
Evaluering og opfølgningsplan skoleåret 2020-21

I evaluering for skoleåret 20-21 foretog vi en spørgeskemaundersøgelse af elevernes
oplevelse af deres efterskoleår på Thorsgaard Efterskole. Ved skoleårets afslutning var der
73 elever på skolen.
Der deltog 77 elever i undersøgelsen af dette var 35 piger og 38 drenge.
Svarprocenten udgjorde 102% af årgangen, idet 4 elever var kommet til at sende svar 2
gange. Dette er der taget højde for I svararket.
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.

Hvordan oplever du Thorsgaard? - (Hvordan "præsenterer"
skolen sig og hvordan ser her ud? )
Flot og retro

Det er okay

Det er en forholdvis god skole, men synes ikke altid de er for gode til at tage sig at problemerne

Kreativ og flot

Skolen præsenterer sig på det man har synes der er vigtigt. Skolen er hyggelig og lille

Den er fin. Ik noget for mig

Jeg oplever det som et fint sted med masser af natur og gode faciliteter

det er en skolen man føler sig velkommen på, der er altid pænt og rent udenfor og det gør at man
føler sig hjemme

Den præsenterer sig som et sted man finder sig selv

Massere af plads til at bevæge sig på, og være sammen med mennesker.

Meget hyggelig, fordi der er mange forskellige områder man kan være

Her ser roligt ud. Hyggeligt.

Den fremstår anderledes i forhold til hvordan den er. Men hvis man selv har gejst så kan man få et
pisse godt år.

Fint og roligt

Thorsgaard er en meget åben skole, hvor der er meget plads til alle. Skolen har både en rustik men
også en meget personlig udseende. Det ligner at det er elever der har bygget det.

Hyggeligt



Som et lille hyggeligt samfund

Den ser okay ud

Som en rummelig og lille efterskole

Som et hyggeligt sted at være.

Det er en meget åben skole med meget natur

Godt med et godt fokus på rengøring

Ja

Der ser fint ud

Thorsgaard er en rigtig god skole man for hjælp til en hel del

Den ser ny og pæn ud men samtidig hyggelig

Den ser god ud

Skolen ser god ud

Meget hyggeligt

Jeg oplever Thorsgaard som en skole der er åben for alt og alle. Skolen kan rumme alle slags
personligheder, og eleverne respektere de andre elever.

Meget glad for deres udendørs miljø og hvordan det ser ud

Flot, i stand, passet og hyggeligt

Det ser fint nok ud her, dog kan nogle af tingene se gamle ud

Sjovt

Det har været meget godt

Som en lille skole, hvor der er plads til alle og hvor man har større mulighed for at lære alle at kende
netop fordi skolen ikke er så stor. Skolen går meget op i hvad vi spiser og at det er det rigtige vi får

Thorsgaard præsenterer sig som en meget hyggelig og rummelig skole, hvor der er plads til folk.

Som et lille efterskole med et stort fælleskab , og ser bare hyggelig ud.

som et rigtig flot sted med muligheder til at lave det jeg vil

Jeg synes den er super imødekommende og tryg

Som en fri og åben skole

Det er en lille efterskole men det er også dejligt

Hyggelig, der ser hyggeligt og rumligt ud og her er plads til at være sig selv

jeg oplever Thorsgaard som en meget åben skole for alle og meget accepterede.

Meget hyggeligt

Jeg oplever Thorsgaard som et sted hvor man kan være sig selv, og ligemeget hvem og hvordan
man er så bliver man accepteret.

Skolen er en gammel gård, hvilket gør den meget mere hyggelig.

venlig og hyggelig

Den er super duper nice og ser godt ud. Jeg elsket udseendet af skolen, i hvertfald i forhold til andre
skoler. Omgivelserne er også mega behagelige at gå rundt i.



Thorsgaard er en rigtig smuk skole. jeg kan rigtig godt lide at den ser lidt rustik ud men aldrig i
forfald, det giver en hyggelig og stille stemning. Alle lokaler og klasseværelser føles unikke.

Der ser gammelt ud, på en hyggelig måde, at det ikke er koldt og eller klinisk.

Men også lidt for slidt nogle steder

-toilet og bad fx

Hyggelig

Det er et hyggeligt sted, og falder hurtigt til. Skolen udstråler på en måde at der er meget ro.

Her er en meget hyggelig atmosfære på skolen, som man oplever med det samme. Omgivelserne,
bygningerne og menneskerne er alle med til at skabe den.

Et lille hyggeligt sted

Et hyggeligt sted med et lille fælleskab

Skolen er virkelig hyggelig! Her er virkelig hjemligt. Man er ikke i tvivl om at man er på landet.
Toiletterne er flere steder ret slidte og svære at gøre rene af samme grund.

Det er ikke noget særligt

Det ligner en gård. Den er meget stille og rolig. Det virker hyggeligt at være her.

Som en skole der acccepterer alle

Det ligner en gård, og husene ligner noget der er blevet lavet i 1980’erne, der er plads til en lille
befolkningsgruppe på max. 95 personer og den har ressourcer til lidt af hvert og forskællige
interesser.

En god og hyggelig efterskole med plads til alle.

det er godt sted med flotte udsigt til vandet

Men Kan godt se det her sjæl/hjem lit, men lidt for slidt nogen steder som toilettet og bad

ik den største skole virker hyggeligt.

Godt

Skolen præsenterer sig på det man har synes der er vigtigt. Skolen er hyggelig og lille

Her er meget hyggeligt måske lidt slidt nogen steder.

Thorsgaard præsenterer sig som en meget hyggelig og rummelig skole, hvor der er plads til folk.

Som en lille skole, hvor der er plads til alle og hvor man har større mulighed for at lære alle at kende
netop fordi skolen ikke er så stor. Skolen går meget op i hvad vi spiser og at det er det rigtige vi får

Jeg oplever Thorsgaard som en skole der er åben for alt og alle. Skolen kan rumme alle slags
personligheder, og eleverne respektere de andre elever.

