
Selvevaluering 2018 
Evalueringen blev gennemført blandt samtlige elever i juni 2018. Alle elever har 
svaret.  

I undersøgelsen bad vi eleverne forholde sig til en række udsagn om undervisningen, 
lærerne, ledelsen, det sociale miljø og meget mere. 

Den enkelte elev havde mulighed for at give ”karakter” ved hvert udsagn: 1 var 
lavest, 3 var en middelværdi, 5 var den højeste. 

Hermed følger et uddrag af undersøgelsen: 

Eleverne var generelt været meget glade for at gå på Stidsholt. De vurderede, at der 
var et trygt og godt miljø og særligt kammeratskabet blev vurderet meget højt (4,6), 
hvilket er en smule højere end året før. 

Underviserne og trænerne var særdeles godt forberedte – her var vurderingen hhv. 
4,1 og 4,4. 

Linjeture/stævner/events blev ligeledes vurderet meget højt (4,1), men de to bedste 
ture har været skoleturene til hhv. Rønbjerg (teambuildingsturen) og Norge 
(skituren). Her var vurderingen hhv. 4,5 og 4,7. 

Eleverne vurderede, at medarbejderne har været meget opmærksomme på 
eleverne – blandt andet blev trænerne vurderet til 4,3. 

Eleverne følte sig også taget alvorligt af ledelsen – og har ikke været i tvivl om, hvor 
man skulle henvende sig, hvis man havde brug for en leder (4,4). 

Undersøgelsen blev i juni suppleret med en række kvalitative interviews – her er et 
par uddrag: 

Peter Riisgaard Nielsen (17/18): 

Jeg har deltaget i mange badmintonscamps og kendte en af trænerne, så derfor 
valgte jeg Stidsholt. Men jeg valgte fodboldlinjen, fordi jeg kan bedst lide at spille 
fodbold. 

Jeg håbede, det blev et hyggeligt år, hvor man fik en masse nye venner. Og det blev 
det i hvert fald. Her er der altid nogen, man kan snakke med, og der er altid noget at 
lave – fx spille fodbold i hallen, pool nede i dagligstuen eller måske bare snakke på 
et værelse. 



Jeg er blevet meget bedre til fodbold. Jeg er bl.a. blevet bedre til at holde fast i 
bolden. Træningerne har været rigtigt fede. Det er både ret seriøst, men der er også 
plads til sjov. Det var fedt, at vi havde nogle gæstetrænere til futsal. 

Det har været nogle mega-fede ture med fodbold – fx turen til København, hvor vi 
var inde at se en landskamp og på Brøndby Stadion. 

De boglige fag har været rigtigt gode. Lærerne har formået ikke bare gøre det til 
slavearbejde, de har lyttet meget til eleverne. 

Rønbjergturen var rigtig fed, fordi der lærer man virkeligt hinanden godt at kende. 
Skituren var også god, det var første gang jeg var på ski. Det var mega-hyggeligt, at 
vi boede 12 sammen i min hytte. Så jeg lærte endnu flere at kende, endnu bedre. 

Det vigtigste for mig har været, at man både er i skole og er social samtidig. Og jeg 
har fået SÅ mange nye venner. 

Jeg kan godt anbefale andre at tage på efterskole. Det er det bedste skoleår, jeg har 
haft nogensinde. 

Jeg har tænkt på noget, der godt kan gøres bedre: Toiletpapiret kradser – ellers kan 
jeg ikke lige komme i tanke om noget. 

 

Henriette Haabegaard Lasborg (17/18):   

Jeg valgte Stidsholt, fordi jeg havde hørt meget godt om skolen. Jeg kendte nogle, 
der foreslog Stidsholt, og da jeg var på rundvisning, så vidste jeg bare, at her skulle 
jeg gå. Der var en masse positiv energi, det virkede som om folk nød hinanden og 
nød stedet. 

Det har været det bedste år i mit liv, det har været fantastisk både fagligt, på linjen 
og socialt. Det har levet op til alle mine forventninger og mere til. 

Lærerne er rigtigt gode til at ”kode” folk, de kender en både fagligt og socialt. De 
ved bedre, hvordan man skal hjælpe, fordi de kende en så godt. På badmintonlinjen 
har vi været alle mulige forskellige steder. Vi har været både i Norge, Vejle og andre 
steder. Det styrker sammenholdet på linjen rigtigt meget. 

Jeg kender ALLE, det er en mega-god størrelse skolen har. Den er stor nok til, at man 
har en masse at vælge imellem, men ikke for stor. Helt ærligt, der er ikke en her på 
skolen, jeg ikke kan med. Jeg tror alle, har fået en masse sociale kompetencer – fx 



når man skal bo tre sammen på et værelse, og lære at respektere hinandens 
forskelligheder. Det har virkeligt styrket mig, jeg er blevet meget mere moden. Fx 
skal man selv sørge for at vaske tøj, rydde op mm – man bliver mere ansvarsfuld. 

Den bedste tur var Rønbjerg-turen i starten af skoleåret. Alle lærte hinanden at 
kende, man var virkeligt rystet sammen bagefter. Det var så mærkeligt, at man på så 
få dage kunne blive så tætte med nogle, man slet ikke kendte. 

Men noget af det bedste har været nogle af helt almindelige ting, som at sidde nede 
i flyderen sammen og se landskamp. Ja, selv rengøringen kan være hyggelig, fordi 
man er sammen om det. 

Hvis jeg skal komme med et forslag til forbedringer, så er det, at man skal have lov 
til at være længere tid oppe i weekenden. 

Jeg vil helt sikkert anbefale skolen til andre, der er så meget at byde på. 

Jeg har fået en masse venner, jeg kommer til at holde kontakten med resten af livet. 


