Evaluering og opfølgningsplan skoleåret 2021-2022
I evaluering for skoleåret 21-22 foretog vi en spørgeskemaundersøgelse af elevernes oplevelse af
deres efterskoleår på Thorsgaard Efterskole. Ved skoleårets afslutning var der 87 elever på skolen.
Der deltog 76 elever i undersøgelsen af dette var 40 piger og 36 drenge.
Svarprocenten udgjorde 87,35 % af årgangen
I undersøgelsen var der 4 spørgsmål, hvor eleverne kunne graduere deres besvarelser inden for
skalaen 1-5. Udover dette var der 15 spørgsmål, hvor vi stillede spørgsmål som eleverne kunne
uddybe. Elevernes svar kommer til at fremstå uforandret, dog er lærernes navne gjort anonyme og vi
har tilladt os at redigere, hvis de samme sætninger og ord blev nævnt af flere omgange. Nogle
synspunkter er enkeltstående, mens andre går igen af flere omgange.
Vi har i slutningen af vores evaluering en opfølgningsplan, hvori vi beskriver, hvor vi vil sætte ind med
evt forandringer/forbedringer fremover i forhold til evalueringen.
Både den kvantitative og kvalitative type svar, kommer til at fremgå af evalueringen.
Vær obs på der kommer en blank side, førend evalueringen kommer frem:
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Hvordan oplever du Thorsgaard? - (Hvordan "præsenterer" skolen sig og
hvordan ser her ud? )76 svar
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Spændende
Jeg synes at skolen ser hyggelig og præsentabel ud.
det er et meget kønt sted de præsenterer sig selv på meget demokratisk måde og alee har
noget at sige men det passer ikke rigtig
ok
Jeg synes at skolen ser anderledes ud i forhold til andre skoler, men jeg synes at det er en
fordel for den er meget hyggeligt
God
det hyggeligt, og der er god udsigt, især fra o8.
Jeg oplever skolen, som et trygt sted hvor der er plads til alle uanset hvordan man ser ud
og hvordan ens personlighed er. Skolen har masser af natur som giver en et trygt rum.
Skolen præsenteret sig selv rigtig fint, her er pænt og der er flinke mennesker
Udendørs og god energi
Jeg synes at skolen ser meget hyggeligt ud
den er hyggelige hjemlige og imødekommende og har en skide god beliggenhed
Det er mega hyggeligt og man bliver budt godt velkommen. Der er dejlig og skøn natur
rundt omkring efterskolen
Den ligger rigtig flot og ser enormt hyggeligt ud
det er meget stille og naturligt
Meget idyllisk. God stemning. Meget hjemligt.
Den ser virkelig godt ud men ville ønske der var nogle flere planter rundt omkring der ville
gøre det mere hyggeligt
den virker ret hyggelig og rummelig.
Skolen er meget rummelig og hyggelig.
Jeg syntes stedet er mega fedt, faciliteterne er mega fed og naturen omkring er så flot
Jeg ser skolen som en meget hyggelig og renlig. Synes generelt at skolen er hyggelig og
dejlig.
Flot, men syden der skulle bruges flere penge på de ting man bruger i hverdagen såsom
senge og skabe lamper osv på værelserne i stedet for at laver nyt logo, hjerterum, og helt
ny kontor…
Meget hyggeligt område med dejlig natur. Imødekommende.
Skolen den ser god ud, jeg blev meget til trykket af den da jeg blev rundt vist her for første
gang. Jeg blev trykket til skolen pga af fællesskab, og bare hvordan miljøet er rundt på
skolen.
En meget hyggelig og perfekt størrelse der er ikke for mange elever og ik for lidt. Det sku
smukt
Skolen ser hyggelig ud, den kunne dog godt blive moderniseret.
det er cool
den præsentere sig flot og i møde kommende
Jeg oplever efterskolen som et hyggeligt og trygt sted
Meget hyggeligt område med dejlig natur. Imødekommende.
Skolen præsentere sig godt udadtil
Jeg oplever at skolen præsentere et meget hjemmeligt billede
det ligner et gammel men hyggeligt sted
Skolen ser ikke ud til at være "up to date" ifølge arkitekturen
Her er meget idyllisk, og der er mange kreative vibes rundt omkring. Her er meget chill og
hyggeligt.
Jeg elsker navnene på tingene.
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Udseende mæssigt synes jeg det ligner gammel hyggelig skole, hvor der er plads til alle.
Men syntes dog den kunne mangle lidt flere farver. Den ser lidt for kedelig ud. Inden i
husene og Laden ser der rart ud. Sådan oplever jeg det.
thorgaard er meget pænt og virker på en eller anden måde både gammeldags og moderne
på samme tid hvilket giver en fed effekt og en super fed stemning
Det ser pænt ud det meste af tiden.
Jeg ser skolen som en meget hyggelig og renlig. Synes gerneralt at skolen er hyggelig og
dejlig.
ok
Der er acceptabelt, nogle af toiletterne er dog ikke så pæne :/
jeg ser skolen som et andet hjem for mig et andet sted hvor jeg kan være mig
skolen viser mig at her kan man være tryg og bare være sig selv der er ingen der dømmer
dig her
Jeg synes at skolen ser meget hyggeligt ud
God
Jeg oplever skolen som en åben og speciel skole, med fag du ikke så ofte oplever på andre
efterskoler. VI har en smuk skole med udsigt til fjorden og en smuk natur.
Det er en rigtig god og meget personlig skole, da man ikke er så mange mennesker der går
på skolen, Fællesskabet er rigtig rigtig godt.
det er en hyggeligt sted
Det ser godt
Det er mega hyggeligt og man bliver budt godt velkommen. Der er dejlig og skøn natur
rundt omkring efterskolen
Jeg synes det er et sted der virker roligt ved første øjekast og jeg synes det har været et
godt år taget alt i betragtning
det er meget stille og naturligt
Meget idyllisk. God stemning. Meget hjemligt.
Mit indtryk er en skole som er rummelig og kreativ
den præsentere sig flot og i møde kommende
Jeg synes her så meget hyggeligt og hjemligt ud
Fint
Skolen den ser god ud, jeg blev meget til tryg da jeg blev rundt vist her for første gang. Jeg
blev tryg på skolen pga af det fællesskab, og bare hvordan miljøet er rundt på skolen.
Udendørs og god energi
Jeg synes at skolen ser hyggelig og præsentabel ud.
Jeg synes at skolen virker meget rummelig og fuld af forskelligheder
det er et meget kønt sted de præsenterer sig selv på meget demokratisk måde og alee har
noget at sige men det passer ikke rigtig
Thorsgaard er et fantastisk sted hvor der er plads til alle
Flot, men synes der skulle bruges flere penge på de ting man bruger i hverdagen så som
senge og skabe lamper osv på værelserne istedet for at laver nyt logo, hjerterum, og helt
ny kontor…
Meget dejligt Natur og outdoor liv
Skolen, både i dens bygninger, faciliteter og værktøjer, gav følelsen af at være godt
udstyret. Selve området som skolen ligger var også et godt indtryk, skovene og bakkerne
var både gode som udsigt, of tilbød også rigelig af gå/vandre muligheder.
Meget tæt på naturen, da der er natur på alle sider af skolen.
Ellers er det jo "bare" en ombygget gård.
det er cool
Jeg synes at skolen er god og man kan være som man er. Skolen er rummelige.
Spændende
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Skolen præsentere sig selv som et roligt sted hvor der er plads til alle. Det er tæt på
naturen og der er meget idyllisk
den virker ret hyggelig og rumlig.
Skolen ser hyggelig ud, den kunne dog godt blive moderniseret.

