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Fra værdigrundlaget:  

 
Vi tilstræber at skabe rammer: 
• for et rummeligt idrætsbegreb, der har fokus på sundhed og giver lyst til, muligheder for og 
kompetencer til et fortsat idrætsliv
 

 

Selvevalueringen tager sit udgangspunkt i skolens værdigrundlag. Hovedsigtet i dette skoleårs 
evalueringsrunde havde sit fokusfelt omkring: 

1. de idrætslige kompetencer og om eleverne også i årene efter endt efterskoleophold fortsat er 
aktive idrætsudøvere 

2. hvor mange tidligere elever der er gået i gang med en ungdomsuddannelse efter 
efterskoleopholdet, har skiftet ungdomsuddannelse eller helt er droppet ud. (Dette 
undersøges mhp en opstramning/justering af vores skolevejledning

 
For at kunne afklare dette gennemførte vi
af elever.  Første runde af undersøgelsen blev lagt ud på Facebook i håb om at ramme målgruppen, 
men resultatet var efter en uge nedslående 21 besvarelser. 
engang,, men stort set uden at nogen tog notits af det. 
årganges FORÆLDRE, og DET VIRKEDE! 
således grundlaget for undersøgelsens resultat.
 
 

Deltagere i undersøgelsen: 

I alt 107 personer. 
 
 

 
Fordelingen af eleverne på linjerne, svarer til linjernes indbyrdes størrelse. 
 
 

Idrætsudøver eller ej? 
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• for et rummeligt idrætsbegreb, der har fokus på sundhed og giver lyst til, muligheder for og 
kompetencer til et fortsat idrætsliv  

Selvevalueringen tager sit udgangspunkt i skolens værdigrundlag. Hovedsigtet i dette skoleårs 
sit fokusfelt omkring:  

de idrætslige kompetencer og om eleverne også i årene efter endt efterskoleophold fortsat er 

hvor mange tidligere elever der er gået i gang med en ungdomsuddannelse efter 
efterskoleopholdet, har skiftet ungdomsuddannelse eller helt er droppet ud. (Dette 

en opstramning/justering af vores skolevejledning). 

gennemførte vi en kvantitativ undersøgelse blandt de seneste to årgange 
af elever.  Første runde af undersøgelsen blev lagt ud på Facebook i håb om at ramme målgruppen, 
men resultatet var efter en uge nedslående 21 besvarelser.  Undersøgelsen blev lagt ud 

, men stort set uden at nogen tog notits af det. Derefter blev der sendt et postkort til de to 
, og DET VIRKEDE! Resultatet blev 107 besvarelser i alt, og 

således grundlaget for undersøgelsens resultat. 

     

Fordelingen af eleverne på linjerne, svarer til linjernes indbyrdes størrelse.  
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• for et rummeligt idrætsbegreb, der har fokus på sundhed og giver lyst til, muligheder for og 

Selvevalueringen tager sit udgangspunkt i skolens værdigrundlag. Hovedsigtet i dette skoleårs 

de idrætslige kompetencer og om eleverne også i årene efter endt efterskoleophold fortsat er 

hvor mange tidligere elever der er gået i gang med en ungdomsuddannelse efter 
efterskoleopholdet, har skiftet ungdomsuddannelse eller helt er droppet ud. (Dette 

en kvantitativ undersøgelse blandt de seneste to årgange 
af elever.  Første runde af undersøgelsen blev lagt ud på Facebook i håb om at ramme målgruppen, 

Undersøgelsen blev lagt ud endnu 
et postkort til de to 

Resultatet blev 107 besvarelser i alt, og disse udgør 

 

Fordeling på linjerne
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De 26 % som ikke er aktive er fordelt således:
 

 
Mulige fejlkilder til disse resultater
sporten pga: 

• manglende tid  ift., hvad man godt 

• hvad man før har brugt af tid på sporten, 

• de kan være stoppet med den 
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som ikke er aktive er fordelt således: 

isse resultater kan være, at man har skåret væsentlig ned for 

man godt kunne ønske sig at bruge på det, eller

hvad man før har brugt af tid på sporten, eller 

e kan være stoppet med den sædvanlige idrætsgren og forsat med fx ”

 
 

57%
17%

26%

Idrætsudøver pt.

