Vurdering af undervisning og samvær på Lyngs Idrætsefterskole
Evaluering og handleplan på baggrund af talmaterialet fra ” Vurdering af undervisning og samvær på Lyngs
Idrætsefterskole 2019/2020”.
Materialet vurderes ud fra 3 kriterier, som angiver tilfredsheden med skolens undervisning og samvær.
1. 90% skal ligge fra middel og opefter. Hvis mere end 10% ligger under middel, skal vi
analysere og handle.
2. Hvis flertallet af besvarelserne ligger i middel, skal vi forbedre tilfredsheden.
3. Hvis enkelte besvarelser ligger i ”dårlig”, er der grund til undren.
Vi har et kriterie, som angiver en tilfredshed. Vi har et kriterie, som skal øge skolens opmærksomhed på at
gøre tingene bedre. Vi har et kriterie, som skal give anledning til undren. Vi har et kriterie, som kræver
handling.
Evalueringen er foretaget i juni 2020, og vi har forsøgt at afdække de forskellige parametre i undervisning
og samvær.
Evaluering og handleplan:
Handleplan:
I forhold til punkt 1, er der et enkelt område - maden, som giver anledning til handling. I forhold til
besvarelserne ligger utilfredsheden primært på salaten, hvor menuen omtales som lidt ensformig, og der
ønskes større variation. I forhold til variationen i forbindelse med salaten vil vi til næste skoleår arbejde
med at forbedre området og forbedre udvalget. Vi er måske lidt begrænset i forhold til, at der under
Corona-restriktionerne har været forbud mod salatbar, hvorfor vi har været nødt til at lave færdige salater,
eller mindre salatbarer, som kan fordeles på bordene til primærgrupperne. I det nye skoleår er
restriktionerne lettet, så vi vil her arbejde med at gøre udvalget mere interessant.
I forhold til punkt 2, er der ligeledes et emne, som giver anledning til handling, men det er også i dette
tilfælde maden, hvorfor handlingen fra ovenstående, vil være dækkende.
I forhold til punkt 3 er der to emner, som giver anledning til undren. Det ene er igen maden. Det andet
punkt drejer sig om skolens regler, som 2 % af eleverne synes er dårlige. Her er det nok ikke umiddelbart
tanken, at vi ændrer reglerne for elevernes ophold. Vi vil naturligvis altid vende vores regler med hinanden,
men såvel skolens retning som regler er besluttet af bestyrelsen, hvorfor der nok ikke umiddelbart er lagt
op til en ændring.