Hvad er det bedste ved den måde vores skolen er bygget på og det bedste ved det sted vi
ligger?76 svar
● Det bedste er nok det med at det ligger tæt på fakta og det er ret let at komme ned til
fjorden hvis man vil det, også skolen også lavet som en meget "ude" skole hvilket er dejligt.
Så kan jeg også lide det med at der er separerede bygninger som fx e-sport, 9-klasse og
hovedbygningen og te10 osv.
● Det bedste er det et stort fælles sted som er skibet og laden sammen. Ridebanen er også
virkelig god!
● Jeg elsker at der er så meget natur omkring os og at fjorden er så tæt på. Bygningerne er
flotte og jeg kan godt lide at de er lidt gamle i udseendet.
● Der er meget trygt, og jeg kan godt lide at der er åbent næsten alle steder. Jeg kan godt
lide fjorden.
● Man bor i huse istedenfor fx. gange, man bor 2-3 personer på værelserne, som i mine øjne
er en overkommelig værelse-bestand. Dertil ligger skolen placeres i flot natur, der er
fantastisk at kunne gå ud i og få et frirum i.
● Det bedste ved den måde skolen er bygget på er at det er mega hyggeligt. ting som laden
og husene er lavet på en måde hvor man føler sig godt tilpas.
● Vi ligger helt klart et godt sted, vi har byen tæt på og Coop.
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Vi ligger lidt væk fra selve skole delen, imens vi huse ligger tæt op af hinanden, hvilket nok
er den del jeg bedst kan lide.
man er tæt på fjorden og man få lidt følelsen af at man er på landet hvilket er hyg
At der mange steder vi kan være og hænge ud at det tætter på naturen
Det nemt at komme hen til alt
det ligger tæt på vandet hvilket er nice, stedet er overskueligt og det ligger godt i naturen
det bedste ved at skolen er som den er at alt ligger fra hinanden så man hele tiden
kommer lidt udenfor. Og så ligger vi totalt fedt med ingen tid ind til byen og smuk natur
At den ligger lidt væk fra alting så der ikke er larm fra naboer osv
Det bedste ved skolens bygninger er, at selve husene vi bor i er længere væk fra der hvor
lærerne bor, så vi kan relativt hurtigt komme ud på sikker natterend:)
jeg synes at skolen ligger godt, fordi den er tæt på en coop og masser af natur.
Det bedste ved den måde skolen ligger på er at der er meget fint flot natur og tæt på
fjorden men stadig tæt på byen og en fakta.
Jeg synes at skolen ligger et godt sted, fordi der er meget natur. Skolen er også bygget til at
man kan være meget socialt.
det ligger ved fjorden så der er mulighed for gåtur og badning og fede rideture. ligger
forholdsvis tæt på midtbyen så der er mulighed for at shoppe med veninderne
Natur og forskellige huse
Jeg er helt betaget af den natur, der omgiver efterskolen!
Derudover er jeg helt vild med det gamle og ældre ved skolens bygninger, som vedvare den
gamle og familiære stemning, der er her på stedet.
Skolen ligger meget tæt på fjorden som er mega Nice, plus de har masser af natur.
Skolen ligger godt, det er tilpas væk fra byen så der er fred, men også så man nemt kan gå
der ned
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Det bedste ved det sted den ligger er at der er meget natur omkring den.
Synes det er godt, at vi bor i huse og ikke på gange, som på nogle andre efterskoler. Og det
bedste ved placering er udsigten og afstanden til fjorden!
Der er smuk natur omkring skolen, og mange muligheder for gode gå turer.
Det er fantastisk det ligger så tæt på naturområder så man altid kan gå en tur og skolen er
bygget på en måde så det mest af alt virker som en lille landsby fremfor en skole.
Det ligger højt op så der er ikke så mange fluger og der går en bus næsten lige til skolen.
Skolen er bygget op på en god måde hvor fælleskabet er vægtet højt.
Det er helt klart at vi alle har en stemme og der er plads til alle
Det giver lidt stemning af en gård da vi ikke ligger inde i bye
jeg synes det er panoramaruten tæt ved fjorden og det er ret nice
Det er ikke i midten af en by et mer stille sted. Kan godt lide hvordan skolen ser ud for dens
natur og gammel look
Fordi man kan komme hurtigt rundt på skolen, og det bedste ved området er klart fjorden.
Der er meget natur og der er meget roligt. Jeg kan godt li det at der er de forskellige huse
man kan bo i og at efterskolen ikke er nyt og moderne men lidt gammeldags og hyggeligt
Naturen omkring os, og måden man bliver accepteret på.
de fleste ting ligger inden for en god afstand
Den lille størrelse, gård lignende atmosfære og den smukke natur
at vi bor i de 5 huse men at vi har laden til at samle os og at fjorden og naturen er så tæt
på
Der er fint med plads, men ligger et skod sted
Fjorden og naturen er det bedste. gåturene til byen er hyggelige hvis man går fjordruten.
Jeg elsker laden med gangbroen og vores karakteristiske "Tinget" jeg elsker især vores
spisesal. den er så stor og rummelig.
Det godt at husene, hvor man bor i ikke ligger langt væk fra skolen. Og det mega Nice at
efterskolen ligger tæt ud til vandet.
den friske luft og tæmmede men stadig vilde natur
At man tage ned til fjorden og gå en tur, eller sejle i kajak.
Synes det er hyggeligt at man har huse man bor i, så det ikke bare er en lang gang med
værelser på hver side. Synes også et den er godt placeret, og det er nemt at gå ned til
midtbyen.
der er grønt
Jeg synes at det giver en fed effekt at have forskellige huse i stedet for et stort
det bedste ved skolens opbygning og placering er nok elevhusene de er ikke langt fra
lokalerne og resten af fællesområderne man kan altid bare gå over til laden eller over i
esport
Vi er ikke så langt fra byen heller så der er rig mulighed for at gå en tur mod byen eller bare
langs fjorden
Det bedste er at man nemt kan finde rundt på skolen og jeg kan godt lide at den ligger så
tæt på fjorden
Ligger tæt på Coop.
Det er helt klart opgivelserne med naturen og fjorden.
Det er en gammel gård og jeg synes det er virkelig fedt at der er rigtig meget, men det hele
er samlet og ikke spredt ud over en stor stor stor grund.
det fedt at det er omringet af natur
Der er meget stille og man kan gøre det man har lyst til, samtidigt med at der er nogle
gode regler på skolen
Der er en fjord meget tæt på, og man har udsigt ned til den. Det er dejligt. (Dejlig
beliggenhed)
Nok naturen, det er godt at der er træer og dyr og sådan noget
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det bedste er at der er stille om aften
Fjorden er god. Hobro by er god. Jeg elsker husene!!!!
Det bedste ved det sted det ligger er naturen og at der ikke er særlig langt til byen/butikker

●

Det bedste ved den måde skolen er bygget på et at der er massere plads og at man får
friskluft uden at tænke over det.
det bedste ved hvordan den er bygget er at der er både drenge og piger i husene så man er
ikke opdelt i køn
Det er helt klart naturen omkring men at der stadig er mulighed for en lille gå tur og så er
man inde i byen hvor der er butikker. Jeg synes det er meget rart at der er forskellige
bygninger så man kan gå lidt rundt og få frisk luft
Det tæt på vand og by
Jeg synes det er et mega fedt sted skolen ligger, og hvor de forskellige bygninger er
placeret. Det er rart at alle ting ikke bare er i en bygning, men at han skal udenfor, og man
passere andre folk på vej hen til andre ting.
man har jo fjorden og byen, og at man er meget tætte i husene
Det bedste er helt klart at det hele ligger sammen men så langt fra hinanden på samme
tid, og alle hyggekrogene. derudover er naturen skøn, kan bare ikke lide bakkerne
Folk er samlet de samme steder og undervisning og fritid ligger ikke oveni hinanden. Det er
tæt på natur
det bedste er udsigten ved det sted vi ligger
idk
Husene og at de ligger så tæt sammen
Det bedste er, at det er hyggeligt lille bygget og den ligger tæt på en fjord
Alt er meget rummeligt, og bygningerne er relativt tæt på hinanden når de er skilt ad.
At det er så tæt på vandet, og at man kan gøre brug af det så meget.
det er godt med plads
Den er hyggelig og man er tryg ved området.
Naturen
Det er at der er plads til alle mulige udendørsaktiviteter
nætterne med stjerne. jeg var så heldig at opleve en stjernestorm inde for den første uge.
Jeg kan godt lide den ligge tæt på flot natur, samt heste lige i baggrunden.
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Samlet score 4,09

Samvær og fællesskab
Hvordan har vi det rart og sjovt sammen på Thorsgaard? (imellem alle - både unge og voksne)76
svar
● Altså, vi har det vel sjovt med det meste når vi fx spiller rundbold og nogle er lærerne er med
eller vi spiller bold i hallen og lærerne er med på det, ellers er det rart at kunne sidde oppe
på gangbroen og se film og "snacke".
● Vi har det rart på den måde at alle kan snakke med alle. Der er selvfølgelig vennegrupper,
men alle kan sagtens snakke sammen.
● Jeg synes hele fællesskabet er godt, og jeg kan godt lide alle de aktiviteter der bliver lavet.
Jeg kan også godt lide at der er meget musik. Det må der gerne komme mere af.
● Vi har det meget sjovt og rart sammen os elever (de fleste), lærene kan godt virke lidt
uoverskuelige. Sådan de kan godt presse lidt for meget på, men ellers er de også fine nok
lærere.
● Der er gode fællesskaber, både i det store, og rig mulighed for at finde lige præcis de få man
måske klikker med på et højere plan.
● Imellem elever er det fedt at vi er sammen på den måde vi er. Vi bor og gør alt sammen, vi
bliver meget hurtigt får det rart sammen. Lærerne er ikke blot vores lærere men også nogen
vi kan joke med, de deltager ofte i aktiviteter der gør at vi også har det fedt med dem.
● Jeg føler her generelt er rart når alle er i godt humør, og sammen med hinanden, men når
det så er vinter, hvor der ikke sker så mange ting synes jeg det halter lidt.
● når man er aktive sammen og spiller rundbold
● Vi har ikke rigtigt så store fællesskab i år men vi er der for hinanden
● Vi hygger bare
● de fleste lærer har lidt humor og sådan, hvilket gør det nemmere at have det sjovt mens man
går i skole
● Ved aktiviteter om aften helt sikkert, det de der vi kommer hinanden bedst ved
● Jeg synes vi har det godt sammen, men det er meget opdelt i grupper
● fodbold, rundbold, det ved jeg ikke mange. sjove ting hihi.
● der er gode aktiviteter og happenings som er for alle. Der er masser af hyggelige ting der sker
og lærerne er enormt gode til at hype det op(:
● Der er et godt fællesskab mellem lærerne og eleverne fordi lærerne også har det sjovt. Der
er også altid nogen til at snakke med så det jo meget rart.
● Der er et godt fællesskab mellem både voksne og elever, så hvis der er noget galt er der altid
nogle man kan komme til.
● aktiviteter sat igang af både voksne og elever. fritid de fleste aftener hvor man så kan hygge
sammen.
● Ja der har været et rigtig godt sammenhold blandt de fleste af drengene
● Stemningen på TE er fantastisk, der kan til tider selvfølgelig være uoverensstemmelser
mellem folk, men det er aldrig noget der ikke bliver løst. Der er et godt sammenhold.
Egentlig føles det bare som en stor familie, på et eller andet punkt.
● Når vi laver fælles aktiviteter sammen kommer vi tættere ind på hinanden som fællesskab.
● Taler ordentligt og med respekt
● At lærerne ikke er sure og onde imod eleverne. At man er åben for alle.
● Vi har det rart, når der er nogle fællesaktiviteter, hvor man kan pjatte og snakke med de
fleste. Men også hvor lærerne er medvirkende.
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Der er et godt fællesskab mellem voksne og elever.
Vi kan alle sammen lave sjov, og hygge os på tværs af alder, klasse og køn. Hvilket måske også
kan gøre at man åbner sig mere op for alle og det kan gøre det trykt.
Vi har det godt, folk accepteret hinanden, er søde og venlige.
Ved at vi også fjoller også ude for timerne og i timerne
Nogle af lærerne er i “børnehøjde” som er rart så man kan snakke sammen om mange
forskellige ting.
det er fedt når vi chiller på værelset og bryder grænser i oplevelserne
Vi er åbne og kan snakke med hinanden. Vi har et godt fællesskab
Når der er fællesaktiviteter
Man kan tale med alle. Jeg føler at alle respektere og lytter til hinanden og jeg føler mig tryg
ved at være her. Og der bliver holdt mange sjove og hyggelige aktiviteter som fx film og
rundbold.
Aktiviteterne som vi laver sammen, og de to udenlandsture man kommer på.
jeg synes personligt ikke at fællesskabet er så godt, nogle lærere bryder sig ikke om bestemte
elever og prøver at undgå dem og nogle elever bryder sig ikke og nogle lærere og taler grimt
eller undgår læreren
E-sport hygge, jackbox i tinget,
ved at der bliver sat aktivitet på både unge og voksne. at der bliver holdt fast i så noget som
koncert
Mange af eleverne på Thorsgaard er blevet nogle af mine bedste venner, men nogle af
lærerne synes jeg ikke er pædagogisk uddannede nok til at tage sig af yngre mennesker.
Nogle lærer forstår det bare ikke og bliver sure, hvis man gør noget man lige har brug for. X
gør det sku' godt.
aftente er så hyggeligt. jeg elskede den måde vi blev vækket på julemorgen.
Det ved jeg ikke. Altså alt i alt er det jo eleverne der kan sørger for det bliver rart og sjovt.
Men jeg var der desværre et år, hvor ingen gad at lave noget efter stilletimerne, hvilket var
ret trist og kedeligt:(
langt de fleste af eleverne er utroligt nemme at snakke med og er gode og fede at hygge
sammen med. lærerne er også super hjælpsomme og forstående hvis man har forskellige
problemer
Vi har det godt både lærerne og elever imellem. Der er generelt god stemning på skolen.
Synes at vores fællesskab er en smule delt, men det synes jeg faktisk også er okay, da man
ikke kan være alles kop te. Derudover er det fedt at man kan joke med lærerne, og at de
joker tilbage.
hygger
Jeg syntes at sammenholdet på skolen er rigtigt godt, lærerne er venlige, og der er meget
plads til forskellige ting i fritiden
der er mange aktiviteter som lærerne starter og mange elever kommer og deltager imens der
også kan være noget fagligt blandet med ind i det
Vi har det bare godt
Ja
Vi har en masse hyggelige aktiviteter hvor både unge og voksne er en del af det og man
snakker med mine lærere på helt anderledes måde.
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Der er massere af udeaktiviteter og de "fleste" lærer er gode til at have gode forhold til
eleverne og respekterer svagheder
esport i weekenderne
Vi laver aftenaktiviteter og hygger med den vagtlærer der er på skolen om aftenen. Det kan
fx være rundbold eller noget andet hyggeligt.
Fællesskab og kærlighed
Der er mange af de voksne der gør en stor forskel som virkelig gør det bedre at være her for
eleverne som der fx spiller rundbold fodbold eller basketball med eleverne
Lærerne gør virkelig noget ud af det. Det er godt. Alle kan tale med alle og alle ved hvem alle
er fordi vi ikke er så mange.
Der er bl.a tit sjove og hyggelige aften aktiviteter som man kan deltage i.
det har vi ved at lærer og elever er sammen meget af tiden og lærende er med til de
aktiviteter eleverne laver
vi har det sjovt når vi laver aktiviteter hvor flere er med, og lærerne også deltager.
Aktiviteter
Jeg har det selv meget sjovt på skolen. Jeg kan altid gå hen til nogle elever eller voksne hvis
man bare lige vil have en lille hyggelige samtale. Så fællesskabet er meget åben, fordi vi deler
det hele sammen. Men også bare man kan gå hen til hinanden når man vil, også vil folk tage
godt imod dig.
Der er sport og brætspil og esport, og folk med samme interesser, og lærerne kan også godt
være med på den værste
det ved jeg ikke
Ofte er vi på samme niveau og leger sammen
voksne og unge har et meget specielt bånd man kan have det sjovt og snakke seriøst med det
godt
Nogle af lærerne burde være mere kreative og åbne over for eleverne men ellers er det fedt
nok
Vi har det rart altid når vi har aftenprogram og laver noget sammen og til fælles samling og
hushygge og næsten hver dag med lærerne
Eleverne har haft det sjovt med hinanden ofte via aktiviteter som blev arrangeret med
lærerens hjælp.
Når vi spiller rundbold/laver noget udendørs, hvor folk faktisk gider og være med.
det er okay hvis man møder nogen der er sød som x og y og z og å.
Vi er samme på fællesarealer og hygger som med hinanden.
Boldspil
Der er et stærkt bånd mellem eleverne. Og lærerne er gode til at være en del af fællesskabet
og deltage i fx fodbold rundbold brætspil og så videre
idk ved at være her?
De fleste lærere er skønne og sjove. kommer til at savne jer<3

