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Forord 
Hver andet år skal vi jf. undervisningsministeriet gennemføre en selvevaluering med udgangspunkt i efterskolens 

værdigrundlag. Det er en spændende mulighed for at bede eleverne forholde sig til det vi gerne vil og om vi som 

skole lever op til det. 

Konklusion 
Vi er meget glade for undersøgelsens resultat. 105 ud af skolens 108 elever har svaret, desværre har det ikke været 

muligt at få alle 108 til at besvare undersøgelsen.  

Vi er glade for at eleverne er meget glade for at gå på skolen, de anser den som tryg, rar og præget af tillid. Det er 

lidt overraskende og ærgerligt at vi ikke i så høj grad har levet op til at være rollemodeller som vi gerne vil. 

Kritikpunkterne er primært rettet mod lærernes punktlighed. Dette er noget vi vil sætte fokus på i fremtiden. 

Herunder ses en grafisk repræsentation af elevernes beskrivelse af skoleåret med et ord. Jo større ord, jo flere svar. 

 



Spørgsmål 1: Hvad synes du om vores meget anderledes skoleskema 

Hvad synes du om vores skema hvor man kun har to fag hver dag? 

Svarmuligheder meget godt godt dårligt meget dårligt 

  87 16 2 0 

Uddybende svar til spørgsmål 1 
Skemaet er meget godt som den er nu fordi, vi det giver os tid til at fordybe os i et emne. 

Det er rart at man har en uge til kun to fag, hvis man nu har problemer i et fag så er det rart at have tid til at lære 

det.  

Det er godt fordi, man virkelig kan nå at fordybe sig i et emne 

Man går mere i dybden med fagene i og med man ikke glemmer noget fra gang til gang. Der er maksimalt kun lektier 

til to fag om ugen. 

Det fungerer super. Det er meget lettere at fordybe sig i et emne, når man har det hver dag. Så glemmer man heller 

ikke hvad man lavede sidste gang. 

Det er fint, men det føles som om man ikke får nok fag 

Det er godt. Det er dog svært at begrunde svarerne yderligere, som det kræves.  

Jeg syntes det er godt da man kun skal koncentrerer om to fag i løbet af en uge og man kommer i dybten med det 

man arbejder med.  

Det giver en tid til at sætte sig ordenligt ind i et fag/emne inden man rykker videre til næste. Det er langt mere 

overskueligt. 

Kort og kontant 

Var faktisk nervøs for det før jeg startede, men synes virkelig det fungerer godt! 

Det er meget nemmere at finde ud af, og man skal ikke tænke på alle de andre fag 

Det holder hjernen igang, man bliver ikke for tung i hovedet, som man bliver i folkeskolen. 

Fordi man kan ordentligt fordybe sig og det er er meget overskueligt med lektierne 

Det er godt fordi man ikke når at køre sur i nogen af sine fag, og er man svag i et fag, har man tid til at forddybe sig. 

Jeg synes det er godt fordi man kan gå mere i dybden med fagene 

Jej kan utrolig godt lide den måde skemaet er bygget op på. Jeg føler at man når at få meget mere ud af de timer 

man har og det er meget lettere at fordybe sig i et emne, når man ved at man skal have faget allerede næste dag og 

ikke en hel uge efter. 

Det godt fordi vi kun koncentrere os om de to enkelte fag istedet for alle fag på en gang  

Fordi vi kun har to fag om ugen, så har det hjulpet mig med at fordybe mig ekstra i disse fag og samtidig kunne forstå 

mere indenfor faget, da vi jo havde det hver dag. 

Det er godt da man kan dykke mere ned i emnet og udfolde sig på en helt anden måde i timerne 

Det er fint 



Der er ikke så meget at tænke på i hverdagen, og det giver plads til fordybelse i de 2 fag du nu har i ugen.. Pisse godt  

Der er fedt kun at have undervisning om formiddagen, for hvem gider lange dage? 