Ja - samme 

idrætsgren

Ja - ny idrætsgren

Nej

Manglende 

motivation

Manglende tid Pga. skader Andet

Årsager til ophøret af motion 
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man har skåret væsentlig ned for udøvelsen af 

eller  

med fx ”uorganiseret” motion. 
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Fysisk aktivitet 
 
 

 

 
(Kommentarer til spørgsmål 3, 4 og 5)
 
Det virker umiddelbart selvmodsigende at så mange allig
længere er idrætsudøvere. 
Forklaringen kan måske være at mange cykler i skole, løber i fritiden eller 
”uorganiseret” motion. 
Spørgsmålet er udformet, så man 
vil opfatte løb og ”uorganiseret” idræt, som at være idrætsudøver på lige fod med anden sport.
Det, der er det interessante og positive er, at der er ingen, som slet ikke er fysisk aktiv
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(Kommentarer til spørgsmål 3, 4 og 5) 

Det virker umiddelbart selvmodsigende at så mange alligevel er fysisk aktive, selvom 26

Forklaringen kan måske være at mange cykler i skole, løber i fritiden eller dyrker en 

Spørgsmålet er udformet, så man skal svare om man er idrætsudøver eller ej. Vi tror
” idræt, som at være idrætsudøver på lige fod med anden sport.

der er det interessante og positive er, at der er ingen, som slet ikke er fysisk aktiv

Uorganiseret idræt

Ny motionsform

Ud af 79 der fortsat er 

idrætsudøvere, er der 

18, som har en anden 

motionsform end deres 

linjesport.
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evel er fysisk aktive, selvom 26 % ikke 

dyrker en anden form for 

om man er idrætsudøver eller ej. Vi tror, at en del ikke 
” idræt, som at være idrætsudøver på lige fod med anden sport. 

der er det interessante og positive er, at der er ingen, som slet ikke er fysisk aktive. 

Ud af 79 der fortsat er 

idrætsudøvere, er der 

18, som har en anden 

motionsform end deres 
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Foreningsarbejde 
 

 
Her er det primært som hjælpetræner
 
 

 
De 3 som er aktive i en bestyrelse har følgende opgaver:
 
Citat: 

• Leder ved arrangementer

• Som træner er jeg inde over valgene

• Bestyrelsesmedlem 
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hjælpetræner. 

 

bestyrelse har følgende opgaver: 

Leder ved arrangementer og trænermøder 

Som træner er jeg inde over valgene 

21%

79%

Foreningsarbejde

Ja Nej

3%

97%

Bestyrelsesarbejde

Ja Nej
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Uddannelsesvalg 
 

 
Er du fortsat på uddannelsen 
Nej: 3 
Citat: 

• Bistand 

• Erhvervsskolen 

• Arbejder fuldtid som mejerist

 
Før eller efter man er stoppet på Hjemly
 

 
Umiddelbart er det mange, der først har valgt uddannelse efter Hjemly! Forklaringen
sandsynligvis at man har taget 9. 
besluttet sig endeligt! 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

Ungdomsuddannelse efter Hjemly

Bestemmelsestidspunktet 

Selvevaluering 2010/11 

 

Arbejder fuldtid som mejerist 

Før eller efter man er stoppet på Hjemly 

 

Umiddelbart er det mange, der først har valgt uddannelse efter Hjemly! Forklaringen
 kl. på Hjemly og fortsat i 10. kl. derhjemme, inden man har 

Ungdomsuddannelse efter Hjemly

89%

11%

Bestemmelsestidspunktet 
for den nuværende 

uddannelse

Før

Efter
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Umiddelbart er det mange, der først har valgt uddannelse efter Hjemly! Forklaringen er 
på Hjemly og fortsat i 10. kl. derhjemme, inden man har 
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Konklusion: 
 
Til slut en kort sammenfatning af ovenstående: 
 
26 % af elevgruppen dyrker altså ikke længere idræt, men omvendt er der heller ingen der ikke er 
fysisk aktive.  
 
