Bestyrelsens selvevaluering af Skovlund Efterskoles virksomhed
i forhold til skolens værdigrundlag
jvf lov om frie efterskoler § 17 stk 1

Skovlund Efterskoles værdigrundlag jvf §
1 ”Hjemsted, formål og værdigrundlag”

Bestyrelsens selvevaluering

stk 4

Fortsat fuld og helhjertet tilslutning fra bestyrelsen

Skolens værdier bygger på de
grundtvigske skoleideer og livssyn
Vi vedkender os de åndelige og
politiske frihedsidealer med
demokrati, ansvarlighed og
tolerance i højsædet

Stk 5

Skolens formål er at drive
efterskole inden for rammerne af
de gældende regler om frie
kostskoler

Stk 6

Ud fra skolens værdigrundlag er
formålet at udvikle et
demokratisk, dannet ungt
menneske med selvværd, selvtillid
og et åbent, tolerant syn på andre
mennesker og kulturer forankret i
sproglige kompetencer og et
solidt fagligt niveau

Skovlund Efterskole lægger stor vægt på kendskab til og
respekt for andre kulturer. Det gennemsyrer undervisningen
og skolens mange forskellige aktiviteter. Men stærkest
kommer det nok til udtryk i forberedelserne,
gennemførelsen og opfølgningen på ”den store rejse”.
Denne rejse er for alle elever og går til lande og kulturer,
som er væsentligt forskellige fra den vesteuropæiske kultur,
som eleverne kender på forhånd. Rejsen har de seneste år
gået til Sydafrika og Argentina og skal til næste år gå til
Louisiana i USA.
Skovlund Efterskole lægger stor vægt på de sproglige
kompetencer og et solidt fagligt niveau. Dette afspejles da
også i de meget fornemme karakterer, som skolens elever
har hentet i de sproglige eksamensfag gennem de seneste
år. Og på Undervisningsministeriets opgørelse over
”undervisningseffekt” (karaktergennemsnit sat i forhold til
elevernes forventede niveau baseret på socioøkonomisk
baggrund) placerer Skovlund Efterskole sig blandt de
allerbedste.
Skolen har et aktivt og engageret elevråd, hvilket
bestyrelsen tilskynder og noterer med stor tilfredshed.
Samlet er det bestyrelsens opfattelse, at skolen fuldt ud
lever op til skolens værdigrundlag som beskrevet i § 1 stk 6

Stk 7

Praktiske fag og gøremål
indpasses i skolens hverdag med
henblik på at sikre en bred
menneskelig udvikling på såvel
det intellektuelle som det etisk,
følelsesmæssige og fysiske
område

Samtidig med at skolen lægger vægt på et solidt fagligt
niveau sikrer man, at eleverne har praktiske gøremål, som
f.eks køkkentjans og fælles rengøringsdage. Man lægger
også vægt på kreative og medinddragende fag som ”kunst
og cake-boss”, ”vi elsker mad”, iværksætteri og musik.
Også på dette punkt er det bestyrelsens klare opfattelse at
skolen fuldt ud lever op til værdigrundlaget

Gennemgået og godkendt på bestyrelsesmøde den 28. april 2020.

