
Kommentarer fra forældreevalueringen 2017 – 2018 

- Flot gymnastikopvisning (men måske reducere antallet i næste skoleår) 
I er gode til at forkæle os forældre ved diverse arrangementer (mad, gode ord om 
vore børn m.m.) og der er altid en god stemning på skolen. 
Skolens beliggenhed er fantastisk – smukke omgivelser 
Gitte på kontoret er så god til at videregive oplysninger. 

- Vi sendte hende ikke afsted for at opnå større fagligt udbytte – det var ikke det 
primære formål. Det primære formål var personlig udvikling – og det må virkelig 
siges at være lykkedes. Vi er meget taknemmelig over resultatet. Og så er vi nødt til 
at få med, at Gitte på kontoret er helt fantastisk. 

- Angående information: Jeg tænker, at informationen til forældre har været super 
generelt. Jeg har haft lidt udfordring ved at få svar fra Frejas kontaktlærer, et lille OK 
ville være dejligt. Jeg har så i stedet bare brugt kontoret (Som skal have 5 stjerner). 
Jeg har ofte oplevet, at Freja ikke har været informeret (men det tilskriver jeg, at 
hendes hoved har været andre steder. 
Til slut vil jeg takke alle på Blidstrup for et fantastisk år. I er så vidunderlige og gør et 
kæmpe arbejde på alle måder. Jeg kom til jer med en pige, som var usikker på sig 
selv og syntes, at alt og alle var imod hende. Og nu i dag står jeg med en 
vidunderlig glad og selvsikker pige med masser af mod på livet. TAK 

- Vedrørende undervisning til hest har der været for mange gange, at den er blevet 
aflyst. 
Vi synes, der mangler lidt vedligeholdelse ved toilette og bad 
Tak for den store gæstfrihed, der har været i huset, hver gang vi har været på 
Blidstrup. 

- MHT jagtprøve var informationen herom mangelfuld overfor både elever og 
forældre. Kommunikationen herom opleves som ligegyldig både overfor elev og 
forældre fra jagtlærer samt ledelse. En træls måde at sige farvel til Blidstrup på. 
Derudover er der blevet lovet skydetræning på skydebanen. Men disse er af 
ukendte årsager altid blevet aflyst.’ 
Stort fagligt og socialt udbytte ved pedelhjælp + valgfag. 
Vi fik aldrig opkald fra kontaktlæreren i begyndelsen af skoleåret som forventet. 
God vind fremover til BE 

- Opdatering løbende af kalenderen på hjemmesiden 

- Mangel på forældresamtale om, hvordan det går fagligt. Der har ikke været samtale 
med dansklærer, da Helle ikke var til stede. 
Ang. valgfag: der mangler ridetimer, da Lykke var syg. Keld har været god til at tage 
sig af hestepigerne og hestene. God til at rette på dem på en god måde. 



- Det har været dejligt med Alla som kontaktlærer for Sanne. Alla har haft en enorm 
tålmodighed og kæmpet for at nå ind til Sanne. Det føler vi er lykkedes – tak for det. 
At sende Sanne i praktik en formiddag om ugen har haft stor betydning for Sanne 
og givet hende nye kræfter og lyst til dagligdagen. 
Så tak til Alla og resten af skolen for det år, der er gået. 

- Hvis det også i fremtiden er planen, at skolen skal være med i elevfesterne, så 
synes vi, det er en dårlig ide at lade ”gamle elever” stå med ansvaret for salg af øl 
m.m. Det kan de ikke styre, og det er synd, at det er dem, der bliver sorteper, når 
pengene ikke passer. Lad forældrene stå for den afdeling.  
Tak for et rigtigt dejligt år. Vi ville gerne sende flere børn over til jer, men der er ikke 
flere at tage af. 

- Der er stor forskel på før og efter jul. Vi håber og tror på, at alles erfaringer – både 
jeres, Johans og vore kommer til at gøre en forskel i det kommende skoleår. 

- Tusind tak for alt det, I har givet vores datter Michelle Bach Hove 

- Tusind tak for et fantastisk år. Det har givet nogle helt fantastiske venskaber for 
vores søn. Han har mødt nogle med de samme interesser. Tak for jeres skønne 
måde at være på. Vi vil helt klart anbefale skolen til andre. 

- Til trods for en lidt bøvlet start på skoleåret, mener vores søn, at andet år på BE har 
givet mest. Vi har dog tit været lidt usikre på, om han rent faktisk har været en del af 
fællesskabet, eller om han bare har kørt sit eget løb med praktisk arbejde. 
Vi var noget overrasket over, at skolevejlederen (Alla) ikke tidligere havde besøgt 
Morsø Landbrugsskole. Måske BE med fordel kunne tilbyde ”grøn” brobygning til 
såvel håndværkerlinje og hestelinje.’ 
Hele processen omkring optagelse.dk og uddannelsesparathed var noget af en 
udfordring, når eleven ikke lige passer helt til systemet. En eller to samtaler frem for 
utallige telefonsamtaler ville have været at foretrække. 
Ville gerne have haft lidt konkret information om de tildelte støttetimer, og hvordan 
det foregik i hverdagen. Om ikke andet for bedre at kunne forstå, hvad vores søn 
gav af negative eller positive informationer herom. 
Vi har altid været tryg ved at aflevere vores søn på skolen og har generelt oplevet, 
at han har været meget glad for sine to skoleår. 
Til slut vil vi gerne sige tak for to gode år på Blidstrup Efterskole, som vi gerne 
anbefaler til andre. Anita Melgaard Pedersen og Niels Stilling. 

- Personlighedsmæssigt har det været godt med to år. Personligt har hun rykket sig 
tilfredsstillende. Hendes selvværd er forbedret, dog stadig noget sort-hvid på nogle 
punkter. Dog arbejder hun på at være positiv – det er dejligt 
Hun er blevet mere moden – fået mere humoristisk sans. Vi ser, at hun har arbejdet 
med hendes opgaver til eksamen m.m. Vi har hørt hende, og det har lydt som om 
hun havde styr på det. Dog knækker hun sammen/græder, når det gælder til 
eksamen.  



Vi håber, at de veninder, hun har fået, er nogle hun holder kontakt til i fremtiden.  
Vi takker for 2 fantastiske år, hvor der har været op og nedture. Der har været 
mange minder, som tages med. Tak for alt 

    

   


