder eleverne tilbage efter weekend. 
Vi håber, at dette initiativ vil bidrage yderligere til tryghed blandt eleverne.  
 
Fysiske rammer 
Der er generelt tilfredshed med skolens indretning og fysiske rammer. Vi vil løbende have fokus på at vedligeholde, 
modernisere og forbedre de fysiske rammer for eleverne - elevværelser, badefaciliteter, undervisningslokaler, fritids- og 
opholdsrum -, både i forhold til indretning, inventar og æstetik.   