Jeg føler, at man får lov til at fordybe sig mere i hvert enkelt fag. Jeg kunne faktisk næsten bedre lide de sidste uger, 

hvor vi kun havde 1 fag om ugen.  

Man lære uden man ligger mærke til det 

Det hjælper eleverne med at sætte sig helt ind i faget den gældene uge og du kan arbejde meget mere med det 

enkelte emne man nu har gang i, hvilket automatisk gør, man lærer mere.  

Du får Lov til at fordybe dig meget mere i det emne faget omhandler. Det har hjulpet mig meget til at forstå nogle 

forskellige emner. Desuden er det mere overskueligt  

Man kan lettere gå i dybden med et fag 

"Det er rigtig godt, da man kan nå og uddybe sig meget mere i et emne i f.eks. Dansk, når man har det hver dag i en 

uge, det kan man ikke på samme måde i gymnasiet eller folkeskolen, når man måske kun har 4 dansktimer om ugen. 

Man kan også meget hurtigt glemme hvad man kørte i forrige time hvis man ikke havde faget dagen efter." 

Jeg synes det er rigtigt godt! Specielt fordi man derfor ikke har mange lektier til at hænge over hovedet og tid til at 

fordybe sig.  

Har fundet ud af at det er nemmere at lære mere indenfor hvert enkelte fag, da vi har faget hele ugen og derfor har 

større mulighed for fordybelse indenfor de forskellige områder. 

Man glemmer hvad man har lært,  og det er rodet med lektierne.  

"Syntes det fungere super godt -så kan man bedre fokusere på de to og det giver lidt ro, at der ikke er mange fag 

hver dag. 

-der sker jo så mange andre ting hele tiden" 

Det er godt fordi at man fokusere på de to dag af gangen per uge. Så der er mere tid til at gå i dybden med dem. Det 

kan nemlig være uoverskueligt med flere fag og mange forskellige lektier. 

det er godt fordi man kan arbejde et emne igennem 

Rart at kunne fokusere på 2 fag af gangen 

Man har korte skoledage, men alligevel får man lært en masse, fordi man har bygget det op på den måde at man har 

det samme i en hel uge. 

Kan godt lide man har længere tid til tingene 

Jeg har været meget tilfreds med skemaet, da det har betydet at man kun har skulle fokusere på to fag. Det har gjort 

det betydeligt nemmere at organisere lektier. 

fordi der ikke er så meget stress på 

Jeg synes hurtigere man lærer noget i fx matematik når man hver dag har det. Så kan man få en pause og får derfor 

ikke tid til at blive matematiktræt. 

Jeg synes virkelig 100 gange nemmere for så skal man ikke tænke på lektierne i de andre fag. 



"Det passer fantastisk til mig, da jeg hurtigt kommer til at kede mig i den normale folkskole, hvor man har 6 

forskellige fag om dagen. 

Godt: Fordi man ikke kommer til at kede sig, og fordi man kan nå langt i løbet af en uge, og virkelig gå i dybde med 

faget. 

Kan ikke finde det dårlige i det." 

I starten var jeg lidt skeptisk, men jeg synes at det fungerer godt. Det giver mulighed for at arbejde i dybden med de 

forskellige fag/emner. Nogle gange synes jeg dog at det godt kunne være lidt langtrukkent. 

det gode er at det giver en tid til at fokusere på det fag man har og dermed bliver man ikke på nogen måde stresset 

eller presset på nogen måde af hensyn til afleveringer 

Da det let at svare men da jeg er ordblind er det lidt irreterende at forklare al ting 

man arbejder de timer, og det bliver aldrig for meget 

Jeg synes det er vildt godt, da man dermed får mere tid til at grave sig ned i hvert enkelt fag.  

Fordi man får lov til kun at koncentrere sig om 2 fag om ugen. Dvs. At jeg når at lære mere 

Man kan fordybe sig i et emne 

Det at man kun har to fag og at blokkene er sp lange som de er, gør at man kan nå mere i timerne. Det gør også at 

man kan nå at gennemgå et emne inde for de forskellige fag på en uge, hvilket er rart.  

