
Selvevaluering 2021

I juni 2021 gennemførtes med elevhold 20-21 en undersøgelse af elevernes oplevelse af
skolens evne til at få skolens værdigrundlag til at stemme overens med hverdagen. Lever
skolen op til det værdigrundlag som er formuleret om livet på Eriksminde?

Eleverne blev først bedt om at svare på nedenstående 5 spørgsmål i tekst. De blev bedt
om at uddybe deres svar, komme med eksempler og i det hele taget undgå at besvare
spørgsmålene med ja eller nej.
Derefter blev eleverne bedt om at svare på præcis de samme spørgsmål ved at indplacere
skolens evne til at leve op til værdigrundlaget på en skala fra 1 til 10.

Nedenfor ses elevernes svar på indplaceringen fra 1-10 efterfulgt af nogle
sammenfattende kommentarer til deres øvrige udsagn.

63 elever, svarende til ca 60% af eleverne, har besvaret spørgsmålene.

Vi har valgt i corona-året 20-21 at stille præcis de samme spørgsmål til elev-holdet, som vi
gjorde i 2019 i skoleåret 18-19 for eventuelt at kunne aflæse en betydning af de mange
corona-restriktioner som helt konkret selvfølgelig har påvirket skoleåret 20-21 - inklusive
mere end  2 måneders hjemsendelse fra januar til marts - men som også har tilsløret
Eriksmindes projekt fordi restriktionerne har forhindret den nærhed og oplevelse af
hjemlighed, som er et af Eriksmindes varemærker.
Svarene fra 2019 er indsat til direkte sammenligning med svarene fra 2021 og
kommenteres nedenfor.



Spørgsmål 1

2021

2019

Forskellen på 2019 og 2021 er tydelig, nemlig at ganske få har givet “topkarakter” i 2021.
Det samlede resultat ligger stadig meget tilfredsstillende i den absolut gode ende af
skalaen og bemærkelsesværdigt er det at der i de uddybende svar nærmest ikke er nogen
utilfredshed eller negative ytringer. Der er imidlertid og åbenbart ikke den der
“topkarakter-fornemmelse” som der var i 2019.
Vi tillægger det entydigt den afstand der opstod ved hjemsendelsen. Skolen manglede den
sidste tid til at få opbygget den fulde tillid på elevholdet, elever og ansatte imellem, men
også mellem eleverne indbyrdes.



Spørgsmål 2

2021

2019

Præcis samme tendens som i spørgsmål 1: Rigtig god og positiv tilfredshed i 2021, men
færre der udtrykker fuld tilfredshed og overstrømmende positiv respons. Og igen er der
INGEN negativ respons i de uddybende svar, men alligevel åbenbart fornemmelsen af at
det godt kunne blive lidt bedre.



Spørgsmål 3

2021

2019

Spørgsmålet er formuleret så der ikke bliver spugt til tilfredsheden med kulturfagene og
indholdet i fagene, men om eleverne oplever at skolen har ”har lagt stor vægt på disse
fag”.Svarene ligger i den gode ende, men ikke i toppen. Det gjorde de heller ikke for to år
siden. Både dengang og nu handler de uddybende indvendinger om at eleverne gerne vil
have mere af kulturfagene. Eleverne kommenterer selv corona-hjemsendelsen som en
forståelig årsag til at kulturfagene efter tilbagekomsten blev nedprioriteret bl.a. fordi der
stod afgangsprøver for døren. Det betød i praksis at de ikke havde ret mange
sammenhængende kulturfagstimer i det sidste halve år af deres ophold.



Spørgsmål 4

2021

2019

Samme billede som ved de foregående spørgsmål. Et næsten totalt fravær af negative
ytringer i tekstdelen, men alligevel en tydelig lavere “score” i 2021 end i 2019, når der skal
sættes et tal på.
Det store flertal fremhæver at det er lykkedes at sætte samtalen i cemtrum både når det
gælder problemløsning og udvikling af ideer.



Spørgsmål 5

2021

2019

Samme billede som ved de foregående. Der gives i den tekstlige del udtryk for at man
føler sig meget tryg og meget “hjemme” på skolen. En hel del respondenter
problematiserer imidlertid balancen mellem tillid og frihed på den ene side og ansvar på
den anden side. En del efterspørger direkte mindre frihed fordi de ikke har oplevet at de
selv eller hele holdet har kunnet leve op til den tillid der er blevet vist dem.
Skolens vurdering er at corona-hjemsendelsen og de mange restriktioner gennem hele
året har gjort at vi ikke er “kommet i mål”, ikke er nået helt derhen hvor vi plejer at nå.
Svarene er imidlertid stadig helt overvejende positive.