Men Kan godt se det her sjæl/hjem lit, men lidt for slidt nogen steder som toilettet og bad

Flot og retro

Hyggeligt

Den ser okay ud

Flot og retro

Den ser god ud

Synes du at Thorsgaard har gode rammer til at være



efterskole?
Ud af 77 svar mellem 1-5 lander gennemsnittet på 4,038

Beskriv bygninger og omgivelser med ét ord:
Kreativt

Tilstrækkelig

Hyggeligt

Kreativt

Unikt

Hyggelige

Mærkelig

Dehligt

imødekommende

Hyggeligt

Rummelig

Hyggelige

Hyggelige

Nice

Åbent

hyggelig

Okay

Hygge

Oplevelser



Fællesskab

Nice

Perfect

Brillant

Hygge

Nice

Perfekt

Rar

Hyggelige

Stille

Fint

Hyggeligt

Fælles

Velpasset

Caotik

Tæt

Der være godt

Hygge

Hygge

Hyggeligt

godt

Trygt

Anderledes

Fedt

Hyggelig og rumlige

Hjertetvamet

Fremragende

Rumlige

hjemmeligt

Hyggeligt.

Hyggelige

Patina

Meget danske

Hyggeligt

Hyggelige

Afslappet

Bonde



Hyggelige

Tomt

Hyggelige

Mulighedsrigt

Udsigten og området er noget af det bedste ved efterskolen, selve skolen er også meget fin, ligner en
gammel gård det er noget som også er hyggeligt da det giver en anden stemning end hvis det var en
murstensbygning midt inde i byen

hyggeligt

Retro

en gård

Frit

Unikt

Hyggeligt

Hygge

Hygge

Hyggeligt

Retro

Kreativt

Okay

Oplevelser

Kreativt

Hyggelige



Hvordan har vi det rart og sjovt sammen på Thorsgaard?
(imellem alle - både unge og voksne)
Laver aktiviteter

Når vi alle laver noget sammen

Man lytter og respekterer hinanden, voksne har ikke mere at sige end elever

Vi har det rart, fordi st skolen har plads til mange forskellige mennesker.

Det ret godt mellem eleverne men ved ikke med lærerne

Vi har det skide sjovt hvis man altså tør at tage chancen og møde nye mennesker

jeg synes vi har det godt sammen vi kan tale om tingene når det er svært

Der er meget godt sammenhold

Fællesskabet blandt eleverne, samt at vi er med til at "lave" nogle af reglerne.

Høre musik med drengene

Det ved jeg ikke.

Ved at bevare den gode tone og smile til hinanden, fordi det smitter😉

Gensidig respekt?

Igennem aktiviter og bare at være her på skolen.

Alle kan snakke sammen

Alle kender hinanden

Nogen gange kan være meget forskelligt

Når man laver ting fx rundbold, brætspil og oplever ting



Vi snakket med hinanden, spiller spil, synger og spiser

Vi har det godt og trygt med hinanden

Med det helt særlig fællesskab skolen bringer

Ja

Vi har det rart på mange forskellige måde men det har været hyggeligt at der var mange aktiviteter

Gode toner og hjælpsomheden

Når vi er til aftenthe og bare snakker eller sidder ude ved bålet

Med aktiviteter

Der er altid nogen der laver noget også selvom man måske af og til skal lede eller starte det selv så
man kan altid vælge at være sammen med nogen specielt når man bor så tæt

Mange ting
Være sammen med venner, værelset, at gå i byen, spille spil og hestene

Sang, spil, rundbold og fortæller aftner

Socialt

Alt muligt.
Heste, snakke på værelset, i byen, aktiviteter på skolen områder osv.

Der er mange aktiviteter som både lærere og elever kan deltage

Ved at ha et godt sammenhold

Være sammen hele efterskole

Jeg synes det er meget forskelligt alt efter hvem man er, nogen sidder og snakker, nogen går i esport
og andre spiller spil eller ser film

Når vi har sangtime og når vi spiller rundbold

At man kan måle de voksne med lige øjne

ved de forskelle lige aften arrangementer som fx. rundbold og fodbold

Vi har det godt sammen. Jeg oplever at alle kan være dem de vil og lærerne er altid sindssygt venlige
og søde hvis man altså følger reglerne og selv da er de til tider lidt for venlige.

Når alle kan være med

Det er fedt at der er nogle på samme alder og lærer er gode til deres arbejde

Sang, film og rundbold

Når folk er sammen med hinanden

Der er været et godt fællesskab mellem unge og voksne

Hvis vi alle ser optimistisk på tingene og gør ting med et smil

Ved at der faktisk sker noget eleverne gerne vil være med til, f.eks. rundbold.

Når vi kan være frie iblandt hinanden



Interne relationer og jokes, og fælles aktiviteter. Både alle sammen men også i mindre grupper, på
kryds og tværs at lærer og elever

Vi hygger i esport, med at gå til fakta

Det er fedt at de voksne er med, istedet for bare at sidde og lave ting ved fx en computer. Altså de
voksne er altid med på at lave et eller andet, og er gode til at få os til at grine og i bedre humør. Man
har altid en af snakke med, fordi man bliver tættere med de voksne, når de hele tiden er omkring en.

For det meste ved afslappende aktiviteter som spil i laden/spisesalen, kreative ting i krea og smykker,
filmaftenener, gåture/rideture og lege udenfor

At man respektere hinanden og giver sig selv de pauser man har brug for

Respekt

Vi laver forskellige ting sammen fx staycation ugen

Hvis man har lyst til det sociale, så kan man få det sjovt og rart. Jeg synes dog at lærene ikke rigtig
lytter til eleverne. Det gør mig rigtig utryg, at lærerne er ligeglade med hvordan eleverne har det.

