
Blidstrup Efterskole Skoleåret 2018-2019 

RESULTAT AF FORÆLDREEVALUERING 

Spørgsmål 1: Hvordan vurderer I jeres søn/datters faglige udbytte i de boglige fag på 
Blidstrup Efterskole? 

Sæt kryds 
Vores søn/datter har fået meget stort fagligt udbytte af 
opholdet (har rykket sig rigtig meget rent fagligt) 13% 
Vores søn/datter har fået stort fagligt udbytte af opholdet 
(Har rykket sig meget rent fagligt) 20% 
Vores son/clatter har fået et tilfredsstillende fagligt udbytte 
af opholdet (Har rykket sig et stykke rent fagligt) 53% 
Vores søn/datter har fået et mindre fagligt udbytte af 
opholdet (Har stort set ikke rykket sig rent fagligt) 7% 
Vores søn/datter har ikke fået et fagligt udbytte af opholdet 
(Der er ikke sket nogen faglig udvikling i løbet af skoleåret) 7% 

Spørgsmål 2: Hvordan vurderer I jeres søn/datters faglige udbytte af linjefag og valgfag 
på Blidstrup Efterskole? 

Sæt kryds 
Vores søn/datter har fået meget stort fagligt udbytte af 
opholdet 13% 
Vores søn/datter har fået stort fagligt udbytte af opholdet 

27% 
Vores søn/datter har fået et tilfredsstillende fagligt udbytte 
af opholdet. 33% 
Vores søn/datter har fået et mindre fagligt udbytte af 
opholdet 20% 
Vores søn/datter har ikke fået et fagligt udbytte af opholdet 

7% 

Spørgsmål 3: Hvordan har den generelle informationen i løbet af skoleåret til jer 
forældre i form af forældrebreve, indbydelser m.m. været? 

Sæt kryds 
Meget tilfredsstillende 53% 
Tilfredsstillende 40% 
Mindre tilfredsstillende 7% 

Sæt kryds 
Vores søn/datter har fået et meget stort udbytte 
personlighedsmæssigt af opholdet (Der er sket en meget stor 
personlig udvikling) 

53% 

Vores søn/datter har fået et stort udbytte 
personlighedsmæssigt af opholdet (Der er sket en stor 
personlig udvikling) 

33% 

Vores søn/datter har fået et tilfredsstillende udbytte 
personlighedsmæssigt af opholdet (Der er sket en vis 
personlig udvikling) 

0% 

Vores søn/datter har fået et mindre udbytte 
personlighedsmæssigt af opholdet (Vores søn/datter har 
stort set ikke rykket sig rent personligt) 

14% 

Vores søn/datter har ikke fået et udbytte 
personlighedsmæssigt af opholdet (Der er ikke sket en 
personlig udvikling i løbet af skoleåret) 

0% 

Spørgsmål 5: Hvordan har den konkrete informationen omkring jeres søn/datter været i 
løbet af skoleåret (Altså informationen om, hvordan det går rent faglig, hvordan det går 
rent socialt, orientering til jer, hvis der har været problemer med jeres søn/datter og 
hvordan disse er blevet håndteret af kontaktlæreren/faglæreren/vagtlærerne og 
ledelsen) ? 

Sæt kryds 
Informationen om dette har været meget tilfredsstillende (Vi 
har følt os meget godt informeret om, hvordan det gik vores 
søn/datter) 

33% 

Informationen har været tilfredsstillende (Vi har følt os 
tilfredsstillende informeret om, hvordan det gik vores 
søn/datter) 

33% 

Informationen har været mindre tilfredsstillende (Vi har følt 
os mindre tilfredsstillende orienteret om, hvordan det gik 
vores søn/datter) 

20% 

Informationen om dette har været ikke tilfredsstillende (Vi 
har  stet  ikke fået den information, som var nødvendig og 
forventelig om, hvordan det gik vores søn/datter) 

14% 

Spørgsmål 4: Hvordan vurderer I jeres søn/datters udbytte med hensyn til personlig 
udvikling (selvstændighed, evne til samarbejde, tolerance, evne til at omgås andre 
m.m.) af opholdet på Blidstrup Efterskole? 

Spørgsmål 6: Hvordan synes I sammenhængen imellem udbyttet af jeres søn/datters 
ophold og det, opholdet har kostet jer rent økonomisk, har været? 



Sæt kryds 
Opholdet har absolut været pengene værd/Vi synes vi har 
fået rigtig meget for vores investering 53% 

Tilfredsstillende. Der er en tilfredsstillende sammenhæng 
imellem udbyttet og det, opholdet har kostet os. 33% 

Mindre tilfredsstillende. Vi synes kun, at  vii  mindre grad har 
fået udbytte af vores investering. 14% 

Ikke tilfredsstillende. Vi synes slet ikke, vi har fået noget ud 
af vores investering. 0% 

Evalueringen er baseret på 15 forældrebesvarelser. 

