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Baggrund 

Selvevaluering i 2017 har form dels som interview af udvalgte fokusgrupper, herunder bestyrelsesmedlemmer, 
forstander, lærere, indeværende og tidligere elever. Dels en skriftlige elevevaluering, der omhandler tre af skolens 
bærende værdier ”nærvær”, ”ligeværdighed” og ”kreativitet”. 

Bestyrelsen besluttede i foråret 2917 at lave en undersøgelse af de værdier der udleves på Femmøller Efterskole, fordi 
skolens værdigrund, som er skrevet tilbage i 2008 ifølge forstander ikke længerer beskriver de værdier der udleves på 
efterskole.  Anne fabiansen tidligere forstander på Tølløse Slot Efterskole udarbejdede en række interviewspørgsmål og 
i samarbejde med ledelsen på efterskole blev de forskellige fokusgrupper valgt. 

Undersøgelsen viste at en række værdier udleves på Femmøller Efterskole – værdier som tillid, rummelighed, 
(forpligtende) fællesskab, mangfoldighed, anerkendelse og kreativitet – disse ord går igen hos stort set alle de personer 
der blev interviewet af Anne Fabiansen. Også varianter af - kreativ, innovativ, entreprenørskab. Ligeledes nævnes 
værdieord som - dialog, troværdighed, struktur, spontanitet, rytmisk, mestring, forvandling og nærvær.  Selvom disse 
sidste ord ikke blev sagt af alle, afspejles de i flere fortællinger om skolen. 

Bestyrelsen besluttede på baggrund heraf at formulerer et nyt værdigrundlag – 

Vision  

Femmøller Efterskoles vision er at danne og uddanne sine elever til aktive, entreprenante og demokratiske medborgere. 

 Værdigrundlag 

Femmøller Efterskole anser alle mennesker som værende ligeværdige. Skolen ser mangfoldighed som en styrke i sit 
virke. Igennem kreativiteten støtter vi eleverne i deres personlige og faglige udvikling. Omgangstonen på Femmøller er 
båret af anerkendelse, dialog og nærvær. 
 

Selvevaluering af nyt værdigrund  

I et spørgeskema undersøgelse stille der fokus på tre bærende værdier fra efterskolens nye værdigrundlag. 
 
1) Nærvær er en bærende værdi på Femmøller Efterskole  

Svarmuligheder er: 
Helt enig, enig, delvist enig, uenig  

2) På Femmøller Efterskole behandles alle ligeværdigt  
Svarmuligheder er: 
Helt enig, enig, delvist enig, uenig  

3) Kreativitet er en tydelig værdi på Femmøller Efterskole 
Svarmuligheder er: 
 Helt enig, enig, delvist enig, uenig 

	
	

 



Resultat af undersøgelsen  
 

 
     Nærvær er en bærende værdi på Femmøller Efterskole 

    •   Helt enig     15 svar  28%  
   

    •   Enig     35 svar  66%  
   

    •   Uenig     2 svar  4%  
   

    •   Helt uenig     1 svar  2%  
   

 
 

 

 

       

Konklusion 
Undersøgelsen viser at der er en meget bred enighed om, at værdien nærvær er bærende på Femmøller Efterskole. 



 

 
     På Femmøller behandles alle ligeværdigt 

    •   Helt enig     8 svar  15%  
   

    •   Enig     26 svar  49%  
   

    •   Uenig     19 svar  36%  
   

    •   Helt uenig     0 svar  0%    

 

 

 

Konklusion 
Der er en delvis enighed om at på Femmøller Efterskole behandles alle ligeværdige.  
36 % er uenige heri. Derfor skal der laves en undersøgelse af dette resultat. Der skal iværksættes en ny undersøgelse 
hvor de sammen elever skal spøges om hvad de lægger i ordet ligeværd, hvor de oplever uenighed i ovenstående 
påstand. Der skal efterfølgende besluttes hvordan personalet på Femmøller Efterskole skal arbejde med ligeværd. 



 

  
Kreativitet er en tydelig værdi på 
Femmøller 

    •   Helt enig     23 svar  43%  
   

    •   Enig     29 svar  55%  
   

    •   Uenig     1 svar  2%  
   

    •   Helt uenig     0 svar  0%    

 

 

 

Konklusion  
Der er en meget bred enighed om at værdien kreativitet er bærende på Femmøller Efterskole. 

 

P. B. V. 
 
 
Maria Vinding 
Forstander  
 