Når vi spiller bold og laver fælles aktiviteter

Alle de voksne er gode at snakke med hvis man har noget at dele med dem, man møder dem også på
skole selvom de ikke er på arbejde da de er så glade for os her på skolen

Det er næsten uundgåeligt ikke at snakke med andre unge fordi vi er sammen hele tiden, det samme
med venskaber danner sig ret hurtigt fordi man finder ud af hvor mange ting man har til fælles.

vi har det på mange måde men at man tager tingene som en joke nogle gange

Når rammen er let frie og humor er i spil

når vi har linjefag eller når jeg snakker med min kontaktlærer.

Fællesskabet når vi er sammen

Man lytter og respekterer hinanden, voksne har ikke mere at sige end elever

Vi har det godt - mellem eleverne. Men jeg kan mærke gennem dette år har jeg lagt mærke til et
sindssygt stort tillidsproblem mellem lærere og elever. Dette sætter en meget stor dæmper på om det
er rart at være her.

Når vi har sangtime og når vi spiller rundbold

Jeg synes det er meget forskelligt alt efter hvem man er, nogen sidder og snakker, nogen går i esport
og andre spiller spil eller ser film

Sang, spil, rundbold og fortæller aftener

Alle kan snakke sammen

Nogen gange kan være meget forskelligt

Med aktiviteter



Hvordan oplever du sproget på Thorsgaard / hvordan taler vi til
hinanden? (imellem alle - både unge og voksne)

Det er et fint nok sprog der bliver snakket

Synes godt nogle af de voksne kan være skarpe i munden men alt i alt er det fint

Godt

De voksne snakker en gang imellem ned til eleverne og det er meget ubehageligt.

Jeg oplever at der er nogle grupper, der har er forfærdeligt sprog, mens der er andre der har et fint
sprog.

Vi taler allesammen godt til hinanden i starten men tonen stiger altså lidt i det grove han ad vejen

vi taler pænt til hinanden for får tingene løst

Syntes De fleste snakke til hinanden som ligemand

Vi taler som unge nu gør, grimt, men mange gange med en god tone.

De fleste unge snakker meget godt sammen

Mellem unge og voksne kan det enten være rigtig positivt eller rigtig rigtig stramt. Man bliver hurtigt sat
i kasser af de voksne.

Nogen af lærerne er lidt nedladende nogle gange men det er tit fordi de er trætte men udover det er
det meget godt

De måder man ønsker det

Tonen kan godt være hård, men man ved godt at det ikke er seriøst ment. Tonen er dejligt sarkastisk,
men også seriøs og god, når den skal være det.

Vi taler på måde der groft men stadig sådan det til at holde ud

Jeg syntes da det bliver overordnet snakket fint til hinanden men nogle har selfølgelig andre måde at
snakke til folk på

Sproget er generelt godt, men der har været problemer med en sexistisk tone fra drengene som er
blevet værre gennem året.

Vi har et godt toneleje

Vi er generelt søde og rare mod hinanden

Godt

Jeg vil sige at vi taler sådan forholdsvis pænt til hinanden, der er selvfølgelig lige nogle upsere, men
det vil der jo altid være

Til nogle lærer snakker man som om at man har kendt dem i langt tid og andre snakker man bare
pænt



Meget stille og roligt men også med en sjov og en sarkastisk

Vi taler godt til hinanden

De voksne er altid høflige og eleverne er oftest gode ved hinanden men det kan godt være stramt
nogle gange specielt når man er meget sammen

Meget fint sprog

Jeg synes generelt sproget er rigtig godt på skolen. Der er jo nogle enkle som ikke snakker så pænt,
men det kan man jo næsten ikke undgå.

For det meste med respekt

Godt. Fint sprog.

Det fleste taler med et meget ungt sprog

Hygge

Sproget mellem eleverne er fint, der er dog en tendens til at nogen gør sig lidt upopulære og modtager
en hård tone. De fleste lærer har en fin tone overfor eleverne, der er dog enkelte lærer der godt kunne
lære lidt mere om hvordan man taler til unge sårbare mennesker

Jeg synes vi taler godt med hinanden, og der er også plads til drillerier

Sarkastisk, men samtidig også venligt, og imødekommende

det kommer lidt an på hvem jeg snakker med hvis det er med mine tætte venner er sproget nok lidt
hårdt med mange bandeord men hvis det er med en jeg ikke snakker så meget med så er det mere
respektfuldt og blidt

Vi taler pænt til hinanden og jokes mellem lærer og elever kommer helt naturligt.

Vi taler som vi vil fordi vi alle har hver vores mening

Det er det som det er

Sjovt, drillende, trygt, hjælpsomt

Jeg føler det er meget godt

Vi taler godt til hinanden

Det er meget forskelligt, nogen snakker med en hård tone og andre snakker normalt til hinanden.

groft men på en god måde

Det er forskelligt fra person til person, og gruppe til gruppe, jeg oplever at dem jeg er tætte med kan
jeg sagtens tale lidt urent som joke uden at de bliver fornærmet.

Generelt vil jeg sige vi taler meget godt med hinanden, de gange hvor jeg har været involveret i en
"led" samtale har det været en intern joke

Ordentlig tone generelt. Men også en lidt hård tone somme tider, nogle gange respektløs, -ofte fra
elevernes side til både lærer og elever.
Hos eleverne kan der godt være en ret u-rar tone, nogle gange ment i jokes, men andre gange under
bagtaleri og eller i diskussioner over tlf.



Dårligt på en venlig måde

Jeg synes vi taler pænt og ordentligt til hinanden.

For det meste er der en rigtig god tone. Når den er lidt grum, er det for det meste interne jokes.

Det kan godt blive bedre !

Det kan blive væsenligt bedre !!!

Sproget er virkelig sjovt. Lærerne går og driller eleverne og omvendt. Det er virkelig hyggeligt!

Ulækkert

Vi har et godt sprog

Blandet, kommer an på om lærerne har en god dag

Nogle af eleverne har et meget vulgært og aggressivt ordforråd, ellers er det vel fint nok

Generelt er der en god tone mellem elever og lærere.

sproget er nogle gange stuerent men det er med et smil og en joke

Meget forskelligt det kommer an på hvilken tone man kan holde til men der er en god tale rundt på
skolen for det meste

der er stor forskel på når man snakker med de lærer, der er ik det bedste sprog mellem eleverne.