Hvordan oplever du sproget på Thorsgaard / hvordan taler vi til hinanden? (imellem alle - både
unge og voksne)76 svar
● Man kan godt mærke at lærerne føler sproget kan være hårdt men det føler os elever
overhovedet ikke, vi lægger tværtimod ik mærke til det.
● Vi taler normalt til hinanden. Lærerne kan godt være lidt offensive.
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Jeg synes sproget er meget fint.
Meget respektfuldt hos eleverne, og hvis ikke det er der ved man godt ar det er for sjov.
Lærerne kan godt have en lidt hård tone til tider. Mange voksne er meget offensive eller
barnlige i tonen...
I mine øjne kan vi tale meget frit, da vi kan rumme hinandens mange personligheder.
Vi taler godt sammen, vi kan joke med hinanden og hygge. Hvis vi kommer til at gå over
grænsen kan vi snakke omkring hvad der er gået nogen på og fikse det.
Jeg føler at vi kan snakke åbent og sjovt til hinanden, uden der er så meget der.
Vi havde et tidspunkt hvor BS'erne blev snakket lidt dårligt til, men udover det synes jeg der
bliver snakket ordentligt.
jeg syntes at der er en okay der kan kommer nogle uheldige misforståelser
Vi taler godt sammen
Godt
meget normalt
Vi taler meget jokende til hinanden på mellem elever og lærer
Det er meget forskelligt
Vi taler meget høfligt og med et meget bredt ordforråd.
jeg synes der er god tale mellem elever og lærer. Man taler sjovt til hinanden og det gælder
også for lærerne.
Sproget er jo egentlig fint nok men nogle gange kunne det godt være bedre. Man kan godt
komme til at blive snakket lidt hårdt til men det kan man vel lidt alle steder.
Jeg synes at sproget på efterskolen er generelt godt, men nogle gange kan det godt blive lidt
hårdt.
gode samtaler. der kan jokes mellem elever på en måde så alle kan være i det men lærerne
joker også ofte hvilket skaber et godt fællesskab og samvær mellem elev til elev og elev til
voksen.
Jeg synes det er rart at der er plads til at joke med både lærere og elever.
Der kan til tider værer et hårdt sprog, men det er altid ment i sjov. Man er sikker på, hvor
man har den anden før det bliver brugt. Ellers snakker alle pænt til hinanden, hvilket er hvad
jeg oplever langt det meste af tiden.
Vi taler ordentligt til hinanden (nogen gange), men har ikke rigtig lagt mærke til hvor folk har
snakket meget ned til folk
En del lærer snakker ikke ordentligt til eleverne
Vi taler fint.
Jeg synes ikke at sproget er anderledes end alle mulige andre steder.
Sproget er generelt godt, men i nogle grupper snakker med pænere sammen end andre.
Der har været blandet mening om hvordan vi snakker til/med hinanden her på Thorsgaard
men man kan godt sige man efter et stykke tid for en bestemt jargon som udefra måske kan
virke anderledes.
Vi taler pænt og respektfuldt til hinanden og der er næsten aldrig en hård og grim tone til
hverken elever eller lærere.
Der er en god tone
Det er lidt alternativt til tider
vi taler fint nok synes jeg
Jeg er glad for vi ikke snakker fuldt rent. Vi må godt bane.
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Det er meget roligt og ikke mega formelt
Jeg oplever at vi taler ordentligt til hinanden. Man kan altid sige noget til hinanden for sjov,
så jeg ser ikke rigtig nogle problemer med sproget her.
Forskelligt fra person til person og gruppe til gruppe, men ellers taler folk roligt til hinanden
vi taler oftest okay til hinanden men jeg synes at nogle lærere og nogle elever er lidt hurtige
til at tale grimt til hinanden
Sproget er groft men på for det meste brugt som en intern joke
der er en god tone men der vil self altid være noget jargon mellem nogle
Eleverne snakker ikke så pænt til hinanden, men det er ikke nedgørende det er bare fordi
man er blevet bedste venner også er det så'n man taler.
Jeg synes at folk bruger en god tone. Der er selvfølgelig altid nogle undtagelser, men alt i alt
meget fint.
Sproget er lidt til den rasistiske side, hvilket ikke er så Nice. Men jeg syntes stadigt sproget er
ok i de fleste sammenhænge
der er en meget humor præget hverdagssnak hvilket er super fedt når det er noget af det
man finder fedt
Vi taler pænt på skolen, dog bliver der nogle gange sagt meget fuck og fucking.
Imellem ens venner kan sproget måske virke hårdt, men vi tager det ikke personligt. Dog er
der en respektfuld tone med dem man ikke kender så godt.
det er vel fint, til tider
Godt
jeg oplever at sproget her på skolen er meget forskelligt og der kan være en masse internt
og bare folk der taler til hinanden på specielle måder og bare folks tolerance for andres
måder at tale på er sproget meget fint her på skolen
Vi taler med en afslappet tone
Vi taler da mega godt til hinanden
vi snakker meget godt til hinanden, vi respektere hinanden.
Det er forskelligt mellem de grupper der er så den er sgu lidt svær at svare på
der bliver talt behageligt
Imellem venner og veninder kan man godt bruge hårde ord, men der ved vi godt at det er for
sjov, og mellem andre og de voksne bruger vi bare normale ord og snakker primært pænt til
hinanden.
Vi taler pænt til hinanden. Hvis vi bander lidt, så er det mest fordi vi joker med hinanden
Man kan sige hvad man vil bare man har respekt for andre
meget åben
Godt
Vi taler ordentligt til hinanden men lidt ping pong frem og tilbage sker også.
jeg syntes at vi snakker pænt til hinanden men vi kan godt joker med hinanden uden at folk
bliver sure på hinanden
jeg føler vi taler oftest godt til hinanden men man kan tydeligt mærke når lærerne er i
presset tider med mange opgaver og de derfor hurtigere reagerer med sure opstød. Men jeg
føler eleverne taler godt til hinanden og lærerne er blevet gode til at rose når vi gør noget
godt
Normalt
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Jeg synes vi taler godt til hinanden på thorsgaard. Det er lidt sprog mellem de "grupper" der
er, men det er ikke noget som går udover de andre elever på skolen synes jeg.
vi ved hvad andre tolerer så hvis man er gode venner kan man godt snakke lidt grimt til
hinanden, så længe folk er på samme fod
Overordnet set, synes jeg at vi snakker rigtig fint til hinanden. Derudover har der også været
episoder hvor nogle af lærerne har snakket grimt.
Skolen går meget ind for at alle skal være lige og snakkes ens til både lærere og elever
folk snakker fint til hinanden meget normalt
ok!
Nogle af lærerne er sku lidt for nærtagende og konservative
Vi taler meget åbent sammen, spørger om hinandens liv, hvordan det går, hvad man gør
næste år, hvad man har været igennem, hvem man godt kan lige ;-), hvem man ikke kan lige
og enhver elevs eller lærers problemer. Og det hele sproget foregår imellem elever og lærer
... der ingen skole-satte krav omkring 'sproget'/hvordan man snakker. Medmindre det man
siger er lidt for vulgært for lærernes smag, kan man snakke som man vil.
Mellem eleverne kan sproget være hårdt engang imellem, men for det meste er det meget
"stille og roligt"
Mellem nogle af lærerene og eleverne, bliver der talt meget ned (på begge "sider") til
hinanden, hvor det kan være ubehageligt, hvis man bare står og kigger på ved siden af.
lærerne kan være fucking nedtur
Det er godt og alle taler lige til hinanden.
Ikke akavet
Vi taler meget frit man kan sige hvad man vil bare der er respekt for andre
meget løst men det kommer an på hvem man taler med.
Synes sproget er ok.

