Forældreevaluering
Årgang 36  2019/2020

Baggrund
I afslutningsugen blev skoleåret traditionen tro evalueret blandt forældrene.

Respondenter
Af 196 potentielle forældrepar var der 135, der besvarede spørgeskemaundersøgelsen
(svarende til 69%).
I enkelte af spørgsmålene kan svaret have udløst et eller flere uddybende spørgsmål.
Inden for disse kategorier vil antallet af respondenter således lavere.
Reliabiliteten havde været højere ved et højere antal svar.

Metode
Et spørgeskema blev udsendt til forældrene, hvor de kunne tilkendegive deres svar inden
for en femtrins skala, eller inden for foruddefinerede grader af tilfredshed. Spørgsmålene
var i høj grad samstemmende med de spørgsmål, der blev stillet til eleverne, for at kunne
få et bedre samlet evalueringsgrundlag.
Mange steder var det muligt at kvalificere sit svar med en kommentar.

Resultater
Undersøgelsen blev bygget op omkring overordnede fokusområder og resultaterne
gengives i henhold hertil. Følgende områder blev prioriteret i årets forældreevaluering:
•

Information og kommunikation

•

Uddannelsesvejledning

•

Fagligt udbytte i boglige fag, linjefag og valgfag

•

Personlig udvikling

Coronaperioden (12. marts til ultimo juni)
I evalueringen af årg. 36 var der desuden tilføjet nogle få spørgsmål om perioderne før
og efter hjemmeundervisning (12. marts til 18. maj).

Informations- og kommunikationsniveau mellem Gunslevholm
og hjemmet
Hvordan har du oplevet svartiden til kontoret?
IKKE SÅ

RIGTIG GOD

GOD

Hvor let var det at få kontakt med basislæreren?

IKKE SÅ
GOD

RIGTIG GOD

Hvordan har den generelle information, i løbet af skoleåret, været til jer forældre?
(forældrebreve, indbydelser o. lign.)

Databehandling og bemærkninger:
At have en hurtig og let kommunikationsvej til skolen via sekretærerne eller basislærer, er
afgørende for forældrenes tryghed.
80 % (107) af forældrene svarer, at de gennemskoleåret har været i kontakt med skolens
kontor. Her er man efterfølgende blevet bedt om at vurdere kontakten i forhold til svartid
samt mulighed for at skrive en uddybende kommentar.
Ovenstående diagrammer viser, at forældrene oplever at det generelt er let at komme i
kontakt med kontoret og med god vurdering på svartider. Således angiver 101 (94%) af
respondenterne en pointbedømmelse på 4-5 og kun cirka 1,5% (pointbedømmelse 1-2)
ser svartiden som problematisk.
Kontakten til basislærer vurderes også overvejende god. Her svarer 106 (78,5% i
pointbedømmelse 4-5), at det er let at få kontakt til basislærer. 9 svar (6,6% i
pointbedømmelse 1-2) ser det som svært at få kontakt til basislærer.
Sammenholdes de ovenstående positive svar med den store tilfredshed på skolens
generelle informationsniveau, hvor 133 svar af 135 er enten tilfredsstillende eller meget
tilfredsstillende må det konkluderes, at kommunikationen med forældrene har et
passende niveau.
Overordnet set er det samme positive resultat som vi har opnået ved de afsluttende
evalueringer de seneste skoleår.

Vejledning
Hvordan oplevede I uddannelsesvejledningen?

Udpluk af kommentarer:
•

Vi har ikke oplevet at den har været der, men vi skulle heller ikke bruge det

•

Kunne godt have tænkt mig, at min søn blev udfordret på sit uddannelsesvalg, så
han kom hele vejen rundt om beslutningen. Vi har selvfølgelig også taget den
herhjemme, men nogle gange er det også godt, at det er en "ikke-forældre" der
stiller spørgsmålene

•

Ikke brugt tilbuddet, da min datter vidste hvad hun vil efter sommerferien.