Det er meget forskelligt. Den er fin de unge imellem. Lærerne taler fint til eleverne

De voksne snakker en gang imellem ned til eleverne og det er meget ubehageligt.

Jeg synes vi taler overordnet pænt til hinanden, selvfølgelig er de unges ordforråd lidt hårdere end
som så.

Jeg synes vi taler godt med hinanden, og der er også plads til drillerier

Vi taler godt til hinanden

Hvordan går vi klædt og hvilke "typer" er vi på Thorsgaard?
(både unge og voksne)
Alle typer

Vi går klædt normalt

Folk har meget forskellige stile

Vi taler godt til hinanden

Alle er forskellige

Vi går klædt meget forskelligt, fordi at vi er meget forskellige på skolen.

Vi er en flok mærkelige unge

Vi går klædt som ganske normale mennesker og vi har masser af forskellige personligheder

vi er os selv og ikke dem folk forventer vi er

Alle typer



Synes der er mange forskellige typer, hvilket gør det spændende.

Som man vil

Det styrer man selv sådan ca.

Det er meget forskelligt fra person til person. Jeg syntes vi alle klær os på som vi har lyst til.

Blandet

På thorsgaard er der masser af mulighed for, at ligne den du er, vi har alle så vildt forskellig stil.

Meget blandet

Afslappede

Der er ikk bestemte typer

Det er mange forskellige typer fra farverige rummelig til moderne og unge lærer

Såen ret “normale” i guess?

Det er meget forskelligt fra person til person

Helt sig selv

Normale mennesker

Altså der er de få personer der tager sig sammen om morgnen og så er der resten der går i
joggingtøj/nattøj og slippers hele dagen

Vi går klædt i det vi finder mest behageligt

Vi er en meget blandet flok

Vi er ikke så forskellige

Der er alle mulige typer men der er rigtig meget h&m

Meget fint

Jeg synes der er rigtig mange forskellige typer. Men en af de ting vi har til fælles er at vi er meget
åbne. Jeg synes måske at de fleste lærer går i noget outdoor lignende tøj.

Det og dem vi har lyst til

Alle mulige, fra nattøj til nærmest british.

Vil sige vi er en meget blandet skole, hvor folk går klædt vidt forskelligt.

Det er en god mix af alt, man kan være hvem man vil være.

bare meget normale mennesker men vi har alle sammen vores forskelle

Der er rigtig mange forskellige typer på thorsgaard både blandt lærer og elever så man har rigtig
mange forskellige at spejle sig i.

Som vi vil så længe vi har noget på og vi er de typer vi har lyst til at være

Nogen sjove typer

De kvindelige lærere ser altid fine ud, de mandlige går rundt i hyggetøj og ved eleverne svinger det
efter energi og humør. Vi har det på som vi føler os tilpas i på den givne dag. Vi er de typer som vi
hver i sær er

Lidt af hvert

Vi går forklædt på forskellige tøjstille og det er acceptabelt og det er mega fedt

Vi er typer der kan være os selv, klæde os som vi vil, være den vi vil.

afslappet



Det er mange forskellige typer, der er en del som faktisk går op i det, og som klæder sig nice, og så er
der folk hvor man kan se at de er lidt ligeglade med hvad de går i, inklusiv mig.

Der et kæmpe udvalg af "typer" på thorsgaard, jeg føler meget at der er plads til alle

Det er meget forskelligt. Nogle er "spejder typer" andre med lange negle og fint tøj.

Aller typer

I går meget pænt klædt, i går i såden noget “roligt” tøj, og man bliver ikke bange når man ser jer.

Vi er en meget blandet landhandel, sådan kan man vist godt sige det 😅

Meget blandet

Afslappet og vi er os selv

Der er alle typer på TE. Man kan ikke sætte os i en ramme, for vi er SÅ forskellige. Og alligevel har vi
noget til fælles og man kan sagtens finde en som sig selv.

En flok mærkelige børn

Vi har ikke en enkelt type, men mange forskellige. Det er rart at alle kan have sin egen stil, uden at
blive dømt på det

Anderledes typer og meget blandede typer

Der er flest nørder der går i det samme tøj de har svedt i, i 10 dage, og andre har mærketøj, andre
genbrugstøj og nogle noget mere afslappet og ensformigt

Vi alle er meget forskellige og har mange forskellige interesser.

meget forskelligt men det er også meget afslappende

Meget blandet

der er stor forskel på folk på skolen både personligt og måde folk går klædt og er på.

Meget forskelligt og mange forskellige typer

Alle er forskellige

Der er mange forskellige typer og jeg synes ikke man kan kategorisere det på den måde som "typer".
Der er mange personligheder, og kigge på tøjstil er for overfladisk.

Vil sige vi er en meget blandet skole, hvor folk går klædt vidt forskelligt.

Jeg synes der er rigtig mange forskellige typer. Men en af de ting vi har til fælles er at vi er meget
åbne. Jeg synes måske at de fleste lærer går i noget outdoor lignende tøj.

Meget blandet

Alle typer

Meget blandet

Der er ikk bestemte typer

Alle typer

Vi er ikke så forskellige

Hvad synes du om fællesskabet på holdet 20-21?
Ud af 77 svar mellem 1-5 lander gennemsnittet på 4,064



Hvilke værdier og normer oplever du på Thorsgaard?
Alle

Rarhed

Der er plads til alle

At man lærer nye mennesker at kende

Fællesskab, næstekærlighed og mønsterbrydere

Ved ikke

Vi bliver ikke smidt hjem så hurtigt

jeg ved ikke hvad det betyder

Idk

Man kan være sig selv, uden at blive dømt.