Hvordan går vi klædt og hvilke "typer" er vi på Thorsgaard? (både unge og voksne)75 svar
● Vi er alle forskellige på hver vores måde og det jo også det der er fedt ved at gå på en lille
efterskole. Umiddelbart går vi jo klædt som vi har lyst.
● De voksne er ret basic, men eleverne er meget forskelligt klædt og forskellig stil.
● Jeg føler at folk er meget afslappede i deres stil. Det er ikke noget ekstremt eller sådan
noget.
● Folk går bare i hvad de har lyst til.
● Forskellige typer forskelligt klædt. Der er ingen der dømmer
● Der plads til flere forskellige "typer", og der er plads til forskellige tøjstile.
● Der er plads til at vi kan være som vi har lyst til. Der er ikke en "normal" slags person som
man går efter at ligne.
● Vi er meget forskellige typer på Thorsgaard.
Men jeg føler det er godt til at give skolen lidt forskellige personligheder.
● der er mange forskellige typer
● Alle kan have på hvad vi ville ingen ser ned på det
● Det forskelligt
● der er alle slags typer
● Der er ingen bestemt måde vi er på, vi er os selv og det er ingen "Typer"
● Meget forskellige typer synes jeg
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der er "de seje" og så er der de mærkelige typer :D
Der er trampere og gamere og så er der dem midt i mellem.
Altså der er jo forskellige typer fordi at der er plads til alle men føler alle går egentlig ret ens
klædt.
Jeg synes ikke at der er nogen speciel måde vi går klædt på, alle har lov til at gå i det de vil og
være dem de er. (kan ikke lide dette spørgsmål btw)
mange forskellige. fra alle steder i landet. alle bliver taget imod. mangfe forskellige stile og
der er plads til både at gøre noget ud af sig selv men også gå mere afslappet og komfortabelt
klædt.
Legit alt
Man kan ikke sætte alle på Thorsgaard ind i en boks, der er nogle af hver en type mennesker
her. Hvis jeg dog skal sige noget vil det være at folk har afslappet tøj på hvis ikke det tendere
over til pænt til tider.
Det er meget forskelligt da efterskolen er åben for alle mennesker uanset hvordan de er
klædt
Meget forskelligt
Der er mange forskellige typer.
Vi er mange forskellige slags “typer” på Thorsgaard. Der er plads til forskellighed.
Der er forskellige typer på skolen, som hvert går i forskellig tøj.
Folk går klædt forskelligt og her er forskellige typer men det Thorsgaard er god til er at give
plads til alle uanset hvad.
Der er mange forskellige typer både men påklædningen men også med personligheder. Der
er forskellige mennersker og folk går forskelligt klædt.
Der er ikke en sådan måde i klæder os på fordi der er plads til alle
Idk. Folk har tøj på
det er lidt forskellige typer på efterskolen
Dejlige typer
Der er meget diversitet på skolen, fordi nogen går meget op i fashion og andre går op i
praktisk tøj. Nogle er søde, andre er klassens klovne.
Alle er forskellige og jeg er glad for at se at det bare bliver accepteret her. Man kan være den
man er og gå klædt i det man vil og jeg har aldrig oplevet nogen have et problem med det
Meget forskellige, alt fra hippier til næsten emoer.
nattøj og badesandaler er det mest udbredte look
Alt og alle er anderledes her på thorsgaard
det er så forskelligt
Folk har det tøj på de har lyst til.
Vi er meget chill. hoodies hyggetøj, nogen har god stil.
Vi er de kikset, kejtet, mærkelige, mønsterbryder typer. Syntes jeg. Det er også derfor der er
plads til alle.
blink 182 og suicide squad crossover
Der er mange forskellige typer på skolen, både i tøjstil og væremåde.
(Men på den gode måde hele vejen rundt)
Folk går i det de kan lide. Mange ligner selvfølgelig "normale" teenagere og voksne, men der
er også en del med deres helt egen unikke stil.
som man vil
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Ikke østerskov vi er gangstarz. Jeg ved ikke helt lige, alle folk har tøj på og går klædt i det de
kan lide
alle typer er velkomne på denne skole og (næsten) alt påklædning er tilladt
Der er ikke rigtig typer på skolen folk går klædt som de vil
Unge mennesker
vi har alle meget forskellige stile men det helt okay
Der er mange forskellige klunse
alt
Vi har allesammen forskelligt tøjstil og det respektere vi, vi er allesammen forskellige typer,
nogen er måske lidt mere til det ene end til det andet.
Vi er vores helt egne. Vi går i det tøj vi har lyst til, og der bliver ikke kritiseret på det
Jeg tror bare vi klæder os meget normalt
dagligdags tøj
Meget forskellige typer. Mest nogen der gerne vil noget med naturen
For det meste normalt tøj og nogle lidt e-boy / e-girl og nogle lidt gammeldags(det der er på
mode)
det er meget forskelligt der er alle mulige typer
Vi går klædt som vi har lyst. Både lærer og elever går i det tøj som de har det rart i og derfor
er vi også mange forskellige typer
Skole trøjer
Jeg synes vi alle går klædt godt. Vi har jo alle forskellige stile af tøj.
som vi vil, meget frit, og vi er forskellige typer allesammen, lærerne kan også godt være lidt
kedelige ;(
vores egen måde
Vi er meget forskellige typer på Thorsgaard og har alle noget forskelligt at byde ind med.
aller er unormale og en lille smule mærkelige men det er også dt fede ved skolen
Idk forskelligt
Helt ejen style
jeg tror at den skarpeste forskel i hvordan elever klæder sig, var fokuseret på om eleven gik i
comfortøj, eller om de specifikt gik efter et bestemt 'outfit'.
Alle typer. Vitterligt. Tror aldrig jeg har været på et uddannelsessted, hvor man kan finde så
mange forskellige typer af mennesker.
Vi er forskellige typer og gå i forskelligt tøj, men det passer godt sammen.
Normalt
Der er alle typer på thorsgård
det er meget blandet men der er begrænsede mængder jakkesæt
meget forskellige typer, nogle er meget sære og nogle er neutrale.

Samlet score 3,4
Hvilke værdier og normer oplever du på Thorsgaard?75 svar
● idk
● Altså at folk er trætte, men det jo også meget normalt specielt i eksame tiden
● Demokrati (kan godt være lidt meget ulige), fællesskab, rundbold, bade i fjorden,
● Demokrati og fællesskab.
● Halv Demokratisk skole, kreativ skole hvis lærerne føler for det. At være udenfor.
● Jeg oplever demokrati, og general dannelse bliver i fokus.
● Jeg føler at skolen har fokus på at eleverne har det godt og trives.
● For skolen er fællesskabet meget vigtigt.
● der er fint men kunne godt bruge flere ting
● De er gode
● Der er plads til alle
● udsigten er god
● At eleverne er meget rummelige og plads til alle
● at du bliver meget mere moden og sådan noget voksen noget, mens at du samtidigt har det
mega nice.
● Det er normalt at være lidt mærkelig, fordi alle har det i sig.
● Man får et godt fællesskab på Thorsgaard. Der er meget demokrati på efterskolen og det
synes jeg er en rigtigt god værdi.
● Der er et godt fællesskab og det er en af de vigtigste værdier. Der er meget demokrati og de
sætter stort fokus på at eleverne også har en stemme og at den bliver hørt.
● fællesskab, mange aktiviteter, foredrag om forskellige emner, anderledes undervisning som
variation til hverdagen, ture ud af huset
● Lærerne stoler på eleverne, og vi får lov til meget
● Loyal, tillid, samhørighed, respekt, kreativitet, afslappet, sammenhold og sjov
● Det er nok vores sammenhold og her er meget rummeligt, så der er plads til alle
● Halv demokratisk
● Byder (næsten) alle velkommen.
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Demokrati (hvor vi elever har en mening og, at lærerne tager eventuelle forslag til
eftertanke), plads til hinanden og vores forskelligheder, de faglige normer er også gode til at
udfordre os, men på samme tid giver god læring m.m.
De vigtigste værdier på skolen er fællesskabet og demokrati.
At man lytter til folk, At man står op til tiden (eller i det mindste prøver) og at man gør hvad
man kan.
De vægter fællesskabet meget højt og sørger for alle har det godt. Normen er at alle opfører
sig ordentligt og respekterer andre mennesker.
Vi har en masse værdier bare det at vi bor i huse gør en helt del man kommer mere sammen
Demokratiet og x-lærer
det er normalt at være mærkelig
At nogle gange lære kan have eller føle de har for meget magt og udnytter den. Men det ik så
tit. Eller er den smuk. Gode lærere ofte. Og man hygger
Lærerne giver os en chance for at lade vores ideer komme videre. F.eks. vores fællesmøder,
hvor vi har ret til at bestemme nogle ting, som skal videre til lærermødet.
Alle kan være sig selv, og vi er alle forskellige. Efterskolen tilbyder så mange ting at man
møder mange forskellige mennesker (modsat fx en idrætsefterskole hvor det nok kun er
elever der kan li sport). Jeg føler at fællesskabet bliver stærkere fordi vi alle sammen er så
forskellige
Plads til alle, lige meget hvor forskellige man er.
jeg har ikke en holdning her
Demokrati groft, sprog som en joke
at der er plads til alle og demokrati
Har lært, hvor let det bare er at gå hen til nogen og blive venner.
fællesskab, man skal være på hele tiden, hygge.
Jeg oplever en værdi, som er fællesskabet, hvis man som person tør at byde ind til det. Og en
norm er at føle sig velkommen her.
ligestilling og samvær har stor værdi i hverdagen
Fællesskab og stå sammen som et hold. Alle har en stemme og alle bør høres. God stemning
og godt humør.
Thorsgaard er et sted hvor man kan sige sine meninger og holdninger.
ved det ikke
Hvis har noget slik i offentligt rum eller på et af 3 mands værelserne er man nærmest tvunget
til at dele. Og noget demokrati
der er mange forskellige der er nogle som bruger meget tid i epsort der er også mange heste
elever der er også mange der bare gerne vil spille rundbold
Frihed under ansvar
God
Værdier: vi en demokratisk efterskole med fællesmøder, vores sangtimer, forestillings ugen.
Normer: Rundbold, aktiviteter udenfor med lærer, brætspils cafe og de hyggelige stunder
med en masse.
naturen, roulade rundbold
Vi går meget op i vores fællesskab og vil altid gerne have alle med i det. Vi prioriterer det
sociale frem for det faglige, hvilket også giver mening på efterskoler.
At man kan være sig selv
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Ved ikke
mad
Aftensthe er godt fordi alle mødes i laden inden man går i seng. Det er hyggeligt
Rummelighed, sjov, hygge, kan godt lide dyr og natur.
det ved jeg ikke
jeg oplever at der i den grad er frihed under ansvar og at de ser på ens handlinger og snakker
om en om det i stedet for bare at slå hammeren ned.
Lærere stoler på elever
Thorsgaard er meget fælles om tingene. Det er demokratisk, lærerne lytter til os elever hvis
vi har nogle forslag til ændringer, eller andre ting. Det er ikke sådan at lærerne styrer alt. Os
elever har også et ord.
fællesskabet
Det er en demokratisk skole ofte har lærerne bare det sidste ord
meget fint sted gode lærere
Tomme trusler er blevet lidt en norm i mens jeg har gået her
Hver en person har deres ejen opgaver
Den eneste af skolens 'værdier', som jeg bed mærke i, hovedsageligt fordi at resten ikke var
alt for anderledes fra hvad JEG var vant til, var af lærerne gik op i at aktiviteterne og emnerne
var sjove/hyggeligt.
Demokrati på den ene eller anden måde. Forskellighed. Dansk mad. Samling.
idk
At vi lytter til hinanden.
Sammenhæng
Frihed under ansvar er den største værdi på skolen
meget natur stille sted men ikke vildt opryddet
Jeg oplever at høre om demokrati hvor lærerne ignorer elevernes holdninger.

