
 

Selvevaluering 2016 – 18 
 
Vi oplever hvert år (og i stigende grad de senere år) at en del elever har problemer med at få helt 
basale ting omkring deres krop og psyke til at fungere, så de føler sig raske og sunde. 
 
Vi oplever hvert år, at en del af vores elever er udfordret i forhold til at træffe sunde valg for sig 
selv, såvel psykisk som fysisk.  
 
Derfor har bestyrelsen valgt at selvevalueringen skal tage udgangspunkt i følgende passus fra 
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. 
 
Vi har haft flere fokuspunkter: 
 
Rygning 
Sårbare og udfordrede unge 
 
 
Rygning: 
 
Historisk baggrund 
Det har siden skolens start i 1974 været tilladt at ryge mens man var på skolen, hvis man havde 
sine forældres tilladelse. 
Ud over at det har medført en masse problemer for skolen i forhold til naboerne o.l. så har det 
haft den meget uheldige effekt, at der hvert år var betragteligt flere rygende elever når skoleåret 
sluttede, end da vi startede.  
 
Grunden til at skolen tillod rygning, også efter at mange andre skoler var blevet røgfri var, at vi 
mente, at et forbud ville hindre den frie samtale, som skolen har som en grundværdi. Altså at vi 
bare ville flytte problemet hen et sted, hvor det ikke blev muligt at holdningsbearbejde via 
samtalen, da eleverne jo blev nødt til at holde noget skjult for de voksne.  
 
Vi var også klar over, at der ville blive en svær overgangsfase, hvor nogle 
af eleverne på holdet havde meldt sig ind på skolen, mens det stadig var 
tilladt at ryge, og at de derfor pludselig stod i en situation, hvor de skulle 
stoppe med at ryge mod deres egen vilje og mod det de havde meldt sig 
til i sin tid.  
 
Vi fandt imidlertid sagen så vigtig, at vi besluttede at gøre skolen røgfri fra 
skoleåret 16-17 Målet var, at sænke antallet af unge som startede med at 
ryge på Langelands Efterskole 
 
Hvordan evaluerer vi? 



 

Vi forhører os blandt eleverne, men svarerne tages med et stort forbehold, da vi ikke foregøgler os 
at få ærlige svar på spørgsmål som handler om at bryde skolens regler.  
Derudover skønner vi ud fra de observationer vi har gjort os og den viden vi har.  
 
Hvilke tegn kigger vi efter, for at se om vi er på rette vej?: 
Elever som ikke ryger, bliver ikke opfordret til at gøre det.  
Vi modtager ikke længere klager fra naboer over vores rygende elever 
Cigaretpakker og cigaretter ses ikke længere 
 
 
Hvordan griber vi det an? 
Jævnfør ovenstående er det vigtigt for os, at eleverne stadig vil samarbejde med os også omkring 
deres rygetrang og manglende evne til at stoppe.  
Derfor vælger vi ikke at lave nul-tolerance, men i stedet sætte forskellige tiltag i værk, når det viser 
sig, at elever alligevel ryger på skolen.  
Det er vigtigt for os, at vi ikke som skole tager opgaven på os, men får forældrene til at tage ansvar 
sammen med den unge for at sætte ting i værk, som kan hjælpe den unge med at stoppe.  
 
Hvordan er det gået? 
I sommeren 2018 afsluttede vi vores andet hold under den nye ordning. 
Heldigvis var vi forberedt på, at problemet ikke var fjernet ved at gøre rygning ulovligt på skolen.  
Vi har besluttet ikke at bruge for mange resurser på at opspore elever som ryger, men at tage os af 
problemstillingerne når de kom til vores kendskab.  
 
Vi kan med stor tilfredshed konstatere, at tiltaget har været en succes. 
Der er vores indtryk, at der stadig er elever som ryger fast, mens de går på skolen, men det er 
meget få. Det vigtigste er imidlertid at antallet af nye rygere er begrænset betragteligt.  
 
Sårbare og udfordrede unge 
 
Vi har i de senere år oplevet at en stadig større procentdel af en ungdomsårgang har 
problemstillinger som f.eks. angst og selvskade. Elever med disse udfordringer kan gå på 
Langelands Efterskole, men vi er til stadighed opmærksomme på, at resurseforbruget til 
ekstraforanstaltninger i den anledning, skal have et omfang som vi magter, og som ikke tages fra 
det øvrige. Vi kan altså være nødt til at afvise elever som søger om optagelse, hvis det skønnes at 
de fornødne resurser er forbrugt i det pågældende skoleår.  
  
Har vi kendskab til problemet inden eleven starter har vi følgende muligheder: 

- Særordninger i forhold til deltagelse 

- Fritagelse fra aktiviteter som vurderes at være for udfordrende 

- Eneværelse 

 
 
 
 



 

- Mulighed for at få adgang til et værelse, som vedkommende kan trække sig tilbage på 

- Selvbetalte mentorsamtaler op til 2 timer om ugen 

 
Hvad angår ikke forudsete problemer som opstår mens eleven går på skolen, er det i den forløbne 
periode blevet klart for os, at vi har behov for nogle mere faste procedure i huset for at sikre, at vi 
får taget hensigtsmæssigt hånd om den enkelte elev. Derfor er vi i gang med at udfærdige 
handlingsplaner på området, så alle ansatte, elever og pårørende får klarhed over, hvordan vi 
handler, når det sker. Disse handlingsplaner forventes færdige omkring årsskiftet 18 – 19.  
 
Vi har hidtil prioriteret at mentorerne er fastansatte på skolen, for at de kan følge eleven i 
hverdagen til gavn for de støttende og vejledende samtaler.  
I den periode på 4 år, hvor vi har tilbudt mentorer, har vi år for år kunnet se en øgning i 
timeforbruge, og derfor vil vi i slutningen af skoleåret 18 – 19 evaluere ordningen med henblik på 
en vurdering af, om vi fremover kan bruge mentorer, som ikke er en del af det faste personale.  
Vi skal også evaluere de screeninger vi foretager inden elever optages, med henblik på at få en 
større viden, men også for at undgå at forbruget af resurser bliver uforudsigeligt, alene af den 
grund, at vi ikke var tilpas velinformerede om elevers problemstillinger, inden de startede.  
 


