
  
  

  
  
  

  

Selvevaluering   i   forhold   �l   skolens   værdigrundlag   for   
2020-21   

  
  
  
  

Magleby   Efterskole   

Kirkeby   20,   Magleby   -   5935   Bagenkop     

Værdigrundlag   Evaluering/Handling   

Menneskesyn   
Ethvert   menneske   er   unikt   og   rummer   både   som   
individ   og   socialt   væsen   en   bred   vi�e   af   
udviklingsmuligheder.   Det   betyder   gensidig   respekt   
for   forskellighed   i   sind   og   væremåde,   uanset   om   
forskellene   viser   sig   i   tro,   tanke,   tale,   handling   eller   
fysisk   fremtræden.   

Magleby   E�erskole   er   åben   for   alle   uanset   race,   
religion   og   poli�sk   opfa�else.   Racis�sk   og   fascis�sk   
agita�on   og   handling   samt   anden   diskriminerende,   
undertrykkende   og   voldelig   adfærd   vil   ikke   blive   
accepteret.   

  

● Trods   åbenhed,   er   elevgruppen   meget   
homogen   i   forhold   �l   tro   og   etnicitet.   

● Der   har   i   skoleåret   været   enkelte   
�lfælde   af   diskriminerende   adfærd.   
Disse   er   dog   tacklet   i   overensstemmelse   
med   skolens   regler   og   eleverne   er   
fortsat   på   skolen.   

● Vi   er   meget   opmærksomme   på,   at   der   
skal   være   plads   �l   alle   uanset   hvilke   
udfordringer   man   må�e   have.   

  

Demokra�   
Fællesskabet   bygger   på   demokra�ske   principper   
som   ligeværd,   respekt,   åbenhed,   solidaritet   og   
troen   på   fælles   erfarings-   og   meningsdannelse.   

På   Magleby   E�erskole   skal   elever,   såvel   som  
medarbejdere,   opleve   ejerskab   �l   de   beslutninger,   
der   danner   grundlag   for   det   daglige   virke.   En   
ejerskabsfølelse,   der   skabes   ved   medansvar   for   og   
deltagelse   i   beslutningsprocessen,   som   bygger   på   
dialogens   principper.   

  

● Elevrådet   har   fungeret   rig�g   godt   på   
skolen   i   de�e   skoleår.     

● Der   er   blevet   ly�et   �l   det,   som   
elevrådet   er   kommet   med.   

● Elevrådet   har   ha�   medbestemmelse   i   
flere   �ng.  
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Læring   
Mennesket   er   som   udgangspunkt   fyldt   med   
undren,   nysgerrighed,   begejstring   og   optagethed,   
der   danner   grundlag   for   dets   læring.   

Magleby   E�erskole   tager   udgangspunkt   i   elevens   
mo�va�on   for   beskæ�igelse.   Da   der   i   målgruppen   
kan   være   elever,   der   har   mistet   troen   på   sig   selv   og   
interessen   for   skolearbejdet   -   kan   udgangspunktet   
være   at   genetablere   interessen   og   mo�va�onen.   

Det   endelige   mål   er   at   nå   der�l,   hvor   eleven   tager   
et   stort   ansvar   for   egen   læring.   

I   skoleåret   2020/21   er   det   lykkedes   i   høj   grad   at   
få   skabt   både   nysgerrighed   og   begejstring   
blandt   elevgruppen.   

  
Udfordringerne   ses   på   e�erskolen   �l   stadighed   
at   være   det   skrevne   danske   sprog.     

  
Vi   skal   holde   øje   med   fravær,   deltagelse   og   
adfærdsforandringer   i   forhold   �l   at   spo�e   
elever   hvor   interessen   og   troen   på   sig   selv   ikke   
er   skabt.   

  
Vi   har   forsøgt   at   genskabe   mo�va�onen   hos   
eleverne     

Dannelsen   
Dannelsen   vedrører   de   store   spørgsmål:   Hvem   er   
jeg?   Hvad   er   jeg?   Hvorfra   kommer   jeg?   Hvad   bliver   
jeg?   Hvordan   er   jeg   blevet   den,   jeg   er?     

Det   drejer   sig   om   iden�tetsfølelsen   og   
iden�tetsforståelsen.   De�e   at   fornemme   sig   selv   
klart   og   tydeligt   afgrænset   i   forhold   �l   andre   og   det   
samfund,   der   omgiver   én.   Fornemmelsen   af,   at   
uden   andre   er   man   intet   selv.   Denne   følelse   af   at   
være   sig   selv   opstår   i   den   dannelsesproces   og   i   den   
spontane   læring,   livet   byder,   men   også   i   den   
strukturerende   uddannelse   og   indlæring.     

På   Magleby   E�erskole   betyder   det,   at   den   i   hele   sit   
virke   må   være   sensi�v   overfor   unge   menneskers   
behov   for   voksne   menneskers   nærhed   og   
personlige   engagement.   Det   vil   også   sige,   at   man   
som   skole,   lærer,   pædagog   og   vejleder   må   have   et   
a�laret   forhold   �l   sine   egne   grundlæggende   
værdier.   

Det   vil   endelig   sige,   at   det   ikke   må   glemmes,   at   alle   
har   behov   for   fred   og   ro   �l   egne   tanker.   

  

Vi   har   i�.   �dligere   forsøgt   at   have   meget   fokus   
på   de�e,   og   jævnligt   drø�et   det.   

● fokus   på   fælleskab   ved   fælles   gåture,   
fælles   fester   

● Vi   mødes   �l   samling   hver   morgen,   hvor   
vi   har   fællessang.   

● Galla   med   dans   mm.   
● Julefest   med   disko   
● Vi   har   også   fokus   på   lærernes   eksempel   
● Indført   s�lle�me,   så   der   er   �d   �l   fred   og   

ro   �l   egne   tanker.   
  

Pædagogik   
Undervisningen   tager   udgangspunkt   i   den   enkelte  
elev   og   �lre�elægges,   så   alle   elever   opnår   
færdigheder   og   kompetencer   både   på   det   faglige  
og   det   sociale   område.   De�e   gøres   ved   at   
differen�ere   undervisningen   på   grundlag   af   det   
enkelte   barns   niveau   i   alle   sammenhænge.   

Differen�eringen   syntes   at   fungere   og   vi   har   
meget   fokus   på   de�e.   

  
Vi   har   set,   at   vi   har   brug   for   e�eruddannelse   for   
at   højne   det   pædagogiske,   og   derfor   skal   alle   
lærere   på   kursus   i   skoleåret   21-22.   

  
Vi   er   gode   �l   at   tage   udgangspunkt   i   den   
enkelte   elevs   zone   for   nærmeste   udvikling.   
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Der   �lstræbes   en   tværfaglighed,   som   bygger   bro   
mellem   fagene   og   fremmer   forståelsen   for   de   
enkelte   fags   muligheder.   

Undervisningsformen   vil   være   dynamisk   og   
levende,   derfor   veksles   der   mellem   individuelt   
arbejde   og   arbejde   i   større   eller   mindre   grupper   
samt   emne-   og   projektarbejde.   

Undervisningen   kan   foregå   på   tværs   af   alder   og   
klassetrin,   så   det   bliver   naturligt   for   eleverne   at   
s�lle   egne   færdigheder   �l   rådighed   for   
fællesskabet.   

  

    

    