Nævn en eller to helt konkrete oplevelser fra skoleåret som har præget dig som menneske.75 svar
● Jeg kan ikke nævne en oplevelse fordi jeg føler igennem hele skoleåret at man ændrer sig og
ikke kun pga de venner man omgås men en selvværd bliver også øget ved at tage et år mere
hvor man er væk fra mor/far og man ligesom bor med andre på egen alder.
● Prag, ild i ovnen, natterend,
● Helt i starten på første dag, da vi skulle flytte ind og alting var helt nyt. Der skulle man bare
gå og snakke med mennesker, og selvom det var grænseoverskridende var det en god
oplevelse.
● Koncert, hygge stævne
● De mange togture frem og tilbage fra mit hjem(på sjælland) og efterskolen.
● Det første der kommer til tankerne er de ture vi har været på. Vi lærte hinanden at kende
bedre og os selv.
● Jeg blev gode venner med en jeg aldrig havde regnet med at skulle snakke med og da jeg
lærte at befinde mig med andre mennesker 24/7
● jeg er mer udadvendt og beder til at kommuniker
● Ol juleaften
● Sommerland og koncert
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det ved jeg ikke lige, tror jeg er blevet bedre til at stå ved mig selv, efter et par oplevelser
Koncerten åbnede øjnene for mig over at jeg kommer til at savne det
Prag
Model og mine home boys.
Jeg har mødt en person der hedder felix. Elev festen hvor jeg lærte at drikke.
Jeg kan ikke nævne to fordi der er mange små ting der har præget.
Jeg ved ikke om der er nogle konkrete oplevelser, som har præget mig. Jeg synes generelt at
hele efterskole oplevelsen har været med til at udvikle mig som menneske.
turen til Djurs lærte jeg at det var sjovt at gå med en gruppe hvor jeg ikke kendte så mange
og slet ikke akavet.
Jeg har fundet ud af at det er okay at græde/vise følelser
Da vi var på udenlandsrejse, prøvede man at rejse til udlandet uden forældre. Man var
pludseligt i udlandet med en flok, man ikke havde kendt i mere end 2 måneder forinden - og
det var skide fedt!

Til forstillingsugen, da jeg skulle synge alene på en scene foran en masse mennesker.
At vi skulle gå forbi nogle kører
Norgeturen
mennesker
Kan ikke lige komme i tanke om nogle bestemte oplevelser, men tror bare, at hele skoleåret
har præget mig som menneske. Det har udviklet mig helt vildt.
● Der er ikke kun en ting der har præget mig, men mange små oplevelser der har præget mig.
● Da vi var i Prag og jeg fandt ud af at de der tjekkiske busser er sindsyge.
● Da jeg mødte en ko og var helt tæt på den for første gang. At jeg mødte en person jeg amdrig
havde troet jeg ville blive venner men som nu er endt som min bedste veninde.
● Da vi var i prag fik vi helt klart ryste os sammen
● Turen til Prag.
● prag og norge turene.
● Der er mange men Idk.
● Den første aften, vi spillede rundbold, og da halvdelen af mit hus var ved at blive smidt ud.
Der blev mange ked af det, og vi blev tættere.
● 1. Min vennegruppe. De er blevet som familie og jeg elsker at snakke og hænge ud med dem.
2. Jeg har altid kunne snakke med min kontaktlærer når jeg havde det svært og lærerne er generelt
meget mere venlige end jeg har oplevet lærerne i folkeskolen var.
● Prag turen var meget god til at styrke fællesskabet, da man havde tid til at være sammen
med folk.
● jeg blev sendt hjem i den sidste weekend af skoleåret fordi jeg blev oprørt og kom til at råbe
af en lærer. til tider opføre lærerne sig mere som en "teenager" end eleverne (på en dårlig
måde)
● E-sport i weekenderne, pathfinders
● møde med forstander lærte mig at sige fra, TE 10
● Jeg blev narkotestet fordi jeg faldt i søvn 1 gang i en dansktime og gik rundt med solbriller.
● de mennesker jeg har mødt her. te 10.
● Jeg har fundet ud af hvor nemt rygter kan kører rundt i alle kroge uden du ved noget om det.
Jeg har fundet ud af ved Prag og Norge turen, at det ikke er fedt at føle sig alene.
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elevfesterne har været utroligt spændende eller kaotiske hvilket har gjort mig lidt til en
alkoholiker
Klatre i træet på skolen pga. den flotte udsigt og jeg får ro i kroppen.
Vores to rejser (Prag og Norge), er nok dem jeg tænker en hel del tilbage til. Det er nogle
oplevelser man aldrig kan få, hvis ikke man har været med. På turene lære man andre at
kende på en anden måde, og man får også nogle af ens bedste venner.
ved det ikke
Beklager at jeg ikke er plaget af fortiden, fordi jeg kan ikke rigtigt huske noget som har
præget mig
overnatning i esport
og at jeg fik min første kæreste
Morgengåturen og thorsgaard festivalen
Prag, Norge
1: De mange forskellige aktiviteter har gjort jeg tættere på eleverne og lærerne. 2: Vores
ferier har været med til at gøre mig mere sikker og tilpas med folk jeg ikke så ofte snakkede
med
Norge og Prag turen har styrket min sociale evner
kontaktgruppedag og husdag
Turen til Prag og Norge, det var pisse hyggeligt og der rystede os meget sammen.
Da vi var på panoramaruten, og turen til Norge
Da jeg mødte mine venner
Juleaften var det bedste! Sommer hvor vi tager ned og bader er virkelig fedt
det ved jeg simpelthen ikke
Jeg udviklede mig meget da jeg var med i trojka og skulle tale foran alle og det samme da jeg
skulle fremlægge foran hele skolen. Jeg har virkelig lært at gøre rent og holde mit værelse
ordentlig
Bo med andre og være sammen med mange hele tiden
Da halvdelen af yggdrasil i starten af året, var ved at ryge. Kom man til at snakke med flere
rundt om en, og ikke kun dem man boede i hus sammen med. Man blev lidt sendt ud i
mængden, fordi man var lidt nød til at kommer ud og kende flere mennesker, hvis det nu
skete.
elevfesterne sammen med de andre,
det ved jeg ikkee
Jeg har haft en knap så god roomie en gang hvor jeg blev nødt til at sætte mig selv ned på en
helt ny måde og ommøblere på den måde.
Pas
ikke nogen
fra 10 a til bs 10,
Jeg mødte to mennersker der ændret mit liv
Norges turen, at køre ud midt om natten med kajaks og vandet var helt stille og men kunne
se hele Hobro lys i vandet lyse op igen
Jeg kan ikke mindes en oplevelse som vi har haft på eller i forbindelse med skolen, som har
haft en stor nok indflydelse på min personlighed eller synspunkt/meninger om verden, til at
jeg bidte mærke i det for resten af året.
Hash-uheldet i den første uge.

●
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●
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At man komme ud at rejse til udlandet med nogle på ens egne aldre.
Kajakturen
Jeg smadrede et glas ord meget tidligt på året. Så fik jeg hjælp af venner og en lærer til at
rydde op. Jeg var til idrætsdag og spille hockey foran mange mennesker
jeg sad på et tidspunkt med nogle venner på deres værelse og det var ret sjovt. og så var jeg i
et træ i 24 timer og det var svært men sjovt.