Tid til fordybning. 

Man fordyber sig mere i fagene og man når ikke at glemme det man har snakket om, for man ved at man har faget 

igen næste dag! 

Det har givet mig plads til at fordybe mig mere i det emner jeg godt kan, og så få mere hjælp til det jeg har svært ved 

- så det har været godt 

"Fordi at man... 

1) Ikke skal have skoleting med til mange fag hver dag 

2) Der er meget overblik over hvad man skal nå, især mht lektier 

3) Det er rart at kunne koncentrere sig om to fag" 

Man kan sætte sig meget bedre ind i de forskellige fag, og det er nemmere at holde overblikket over fagene.  

Det er overskueligt og man når at sætte sig ind i de forskellige fag meget nemmere 

Man kan koncentrere sig om de to dag man nu har i stedet for lektier i 6 forskellige fag 

Jeg har været sindssygt glad for skolens skema, da det for mig har givet mig meget mere ro i det enkelte fag. Jeg har 

ikke skullet koncentrere mig om 5 forskellige fag, og dermed lektier på én uge. Dét at fokus har ligget på to fag, har 

gjort det faglige meget mere overskueligt på NÅE, og generelt i løbet af hverdagen. 

Jeg kan godt lide, at man ikke skal tænke på flere fag af gangen, og derfor kan gå i dybden med de enkelte fag. 

Det giver ro og mindre stress, kun at have to fag 

Det var godt. 



SÅ FEDT! Det har været virkelig godt bare at skulle fokusere på 2 fag, og kunne skabe større projekter fordi man 

havde længere tid. 

Fordi man for mulighed for at fokusere på de fag, i stedet for at have alle mulige fag at skulle tænke på. Derudover er 

det rart ikke at have så mange lektier igen, da man gerne vil være meget social på en efterskole 

Jeg synes det er godt at der kun er er to fag hver dag fordi så koncentrerer man sig mere om de fag 

Det er rart at man kan få lov til at fordybe sig i emnet og blive helt færdig med emnet på kortere tid end hvis man 

kun havde en time af gangen. 

det gør ens ugeplan nemmere at planlægge. 

"Man kommer meget mere i dybden med hvert eneste fag. 

Kunne dog godt have haft mere f-fag til 9.-klasserne." 

Jeg syntes det er et godt skema, en god ide, da det gør at man skal forberede sig i kortere tid end hvis man skulle 

forberede sig til fem fag. Det giver en muligheden for at være mere social 

Det gør det mere overskueligt  

Det er rart at man kan nå at arbejde et emne ordentligt igennem og man kun skal forholde sig til to emner i løbet af 

ugen, hvor i mod at man i folkeskolen skal holde styr på utrolig mange fag på samme tid og lektier til alle de fag. 

Der er mere mulighed for at udarbejde en længere proces til det tilsvarende emne.  

Fordi at man kan ikke rigtig nå at sætte sig særlig godt ind i tingene, hvis det foregår på den måde det gør alle andre 

steder, men her derimod kan man virkelig nå at forstå en masse før man skifter fag. 

Godt, så man kan fordøje det man lærer   

Skemaet er utrolig godt, da det tillader at du kan fordybe dig i dine fag. Det eneste negative er, at der kan gå meget 

lang tid i mellem de forskellige fag - og f.eks. hvis du har tysk hver tredje uge, kan de være svært at huske hvad man 

har lært.  

Det fungerer helt fint!  

Det giver lidt mere ro i sindet. 

Man kan fokusere 100% på et fag ad gangen.  

Man kommer i dybden med fagene 

Synes det er rart at kunne fokuserer på kun to fag om ugen. 

Det er nemt 

Man har ikke så mange lektier for 

Synes det er godt man kun skal koncentrerer sig om 2 fag på en uge istedet for alle 

Jeg synes det er langt mere overskueligt og nemmere at huske, det er også langt mindre stressende, og jeg husker 

bedre hvad vi lavede i sidste time, end hvis der havde været tre dage imellem fagene.  