Høflighed, familie, tryghed

Lidt gammeldags på grund af ledelsen men det er sgu nice

Fællesskab og respekt for hinanden

Demokrati og eget ansvar

Det ved jeg ikke

Det ved jeg ikke

Ved jeg ikk

Der er plads til alle og der er mange typer og man skal kunne klare at være sammen end alle typer

At man kan være sig selv, og det er plads til det.

Gode



Et miljø hvor elever kan få med bestemmelsen

Idk

Ingen kommentarer

Efterskolen er et godt sted hvor man kan være sig selv

Demokrati

Ansvar for sig selv og inklusion af andre opstår meget

Fællesskabet??

Det ved jeg ærlig talt ikke

Os alle

Fællesskab og indgå os med andre mennesker og få venskaber

Fællesskab

Ikke rigtig noget

Demokrati og fællesskab

Værdierne: plads til alle, udvikling

Ærlig og At dele sin mening.

respekt overfor dine medmennesker

Selvstændighed, demokrati, fællesskab, tryghed

Fællesskabet

Lærer snakker meget med os i elever

Normen er at være os selv og grine sammen og snakke dybt sammen

Samværet med flok på skolen

Fællesskab, sammenhold, hjælpsomhed, venskaber

At man kan være sig selv

Alle har et eller andet de døjer med, og de fleste mennesker er meget forståelige over for det også,
hvilket er mega fedt, så hvis man har et problem eller bare noget man har lyst til at snakke med folk
om, så er de fleste åbne for at lytte til det.

Det er bare gode værdier all around.

Frihed under ansvar. At tale om problemerne

Hygge racisme/diskrimination, ikke for alvor og voldsomt.

Tillid

Man bliver meget social og maden er god

Fællesskabet er en stor værdi.

Der skal være plads til alle. Man skal give noget af sig selv for fællesskabet. Vi er alle med til at præge
året, og hvordan det bliver/er.

Værdier : man for mega gode venner Normer : når lærerne ikke viser respekt



Værdier - venner og man skaber gode minder

Normer - lærende råber af en og de ikke viser respekt for eleverne

Mangfoldighed! Thorsgaard er for alle

Accept af anderledes mennesker og meget blandede typer

Tvangs fællesskab

igennem eleverne sammenhold og fællesskab

Det  er godt, der er værdier til at elever bliver hørt

At lade os træffe nogle af beslutningerne. DEMOKRATISK

Fællesskab, næstekærlighed og mønsterbrydere

Fra elevernes side: Fællesskab, hygge
Fra lærerne: Penge og pr.

Værdierne: plads til alle, udvikling

Demokrati og fællesskab

Det ved jeg ærlig talt ikke

Alle

Det ved jeg ikke

Ved jeg ikk

Alle

Nævn en eller to helt konkrete oplevelser fra skoleåret som har
præget dig som menneske.
Polen

Idk

Polen turen

At møde venner for livet og opleve et år fyldt med helt unikke og specielle mennesker

Ved ikke

Hele te10 klassen og alle de forskellige aktiviteter vi har lavet

at skulle stå. og tale foran alle det har gjort at jeg har udviklet mig meget

Ikke nogen

Corona-"ferien".

Festivalen

At vågne op til et kram og gå i seng med et kram.
Modtage blomster når man er trist.

Polen turen

Ved ikke der er lidt for mange oplevelser

Da jeg brokkede mig over galla par, og der faktisk blev ændret noget. Det beviste for mig, at jeres
værdier ikke bare er pynt til websiden.



Ridelinjen

Vores stress med køkkenet

Polen eller menneskerne

Udfordrings weekend hvor jeg gik 45 km med to søde piger og vores dejlig intro uge hvor alt var nyt

Kan ikke huske noget

At komme her i starten

Vores samlet tur til Polen og te10

Idk

Turen til Polen har virkelig haft stor betydning

Fællesskabet

Start og te10

Jeg tror ikke der er nogen

Kompliment kassen

Polen turen og at møde nye mennesker

Jeg synes de oplevelser vi fik i Polen var helt fantastiske, det var nok specielt der hvor vi selv skulle
finde rundt osv. Da jeg var med til at planlægge festivalugen hvor det hele bare skulle gå hurtigt og alt
skulle falde på plads inden for kort tid.

Polen, E-Sport

Polenturen, bo med andre mennesker end min familie

Ingen

Polen

Polenturen og oso opgaven

Dengang jeg overskred min grænse i Polen, hvor jeg gik ud igen ved bridge walking. Og i
forestillingsugen, da jeg sang foran hele skolen.

De dødes dag, staycation festivalen

idk

Den første kontaktgruppe dag sammen med min kontaktlærer har betydet rigtig meget for mig i
gennem året.

Outro turen

Hele året

Da jeg overskred grænser i bjergene i Polen. Alle snakkende og når jeg har været med til at
planlægge

polen turen og Karpenhøj turen

Polenturen og staykation

min hest og at have en god kontaktlærer

De snakke jeg har haft med min gde ven på efterskolen har helt klart hjulpet mig med at træffe
beslutninger bedre, han har bare generelt været super hjælpsom, og kommer til at savne ham.

Polen turen, at være trojka



Alle idrætstimer med min idrætslærer, de har gjort mig til den jeg er. Tak. Min gud.

Når vispiller i eSport

Polen var en virkelig god oplevelse, som jeg helt klart aldrig glemmer. Og da vi holdte festival på
skolen, glemmer jeg heller aldrig.

Jeg synes det er svært at vælge én oplevelse. Måske forestillingsugen. Men jeg synes min udvikling
er sket gradvist over hele året for hver dag.

Da en masse folk kom om holdte om mig da jeg fik et meget ubehageligt opkald

Polen turen

Staycation, Polen, fremlægge TE10 årsopgaven foran mange fra skolen

1. At få kæreste på
2. At få nogle gode venner

Polen,

De venner jeg har fået

Tur til Polen

Polen

De venskaber jeg har dannet

At møde venner for livet og opleve et år fyldt med helt unikke og specielle mennesker

Det er ikke løgn jeg er blevet kastet rundt mellem venner og mere eller mindre forfærdelige
hændelser. Så jeg er 100% blevet stærkere da jeg har gået gennem de her ting alene.

