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Evaluering Ranum Efterskole College 2021-22 
I skoleåret gennemførte vi 2 elevevalueringer, en halvårlig i december samt en ved årets afslutning. 

Forældreevalueringen blev gennemført ved årets afslutning. Begge evalueringer bliver inddraget i det 

pædagogiske arbejde på skolen, som fokuspunkter i det pædagogiske arbejde i det kommende år. I 

opstartsdagene gennemgås evalueringerne for ansatte på skolen, og forskellige tiltag og muligheder 

diskuteres på disse møder.  

Evalueringerne laves på forskellige platforme, og i forbindelse med et skift af udbyder, blev processen i 

forhold til elevernes evaluering vanskeliggjort. Det lykkedes det på trods at få et brugbart materiale, der 

viser et ret ensartet mønster i elevernes oplevelse. 

Undervisning 
Evalueringerne har begge fokus på oplevelsen af vores undervisningstid, såvel de faglige som praktisk 

musiske fag. Vi spørger også ind til vigtigheden af undervisning i forhold til at skulle på efterskole. 

Undervisningsdelen er det, der scorer lavet i forhold til, hvad, der er vigtigt for familien med et efterskoleår. 

Det vigtigste er personlig udvikling, det sociale liv og den internationale dimension. Vurderingen af vores 

undervisning er tilfredsstillende, men der er et ønske om større feedback fra forældrene. 

Tiltag: 

Forældrerådet inddrages fra første møde, og har som opgave at være med til at forholde sig til vores 

kommunikation skole – hjem. Forældrerådet vil igennem året løbende være med til at vurdere vores 

kommunikation, mængde såvel som platform, hvilket forhåbentligt kan være med til at forbedre dette 

punkt. 

I det kommende år vil der være mere fokus på teamsamarbejde og faglig sparring i faggrupper omkring 

dansk, engelsk og matematik. På sigt skulle det gerne medføre, at vores faglige niveau oplever et løft i såvel 

faglighed som engagement. 

 

Rejser og ekskursioner 

Elever og forældre er generelt meget tilfredse med indhold og udbytte af skolensrejseaktiviteter. Vi har i 

2021-22 ekstraordinært ændret rejseprogrammet efter de gældende Corona-vilkår og bl.a. lavet en 

fællesrejse, som i betydelig grad har understøttet skolens fællesskab på tværs af elevgruppen. 

Tiltag: Vi har ændret årsplan for 2022-23 således at den også omfatter fællesrejser i januar. 

 

Social udvikling og trivsel 
Elever og forældre har ud fra evalueringerne tydeligt tilkendegivet, at de oplever, at de har fået gode 

relationer på skolen, faktisk tæt ved at være den højeste score i evalueringerne. Vi har ud fra de sidste års 

erfaringer videreført familiegruppestrukturen, da vi oplevede det skabte et bedre netværk for og omkring 

eleven. Familiegrupperne skaber flere muligheder for at knytte relationer og sparring blandt lærerne i 

forhold til elevers trivsel.  

Tiltag: I elevernes evaluering, var der flere forslag i forhold til mobiler, et elevforslag implementeres fra 

årets start, da alle i undervisningen skal indsamle telefonerne, hvilket giver mulighed for at skabe større 
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fokus på nærvær og relationer i f.eks. gruppearbejder i undervisningen. Flere fællesområder har fået et løft, 

ikke mindst udeområder, da flere i deres evalueringer oplevede, at det kunne være svært at finde 

relationer. 

Regler og rammer 

Evalueringen viser, at der er en generel stor forståelse og accept af vores rammer. Vi har i flere år arbejdet 

med at ”decentralisere” det pædagogiske arbejde, og aldrig fjerne kontaktlæreren fra den centrale rolle i 

elevernes hverdag, også når det er svært, det har uden tvivl skabt større tillid til det pædagogiske arbejde, 

at det er en fælles opgave i medgang og modgang. For at gøre dette muligt skabte vi til sidste år, en 

”automatiseringsproces”, der gjorde den enkelte kontaktlærer i stand til at håndtere udfordringer selv, og 

sikre en ensartet linje over hele skolen. Ifølge elevernes evaluering finder der ikke meget mobning sted på 

skolen, hvilket uden tvivl er en stor tilfredsstillelse at se. 

Tiltag: Vi ønsker styrke elevrådet, så eleverne oplever at have medindflydelse, også på pædagogikken, det 

kan være f.eks. i forhold til mobiltelefoner o.l. Elevrådet har meget elevtrivsel i fokus. Ligeledes ønsker vi at 

inddrage forældrerådet i højere grad i det løbende arbejde, i forhold til pædagogik og trivsel. 

 

Udarbejdet af skolens pædagogiske ledelse august 2022 

 

 

 

 

 