Man får en god forståelse af de forskellige timer 

Det er godt fordi man har mere overblik over dagen og sine ting. 



Man kan fordybe sig i to enkelte fag og have bedre tid til at lave lektier end hvis man derimod har fem-seks 

forskellige fag hver uge. Jeg kan bedst lide dette system.  

Det er godt, da man har mere tid til at lave noget i timen. Det er rigtig godt, fortsæt med det 

Jeg synes det er godt, for så har man tid til at være mere social med linje fag og aften 

Jeg synes det er rigtig godt. Har været helt vild med det, og det fungere rigtig godt! Bliv endelig ved med det. Det er 

anderledes, det er godt  

Det er let at huske hvilket fag man skal til, man skal ikke bære alle sine bøger rundt på én gang. Man kan forberede 

sig på to slags undervisning i starten af ugen, og behøver ikke at skifte retning hele tiden. 

godt godt  

Fordi man får lov til fordybe sig i de forskellige fag uden at blive træt af dem 

Jeg har følt jeg har lært meget mere. 

"Det har været rigtig godt for mig, da jeg er typen som elsker at koncentrer mig om få fag af gangen. 

Men jeg ved at det måske har været lidt forvirrende for andre. 

Men jeg valgte fantisk også efterskolen på baggrund af hvordan skemaet er." 

Det gør virkelig en dags overskuelig, og man kan fokusere meget på få ting af gangen. 

Jeres skema er godt fordi så kan man uddybe sig i faget og ikke behøve at fise rundt til alle mulige klasser time efter 

time 

Det er bare godt. Punktum.  

Det passer ikke sammen med køkken vagterne, man mister en held uges skole. 

Det er mega godt! det er eddermalme fedt. det betyder at man ikke skal gå rundt over det hele, man skal ikke have 

styr på så meget, og man skal ikke have så meget med i tasken 

Fordi så kan man gå i dybden med et fag på en bedre måde 

Man kan fokusere ordentligt. 

Det nemt at holde styr på. Både i hovedet, lektier og bøger. 

 
 

 

 

 

 



Spørgsmål 2: Er du glad for skolen og måden vi gerne vil være på? 
I skolens værdigrundlag (den måde som vi gerne vil have skolen er på) står der blandt andet:  ”Vi ønsker at skabe en 
hverdag, hvor glæden kan blomstre og hvor der er plads til tosserier."  Når du tænker tilbage på dit skoleår på Nørre 
Åby Efterskole, hvor enig er du i at vi har gjort det? 

Svarmuligheder meget enig enig uenig meget uenig 

  72 29 4 0 

Uddybende svar til spørgsmål 2 
Det har været vildt fedt at gå her. Der bliver i hvert fald skabt en god og stabil hverdag, men med plads til fjolleri og 

oplevelser 

Tosserier er der rigeligt af, på en efterskole. Det er perfekt 

Man kan altid fjolle med lærerne og lave seriøse ting med dem  

Det har været op til hver enkelt elev. 

Kunne godt have ønsket at der var plads til lidt flere tosserier, uden man fik en skider 

I har gjort det meget godt, med massere af aktiviteter  

Man kan være sig selv, moden og umoden samtidig. Der er virkelig plads til at være sig selv... 

Det har der bestemt været, men lidt for mange regler 

Synes vi har mange pauser til bare at hygge os og snakke med hinanden 

Hverdagen på skolen er helt fantastisk! Men føler meget hurtigt at det er sit andet hjem! 

"Jeg er meget enig da der både er plads til lidt tosserier i timerne og en masse i fritiden. 

Glæden blomstre på NÅE når du kan se, at du klare dig bedre i et fag man ikke er så god til. Jeg har hørt fra mange at 

de har gjort forbedringer og man ser på deres smil og glade øjne, hvor tilfredse og stolte de er over sig selv. Denne 

glæde er lærerne med til at skabe. Glæden ved er finde venner og soulmates blomstre i den grad også." 