Samlet score: 3,77
Giv os to gode råd: Hvad skal vi ændre på for at lave bedre efterskole?74 svar
●
●
●
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●
●
●
●
●
●

Altså efterskolen er jo sådan set fin nok, det eneste der skulle være galt er noget der svært at
ændre som fx en dårlig oplevelse med en lære eller man er uvenner med ens venner.
Lave flere efterskole aktiviteter. Fx. turneringer, koncerter, ture hvor man overnatter,
Kommuniker mere med eleverne, så alle altid er med på hvad der sker. Man kan nemt blive
forvirret når lærerne også er forvirrede.
Lærene skal se igennem fingre med lidt mere og pas bedre på hestene
Skolens form er rigtig fin, men hvis man skulle ændre på noget kunne det være med at
indføre mere kulturfag.
Lidt specifikt men, onsdagsmøderne behøves nok kun hver anden uge.
Jeg synes vi skal holde mere fast i at det ikke er en idrætsefterskole, og derfor måske skal
holde igen med forventningerne på dette punkt.
Jeg synes også at vi skal sørge for at fællesmøderne har mere af elevernes holdninger
fremfor de voksnes.
Og ellers synes jeg at lærerne skal blive bedre til at give eleverne frirum, og lade vær med at
have så skema belagte dage.
kom med en sportslig linje
At skemaet ikke er så prop at vi har nogle flere aktiver der ville skabe fællesskab

●
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Høre mere på eleverne når vi siger fra og ikke bare slå os hen med at det kan vi godt klare
Træk vejret engang imellem før at det går ud over folk der ikke har gjort noget
Give mere frihed og høre elevernes mening
Bare fortsæt med denne fantastiske efterskole:D
Lad eleverne vide alt og behandl dem som voksne. Vær sjovere og ikke så strænge.
1. Jeg synes at heste linjen måske også må have lov til selv at vælge valgfag de fleste gange
ligsom alle de andre linjefag. I stedet for brug linjefags tiden.
● 1. Husk at til fællesmødet er elevernes og at lærerne nogle gange lige skal træk vejret en
ekstra gang.
2.lave fede udendørs fællesområder tidligere på året istedet for til sidst. Melde aftenaktiviteter ud
tidligt på dagen så folk kan forberede sig på det
● Mere fritid. Dagene er alt for lange, så du har 1t20min efter linjefag hvor man alligevel er
træt, så man er kun social om aftenen. Måske gøre stilletimen valgfri.
● Hav noget salat til aftensmad. jeg ved det ærlig talt ikke jeg synes virkelig bare det har været
fedt.
● Lærere og opdater værelserne lidt
● Et godt råd ville være at blive bedre til at håndtere vegetar, og husk at lav det. Være bedre til
at se hvordan elever har det.
● Måske noget mere læring om samfundet. Fx have mere kulturfag både i TE10 og bare
generelt have mere kultur/samfundsfag
● Giv ride pigerne mulighed for selv at vælge deres valgfag, i stedet for at det skal bruges
● De skal droppe mogengåturen og give lidt mere frihed på skolen.
● I skal ikke have så meget forskelsbehandling
● Ændre lidt i ordensmåden i at tale med eleverne på, man kan føle sig lidt bange for nogen
lærere nogen gange
● flere vagter om aftenen pga det er sjovere og så bare at være på værelset klokken 22:30 i
stedet for huset 22:00
● Lærere skal ikke være magtliderlige. Og høre på nogle elever mer hvis de har et problem i
stedet for at sige at det ikke er så stort. Hvis man har haft de sådan i fem dage og sagt det
hver dag
● Mindre foredrag om "hjælp til livet", men flere om historie f.eks. Anne Rye's. Lad flere ting gå
til lærermødet.
● Linjefag skal nogle gange være i starten af dagen da jeg i hvert fald har oplevet at være træt
sidst på dagen når vi har linjefag.
● OSO ugen og brobygning skal måske være to forskellige uger, da man godt kan blive lidt
stresset hvis der sker for meget i løbet af en dag
Og der skal være flere kontaktgruppe dage
● Nogen lærer burde blive bedre til at forstå én.
● Ikke alt den samling i starten af året.
● personalet skal blive bedre til at håndtere situationer mere "voksent" og tænke mere over
nogle beslutninger.
● Lad være med at presse elever så meget til at lave aktiviteter hvis eleven ikke har overskud,
det er hårdt at gå på efterskole for nogle mennesker.
● Flere planter, mere fri
● struktur, kommunikation af beskeder

●

●

Ikke være så "tørre", vær mere som X-lærer. Også måske noget med frivillige valgfag f.eks.
når en lærer som X har sen vagt kan han have valgfag den dag også kan man tage med ham
over i eSport (hvis man vil) også kan han lære en eSport.
Jeres sygepolitik er underlig. Nogen gange har man brug for at sænke tempoet lidt så man
ikke kører sig selv i stykker. Især når man går på efterskole er det vigtigt at få sine pauser.

●
●

lad være med at ændre skolens hyggelige image. pas på at det ikke bliver for "se mig" agtigt.
At sørge for at tvinge eleverne lidt mere til at holde sammen og opdage hvis nogle føler sig
udenfor. Plus blive bedre til at undersøge omkring alkohol og rygning på værelserne.
● færre onsdagsmøder (det er ren kaos og mest bare spild af tid) og mere hjælp i Te10 til
eleverne
● Tage ud og lave noget hele skolen på én gang. Fx som Djurs el. lign.
● Synes dagene er meget lange, og er tit træt efter en skoledag, og det kan gå meget ud over
ens sociale liv, hvilket jeg synes er synd.
● jeg synes det er fint, måske lave pizza aftener.
● Få nye toiletter ;P
Og lampeskærmene, der mangler en hel del af dem specielt i Fenris ;)
● flere områder til at lave random shit
● mere fritid
● Ingen morgengåtur
● 1: Jeg syntes helt klar der skal være lidt kortere skole dage da man har fri sent og ikke altid
kan nå det man vil eller nå at opleve alle mennesker 2: Koncentrere sig lidt mere om en
kontak elev for nogen af dem kommer ikke nok ind under huden på sin elev til faktisk at høre
deres problemer.
● Ikke for at være nedladende.
● Men der er meget mangel på lærerne forståelse, hvis ikke bare accept af elevernes
vanskeligheder.
● En del af lærerne taler respektløs til eleverne, og viser rigtig stærkt, at de ikke bryder sig om
visse elever.
● Reklamationen for skolen er lidt mere fin pusset end, hvad virkeligheden er.
bl.a. at ytringsfriheden på skolen er en ting der bliver taget meget alvorligt, men når vi elever så har
prøvet, at udtale os om en mening som ikke nødvendigvis har været respektløs mod skolen eller
lærernes regler, bliver de talt ned på.
● den er god i forvajen
● I starten var det lidt svært at se ens skema på Viggo, når vi fik at vide at vi ikke måtte have
vores telefon fremme.
● Have lidt mere indflydelse på hvad vi skulle lave gennem hele året og ikke bare de sidste 3
uger af skoleåret
● Intet… :-)
● Få et fitness,
● Flere aften aktiviteter med aftenvagt som fx basketball
● Respekter hvis nogen ikke fungere sammen som roomie. Det ødelægger hele ens dag hvis
man har en roomie man ikke klikker med. Derfor skal i måske være mere åbne overfor at
flytte om på værelserne
● Sørg for at kontaktlærere

😁
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rent faktisk har tid til eleverne og bedre kvalitets ting (eller i hvertfald sørg for hvis noget er i
stykker at det hurtigt bliver fikset)
lav en tur til linje fagene i starten af året
bliv bedre til at kommunikere det samme til forældre og elever
lav flere aktiviter også oblitoriske og hav flere gode foredrag og oplevelser ude fra skolen og
ting med andre efterskoler
Ingen gåtur om morgen
Lidt mindre foredrag, men holde fast i at der bliver fortalt historier omkring efterskole livet,
eller en historie på ture. Fx inden vi skulle til norge, så fortalte Anne omkring hendes
oplevelse ved at rejse rundt.
der er for mange foredrag ;_;, især på de tidspunkter når folk er trætte
vær mere åben overfor eleverne når de har spørgsmål og gerne vil lave om i nogle af tingene
Lytte mere til eleverne - vi er jo en demokratisk skole ;) (fællesmøder)
Prøv lidt oftere at se tingene fra elevernes synsvinkel og spørg ind til hvordan de ser det
ikke sig i er mere end i er
ik være så ughhhhh, husk at kig om vi har lyst til at være med før i bare beslutter det
Måske Overvej hvem i hyre af lærer og tænk mere på at have planlagt hyggelige ting i
hverdagen
Lave mere aftenprogram sådan at alle kommer sammen mere, fællesskabet er godt, men kun
når vi ER sammen. Om aften er der desværre ikke så mange da er i Laden
Jeg har ingen råd.
Kommuniker mere. Både for forældrenes skyld, fordi jeg ved at min mor ikke rigtig modtager
noget "info", om hvad vi laver i hverdagen. Hvis de får noget fra jer, så er det ofte før
eleverne har fået noget som helst at vide om det.

●

Stop med at lave 3 mands værelser. Der er mennesker der synes det er mere end rigeligt med
1 ny roomie. Og ja, så er der kun 94 elever på skolen.
● lade os være os selv noget mere lade os gør mere
● Lyt til eleverne (fællesmøde) Ikke morgen gåtur.
● Lægge mærke til andre end dem der står ud
1. Mere frihed i forhold til hvem man bor med og hvor man vil sove
2. tal mindre ned til elever. hvis man ikke giver eleverne respect hvorfor skulle de så respektere
jer
● Lyt til eleverne (fællesmøde) ikke lave morgengåturen så hård.
Giv os to gode råd mere: Hvad skal vi holde fast i for at Thorsgaard fortsat er en rigtig god
efterskole?70 svar
Bliv ved med det der sker nu, det sådan set godt nok
hold fast i ridebanerne
Hold fast i den gode første uge. Man føler sig velkommen. Maden er også skøn.
Lad eleverne have holdninger til ting og accepter at man ikke altid har overskud
Demokratiet, og frirummet for at udvikle sig.
Lærerne skal blive ved med at hygge/have det fedt med os på sammen måde.
Lærere og sangtimen
kom med varierer aktiviteter

