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Evaluering af det samlede undervisningstilbud
Vi er generelt yderst tilfredse med den måde undervisningen har fungeret på i skoleåret 2019/20, dog har
det været et stort benspænd, at vi siden 11. marts har måtte nødundervise eleverne – først under
nedlukningen derhjemme og siden på efterskolen under en lang række restriktionen, som har besværligt
gjort de sociale relationer der er en væsentlig forudsætning for at kunne lave god og livsoplysende
undervisning.
Elevernes udbytte at den boglige undervisning oplever vi fortsat som generelt værende særdeles positivt,
hvilket også har afspejlet sig i det interne prøver vi har afviklet som et alternativ til de aflyste skriftlige og
mundtlige afgangsprøver. Vi har fortsat haft en generel niveaudeling i 10. klasse, som i høj grad er baseret
på eleverne egne forudsætninger, samt forventninger og ønsker til egen faglige udvikling. Også internt i
klasserne arbejder vi med faglig talentudvikling efter ABC-modellen, hvilket vi oplever giver eleverne et
ekstra personligt og fagligt løft.
I det indeværende skoleår har de ca. 147 elever været fordelt på to 9. Klasser og fem 10. Klasser, hvilket
giver en gennemsnitlig klassekoefficient på 21 elever. Vi har til det kommende skoleår valgt at øge vores
maksimale kapacitet til 154 elever, hvilket betyder en gennemsnitskoefficient på 22 elever pr. klasse,
hvilket vi mener er det rigtige antal i forholdet mellem gruppedynamik og ressourcen til at fokusere den
enkelte elevs faglige udvikling.
Vores linjefagsundervisning, og måden vi strukturerer den på, fungerer langt hen ad vejen meget
tilfredsstillende. Vi oplever fortsat at eleverne tager godt imod muligheden for at kunne sammensætte
deres eget individuelle forløb med elementer fra alle forskelle faglige indholdsområder.
Alle elever har dette skoleår været afsted på 2 udlandsrejser til henholdsvis Bruxelles og Idre Fjäll.
Desværre blev den 3. rejse aflyst pga. covid-19. Vi må desværre forvente at dette også vil få betydning for
rejerne i det kommende skoleår, hvorfor alle rejser foreløbigt er skubbet til 2021.
Det vil dog fortsat være det faglige indhold på rejserne, som vil være i centrum når vi udvælger
destinationer, da det er altafgørende at eleverne kan få et input, som de normalt ikke vil kunne opnå, når
de rejser udenlands med familien.
Det er vores opfattelse at vi har en rigtig god balance i vores hverdagsstruktur og dagsrytme, hvorfor vi ikke
umiddelbart planlægger at foretage større justeringer til det kommende skoleår.
Skolens trådløse netværk (500/500 GB) opfylder i undervisningssammenhæng de nødvendige krav og
standarder. Til fritidsbrug kan vi omvendt lokalt og i perioder være udfordret af bygningsmassen, samt
elevernes mere og mere udbredte brug af visuelle medier (YouTube, Netflix mv.), hvorfor vi efter
sommerferien planlægger en udskiftning af alle accespoints, så de vil være opdateret efter de nyeste
standarder og med den bedst mulige dækning. Også placering og antal vil blive opgraderet, så der matcher
vores samlede behov. Efterskolen forsyner fortsat eleverne med et abonnement til Office 365, som giver
alle brugere – såvel lærere som elever – samme gode udgangspunkt i forhold til software og fildeling.
Denne ordning planlægger vi derfor at videreføre i det kommende skoleår.
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