Selvevaluering i forhold til skolens værdigrundlag
Efter et års pause valgte vi sidste skoleår at genindføre en fælles skilejrskole for hele skolen med det formål
at styrke fællesskabet som er en af skolens 3 kerneværdier. I forhold til tidligere år valgte vi:




Langrend skulle være en del af aktivitetspakken, da den giver mulighed for samvær i nye
grupperinger og omkring en for stort set alle elever helt ny aktivitet og som foregår i et andet
tempo end alpine vinteraktiviteter. En af dagene skulle indeholde en heldagstur med madpakke
hvor man i sit hold kom ud i ”den øde natur”.
Eleverne skulle indkvarteres i hytter som var sammensat tilnærmelsesvist tilfældigt for at give
mulighed for nye relationer.

Da der på fællesskituren i 19-20 var nogle væsentlige punkter, der scorede lavt har vi valgt at gentage sidste
skoleårs selvevaluering med samme fokus.
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Info før
Velkomst
Hyttestandard
Langrend 1
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Ski-instruktion
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Aftensmaden
Kolde måltider
Sociale hytte

2019
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4,2

2020
3,5
4,7
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4,3
5,0

Konklusioner





Første dag på langrend er kraftigt forbedret. Dette skyldes nok primært bedre vejr i år, men der var
også allokeret flere ressourcer til strukturering og planlægning af dagen.
Alpinområdet vurderes klart højere, hvilket også var forventet idet der ikke krævedes nogen skibus
for at komme rundt.
”Den kolde mad” fungerede markant bedre idet der var skabt meget mere stillads omkring
elevhytterne i forhold til at få denne del til at fungere.
Eneste fald er ankomst/velkomst idet tidspunkt for ankomst og den deraf følgende logistik gjorde,
at mange kom til at stå ude og fryse i relativ lang tid.

I forhold til det oprindelige formål med fællesskituren som et fællesskabsstyrkende element, så opfylder
dette også fortsat formålet på fineste vis.

