Emmerske april 2021
Selvevaluering 2020/2021 med fokusområde” Elevtrivsel”
På Emmerske Efterskole er elevernes selvværd, trivsel og læring altid i fokus. Vi er opmærksomme
på en god start på efterskoleåret samt løbende trivselsarbejde. Mange af skolens elever har fortalt
os, at de gennem deres skoletid oplevet mobning, tillidssvigt fra kammerater og lærere samt oplevelsen af ikke at have modtaget den nødvendige hjælp. For at eleverne kan lære og tilegne sig viden, er
det vigtigt, at have fokus på den enkeltes trivsel og dermed opbygge øget selvværd og selvtillid, så
eleverne igen får lyst til at modtage undervisning og dermed arbejde videre med deres læse- og skrivevanskeligheder. Derfor har skolens bestyrelse i samråd med ledelsen valgt at fokus på selvevalueringen igen i dette skoleår er trivsel. Efterskolens evaluering af elevernes trivsel tager udgangspunkt i
en trivselsmåling i juni 2020, hvor størstedelen af skolens elever har deltaget. Undersøgelsen bygger
på 85 besvarelser ud af 90 mulige på tidspunktet.
Vores målsætning for undersøgelsen i juni 2020, er en forbedring af resultaterne fra året inden

Resultater fra måling
juni 2019

Resultater fra måling i
juni 2020

Konklusion

Antal elever der har deltaget i undersøgelsen.
70 elever ud af 86 mulige. Svarprocent på
81%

Antal elever der har deltaget i undersøgelse.85 elever ud af 90 mulige. Svarprocent på 94,4%

Resultaterne har været tilfredsstillende i begge undersøgelser. Dog
en flot forbedring i 2020

Antal elever der altid og
for det meste er glade
for deres skole. Altid
glad 6%
Næsten altid glad 54%

Antal elever der altid og for Resultatet er en klar forbedring af
det meste er glade for de- resultatet fra 2019 til 2020
res skole. Altid glad 16 %
Næsten altid glad 54 %

Hvor tit har eleverne
ondt i maven eller i hovedet.
Her svarer 40% at de altid eller for det meste
har ondt i maven. 55%
svarer at de altid eller
for det meste har ondt i
hovedet

Hvor tit har eleverne ondt i
maven eller i hovedet.
Her svarer 27% at de altid
eller for det meste har ondt
i maven. 47% svarer at de
altid eller for det meste har
ondt i hovedet

Der er et fald i resultaterne fra
2019 til 2020.
Dette er dog ikke et resultat vi kan
være tilfreds med. Dette kan være
et tegn på mistrivsel hos eleverne.
Der skal være endnu mere fokus
på denne udfordring i kommende
skoleår.

Hvorvidt lykkes det for
eleverne at lære det de

Hvorvidt lykkes det for eleverne at lære det de gerne

Resultatet fra 2019 til 2020 er en
flot forbedring, som vi er stolte. Et

gerne vil, svare 87 % af
eleverne positivt

vil, svare 91 % af eleverne
positivt

tegn på rigtig god undervisning på
Emmerske Efterskole

Elevernes tilbagemeldinger er et vigtigt redskab til at arbejde videre med trivsel, og der vil derfor i
skoleåret blive arbejdet videre med elevernes trivsel.
Trivselsundersøgelsen vil blive gentaget i juni måned i 2021.
her vil vores trivselspædagog på Emmerske Efterskole, i samarbejde med ledelsen, være tovholder
på indsatsen
Målsætningen er igen en forbedring af resultaterne fra de to foregående år
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