Selvevaluering 18/19
Hjemly Idrætsefterskoles kerneopgave:
Vi ønsker i et trygt og anerkendende fællesskab at skabe rammerne for, at du kan udvikle dig socialt, sportsligt, fagligt og personligt.
Vi ønsker at undersøge, hvordan kommende elever og forældre oplever ’Ny elev dag’ her på skolen. Vi ønsker at undersøge, hvor tilfredse forældre og elever er med form og indhold i den fælles
intro i klasserne og på linjerne.
Vi vil lave to spørgeundersøgelser – en til kommende elever og en til kommende forældre. Formålet med evalueringen er at få indblik i, hvordan elever og forældre oplever dagen. Vi vil gerne undersøge, hvordan vi kan blive endnu bedre til at byde forældre og elever velkomne. En god første
dag betyder, at eleverne glæder sig til at starte i august, og med den gode oplevelse mindske frafaldsprocenten.
95 forældre og 33 elever har svaret. Vi kunne godt have ønsket os flere besvarelser, men har måttet erkende at trods gentagne mails har interessen for en allerede afviklet dag ikke været stor.
Fremadrettet kunne det overvejes, om spørgeskemaet skulle udfyldes på selve dagen – både for
forældre og elever, eller om de i hvert fald skulle gøres bekendte med, at et spørgeskema vil blive
sendt ud til dem.

Konklusion: Henholdsvis 49,47 og 45,26% har tilkendegivet, at de oplevede informationen op til
’Ny elev dag’ som god eller meget god. Vi kan derfor konkludere, at størstedelen af forældre har
været tilfredse.

Konklusion: Henholdsvis 46,24 og 40,86% har tilkendegivet, at de fik et positivt første indtryk af
Hjemly på ’Ny elev dag’ (godt eller meget godt). Vi kan derfor konkludere, at størstedelen af forældre har haft en positiv første oplevelse.

Konklusion: Henholdsvis 52,69 og 39,78% har tilkendegivet, at de fik et positivt første indtryk af
lærerne på ’Ny elev dag’ (godt eller meget godt). Vi kan derfor konkludere, at størstedelen af forældre har haft en positiv første oplevelse med skolens ansatte.

Plads til forbedring: I kommentarerne bliver der blandt andet lagt vægt på, at mødetidspunktet
ikke var helt retvisende. Det samme gør sig gældende i forhold til den første kontakt, fx hvem skal
gå hvorhen. Vi skal være bevidste om at adskille vores interne program med det, der sendes uden
for huset. Hermed bør vi kunne minimere forvirring omkring fx tidspunkter og mødesteder.

Konklusion: Vi kan konkludere, at forældrene i høj grad har haft en positiv oplevelse med udbytte
af oplægget om forældreparathedsvurdering. Henholdsvis 48,39 og 36,56% har svaret ’Rigtig god’
og ’God’. I kommentarfeltet giver forældrene udtryk for, at de oplevede oplægget som sjovt og humoristisk.

Plads til forbedring: Flere forældre har i kommentarfeltet gjort opmærksom på, at de ikke kan
svare, da de ikke deltog på dagen. I forbindelse med dette skulle der have været en svarmulighed
a la ’Ved ikke’ eller ’Deltog ikke i dagen’.

Konklusion: Der er stort set kun tilbagemeldinger om ’Rigtig godt’ og ’Godt’, så vi kan konkludere,
at eleverne ifølge deres forældre har haft en positiv oplevelse af ’Ny elev dag’.

Plads til forbedringer: På trods af meget positive tilbagemeldinger, er der tilbagemeldinger om for
lidt mad til frokost (sandwich, pizzasnegl og frugt). Det skal vi selvfølgelig være opmærksomme på
fremadrettet.

Konklusion: Til dette spørgsmål er tilbagemeldingerne lidt mere blandet. Stadig en del positive tilkendegivelser, men ca. 17% oplever den opfølgende information sim middel eller mindre god.

Plads til forbedringer: Pakkeliste, årsplan, værelsesfordeling skal sendes ud i bedre tid. Vi skal
være opmærksomme på, at sende en ’Tak for besøget’-mail, så forældrene føler sig imødekommet
samt at give forældrene mulighed for at stille afklarende spørgsmål.