Jeg synes helt bestemt at vi har det hammer sjovt på skolen, og på sammen tid kan vi sidde og fjolle rundt og være 

skøre 

Der har været plads til at være den man er. Der har været plads til fjol og ballade. 

Der er plads til det hele på NÅE! 

Alle lærene har lagt en stor indsats i vi alle skulle have det godt på skolen, og hjulpet os når der har været problemer. 

Så derfor en stor støtte, og derfor opfyldt værdigrundlag.  

Der har været plads til at man kunne være sig selv, og der har været plads til at lave nogle underlige og sjove ting - 

som selv lærerne har været med til. Og det at skolen har en dedikeret dag til Olsen Banden pga. forstanderens og 

idrætslærerens kærlighed til det, beviser også bare det. 

Jeg synes ingen af hverdagene på NÅE har mindet om hinanden, hvilket jeg har elsket. 

Jeg synes at der er plads til at man kan have det sjovt, både hvad man selv finder på, men absolut også noget 

lærerne sætter op til også. 

"Der er altid plads til at man kan lolle rundt på skolen, om det så er I fritiden, på tur, med lærer eller elever.  

Der er ikke en dag som er den samme" 



Jeg føler at man har kunne være helt tryg til at kunne være 100 procent sig selv 

Det er jeg da vi ikke har så mange regler som andre steder. Så det gør at vi har mere frihed, og det kan jeg godt lide. 

Der er altid tid til tosserier da vi tager det stille og roligt på skolen. 

der er plads til alle og lige meget hvad man laver søver lærerende for at alle kan være med og ingen føler sig uden 

for :) 

Fint 

Jeg mener helt bestemt, at der har været plads til alle mulige slags forskelligheder og "tosserier". Jeg syntes dog, at 

der nogle gange blive lukket lidt for hurtigt ned for sjoven.  

.Jeg er meget enig i det værdigrundlag, da jeg helt bestemt syntes at året har bestået af en masse sjov, og dermed 

også sagt plads til alle slags typer, forskellige mennesker. Forskelligheden har helt sikkert været med til at skabe 

endnu flere tosserier, og jeg synes aldrig at hverdagen på NÅE har været kedelig.  

Jeg har kun haft gode dage her på Nørre Åby efterskole. 

Der er selvfølgelig plads til hygge, men under undervisningerne er der ogs en vis seriøsitet, som skal opretholdes 

Har grint mere på Nåe end der hjemme  

Ja, der er god plads til tosseriers. Også lærerne er tossede. 

Jeg synes helt klart der er plads til at værre tosset her på NÅE. Man kan både være tosset sammen med sine 

veninder, men kan i hvert fald også være tosset sammen med lærerne.  

Ja. I hverdagen på NÅE er der bestemt plads til at grine, være anderledes og lave tossede ting. 

Syntes måske der er lidt for stramme regler men eller syntes jeg ikke der er noget at klage over. 

Der er plads til at man kan være sig selv 

Lærerne på skolen vil istedet for kun at lære os ting gerne være vores venner hvilket de gør ved at være tossede 

hvilket er en god ting 

Lærene er tosset, og det hjælper eleverne med kunne åbne op for sig selv og vise hvem man er ligeså tosset man vil. 

Man har rigt mulighed for at gøre, hvad man vil (Krea, Carl Nielsen, Salen, fodbold-baner) og lærerne kommer med 

forslag. 

Jeg synes at skolen har sat nogle forståelige grænser og at lærerne har suppleret godt. Det at lærerne har været 

super friske og virkelig har gjort et stykke arbejde for at lære os at kende, har været super fedt. 

Jeg er meget enig. Det har været rigtig rart at være her.  

NÅE er alt hvad der blevet lovet, men også meget mere. Det er plads til stille aftner og kakao - og det er plads til en 

omgang battle ved midnat. NÅE er både et sted hvor glæden kan blomstre, men også et sted hvor stilheden bliver 

tillært som en positiv ting.  

