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Kongensgaard Efterskoles selvevaluering 2020-21 

 

Med afsæt i Kongensgaard Efterskoles værdigrundlag ønsker Bestyrelsen for Kongensgaard 

Efterskole i samarbejde med skolens medarbejdere i skoleåret 2020-2021 at sætte fokus på 

forældresamarbejdet med henblik på fortsat at mindske elevers frafald. 

 

I Værdigrundlag for Kongensgaard Efterskole fremhæves det bl.a., at  

Vi lægger vægt på, at alle elever skal opleve glæden ved selv at være aktive deltagere 

i en sund livsstil, et positivt fællesskab og faglig læring. 

 Og videre står der, at 

Vi tror på, at mennesker trives og udvikles bedst, når vi møder hinanden med tillid, 

anerkendelse, engagement, livsglæde og respekt for forskellighed. 

 

Formål med det valgte fokusområde er, at styrke elevernes selvstændige og aktive deltagelse i 

skolens undervisning og hverdag gennem en forøget opmærksomhed på de muligheder skolen 

tilbyder forældre til at samarbejde om elevens oplevelse af og erfaringer med at gennemføre et 

efterskoleophold. Samarbejdet med forældre og elever skal være præget af tillid, anerkendelse, 

respekt og engagement. 

 

Som forældresamarbejdet ser ud på nuværende tidspunkt, begynder samarbejdet i forbindelse 

med den første kontakt til Kongensgaard Efterskole i form af en optagelsessamtale, efterhånden 

som familier henvender sig hen over året. 

 

Det formaliserede forældresamarbejde er i skoleåret 2020-21 kalendersat således: 

  

Juni – Introducerende samtale for kommende forældre til nye elever 

August – Velkomstdag 

September – Trivselssamtale i 4. skoleuge + Familiedag sidste lørdag i september 

November – Teaterforestilling 

Januar – Faglige samtaler 

April – Faglærere kontakter forældre, hvis eleven har faglige udfordringer 

Juni – Dimission 

 

Ud over det formaliserede forældresamarbejde, er der løbende kontakt med forældre, dels via 

familielæreren, dels via ledelsen, hvis der er udfordringer i eller omkring eleven. 

 

Evaluering: Forældresamarbejdet, udvikling af dette samarbejde og baggrund for evt. frafald af 

elever vil løbende blive drøftet og evalueret i forbindelse med bestyrelsesmøderne og i forbindelse 

med møder mellem bestyrelse og medarbejdere. Bestyrelsen vil samtidig tilstræbe at være synlig 

for elever, medarbejdere og forældre i forbindelse årets arrangementer og i forbindelse med 

pædagogiske dage. 

 


