Selvevaluering 2018
Nye byggeplaner
Bestyrelsen har i det seneste år arbejdet intenst med at skaffe finansiering til et kommende byggeri med
multisal, undervisningslokaler, omklædningsrum, depot mm. Vi har i den forbindelse valgt at skifte bank og
at omlægge lån.
Processen med det kommende byggeri sker i tæt dialog med medarbejdere og forstander. Der er indhentet
overslagsberegning og tegninger på byggeriet, og det er skolens håb, at vi er i gang med byggeriet indenfor
1-2 år. Først skal de endelige tegninger og tilbud indhentes, dernæst går vi i gang med at ansøge og få de
nødvendige tilladelser til byggeriet.
I skoleåret 2018/19 er der følgende indsatsområder:
1. I 2018 er der taget hul på en drøftelse af skolens pædagogiske platform og drøftelse af elevernes
”Retningslinjer for skoleåret 2018/19”. Vi er især opmærksomme på skolens håndtering af skolens
nuværende logikker, grundlæggende antagelser og procedure overfor uhensigtsmæssig
elevadfærd.
Der er lavet en aftale med en organisationskonsulent i efteråret 2018 med temadage og
workshops. Temaet omhandler inklusions- og eksklusionsprocesser. Skolens nuværende praksis
undersøges og er genstand for den interne kompetenceudvikling blandt skolens medarbejdere.
2. I bestræbelserne for at opnå bedst muligt trivsel hos både elever og medarbejdere, så gennemføres
en psykisk – og fysisk APV - undersøgelse blandt medarbejderne i efteråret 2018. Skolen laver en
trivselsundersøgelse hos eleverne senere på foråret.
3. Nyt byggeri og ombygning i hovedbygningen er to store indsatsområder, som vi håber kommer i
gang indenfor det næste års tid eller to.
4. Skolen tilstræber en ligelig fordeling af køn i bestyrelsen. Derfor vil det være et indsatsområde at
rekruttere både mænd og kvinder til bestyrelsen i fremtiden.
Ovennævnte indsatser er i tråd med skolens værdigrundlag, der indeholder vægtning af almen
livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Men også vores målsætning om høj faglighed og
kvalitet i både det boglige, idrætsmæssige og den personlige udvikling. At eleverne oplever et stærkt og
livsdueligt fællesskab i trygge og udfordrende rammer.
Bestyrelsen og medarbejderne vil fortsat arbejde på forbedringer og en positiv udvikling af skolen og godt
samarbejde, så vi lever op til vores mål og ambitioner om at være en velsøgt efterskole med en stærk
fortælling.
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