Jeg synes at lærestaben har gjort et fortrinligt arbejde, med hensyn til at lave arrangementer med et humoristisk 

indgangsvinkel. 

"Et eksempel som skete idag; En elev spørger sødt, om han må tage nogle billeder på sin mobil, fordi han skal ud og 

rejse i Canada og vise dem hvad en efterskole er. Svaret var at han skulle spørge en anden lære. 



Her har jeg meget svært ved at se hvad der holder jer tilbage, og når jeg siger ""jer"" mener jeg hele læreholdet. Jeg 

synes i har for svært ved at tage ansvar for sådan nogle hændelser. Tit bliver bolden kastet videre til en kollega. " 

Selv lærerne laver sjov hver dag, og man får aldrig at vide man ikke må løbe på gangene osv.. Alle er glade.  

Føler at der har været god plads til at kunne gøre noget skøre og anderledes ting, uanset hvad de var, både fra lærer 

og elevers side. 

Jeg synes, at reglerne/principperne på skolen alt for ofte kan tages ALT for seriøst, hvilket betyder, at man netop 

IKKE føler, der er plads til enormt meget "pjatteri", fordi man hele tiden bliver nødt til at være forpasselig med en sur 

vagt. 

Der er selvfølgelig regler som i nogle situationer kan virke unødvendige, men i det store billede er det med til at gøre 

stedet trygt og ordenligt 

Der er masser af tid til spas pg ballade efter mot og tif. 

Jeg synes der er masser af plads til tosserier. Alt kan ske på Nørre Åby Efterskole, og det er det der er det fede ved 

den! 

der har været et sort udvalg af sære oplevelser og skøre mennesker. 

jeg synes i har gjort det godt, men folk har alligevel haft lidt svært ved det, af den grund at andre synes det er for 

meget 

Det gør ikke noget hvis man er tosset, det gør faktisk bare det hele lidt sjovere.  

man kan være sig selv  

Jeg synes at skolen er god til at give plads til tosserier og kreativitet, man kan være sig selv 

Skolen er en meget åben skole og der er plads til alle, det tror jeg har været med til at føre os sammen  

Jeg er tildels uenig, men sådan en knap findes der ikke. Jeg synes det er rigtig træls, at man bliver behandlet efte 

hvor godt lærerne kan lide en. Trist hvis man ikke kom så godt for start, så er det virkelig et lang år...  

Det er mest eleverne der skaber glæden for hinanden, men det i at lærene er med i fællesskabet, betyder at de også 

er med at få hverdagen til at blomstre. 

Skolen laver mange forskellige og underlige arrangementer, som er rigtig sjove, og en stor glæde for os elever   

I var gode til at ryste os sammen i starten af året, hvilket har givet et fantastisk fælleskab. 

"Jeg synes at der har været rig mulighed for at udfolde sig på alle tænkelige måde og skolen har ofte været tilbøjelige 

for at bryde reglerne en smule;) 

Skolen har især været rigtig god til at være kreative i vores aktiviteter gennem året!" 

Der er både plads til at være seriøs, når der er behov får det, og man kan pjatte :) 

Jeg synes der har været en del plads til at fjolle. 

Synes at det er fedt at man kan lave nogle dage som samfundsemnedag osv 

"Der bliver taget godt hånd om det hvis nogen er kede af det eller utilfreds med noget (bl.a. ved at fortælle hele 

skolen om en uønsket adfærd) 



Lærer/elev-forholdet er afslappet uden at det forstyrer undervisningen, hvilket gør at man kan have det sjovt uden 

at blive useriøse." 

Hverdagen blomstre helt klart med alle de tosser vi har på skolen i år 

På Nørre Åby efterskole, er der utroligt meget frihed og plads til at være sig selv hvilket resulterer i glade og 

udadvendte mennesker.  