Kommentarer til evalueringerne 

• Tak for 2 gode år på Blidstrup. Vi sætter stor pris på jeres grundværdier, og den 
måde i måder mennesker. På trods af stor lærerudskiftning, som har givet 
udfordringer både for lærere og elever, synes vi I har gjort det godt 

• Vi er meget taknemmelige over den vedholdenhed personalet har vist ift at 
inkludere, når der er betydelige udfordringer. 

• Det har været opmuntrende at se udvikling hos den enkelte elev og flokken som 
helhed 

• I personale har bidraget ihærdigt til en god udvikling. En kæmpe tak til jer alle. 
• De allerbedste ønsker for Blidstrup Efterskole, hele personaleflokken og det 

kommende elevhold 
• Synes nogle gange at en lærer har været svingende i sin behandling af de unge 

mennesker. Vedkommende har ikke behandlet eleverne ens 
• Lidt uheldig med de mange sygemeldinger på lærersiden 
• Fagligt rykkede vores søn sig mere på det halve år i 9. klasse. Vi tror han har 

været mere ukoncentreret og slappet mere af i 10. klasse end i 9. klasse 
• Vores søn har generelt været rigtig glad for at gå på  BE,  og har været igennem en 

personlig udvikling 
• Vi er taknemmelige for, at I tog udfordringen op. Det har til tider været en stor 

mundfuld for jer. Vi har forsøgt at være åbne omkring vores  sons  problematikker,  
of  det er vores oplevelse, at I også har kunnet være åbne omkring de 
udfordringer, I har stået med. Det har betydet meget for os, at vi har kunnet 
ringe sammen med jer, og I har fundet tid til  wider,  når det har været 
nødvendig. Vi føler, at samarbejdet har været godt, og I har været lyttende og 
imødekommende. Det har gjort en stor forskel. Idet vores søn har haft et langt og 
svært skoleforløb forud for Blidstrup Efterskole, som har givet os en del erfaringer 
med, hvilke signaler der skal handles på og hvor hurtigt. Vi føler, at vores 
erfaringer er blevet anerkendt og mødt med forståelse. Hvis noget skulle gøres 
om, så er det overleveringerne, når der kom nye voksne på "slottet". Det har 
altid været svært for vores søn at honorere krav/irettesættelser fra voksne, han 
ikke kender, da han nemt føler sig misforstået og "sat i bås". Han har oftest i 
disse tilfælde brugt "kattelemmen" og kontaktet os, hvorefter vores kontakt til 
jer er blevet mødt med forståelse, og en tilspidset situation er blevet håndteret 
på en god måde. Tak til jer alle, der har taget en ekstra tur op ad trappen, når 
der har været brug for det. Vores søn har afsluttet sit skoleforløb med to år på 
Blidstrup, hvor personlige sejre og det at være en del af et fællesskab fylder mest 
i minderne. 

• Tak for et super dejligt år 
• Det hele startede så godt. Rigtig fin materiale til opstart og så gik det "ned af 

bakke". FOR vi tilmeldte sønnen spurgte vi til lejrturen, for det vidste vi ikke 
kunne lade sig gøre for vores søn. 

• Vi valgte jer pga. håndværk, motor og E-sport. Markræs blev lukket lynhurtigt, en 
fællesstraf for en ødelagt markræser-bil. Knivsmedning blev lagt oven i 
engelsktimen. I håndværk blev vores søn flere gang overladt til sig selv, uden 
underviser til stede. 

• Ingen fast erstatning for en sygemeldt kontaktgruppelærer, så meget rodet i 
forhold til en kontaktlærer. 

• Ingen føling med en lærer tager internetforbindelsen, og en anden lærer skælder 
ud over manglende elektronisk aflevering. 

• Ingen fornemmelse af en elev mistrives. At vi som forældre ligefrem skal ringe for 
at gøre jer opmærksom på det. 



• Kort deadline for planer i weekenden med ringe informationer om hvad der 
foregår. 

• Vi får i velkomsttalen besked på at stole på jer. At I tager hånd om vores børn. 
Virkeligheden blev bare at I lod vores søn ligge syg utrolig mange dage. Det blev 
først bedre da vi som forældre hjalp vores son telefonisk. 

• Vores søn kommer som en elev der er stærk i engelsk. Og I laver ham om til en 
elev der får 00 i karakter fordi der ikke er en der støttede ham da han manglede 
oplysninger og hjælp til at aflevere sine ting. 

• Der har været gode tiltag som fx turene til  LAN-party og de hyggelige filmaftener 
• Det har været godt med en blandet flok medarbejdere, så både erfaring og nyt 

initiativ er repræsenteret 
• Jeres samarbejde med EUC i Thisted er helt igennem super. 
• Pas på ikke at sætte forventninger op der ikke bliver indfriet. 
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