Polenture og oso opgaven

Polen

Polen

Ridelinjen

Polen eller menneskerne

Polen

Hvad synes du alt i alt om den måde vi laver efterskole på?
Ud af 77 svar mellem 1-5 lander gennemsnittet på 3,877



Giv os to gode råd: Hvad skal vi ændre på for at lave bedre
efterskole?
Lytte bedre til eleverne og håndterer situationer bedre

Få styr på jeres medarbejdere og lyt til eleverne når de kommer til jer om problemer

Husk at lærernes mening ikke er vigtigere end elevernes.
Jeres elever har brug for rådgivning ikke magthavere

Der er ikke meget der kan forbedres.

Snak bedre med eleverne og få nogle nye lærer

Strammere rammer så det ikke går ud over alle elever bare fordi der er nogle der ikke gider

lyt mere til os elever istedet for at sige det bare er sådan det er

Fjerne køkkentjans

Mindre bål. Mere formiddags mad.

Senere morgenmad, ingen stilletime

Det er nemt at tage meget fejl af hvordan en elev er. Giv dem en chance til at bevise at de ikke er
hvem du tror- (til de voksne, efter mange upassende misforståede situationer).

Mindre rengøring her til sidst på året

Bedre kommunikation mellem kontoret og køkkenet. Som TE10 elev er du utroligt frustrerende ikke at
vide hvornår man skal i køkken eller at få at vide man skal i køkken på dagen. Vi er meget styret af
planlægning, så vi skal bare vide at vi skal i køkken en uge eller to før vi skal det. Bedre synliggørelse
af de forskellige linjefag. Hvis ikke jeg havde været med i teknik, byg og design fagudvalget, så havde
jeg ikke vidst hvad de lavede. Det samme kan jeg sige om de andre linjefag.

Gør handling af de ting i siger og lover. Mindre børnearbejde



Måde at have køkken på i forhold til at fordele det lige og fair
Og så lyt meget mere til elever

Giv eleverne pause, i er meget på hele tiden, og for de elever med angst eller ADHD eller andre
diagnoser, kan man nemt blive presset og ende med en dårlig dag og ingen overskud

I kan måske sørge for at der bliver lavet flere ting om aften og få elever til at føle sig hørt måske med
nogle flere kontaktlærer tider alene med kontaktlæreren

Tage det mere alvorligt når elever kommer med et problem, om det er en lære eller elev, det handler
om.
INGEN PIGESNAKKE, det er seriøst det sidste i skal gøre, bare samle hele skolen!

Være som I allerede er

Bedre kontakt mellem kontoret og køkkenet i forhold til køkkentjans

Intet

Mindre obligatoriske aktiviteter, kan ikke lige finde på flere

Ved det ik helt

Hold den lille

Der er ikke noget

Idk?

TE10 har liiiidt for mange tjanser i køkkenet i forhold til alle andre. Hold flere fortæller timer, de er så
hyggelige.

Blande sig mindre i elev ting

Hmm, weekend aktiviteterne skal fortælles mere om.

Jeg ved ikke

Idk

I skal bare være som i er

Lidt flere aktiviteter om aftenen

Måske kunne i lave flere rum rundt omkring, hvor man kan trække sig, hvis man har brug for ro.

Måske gøre lokalerne lidt mere optimeret for der antal af mennesker der er, og lav noget mere flere
muligheder for aktiviteter

idk

kommunikationen f.eks karpenhøj turen

Det ved jeg ikke

Snakke med elever mere og at tjekke værelserne mere

Ikke køkkentjans i de vigtige uger. Flere ture og blandinger i mellem elever (ved godt der har været
corona) altid behold sengetider og stilletimerne i alle uger de vigtige for at få overskud til dagen

Måske aktiviteter og begivenheder



-

Hør lidt mere på eleven, nogengange føles det som om i ikke vil høre det vi siger. Hvilket kan gøre det
meget svært at være her til tider.

Hav tålmodighed med dem der har det svært med flere ting, de prøver så godt de kan.

Modanisere skolen fysisk, og vægte fællesskab mere, selvom tilgivelse er vigtigt, bliver nogle måske
tilgivet lidt for meget, i forhold til hvor meget de elever deler samme værdisæt som skolen

Flere lan partys i esport

Lytte til eleverne. Og sørg for ikke at tvinge nogle til noget de ikke har lyst til. Og måske prøve at
forstå eleverne, selvom det ikke giver mening for jer lærere.

Sæt flere aktive ting ind i skemaet! Eftermiddagsmad! Stilletimen er vigtig til at slappe af.

1. Lærerne skal vise mere respekt 2. Ikke så hårdt skema

Respekt over for eleverne og flere pauser

Flere aftenakriviteter i de sidste uger. Flere weekendsaktiviteter i de sidste uger. Der blev lagt meget
vægt på at vi ville være trætte efter eksamenerne, men vi var mange der endte med at kede os.

1. Begynd at lytte til eleverne
2. Når i siger at det er en demokratisk efterskole, så STOP!!!! med at diktér og stop det monarki

Have mere forståelse for når elever har det svært, lytte til eleverne og tro på hvad vi siger

Lyt! Begynd at lyt, og lev op til hvad i siger i står for, hvis i står for en efterskole hvor eleverne har
deres eget lille form for demokrati så lad vær’ med at dikter, lyt og accepter

Bedre kommunikation mellem lærere

lytte mere på eleverne og ikke antage ting som i måske tror

Bedre toiletpapir! Og mere toiletpapir!

respekt for eleverne og høre efter på hvad de siger.

At der er noget boldspil som. Fodbold og basketball. En fodboldbane der kridtet op
Længere pause efter maden. Den er for kort.

Bedre toiletpapir! Og mere toiletpapir!

Der er ikke noget

Giv os to gode råd mere: Hvad skal vi holde fast i for at
Thorsgaard fortsat er en rigtig god efterskole?

