Forældreevaluering 15/16
Langelands Efterskole
De første 6 spørgsmål tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag. De sidste 3 er fokuspunkter
opstået ud fra tidligere evalueringer. Begrundelse og konklusion kan ses nederst.
Alle spørgsmål er besvaret ud fra 4 mulige svar:
I meget høj grad – I høj grad – I nogen grad – I ringe grad
Der er afleveret x besvarelser
Spørgsmål 1

Mit barn har udviklet sin villighed og sit mod
til at udtrykke sig kreativt og undersøgende!
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Spørgsmål 2

Mit barn har følt sig som en del af et
tryghedsskabende og rummeligt fællesskab!
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Spørgsmål 3

Jeg oplever, at mit barn har lært noget af at
være med i et forpligtende fællesskab!
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Spørgsmål 4

Jeg oplever, at mit barn har udviklet sin evne
til at træffe sunde og fornuftige valg i forhold
til sig selv psykisk!
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Spørgsmål 5

Jeg oplever, at mit barn har udviklet sin evne
til at træffe sunde og fornuftige valg i forhold
til sig selv fysisk!
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Spørgsmål 6

Jeg oplever, at mit barn har udviklet sin evne
til at vurdere, beslutte og tage initiativ!
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Spørgsmål 7

Mit barn har udviklet sig fagligt i et eller flere
af de boglige fag !
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Spørgsmål 8

Dialogen mellem "jer og os" har været god!
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Spørgsmål 9

Jeg har følt mig godt informeret fra skolens
side!
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Nedenstående citat er taget fra evalueringen 14-15
Når forældrene spørges til, hvad vi som skole kan blive bedre til, svarer nogle, at de kunne ønske en
platform, hvor de kan tale sammen. De ønsker også generelt flere informationer fra skolen og en tydeligere
dialog med skolen.
Enkelte forældre opfordrer os også til som skole at være tydeligere i vores regler og stå fast. Det drejer sig
om bl.a. fravær, pjæk, værelsesflytning og rygning. Fra forældreside er der dog stor opbakning til vores skole
og generelt stor ros for den måde, vi laver skole på, og hvordan vi takler problemer.

På grundlag af ønskerne om bedre kommunikation har der i skoleåret 15-16 været øget fokus på
informationsniveauet og dialogen imellem skole og forældre, hvilket vi tydeligt kan se det positive
resultat af i forældreevalueringen. 80 % er helt enige i at dialogen har været god og 70 % har følt
sig rigtig godt informeret fra skolens side. De sidste 30 % har følt sig godt informeret.
Fremadrettet har vi valgt at have større fokus på elevernes evne til at træffe sunde mentale og
fysiske valg jævnfør spørgsmål 4, 5 og 6. Derfor har vi i skoleåret 16-17 valgt at lave
selvevalueringen ud fra følgende passus i værdigrundlaget:
Vi udfordrer det hele menneske, således at den enkelte bliver funderet i sin krop, i sit følelsesliv
samt i sin evne til at vurdere, beslutte og tage initiativ

