
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, samarbejds-
udvalg, 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 2013: 
 
I forbindelse med sidste års planer vedr. ”Energi” 
 
Nysted Efterskole har udarbejdet en energitest, og modtager tilskud, hver gang vi etablerer 
energibesparende foranstaltninger. Dette arbejde fortsætter i 2014. 

• Varmeregulering er udskiftet. 
• Vandsparere er monteret. 
• Pærer udskiftet til energipærer 
• Solcelleanlæg opstillet på Scanspace 
• Vinduesparti Bogø er udskiftet. 
• Oliepresse er opstillet og fungerer. 

 
Kommende tiltag vedr. energi: 

• Fastbrændselfyr opstilles i Frejlev 
• Varmestyring udskiftes 



• Der etableres brændeovne til overgangsperioderne 
• Isolering på lofter etableres eller forbedres 

 
Undersøgelserne, der er tilgængelige i fulde versioner på hjemmesiden, viser stor tilfredshed med 
undervisningen, rammerne for undervisningen og kontakten til skolens kontaktlærere.  
I forlængelse af sidste års oplevelse med skolekonflikt og manglende rekruttering af elever har skolen 
iværksat flg. initiativer: 
Ny hjemmesiden er ombygget og sat i funktion medio december 2013. I forlængelse af ny hjemmeside, 
har skolen lavet et mere ensartet udtryk vedr. billeder og tekst, således at PR materialer tydeligt signalerer 
”Nysted Efterskole” 
Nysted Efterskole har iværksat markedsføring gennem Facebook, google adwords og eniro. 
Planen er at skabe stor aktivitet på Facebook. 
Mål med ny strategi for markedsføring er at skabe større rekruttering i forårsmånederne – idet det skaber 
unødig uro, når der er tvivl om antallet af elever til næste skoleår. 
Bestyrelsen har valgt at ansætte ny forstander: Der forventes at kunne skrives kontrakt med ny forstander 
01. Marts. 2014 
Indsatsområder i 2014, vil derfor være præget af forstanderskifte, med fokus på implementering af 
værdigrundlag, principper for konfliktløsning, samt konkretisering af politikker vedr. vores praktiske 
aktiviteter og værksteder. 
 
Kommunikation: Nysted Efterskole ønsker en let tilgængelig elektronisk kommunikation, hvor 
medarbejdere på tværs af faggrupper ubesværet kan dele informationer. 
 
Som en umiddelbar konsekvens af bestyrelsens evaluering, har vi iværksat flg. 
 

• Skolens	  server	  udskiftes	  
• Der	  etableres	  	  fiber	  netværk	  mellem	  skolens	  adresser	  
• Der	  etableres	  trådløse	  routere,	  der	  kan	  levere	  det	  nødvendige	  antal	  forbindelser	  til	  elever	  og	  

medarbejdere.	  
• Der	  indkøbes	  Ipad	  til	  alle	  medarbejdere.	  
• Der	  afholdes	  kurser,	  så	  alle	  medarbejdere	  kan	  benytte	  Ipad	  
• Klasseværelserne	  udstyres	  med	  det	  nødvendige	  udstyr	  til	  at	  vise	  Ipad	  på	  storskærm.	  
• Der	  afholdes	  pæd.	  kurser	  	  for	  at	  skærpe	  den	  fælles	  tråd	  i	  forbindelse	  med	  værdigrundlag,	  

menneskesyn	  og	  konfliktløsning.	  
	  

• Værkstederne	  optimeres	  så	  de	  udtrykker	  netop	  den	  faglige	  identitet	  som	  vi	  ønsker	  at	  skabe.	  
	  

• Fokus	  på	  faglighed	  og	  	  inklusion.	  
	  
Andre	  mulige	  tiltag:	  

• Der	  er	  mulighed	  for	  at	  anvende	  vores	  PR-‐materiale	  til	  en	  bredere	  kampagne:	  TV	  –	  Radio	  –	  
Aviser	  –	  Busreklamer	  osv.	  

• Bestyrelsen	  har	  talt	  om	  at	  skrive	  Nysted	  Efterskoles	  historie.	  Udgivelsen	  kan	  være	  med	  til	  at	  
skabe	  omtale	  og	  synlighed.	  
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