Syns i hold på det vi laver i starten det med ol og juleaften på te
Fodbold noget aktivt
demokratiet
Sangtimerne, Medborgerskab
Hyggen
Bare fortsæt med denne fantastiske efterskole:D
Fortsæt med fælles møderne det giver et godt indtryk til hvordan man er voksen. Fortsæt med at
undervise så godt.
Fortsæt med at beholde det gode demokrati. Det var virkelig rart da der blev lyttet til eleverne
omkring det med sovning de sidste par dage i gymnastiksalen.
Det var godt da i lyttede til eleverne og gjorde noget ved det vi sagde, ligesom da vi sagde vi ikke ville
sove i gymnastiksalen.
fritiden er vigtig for at folk har tid til både at slappe af og være sammen med andre så det ikke bliver
så presset
Det er nice med tillid og at vi må sove hvor vi vil i weekenderne
Efterskolens værdier og den hyggelige følelse skolen er bygget omkring.
Oplevelserne
At der sker andet end kun skole undervisning.
Alle de gode gåture og forestillingsugen
1 - At de voksne lytter på hvad eleverne siger - Demokratiet.
2 - Den gode mad
Fortsæt de gode lærererererer og bliv ved med at give god mad ;)
Holde fast i at man skal behandle hinanden godt, og at lave aktiviteter
At man skal være sig selv
Gør Thorsgaard til det Thorsgaard burde være
hold ting obligatoriske og tving folk til at bryde grænser det er så fedt.
I ikke for hårde ved elever hvis de har gjort noget dumt. Den frihed.
Fællesmøder, og flere kontaktgruppe dage
Udenlandsturene og aftenaktiviteterne.
det ved jeg ikke
Kokke X og bs
den bliver ved med at være så åben og lille
Kan ikke tænke på noget
Husenes hyggelige navne. alle vores traditioner.
I skal 1. Blive lidt mere strenge omkring, at i skal lave flere aktiviteter
2. lærerne skal lade vær med at sige elevens karakter høj til andre, da eleven ikke har givet lov.
den gode stemning blandt lærerne og kompliment kassen
ved det ik
Demokrati er fedt, Fællessang, Lærere jeg synes at det lidt trist at så mange lærer er gået ud i år
det gode sammenhold mellem elever og voksne
og kokke X
Morgengåtur og rengøring
Ja
hold fast I det demokratiske ved skolen at man er med til at bestemme lidt mere og Stilletimen syntes
jeg virker også er god men vær lidt mere åben for ideer gennem stilletimen

Udeaktiviteter, den gode mad, ønsker til hvad der kan blive lavet /lavet om på på skolen.
husdag
Trojkaen, fællessang om fredagen
Mangfoldigheden og fællesskabet
Blive ved med at holde traditionerne
maden og aften the
Bliv ved med at kalde husene det de hedder lige nu.
At der bliver lavet arrangementer som ikke har med skole at gøre.
bliv ved med at blande drenge og piger i husene
bliv ved med sangtimerne
hold fast I hyggen om aftenenen og de små hyggelige øjeblikke
Fællesmøde
Fællesmøder, flere kontaktgruppe dage, så man også bare er med dem.
Godt humør
De rene områder
Fantastisk mad - skud ud til X og alle de andre <3
de gode lærere
det hele ig
Unge lærer og kreativitet
Mere aftenprogram!!! Mere musik undervisning i forskellige instrumenter
Det kan jeg desværre ikke give noget produktivt svar på.
Prøv at lave en instagram, der faktisk viser hverdagen på skolen (ikke kun mad). Også måske, bare
lidt, skru lidt ned for promoveringen på instagram.
Til køkken: Gør eleverne, fra starten, opmærksomme på hvordan man gør et køkken rent, også gerne
lave en opfølgning på det, flere gange om året.
Fede rejser.
Fællesskab
Hold fast i aften aktiviteter og stilletimen. Og elevfesten
behold te10. styrk fællesskabet
rejse til federe lande end prag og polen.

Hvordan er stemningen i timerne på Thorsgaard?76 svar
Ok
God
Altså i forhold til te10 er stemningen som regel fin og folk holder den gode tone.
god
Nogle gange er det lidt trættende men det tror jeg er fordi at folk er er gået død i undervisning fra
folkeskolen.
Den er god nok med de fleste lærere
Der er rig mulighed for at sige sin mening højt, og komme med indput.
Ofte kan det godt være svært for lærerne at få alle på samme bølgeængde. Ellers er det ret godt.
Timerne er meget blandet ud fra hvem du har, til tider er undervisningen meget ligetil og nem, men
nogle gange er det lidt presset hvor man har brug for en form for pause.
fine lidt for meget trækramning

Den er meget god tørre og sige noget
Jeg synes de er stille og rolig
sjov
Meget hyggeligt, selvom vi laver noget
Forskelligt
Meget chill, vi hygger i TE10
meget gode og hyggelige.
I 9. Klasse var der rigtigt hyggeligt og man kunne sige noget i timerne uden sådan at føle sig dum.
9. klasses stemning har været virkelig hyggelig.
man lærer hurtigt sin klasse at kende og det var fedt vi selv måtte sætte os for så sidder man med
dem man snakker med og kan flytte sig hvis man vil sidde med andre.
Ret sjov fordi lærerne kan lide deres job så det er ret sjovt/spændende altid.
I TE10 er stemning fed, kreativ og til tider presset, men kun på den gode måde.
Det er rolige, men samtidig gør folk det også til at det ikke bare er kedeligt
Den er fin nok.
Den er god
Stemningen i TE10 har været meget stresset til tider, men den har stadig også været god og hyggelig.
De er gode, for det meste.
Den er god og vi lærer noget.
Mega god
Hyggelige og rolige
chill og afslappende
Forskelligt men oftest hygge nok
Den er meget afslappet.
Alt andet end det jeg skrev i spørgsmålet over. Det her er verdens bedste efterskole og jeg elsker at
være her.
Alt efter klassen, så er stemningen okay. Kan dog godt blive meget grupperet
okay nogle gange, det kan godt blive lidt deprimerende til tider
Fint
god men til tider adspredt
Hyggelig
meget fint man bestemmer lidt selv hvad man gør det til.
Den er god og sjov, men kan også være lidt for højtråbende en gang imellem
til tider lidt kaotisk men på samme tid også mega fedt når man har fundet sig tilrette i det
Den har været god.
Folk har tit travlt, men der er normalt god stemning.
trætte, hyggelige
HHmmm TE-10 er lidt koldt altså selve lokalet, men der er tit en god stemning deroppe og alle støtter
hinanden :)
den er meget rolig med meget få forstyrrelser
Meget gode
Det er virkelig hyggelig og man lærer en masse
10A har været virkelig hyggelig og det har ikke været sådan en stram og stressende timer, men man
ligesom har været fri med de lærer vi har og derfor haft mere lyst til at lærer.
den er god

Den er meget blandet men for det meste er der meget god undervisning hvor vi både laver
faglige/boglige ting, men hvor vi også laver kreative og sjove ting.
Det er hyggeligt. Man bliver tætte når man går på efterskole, så det bliver også tæt i klasserne
mellem os :-)
Meget afslappet
stille og koncentreret
I te10 er det vildt fedt at man ikke behøver at høre på læreren tale
God, hyggelig.
den er god
Jeg synes stemning er okay, den er som den er i timer
Stemningen i timerne er gode, man kan hygge sig og have det sjovt, samtidig lave et godt stykke
arbejde.
laid back, chill, sjovere end folkeskoler
meget god
Min klasse støttede hinanden meget mere end min folkeskoleklasse gjorde
for det meste godt
ømmm ret good
Op og ned
Helt almindelig men dog lidt mere hygge sammen
Stemningen, I de timer jeg havde, var hovedsageligt en stabil ro, som ikke nødvendigvis var et
produkt af dybt koncentration.
Overordnet er den meget god. Der er nogle timer hvor den er bedre, men det afhænger også lidt af
hvem man har, og hvad man laver.
fint
Hyggeligt og god stemning
Den er meget bedre ind i folkeskolen
løse men intense
jeg gik bs som virkelig var special klasse i år, så stemmningen var special
Hvad husker du som særligt godt fra undervisningen på Thorsgaard?75 svar
Idk
At på efterskole føler jeg man rent faktisk kan få hjælp i forhold til normal folkeskole.
Alle de fede projekter som var sindssygt lærerige.
De gode engelsk timer med X
Lærerens arrangement for deres fag
Det bedste jeg husker ved undervisningen er at nogle at lærerne også var med på at blande hygge og
undervisning. Det specielt godt.
Jeg husker når vi har haft de hyggelige timer hvor der ikke er så meget press på.
når vi fik tidligt fri
Djurs sommerland , galla og juleaften,de dødes dag
Det ved jeg ikke
sjov og lærerig
Tegn og fortæl med X
Y timer
Når man slapper af

at eleverne ikke bliver talt ned til af lærerne.
Jeg kan rigtigt godt lide de lærere som underviser i 9. så det var rigtigt rart.
Jeg var meget glad for at lærerne lyttede til en og respekterede en.
gruppearbejde og mere åbne opgaver. lærerne er gode til at danne positivitet omkring
undervisningen.
Engagerede lærere
Det at eleverne har noget, at kunne tilføje til undervisningenAt der er masser af grin og selvom det er meget seriøst
Ikk så meget
Rasmus' undervisning.
At man kan mærke at lærerne brænder for at videregive deres viden til os, og at de er passioneret
omkring deres arbejde - det giver mig lyst til at lære
Jeg har lært meget om mig selv, og mine kompetencer.
9. Klasses dansklærers powerpoints. De var sørme gode.
At de lavede varieret undervisning.
Idk
X tegn og fortæl
lærere
At lærerne også kan grine med og er sjove
Hvor meget lærerne hjælper en.
(Fra TE10) At opleve undervisning på en ny måde og få lov til at være kreativ
Lærernes måde at gøre undervisningen lidt mindre kedelig på.
der har ikke været noget mindeværdigt under undervisningen
Lære Metoden
den måde TE 10 er sat op på
Xs undervisning om tanks.
mini årsopgaven og årsopgaven
Jeg husker lærerne var søde og forstående.
min afsluttende opgave med krims krams (desværre)
Lærere som går op i og er gode til at hjælpe.
At de fleste af mine venner gik i samme klasse.
fritimer
VI tog billeder i TE10 med Hugger
lærerne spurgte meget mere ind til eleverne om de havde brug for hjælp og de hjalp meget mere
end hvad jeg har været vant til
At folk kan arbejde koncentreret
De gode stunder hvor læreren stoler på en og man kan arbejde ude fra klassen
Kan ikke rigtig huske så meget andet end det ikke er sådan okay sid ned og lær hvad vi skal elever.
at man ikke bare sidder i klassen man også kommer ud
Fysikundervisning hvor vi lavede bomber og raketter, og hjemmeundervisning hvor vi ikke lavede en
skid.
Vores tur til Aalborg på kunstmuseet
Lærerne er rolige
der er stille
At vi lavede nogle sjove projekter især det med at lave et firma

At man ikke skulle sidde i klasselokalet
at man har det sjovt med lærerne samtidig med at man lære noget
At lærer er i øjenhøjde med eleverne
Det jeg husker godt er at man kan stadig have det sjovt, og stadig få lavet god kvalitets ting i timerne.
fysiktimerne der for det meste var historie timer, men stadig hyggeligt
at timerne med Y ikke er normale timer, men hun laver hyggelige måder at arbejde på osv
forskellige læringsmetoder
mit 12 tal i dansk
de voksne
Tegne med Å
Samarbejdet og det kreative
Det var for det meste roligt nok til at man ikke blev for forstyrret, og læreren var praktisk talt altid
tilgængelig.
X og Ys timer generelt.
ikke så meget
At de hjælper godt en.
X
Jeg husker at vi sad i Tinget og så film
mange projekter
når vi ser film eller har et spændende emne

Samlet score: 3,74
Har du kommentarer eller gode ideer til lærere, ansatte og ledelse på Thorsgaard?74 svar
Nej ik rigtigt
Pas bedre på hestene og sørg for at hestene ikke er så tykke. Opdater helt klart værelserne til bedre
senge og skrivebord.
Te10 klassen er vigtig at holde fast i.
Bliv bedre til at kunne undervise alle mulige forskellige, ha styr på hvad i faktisk siger/laver, ikke
undervurder eleverne, ikke grin af eleverne hvis ikke de ved hvad de skal.

