Evaluering af det samlede skoletilbud på Nysted Efterskole.
Evaluering på Nysted Efterskole har til formål at videreudvikle og forbedre skolen. Alle aktiviteter
på Nysted Efterskole kan gøres til genstand for evaluering.
En gang om året foretager bestyrelsen en samlet ”selvevaluering” af skolens aktiviteter. De
evalueringer der foretages i løbet af skoleåret danner baggrund for bestyrelsens endelige evaluering.
Bestyrelsens endelige selvevaluering foretages i lyset af det vedtagne værdigrundlag. Bestyrelsen
formulerer en konklusion, som indføres i referatet fra bestyrelsesmødet.
Denne konklusion er offentlig tilgængelig på skolens hjemmeside.
På Nysted Efterskole gennemføres en række aktiviteter der i større eller mindre grad indeholder
elementer af evaluering.
Eleverne modtager udtalelser fra skolen til jul og ved skoleårets afslutning. De enkelte værksteder
arrangerer ”fagprøver”. En stor del af eleverne på Nysted Efterskole går op til folkeskolens
afgangsprøve.
Prøveresultaterne vedr. folkeskolens afgangsprøve er tilgængelige gennem skolens hjemmeside.
På Nysted Efterskole har vi en række institutioner så som: Bestyrelse, medarbejderråd, samarbejdsudvalg, pædagogisk råd, liniemøder (grøn og blå), TAP- møde, forældreråd og elevråd hvor en del
af aktiviteterne har karakter af evaluering.
Sikkerhedsorganisationen udarbejder APV, ligesom en sygestatistik udarbejdes for medarbejderne.
Begge inddrages i bestyrelsens evaluering af skoleåret.
Hvert år gennemføres tilfredshedsundersøgelser blandt forældre og elever. Disse er gennemført som
spørgeskemaundersøgelser.
Der gennemføres 2 undersøgelser blandt forældre (12 spørgsmål), 2 undersøgelser blandt elever (53
spørgsmål). Forældre og elevundersøgelserne er placeret på skolens hjemmeside.
Der er ikke vedtaget noget fast omkring tolkning af tilfredshedsundersøgelserne. Det synes rimeligt
at operere med at 60 – 70% af de adspurgte placerer deres svar i tilfredsstillende og meget
tilfredsstillende.
Bestyrelsens kommentarer vedr. Skoleåret 2011:
Undersøgelserne viser stor tilfredshed med undervisningen, rammerne for undervisningen og
kontakten til skolens kontaktlærere.
Stigende trafik på hjemmesiden og stigende krav til info – hjemmesiden er ikke længere et elevprojekt.
Vi har gennemført kursus for alt pæd. personale vedr. ADHD. Vi vurderer at det har haft en
indflydelse på personalets fokus vedr. elever med særlige behov.
Tilfredshed med kontaktlæreren er steget fra 91 – 99 %
Kælderområderne er indrettet til fritidsaktiviteter –træningslokale, biograf og klubaktivitet. Vi
vurderer at det har haft en positiv indflydelse på elevernes vurdering af fritidsaktiviteterne.

Tilfredshed med fritidstilbud: 58
Som en umiddelbar konsekvens af bestyrelsens evaluering, har vi iværksat en fortsat indsats i
forhold til kontaktlærerrollen, særligt tilrettelagt undervisning, AV udstyr i klasseværelserne
-‐
-‐
-‐
-‐

Hjemmesiden	
  bygges	
  om	
  og	
  publiseres	
  
Specialundervisning	
  styrkes	
  med	
  ½	
  lærerstilling	
  
Næste	
  skoleår	
  følges	
  op	
  på	
  kontaktlærerrollen	
  ved	
  at	
  gennemføre	
  kursus	
  vedr.	
  
relationspædagogik.	
  
Der	
  indkøbes	
  Smartboards	
  til	
  klasseværelserne	
  –for	
  at	
  styrke	
  den	
  audio	
  –	
  visuelle	
  
indsats	
  i	
  undervisningen	
  

Forstander
Kim Mollerup

