
 
Finderup Efterskole – Herborgvej 7 – Finderup – 6900 Skjern 

Tlf. nr. 97 36 28 00   

www.finderupefterskole.dk - e-mail: info@finderupefterskole.dk 
 

 
 

 

Selvevaluering med skolens bestyrelse og medarbejdere af skoleåret 2015/16  

 

Finderup efterskoles bestyrelse og medarbejdergruppe har evalueret skoleåret 2015/16 ud fra skolens 

værdigrundlag.  

 

Finderup Efterskoles formål er at møde eleverne med et kristent livssyn hvilende på den evangeliske 

lutherske folkekirkes grund, og i overensstemmelse med KFUM og KFUK i Danmark og 

Y’s Men Region Danmark. 

 

Skolen vil uddannelse og dannelse af det mangfoldige og hele menneske. På den baggrund er det sko-

lens sigte, at give både boglige og praktiske undervisningstilbud, som kan være med til at motivere de 

unge til videre uddannelse og aktiv deltagelse i arbejdslivet. Samtidig lægges der vægt på at udvikle de 

unges samarbejdsevner og selvstændighed, og gøre dem til aktive deltagere i samfundslivet.  

 

Skolens formål udmøntes ved praktiske læringssituationer i mindre hold, idræt, kreative og praktiske 

fag, kirkeliv og aktiviteter, musik og botræning. 

 

Det er bestyrelsens og medarbejdernes oplevelse, at hverdagen og samværet på Finderup efterskole er 

præget af skolens kristne værdigrundlag. Anerkendelse, imødekommenhed, omsorg, nærhed og støtte 

til alle elever er udgangspunktet for alle aktiviteter og læring. Den enkelte elev bliver mødt som det 

særlige menneske vedkommende er. Eleverne på Finderup efterskole er i en læringsproces, derfor er 

der plads til at lave fejl, til at blive tilgivet og prøve igen.  

Det kristne værdigrundlag kommer også til udryk i den daglige morgen -  og aftensang og der synges 

et bordvers til de to hovedmåltider.  

  

For at alle kan deltage og føle sig som en vigtig del af fællesskabet, tages der mange individuelle hen-

syn. Udgangspunktet for vores arbejde er, at alle gør det så godt som de kan ud fra de forudsætninger 

og oplevelser, de hver især har med sig. Her ønsker vi endnu mere at kunne bygge bro til den enkelte 

elevs erfaringer og oplevelser, og derudfra skabe den bedst mulige udvikling.   

 

I forhold til at medvirke til at styrke elevernes samarbejdsevner og selvstændighed har vi indført må-

nedlige husmøder, hvor eleverne sammen med deres kontaktgruppe og dennes lærere planlægger og 

afholder demokratiske møder for hele elevgruppen. Det har været med til at udvikle gode demokrati-

ske processer og derfor fortsætter møderne i skoleåret 16/17.  

 

Bestyrelsen giver udtryk for, at de både i ord og handling ser værdigrundlaget udfoldet i dagligdagen, 

både i undervisningen og i det socialpædagogiske arbejde.  

 

Medarbejdere og bestyrelse vurderer samlet set, at der fortsat arbejdes ud fra målsætningerne i  

værdigrundlaget for Finderup Efterskole. 

Finderup den 5. september 2016.  

 

Karen Bastrup 
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