Hvis der er noget i kunne udvikle på, er det at øge lærernes fokus på den enkelte elev.
Hygge er et godt fokus at have, hvis det kan blandes med undervisning er det ret optimalt.
Bliv mere åbne for at gøre måltider, aktiviteter osv. frivillige.
kommunikér
Alt er god
Nej ikke rigtig
Kommunikation kan godt blive lidt bedre
NEJ
Måske flere på vagt = mere hygge
Ik vær så hårde mod eleverne til rengøring, de gør deres bedste, også selvom de er lidt langsomme.
Det har jeg ikke rigtigt men i har været super hyggelige :)
Nej desværre ikke.
sørge for at der er hygge i tinget i vintermånederne måske med kakao og brætspil så folk har
motivation til at gå væk fra husene. der var nemlig næsten tomt hele vinteren i år
Linjefaget Teknik, Byg & Design burde få mere indhold eller kortere timer fordi vi lavede.. begrænset
meget det meste af tiden
Nej ikke rigtigt, syntes de gør det meget godt
Snak ordentligt til eleverne!
Lidt flere pauser når der er længere undervisning.
Kan ikke lige komme i tanke om nogle - bare fortsæt:)
Jeg har ikke nogle kommentarer eller gode idéer. Men det har været et pisse fedt år :-)
Bliv ved med at være jer, i er fantastiske :)
At lave lidt mere spændende undervisning
Nej
Samarbejde er et MUST, snak mere sammen, selvom i har flere ansvarsområder.
mindre lektier hver dag og flere store lektier
At hvis jeg er beklædt mer kvindeligt tøj under en samtale er jeg meget seriøs
Hold jeg inde for pensum og ikke gå op i gymnasie/universitetsniveau undervisning.
Smil og hav en god dag
Blive bedre til at få folk med til flere aktiviteter
lave undervisningen mere interessant og mindre tavle mere aktivt og kreativt
Bliv ved med at gøre det i gør nu
at i er lidt mere faste i hvem der har hvad så man ved hvem man skal gå til. at lærerne laver flere
forskellige aktiviteter
X er dejlig
respekter når folk er syge
Jeg syntes ærlig talt bare i super forstående og pisse skønne alle jer lærere!! Jeg har aldrig mødt så
sjove og søde lærere før!
ikke just (dog ville det være dejligt med nogle te10 lærere der kan holde hele året ud så det ikke kun
er Y der skal stå med det hele)
Ikke rigtig.
brug sokker for helvede, det er mega ulækkert at rende rundt i bare fødder
Desværre ikke
jeg ønsker blot at thorsgaard forbliver noget af det samme til de kommende år siden jeg ønsker at
andre også skal have denne luksus der er at gå på efterskole og nyde det

Vær mere rolig og lyt mere til eleverne, vi er svære at nå ind til
Lyt mere til eleverne.
Ikke tal ned til eleverne.
Når vi kommer med reelle problemer på, hvordan lærer taler til os mener de fleste af os det.
nope
At lærerne kan vores navne inden for 3-4 måneder, da der var en lære det ikke kunne mit navn efter
6 måneder. Men ellers klarer i det meget godt ;)
I gør det godt, så ikke rigtig :-)
Prøv at forstå nogle af elevernes perspektiv lidt bedre
næh
Respekter når folk er syge
bliv bedre til at gøre det kort når i giver beskeder til samlinger
Jeg synes i burde lave aktiviteter om eftermiddagen som er frivilligt at deltage i og at der er mulighed
for at lave noget om eftermiddagen. Lærerne skulle blive bedre til at kommunikere og være enige om
den information de giver til eleverne så vi ikke forskellige ting at vide. Giv mere mad om
eftermiddagen.
Næ
Hold jer inde for pensum, og ik kom på et sidespor.
brug fysiklokalet noget mere
i ret sjove nogle gange
nope
Det kunne være rart hvis der var flere lærer der var mere “loose” i sindet i stedet for at være lidt for
fastlåste i deres holdninger og væremåde
Mere idræt imellem undervisningen
... Jeg har ingen produktive kommentare, nej.
Bliv bedre til at melde ud til eleverne, om hvad de skal i fx. linjefag.
i synes ikke min ideer er gode så gider ikke og blive smidt ud (:
Tak for ridelinjene
At hjælpe pedellen hvis man gjorde noget dumt er en god ide
Ikke så mange powerpoints
træningsgrej ville være cool siden næsten alle tar vægt på imens de er på skolen
Tak for ridelinjen! wow den er skøn.
Beskriv skolen med ét ord74 svar
Hyggelig
hyggelig
Hygge
fantastisk
Rummelig
fin
rummelig
God
hjemlig
Hobro
Fin

Demokrati
Fjollet
super
Oplaveser
Socialtbehagelig
hygge
Ikke kedelig
Openminded
Betydningsfuld
Ok
åben
Finurlig
Frirum
Plads
Morskab
NICE
Cool
Hjem
Interessant
uretfærdig
Social
Livet
Udfordrende
hyggeligt
Bedst.
Hyggelig.
Jylland
Dejlig
Fin
Fantastisk
Fantastisk
MitBedsteÅr
Rummelig
Kedelig
det mest danske ord, Hygge
fjollet
fin nok
Sult
Fælleskab
Okay
Skør.
K
Åben
hængeud
dejlig

❤️

Opfølgningsplan
Opfølgningsplanen tager udgangspunkt i nedenstående som eleverne har besvaret i undersøgelsen.
Ud fra disse har vi et vigtigt fokusområder fremadrettet:
:
● Har du kommentarer eller gode ideer til lærere, ansatte og ledelse på Thorsgaard?
● Giv os to gode råd mere: Hvad skal vi holde fast i for at Thorsgaard fortsat er en rigtig god
efterskole?
I forhold til opfølgningsplanen har vi taget udgangspunkt i det udsagn, hvor eleverne i større eller
mindre grad har givet udtryk, for at det er nødvendigt at stramme op på rammerne og normerne.
Nedenstående kan derfor læses udsagnet og efterfølgende, hvad, hvordan og hvorfor vi vil
intervenere.
Løbende opfølgning i skoleåret 22-23 i forhold til :
●

Fælles kommunikation lærere og elever imellem, lærere og lærere imellem

Hvad sker:
Vi skal til stadighed blive endnu skarpere på at kommunikationen mellem lærer flokken og elev
flokken er transparent og tydelig, så eleverne oplever der er fælles fodslag og ikke bliver forvirrede
over lærernes forskellige udmeldinger. Det er tydeligt at det er blevet bedre end de forgangne års
evalueringer, men der er stadig plads til forbedringer, særligt i den sidste tid af året.
Eleverne oplever nogle gange (ikke majoriteten, men en lille del) at nogle lærere er hårde i tonen.
Det vil vi gerne rette op på, men må også konstatere at elevholdet i år, har været meget delt i deres
holdning til fællesskabet på efterskolen. Fx har vi til fællesmøder oplevet elever udtale at lærerne
ikke lytter til dem, samtidig med lærerne til mødet, prøvede efter alle kunstens regler at spørge ind
og at lytte. Her oplevede vi som lærere snarere det som at de unge var trætte af den demokratiske
debat og diskussion, fordi de ikke fik ret i deres holdninger.
Set ud fra et lærersynspunkt, har nogle af disse indvendinger været fra elever, der gerne ville sætte
dagsordenen selv og ikke være med til det i et demokratisk flertal.
Derfor har vi nok også fået flere tilbagemeldinger på at eleverne ønsker at vi lytter mere til dem. Der
er ingen tvivl om at der i dette skoleår har været markant flere retningslinjer og “løftede” pegefingre
end vi plejer, da Corona også har fyldt meget i dette skole år og for at holde skolen fri for Corona har
vi været nødsaget til at være ret skarpe i vores kommunikation.
Den rumlige pædagogiske tone som vi plejer at agere ud fra, har lige som sidste år været knapt så
rummelig som vi plejer på Thorsgaard.
Hvordan:
Fortsat fokus på kommunikation via de rette kanaler, lærermøder, VIGGO/Gmail etc, så lærerne har
den samme viden at fortælle.
Fokus på at rummeligheden kommer tilbage og den pædagogiske tone igen er toneangivende. Være
nysgerrige på eleverne og deres meninger og holdninger…
Hvorfor:

Det er vigtigt for os at eleverne føler sig trygge i fællesskabet og har lyst til at ytre sig. Ingen tvivl om
at majoriteten af eleverne ud fra evalueringen også giver udtryk for dette, men vi vil gerne have
endnu flere med. For at få det, vil det være nødvendigt at gå endnu mere i øjenhøjde med nogle af
de elever der “råber højt” og prøve at få en forståelse for deres frustrationer. På den anden side vil vi
også forsøge at forklare dem, hvorfor det er vi som lærere af og til træffer beslutninger de som elever
ikke nødvendigvis altid er enige i.
I hvert fald vigtigt at vi har det som et pejlemærke for næste års elevhold at vi skal lytte til hinanden i
fællesskabet og have respekt for hinanden både unge og lærere!.

Forstander Anne Mette Schubart august 2022