Samlet konklusion:
Overordnet set oplever vi en stor tilfredshed blandt forældrene omkring ’Ny elev dag’. Punkter,
hvor vi kan blive endnu bedre på, er:
•
•

•
•
•

•

Stort ønske om flere informationer på dagen – årsplan, pakkeliste mm.
Informationer fra dagen bør også sendes hjem, så alle involverede forældre får informationerne, selvom man ikke har været en del af selve dagen. Det samme gælder for de elever,
der ikke kan deltage på dagen.
Misvisende info om spillertøj – her skal vi være skarpere på, hvad vi melder ud til både forældre og elever, så ingen er i tvivl om, hvad og hvordan der skal bestilles.
Mulighed for at møde værelseskammerater og kontaktlærer på dagen.
Mulighed for at prøve andet end spillertøj. Træningsdragt og andet skal også bestilles på
hjemmesiden, men der kan være usikkerheder omkring størrelser, da der ikke er mulighed
for at prøve dette.
Opmærksomhed omkring elever, der allerede kender hinanden hjemmefra og derfor kan
udelukke andre fra fællesskabet. Kan eleverne op til dagen tilkendegive, hvilken klub de
spiller for?

Ud fra forældrenes blandede tilbagemeldinger skal vi have øje for, at det kan blive svært at tilfredsstille alle. Behovene er individuelle – nogle vil have valgfagsinformationer, og andre mener at
dagen kunne bruges med mere socialt sigte.
Vi afrunder selvevalueringen med et citat fra en kommende forælder:
’Hjemly fremtræder meget vedkommende, empatiske og professionelle og vores kære barn synes
at være i trygge rammer for personlig udvikling i det næste skoleår. Forældrene var glade for at
deltage i ’Ny elev dag’ arrangementet. Der var dog ikke afgørende ny information i forhold til
’Åbent hus arrangementet’. Dog ingen skade sket ved en tur til Fyn, hvor forældrene fik tid til lidt
tosomhed i bakkerne nord for Faaborg. Vores datter glæder sig meget til næste år på Hjemly og
det er det vigtigste’.

Konklusion: Overordnet set er eleverne tilfreds med informationerne før og efter dagen, men vi
kan i kommentarfelterne se, at de bemærker, at det ikke er dem selv, men deres forældre, der
modtager informationerne. Vi kan fremadrettet overveje, om informationerne også skal sendes
direkte til eleverne, da det jo trods alt er dem, der skal gå hos os.

Konklusion: Mere end 95% har tilkendegivet, at de er blevet taget godt i mod på dagen.

Plads til forbedring: I kommentarerne bliver der blandt andet lagt vægt på, at eleverne godt kunne
tænke sig at bruge endnu mere tid med de øvrige lærere samt de øvrige linjer.

Konklusion: Hele 25% oplever oplægget om at være elev på Hjemly som middel relevant. Det kan
måske hænge sammen med, at de i forbindelse med andet besøg på skolen har modtaget en stor
del af de samme informationer.

Konklusion: I forbindelse med dette spørgsmål er svar-landskabet noget mere broget. Tilbagemeldingerne i kommentarfeltet fortæller blandt andet, at det kan være akavet og mærkeligt at synge
sammen med andre, man ikke kender endnu.

Samlet konklusion:
Herunder aktiviteterne i klassen samt linjetræning
Generelt god tilfredshed med linjetræningen, hvor eleverne oplever god intensitet og er tilfredse
med niveauet. Tøjprøvning i forbindelse med træningen opleves af flere som rodet og lidt uoverskuelig.
I klasserne blev var de elevernes oplevelse, at der blev skabt gode relationer, og efter lidt opvarmning var det fedt at snakke med de andre. Derudover beskrives deres oplevelse af klasseaktiviteterne med ’sjovt’ og ’underholdende’. Det var tydeligt for eleverne, at målet var de sociale relationer.
Overordnet set var det en rigtig god dag for eleverne. Som altid er der dog også plads til forbedringer:
•
•
•

Tøjprøvning kan måske struktureres på en mere overskuelig måde
Informationer sendes til elever forud for dagen – ikke kun forældre
Møde flere lærere og elever på tværs af linjerne