Tosseri gør en glad, og det er der utroligt meget af på NÅE 

Jeg føler virkelig at på denne skole har jeg kunnet være mig selv og der har været plads til alle lige meget hvem du er. 

En anden ting er også at vi har kunne opfører os lige så tosset vi vil og det gør mig rigtig glad 

Der er plads til tosserier og glæde  

Jeg synes i gør det godt  

Selvom man måske har en dårlig dag, er den aldrig helt dårlig, for der er altid 100 ting der kan få en til at smile  

Jeg føler at jeg har fået en masse gode oplevelser her på Nåe, mødt en masse nye mennesker og der har været plads 

til det seriøse og det useriøse.  

Jeg synes helt klart også at glæden kan blomstre på NÅE - ikke altid helt så meget som man gerne vil have den til  

Enig. 

Nåe er et sted, hvor der er plads til alle. De er gode til at sætte pris på alles individuelle og personlige mening, hvilket 

gør at man føler sig enormt velkommen. 

der er plads til tosserier over det hele - i klassetimetne arbejder vi seriøst, men lærerne fjoller også en gang i mellem 

- det er super dejligt 

"Glæden kan blomstre, helt sikkert.  

Men det jeg er uenig i, er det med tosserierne. Jeg synes der er for stor tilbøjelighed til, at en regel er en regel, et 

princip er princip, og sådan er det. PUNKTUM.  

Det forhindrer så en gang i mellem ""tosserierne""." 

Der er plads til ALLE på NÅE.  

Der er plads til at være sig selv. Man kan også lave sjov med lærerne  

Man kommer altid på en eller anden måde i godt humør igen når man er her. 

På NÅE er der plads til alle, og på grund af det, er der glæde og tosserier overalt! Der er næsten aldrig en kedelig dag 

på NÅE! 

 

Der er plads til at man kan komme grinende ned af gangene og lærerne er altid med på spas og løjer, hvilket gør det 

rart og sjovere for eleverne at gå her. 

Man kan både lave sjov med vennerne og ikke mindst lærerne.  

Ja, man får lov til at være sig selv  



Jeg syntes der har været enormt meget glæde og positiv energi, men i slår meget hårdt ned hvis man ikke følger 

reglerne til punkt og prikke, så det har været lidt begrænset med tosserier 

Der været en masse glæde på skolen men ikke så meget plads til tosserier  

Der har været plads til alle, og alle har haft kunne snakke med hinanden og bare været sig selv. 

Jeg er meget enig, fordi at jeg føler at jeg kan være mig selv sammen med de andre elever, som den tossede person 

jeg kan være... og det gør mig glad. 

Jeg synes at skolen og lærerne er gode til at bakke op om kreative forslag, og hjælper gerne til, dog er visse ideer for 

komplicerede at udføre.. 

"Det har været helt utroligt at få denne oplevelse, man har tydeligt kunne mærke at, der har været frihed til at være 

unge mennesker. Der har både været plads til at blomstre og udfolde sig både personligt, men der har også været 

plads til udfolde sig socialt.  

På skolen møder man ikke andet end en masse smilende unge mennesker." 

Det kunne godt være bedre 

Det synes jeg bestemt der er, men der er også mange ting man ikke må.  

Enig 

Det har været super fedt at gå her, både elever og lærere er gode til at få alle til at have det godt på NÅE.  

Der er lavet arrangementer i året løb, som giver mulighed for, at være social. Her med har vi også en til dels stor 

fritid, hvor vi kan rende rundt.  

Det er blevet godt forfulgt i år. 

Jeg synes nåe er et sted hvor alle typer mennesker er, og ikke alle synes at tosserier er det samme. Derfor er det 

perfekt, for her kan alle finde nogen som synes det samme som en selv :) 

Lærerne går meget op i at der skal være plads til alle og i og med at der er plads til alle. Så er der plads til at være sig 

selv.  

Der er plads til bare at fjolle rundt og have det sjovt dagen lang. Selv i timerne, da lærende er sjove.  

Jeg behøver ikke uddybe mit svar, da jeg synes skolen har gjort det super godt. 