86 % træner eller er fysisk aktive min. 2 gange om ugen. 
 
 21 % er enten trænere, hjælpetrænere el. bestyrelsesmedlemmer.  
 
79 % er i gang med en gymnasial uddannelse. 
 
Under 1 % (1 pers.) er ikke i gang med nogen uddannelse overhovedet. 
 
 
 89 % besluttede sig for den nuværende uddannelse før de stoppede på Hjemly. 
 
 
 

Dorte Beck og Poul Erik Lindegaard 
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Bilag: 

 

Svar på spørgsmål 3 
Spørgsmål:  

Er du fortsat idrætsudøver? 

Ja - hvilken idrætsgren eller motionsform? 

 

Organiseret idræt  4 stk 

• curling 

• basketball 

• Tennis 

• Klatring 

 

Uorganiseret idræt 12 stk. 

• Fitness 

• Marathon løb 

• fittniss 

• almen fitnesstræning, holder mig i form 

• Dommer 

• Løb og styrketræning 

• fitness 

• fitness 

• Fitness 

• Fitness 

• fitness, bike og boksning 

• Boksning 

 

Svar på spørgsmål 4 
Spørgsmål: 

(I forlængelse af spørgsmål 3) 

Hvis nej - hvad er så årsagen, til at du er stoppet? 

 

Andet:  (6 stk.) 

• Klub lukket og gider ikke finde ny 

• må ikke spille fodbold mere pga. mit knæ 

• fik for meget på efterskolen 

• Det er en blanding af de tre overstående svar. 

• havde fået nok på Hjemly. 

• en blanding af manglede tid pga. lektier og skader 
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Øvrige svar, der syner af en misforståelse 

• Jeg gik der begge år! 

• Anden idrætsgren 

• Ville prøve kræfter med et marathon, starter med min linjesport umiddelbart 

efter igen. 

 

 

Svar på spørgsmål 6 
Spørgsmål: 

Er du involveret i foreningsarbejde? 

Ja - Hjælpetræner, træner- eller leder- el.lign.?  

 

 

• Badmintondommer 

• Træner 2gang om ugen for "et" hold med stor aldre spredning. (og pt. også 

holdleder for holdt) 

• Miniton-træner, afløsnings træner 

• Træner 

• Jeg træner en pigeårgang i håndbold 

• Træner 

• Badmintondommer 

• Fodbold træner for U13 piger 

• Hjælpetræner 

• Er badmintontræner for små børn 

• Håndboldskole-træner/hjælper 

• Har været hjælpetræner 

• Hjælpetræner på mpæ-basketball hold 

• Hjælpetræner 

• Træner for u12 

• Hjælpetræner, træner næste sæson 

• Træner 

• Træner 

• Træner på fodboldskole 

• Hjælper i Rabbits support 

• Hjælpetræner 

• Hjælpetræner 

• Fodboldskole træner 
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Svar på spørgsmål 7 
Spørgsmål: 

Er du involveret i foreningens bestyrelsesarbejde? 

Ja - på hvilken måde? 

 

• Leder ved arrangementer, trænermøder 

• Som træner er jeg inde over valgene 

• Bestyrelsesmedlem 

 

 

Svar på spørgsmål 9 
Spørgsmål: 

Er du fortsat på uddannelsen? 

Nej - hvad laver du så? 

 

• Bistand 

• Erhvervsskolen 

• Arbejder fuldtid som mejerist 

 

 

 

 

 

 

 

 