•

Jeg tror ikke mit barn har haft særlig brug for denne vejledning, har hele tiden vist
hvad han skulle

•

Flink, hjælpsom og meget ansvarlig uddannelsesvejleder, selv ret sent søndag
aften, før en deadline.

•

Det ved jeg ikke noget om, jeg har ikke haft kontakt med skolen omkring
uddannelsesvejledning.

Fagligt udbytte
Hvordan vurderer I jeres barns faglige udbytte i de boglige fag?

Udpluk af kommentarer:
•

Vores datter har virket glad for det faglige udbytte, god kontakt til lærere og
relevant og spændende fagligt indhold! Dejligt at de boglige fag også får lov at
fylde i et efterskole år hos jer.

•

Det har ikke været fokus punkt for min datter - hun er rigtig dygtig i forvejen - det
har været det sociale.

•

Jeg har ikke indtryk af, at vores datter synes, det har været svært.

•

Han har fået det udbytte, som han var klar til at tage imod. Skulle han have haft
større udbytte, skulle han vist ha haft et heppekor af lærere, som igen og igen
indprentede ham, at han godt kunne;-)

•

Meget fint niveau - for mig er det ikke det boglige der er det vigtigste på en
efterskole, men det skal selvfølgelig løftes, og det er gjort meget fint

Hvordan vurderer I jeres barns udbytte på linjefaget?

Udpluk af kommentarer:
•

Han har selv kommenteret at han er begyndt at se fodbold med andre øjne både
teknisk og taktisk...

•

Dejligt at blive præsenteret for mange dansearter

•

Teamgym: Meget kompetente undervisere, som har været meget motiverende
for holdet.

•

Stor tillid fra trænerne gav øget selvtillid.

Levede valgfag op til jeres forventninger som forældre?

NEJ

JA

Udpluk af kommentarer:
•

Har hørt om basketball som valgfag og det lød som det fedeste!

•

Hold endelig fast i at der også skal udbydes musik på en idrætsefterskole

•

Det må være op til eleven at vurdere, hvor vidt valgfaget har været menneskeligt
udviklende, men har fået at vide at det har været en positiv oplevelse

Personligt udbytte
Hvordan vurderer I jeres barns udbytte med hensyn til personligt udbytte
(selvstændighed), evne til samarbejde, tolerance og evnen til at omgås andre?

Udpluk af kommentarer:
•

Min/vor opfattelse er at det er en oplevelse for livet. Udbyttet for vores datter
meget stort på det sociale plan, og dermed også det personlige plan. Dernæst
kommer linjefaget…

•

Personlig udvikling er det vores dreng tager med sig videre ud i livet fra Guns.
Det gælder følelsesmæssigt og mentalt.

•

Håber det bliver godt, det finder først ud af det når knægten kommer hjem.

•

Vores venner kommenterede udviklingen i går, de kunne tydeligt se et før-efter

•

Vi kan se at vores søn har lært at sætte personlige grænser, han er blevet god til
at vise hvor hans komfortzone ligger

Coronaperioden (12. marts til ultimo juni)

Refleksion:
Ovenstående diagrammer viser, at forældrene har en positiv oplevelse af den
undervisning, der blev afviklet i hjemmeundervisningsperioden. For hhv. skolens boglige
og linjefag har henholdsvis 128 (94,8%) og 120 (88,9%) tilkendegivet, at de har haft en
tilfredsstillende eller endog meget tilfredsstillende oplevelse af undervisningen.
Der er ligeledes en særdeles positiv tilbagemelding på skolens informationsniveau i
Coronaperioden. 97% svarer, at dette har været tilfredsstillende eller meget
tilfredsstillende.
Endeligt er forældrene blevet spurgt om de har følt sig trygge ved at sende deres barn
tilbage på skolen fra den 18. maj, hvor undervisningen på Gunslevholm blev genoptaget.
Her svarer 7 forældre (5,2%), at det i nogen eller høj grad føles utrygt. I en af de fem
kommentarer, der blev tilføjet var det om en bekymring for antallet af elever på skolens
største værelse – i de øvrige fire kommentarer beskrives en mere generel bekymring for
smitte.