Alt det flippede og vær mere flippede

Det lille community

Idk



Jeres unikke skole ånd og dejlige placering

At der ikke er mange mennesker, eftersom at det er hvad der laver Thorsgaard

Linjefagene og de gode pauser

Bliv ved med at være så fri

fællesturene det giver et godt sammenhold

Lærerne fortsat er så tætte med eleverne

Holde fast i fællesskab.

At man må være i alle huse, at man må være så længe oppe man vil

Polen turen. Idk

Mødepligt

Den frihed vi har og plads til at være os

Demokratiet og frihed under ansvar

Tinget og de frie rammer

Hold det som en lille efterskole

Flere aktiviteter

Mange af tingene i laver som man skal komme til er tit ikke interessante for nogen unge måske srkue
ned på aktiviteterne, ikke i starten af året, med senere hen

Hold fast i demokrati og omgivelserne

Samlinger efter frokost, og ikke obligatorisk fremmøde i weekenderne til middagsmad.

At de får de gode oplevelser

Pladsen til at være sig selv

Alt

At være åbne overfor alle typer af mennesker og at have ugentlige fællesmøde hvor eleverne
"bestemmer" mere

Fællesskabet også sørger for at alle kan enes

Navne på husene

Tur ude af huset

Idk

Sangtimerne i slutningen af ugen, det er en virkelig dejlig måde at gå på weekend på. Fællesmøderne,
de er rigtig gode og alle har noget at sige hvis man vil lave om på noget.



Lav en maskine der kan ændre vejret så vi kan have godt vejre hver dag og nat

De store weekenderaktivitet og udflugtsturene

Sammenholdet

I skal bare være som sammen

De ting vi gør som man ikke gør på andre efterskoler som te10 og bs

Hold fast i de stærke relationer blandt lærer og elever.

at skolen fortsat er en mindre efterskoler så der kommer det samme slags fællesskab som jeg har
oplevet her

sangtimer og fællesmøde

Elevernes stemmer skal altid høres og prøv at få folk ud af husene om aftenen

Det i har gjort i år skal i holde fast i

De trygge rammer blandt alle hvor der er plads til vi kan drille, snakke og lytte. Udlandsrejser

Sammenholdt og denne familie følelse

Fælleskabet, sammenholdet,

At fællesskabet er det vigtigste
At lytte

sammenholdet

De ture vi er på, de er super gode og får generelt folk tættere på hinanden.

Og så bare at lærerne er en del af fællesskabet er mega fedt.

Fællesmøderne, bruge naturen

Fællesskab og elev styrer

At tage ud af huset. Og spørger eleverne hvor de vil hen istedet for at det bare er lærerne der
bestemmer det. Og lave aftenaktiviteter.

Bliv ved med at indrage eleverne så meget som i gør.

1. Aktiviteter om aftenen 2. Aften the

Aktiviteter om aften og aften te

Hygge mellem elever og lærer.

Skolen er specialiseret i elever med særlige behov, så lev op til kravende og uddan jeres lærer, så de
kan hjælpe eleverne.
Begynd at lyt til eleverne

Friheden, huse



Have lov til at være i byen når vi har lyst

hold fast i de ting der gør at i styrker fælleskabet

Sangtime og spisesalen

fritid og sammenholdet.

Messengertråden har været god til hurtig info. Fællesmødet.

Jeres unikke skole ånd og dejlige placering

I skal tage den pædagogik, der var i starten tilbage. Og jeres ture ud af huset, det er mega hyggeligt.

Hold fast i de stærke relationer blandt lærer og elever.

Sangtime med Anders og spisesalen

Tinget og de frie rammer

Tur ude af huset

Hvordan er stemningen i timerne på Thorsgaard?
Okay

Den er fin

Godt

Stemningen i 10.klasse er altid dejlig

God

Den er mega hyggelig nyder det mega meget

god og lidt presset fordi at det handler lidt for meget om eksamenerne

Kommer an på hvilket humør man er i

Behagelig.

Trætte

Meget god

Rimeligt balanceret

God, man kan være med selvom at man ikke er lige så god som nogen andre i klassen.

Ikke så motiverende

I te10 har der være en rigtig god stemning det meste af tiden

Stille og roligt

Den er blandet kommer an på dagen

Den er ret så grineren

De fleste kan koncentrere sig og så er der nogle få som ik kan

Stemning i te 10 har været gode og opmuntrende

Gode



Det kommer meget an på faget men alt i alt er den okay

Altså jeg har kun oplevet timerne i 9 og der synes jeg at der var en god stemning

Sjovt og anderledes

God

Anstrengt

Meget god

I TE10 klassen er den helt fantastisk vi hygger virkelig

Fleste gange meget akavet fordi ingen snakker, men når folk snakker sammen er det hygge nok

Gode

Enten er der for mange det snakke eller for lidt der snakker, og andre gange er der mange er er
fraværende

Den er god med sjov i det

Det er okay

Meget chill

Stemningen har været god i 10. klasse

Stille og rolig, for der meste

god

Det er mega hyggeligt og sjovt i TE10

Skiftene

Det er fedt

det er meget nice

Stille og roligt

Meget forskelligt, det kommer meget an på hvilke fag og hvilket tidspunkt på dagen.

fine

Kan kun snakke om 10ende klasse, men der er det meget roligt, og sjovt at være tilstede.

Hyggelige

Blandet, nogle vil gerne timerne, og andre er ligeglade og ødelægger det lidt for de andre

Den er okay, kunne være bedre. Der ikke så meget sjov i timerne. Det hele virker ret seriøst.

Rigtig hyggelig faktisk

Fin nok

Okay

Hyggelige TE10 timer. Stemningen er meget forskellig alt efter hvor presset vi er

Ubehagelig

Nice

Den er okay, normal

Træt til tider, men sådan er det vel altid. Ellers er der snak og der bliver til tider arbejdet effektivt

Den er stille og rolig

hyggelige



blandet kommer an på hvilken lære vi har.

