
 

 

Selvevaluering 2017  
 

VEJLEDNING – OVERGANG TIL UNGDOMSUDDANNELSE 
 
 
1. Formål. 

• Selvevalueringen skal på Gødvad Efterskole bruges til stadigt at fastholde en praksis, som underbygger/understøtter skolens 
værdigrundlag.  

• Seleevalueringen skal bruges til at sikre udvikling af skolens virke.  
• Selvevalueringen skal leve op til myndighedernes krav og være offentliggjort på skolens hjemmeside. 

 
 

 
2. Fokuspunkt 2017: VEJLEDNING – OVERGANG TIL UNGDOMSUDDANNELSE 
Årets fokuspunkt for selvevaluering er valgt med udgangspunkt i skolens værdiggrundlag: at tage ansvar for eget liv, evnen til 
selvstændig vurdering og stillingtagen til egen fremtid samt at møde dem med tillid og respekt ift. at tage ansvar for sig selv og 
fællesskabet. 
 
 
 
3. Evaluerings model 
For at kunne evaluere på, om eleverne på skolen rent faktisk opnåede nogle af de mål, som er opstillet i indholdsplanens formål 
med vejledningsindsats, er følgende model brugt. 

1. Beskrivelse af det vi gør 
2. Beskrivelser af det vi ser 
3. Beskrivelse af grundlæggende antagelser – det vi tænker 
4. Beskrivelse af den værdi, der ligger bag. 

Arbejdet med denne analyse har ført beskrivelser og evalueringer, som det fremgår af det følgende skema samt i evalueringens 
konklusion 
 
 
 



 

 
4.  Analyse 

 
Hvad 
gør vi 
 

Orientering om vejledning, 
praktik mv. 

1. samtale (elev, forældre, 
kontaktærer) 
 

Vejledningstiltag 
(praktik, information om 
mulighed, messebesøg mv.) 

Netværksmøder 

Det 
gør vi 
 
 

Orienteringen sker på 
morgensamling i 3. uge 

Elever og forældre bliver 
vejledt om 
fremtidsmuligheder. og bliver 
præsenteret for 
uddannelsesmuligheder. 

Elever får muligheder for 
praktik i relevante 
uddannelser og i jobs. 
Elever deltager i 
vejledingsmesserne og 
udvalgte ungdoms-
uddannelser besøger Gødvad 
Efterskole og oplyser om den 
pågældende uddannelse –  

Møde med Inddragelse af 
hele netværket omkring den 
unge:  
UU-vejleder, sagsbehandler, 
kontaktlærer, forældre og 
skolens vejleder. 
Udgangspunktet er den unges 
uddannelsesplan udarbejdet i 
samarbejde med skolens 
vejleder.  

Det 
ser vi 
 
 

Eleverne får information om 
muligheden i at mødes med 
skolens vejleder og tale 
fremtid 

Forældre bliver inddraget i 
processen sammen med 
eleven, og bliver gjort 
opmærksom på, at skolens 
vejleder kan kontaktes og 
inddrages.  

Eleverne får første-
håndsindtryk at f.eks. en 
ungdomsuddannelse eller et 
arbejdsliv. 
 
 

En koordineret planlægning af 
dem unges forløb hen i mod 
optagelse på 
ungdomsuddannelse 

Det 
tænker 
vi 
 
 

Eleven bliver opmærksom på, 
at efterskolen er en del i 
deres uddannelse og skal 
pege hen mod en 
ungdomsuddannelse 

Forældre og elever får viden 
at der findes mange 
forskellige slags uddannelser 
præcist til den målgruppe, 
deres barn tilhører. 

Eleven og forældre får et 
større og oplyst grundlag for 
at træffe et uddannelsesvalg.  

Der skabes et fælles 
forståelse af det fortsatte 
arbejde mod elevens 
ungdomsuddannelse 
(deadlines mv.) 
Disse sikrer mulighed for 
sammenhænge mellem 
Gødvad Efterskole og den 
unges kommende 
ungdomsuddannelse. 

Værdi 
 
 
 

Eleven bliver en aktiv del af 
sin egen fremtid, og får 
mulighed for at tage ansvar 
for egen fremtid.  

Forældre og elever får et 
oplyst grundlag for at træffe 
uddannelsesvalg, på lige fod 
med andre unge. 

Eleven får mulighed for 
selvstændig vurdering og 
stillingtagen til egen fremtid 

Eleven bliver mødt med 
respekt for egne ønsker og får 
mulighed for at ytre egne 
ønsker om uddannelse. 
Herved opnås mulighed for at 
tage ansvar og del i egen 
uddannelse og senere 
arbejdsliv 




