Bestyrelsens selvevaluering for skoleåret 2017/2018

Der blev foretaget en tilfredshedsundersøgelse blandt skolens forældre i foråret 2016, og vi har planlagt at
der skal foretages en ny undersøgelse i foråret i 2019.
Resultatet af undersøgelsen i 2016 viser at 62,3 % af forældrene er meget tilfredse, 31,1 tilfredse og 5,1 er
hverken tilfreds eller utilfreds. Der var 0,9 %, svarende til én forældre, der var utilfreds.
Det samlede resultatet kan læses i bestyrelsens selvevaluering 2016/2017, og vi kan konstatere at
forældrene vurderer forholdene som meget over middel.
Når vi sammenholder disse oplysninger med skolens værdigrundlag hvor begreberne; gøre sig umage i alle
livets aspekter, engagerende nærvær og dannelse er meget centrale, er det bestyrelsens vurdering at
skolen til fulde lever op til sin målsætning.
Bestyrelsen og medarbejderne vil fortsat arbejde på at forbedre og udvikle en positiv udvikling af skolen, så
vi fortsat kan leve op til vores mål om at være en meget attraktiv efterskole hvor design og håndværk er i
centrum.
Vi vil i skoleåret 2018/2019 arbejde med følgende:
I skoleåret 2017/2018 igangsatte vi et stort udviklingsprojekt, hvor der var fokus på udvikling af en ny 9.
årgang samt en ny 10. årgang. Vi er kommet rigtigt godt i gang med mange ting indenfor de to årgange, og i
skoleåret 2018/2019 vil vi fortsætte og udbygge vores samarbejde med ungdomsuddannelserne, så vi får
målrettet vores 10. årgang mere mod det eleverne skal efter endt skolegang her på vores skole. Vores 9.
årgang har arbejdet på at skabe større faglig samarbejde imellem fagene ud fra fælles emner.
Der har ligeledes været arbejdet med fællesskaber på mange forskellige måder, hvor vi bl.a. har set på
vores kontaktgrupper, nye værelseskammerater 2 gange i løbet af skoleåret samt faste pladser i spisesalen.
Fælles for alle vores udviklingsområder er, at der arbejdes videre i skoleåret 2018/2019.