Der er en god stemning i timerne

Stemningen i 10.klasse er altid dejlig

Det kan godt være meget langtrukken især over frokost for mellem 10:15 og 12:30 er der meget lang
tid uden pause.

Stemningen har været god i 10. klasse

Meget chill

I TE10 klassen er den helt fantastisk vi hygger virkelig

Enten meget koncentreret opmærksom eller folk overhovedet ikke magter

Stille og roligt

God

Hvad husker du som særligt godt fra undervisningen på
Thorsgaard?
At det er  afslappet

At vi selv også kommer med noget til timerne

Det meste i naturfag, når folk ikke larmede.

Ik rigtigt noget

At den er ufattelig anderledes end det man plejer

hyggesnakende

Den er ikke for meget eller for lidt

Det er nemt at få hjælp, og man har meget frihed.

At se film

Man fik lov til at snakke ud fra mere holdning frem for fakta

Da vi fik flødeboller i fysik og matematik

At man får en komplet refresher af alt undervisning.

Rideundervisning

Hvordan man kunne gå til lære og så for det meste få det svar man ledte efter

De ting lærerne finder på synes jeg gør timerne sjovere

Nu hvor jeg gik i TE10 så var timeren meget anderledes så kommer nok til at huske det hele

I engelsk når vi har haft snakke på klassen om noget helt tilfældigt. (Også fra andre fag)

At de indrager eleverne I timerne

Råd og gode til at fremlægge

Idk

Hjælpen hvis man ikke forstår lektionen kan man få hjælpen til og forstå det

Chill

Man får det hjælp man har Brug for



Lidt at hvert

Alle de små mærkelige øvelser vi skal lave med ... som styrker vores fællesskab i klassen.

Når vi ikke har quiz

Matematik og sangtime

Timerne er meget hyggelige fordi man kender lærene bedre fordi men er sammen med dem mere ofte

Årsopgaven

At der var plads til at lærer i eget tempo

at vi altid gøre noget anderledes så jeg bedre holde fokus i timerne for vi ikke bare sidder og læser en
tekst i hver time men der også kommer lidt variation i timerne

At der bliver taget hensyn til hvor langt man er og den individuelles evner

Undervisningsmetoderne

Mine matematiktimer

At læreren både var hård men også var på lige fod med eleverne

det gode stemning med lærerne og samtalerne

De forskellige lærer måder de forskellige lærer har

Engelsk og matematik

Bindingstyper

Båndet med sine lærere, -nærheden

De dage hvor vi ikke lavede noget.

Lidt kaotisk

Lærerne tager en uden at man rækker hånden op!

Rykke grænser, komme sine klassekammerater ved på en anden måde

:)

Samarbejde

lærere jeg har har haft

Lærerne prøver at få en med

lærerne var bedre til at hjælpe og lytte når jeg ik vidste hvad jeg skulle lave.

De gange hvor man har lavet noget andet end alm. Undervisning

Årsopgaven

Rideundervisning

De ting lærerne finder på synes jeg gør timerne sjovere

Hvordan oplever du kvaliteten af undervisningen på
Thorsgaard?
Ud af 77 svar mellem 1-5 lander gennemsnittet på 3,701



Opfølgningsplan
Opfølgningsplanene tager udgangspunkt i nedenstående Spørgsmål som eleverne har besvaret i
undersøgelsen. Ud fra disse har vi et par vigtige 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?
● Giv os to gode råd: Hvad skal vi ændre på for at lave bedre efterskole?

I forhold til opfølgningsplanen har vi taget udgangspunkt i de 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 udsagnene og efterfølgende, hvad, hvordan og hvorfor vi vil
intervenere.

Løbende opfølgning i skoleåret 21-22 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 lærerflokken og
elevflokken 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.
I år har vi også fået flere tilbagemelding 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 har fyldt meget og for at holde skolen åben har vi været
nødsaget til at være ret skarpe i vores kommunikation.
Den rumlige pædagogiske tone som vi plejer at agere ud fra, har 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.



● I bedre tid med ændringer til skema. Strukturen skal helst forblive den samme og ikke ændres
undervejs
Hvad sker:
Her vil vi ikke undskylde os selv, men forklare at dette næsten ikke har været muligt i år,
grundet Corona og næsten daglige tiltag i forhold til retningslinjer og forandringer. Det har
været et helt særligt år, som vi håber vi fremadrettet ikke skal lave skole ud fra lige så
“firkantet” som i skoleåret 19-20-21
Hvordan:
Vi er dog helt med på at fokus skal være på mindst mulig skema-og strukturforandringer i et
skoleår, da det giver meget uro.

● Brud på skolens regler og rammer:
Hvad sker:
Nogle elever synes andre elever får for mange chancer, hvis de laver overtrædelse af skolens
regler, samtidig argumenterer de for at mangfoldigheden er ekstrem vigtigt på Thorsgaard og
at vi skal behandle alle individuelt i fællesskabet.
Hvordan:
Thorsgaard er en mangfoldig Efterskole og vi er meget tilfredse med dette prædikat.
Selvfølgelig skal vi være opmærksomme på at der ikke er enkelte elever der ødelægger det
for andres efterskoleophold, men som udgangspunkt oplever vi at have en fin balance.
Vi vil til stadighed være opmærksomme på at enkelte elever ikke føler sig klemt af andre eller
holdt ude af fællesskabet.

● For mange tjanser.
Hvad sker:
Nogle elever oplever det er hårdt at have køkkentjans. Vi skal være mere konsistente og
transparente omkring det arbejde der også ligger i at gå på efterskole, både tjanser og
rengøring.
Hvordan:
Jeg vil til åbent hus arrangementer og til rundvisninger sørge for at få detalje gjort hvad det er
der kræves af de unge mennesker når de går på efterskole, således at de ikke oplever at det
er en stor overraskelse for dem når de bliver efterskoleelever.
Tjanserne er en nødvendighed for at kunne lave god efterskole.

Forstander Anne Mette Schubart august 2021