Vi har haft mulighederne og I har givet os lov til at opføre os tosset og lave skøre projekter som vi nærmest havde 

lyst til. 

 

 

 

 

 



Spørgsmål 3: Har vi levet op til vores ansvar som rollemodeller? 
I værdigrundlaget står der også:  ”Skolens medarbejdere skal i det daglige påtage sig at være rollemodeller i såvel 
det store som det små, så troværdighed i tale og handling går hånd i hånd…”  Det vil sige at vi som voksne skal være 
rollemodeller for eleverne, så det vi siger er også det vi gør.  Når du tænker tilbage på dit skoleår på Nørre Åby 
Efterskole, hvor enig er du i at vi har gjort det? 

Svarmuligheder meget enig enig uenig meget uenig 

  33 59 10 3 

 

Uddybende svar til spørgsmål 3 
De fleste i hvert fald 

De fleste er rollemodeller, men der er én person, som jeg ikke ser som nogle form for rollemodel overhovedet. 

Ja det synes jeg de er  

Alle lærerne har været fine rollemodeller 

yes yes 

Det gør i meget godt 

Lærerne "lever" og man lærer dem at kende bag deres lærerrolle.. Man bliver nærmest venner. 

Det er fint 

Flinke lærere 

Lærerne er altid så livlige på skolen, og det smitter af på os elever synes jeg! 

Jeg har ikke oplevet problemer med hensyn til dette, jeg er tilfreds. 

De gør stort set altid det som der er blevet sagt 

Lærene er som en del af elevholdet. Forskellen er bare, at man ved man altid kan snakke med lærene. 

fint nok 

Lærerne har været gode forbilleder, med godt humør og ja-hatten på 

Det har lærene været, de har klaret opgaven.   

Synes generelt at lærerne gør det de siger.  

I har opfyldt det. 

Jeg synes absolut at alle lærerne er nogle gode rollemodeller for os elever. Det de siger og aftaler bliver altid holdt. 

Jeg synes i klare denne opgave veldig fint. 

Fint 

Vores lærer har Været nogle meget store rollemodeller. Jeg respektere lærerne og ser mange af dem som venner. 

Lærenede er meget sig selv og man føler at de er her for eleverende og det ikke kun er et arbejdte og det er rart :) 

Jeg syntes ikke rigtig at i har styr på jeres aftaler 



Jeg syntes til tider, at der har været lidt vej fra tale til handling. der har været et par tilfælde hvor, at 2 lærere har 

holdt sig til 2 forskellige regelsæt. Der bliver sagt at reglerne er som de er, men nogle gange bliver det ikke helt 

håndhævet, hvor imod det andre gange gør. 

Jeg ville egentlig have svaret "ingen af delene", hvis det var muligt - dermed mener jeg, at nogle af lærerne har virket 

som rollemodeller for mig. Men det er "kun" et par stykker. Jeg er heller ikke en type der "udnytter" de voksnes 

hjælp, så på den måde har jeg ikke haft at gøre med medarbejderne i helt samme grad som andre. Men jeg har uden 

tvivl været glad for lærerne på NÅE. 

Ved ikke om de alle helt har været rollemodeller, men jeg har været glad for lærerne.  

Der er mange eksempler med lærere, som ikke kender til diverese regler, så de mener ikke de samme ting, om 

forskellige regler 

er ikke helt enig der, da der er nogen ting der er så irrelevante som de kan blive�� 

Lærerne opfører sig som rollemodeller 

Jeg synes lærerne er gode rollemodeller. Selvom de har fri fra arbejdet, ser man dem ikke fulde eller med en cigaret 

nede byen.  

Jeg synes de fleste af lærerne er rigtig gode rollemodeller.  

Syntes det er godt at i som lærer er der for os elever (næsten som forældre) 

Helt enig, da jeg ser op til mange af lærerne 

lærerne kan godt lide sjov og ballade men er også seriøse når det behøves 

Jeg syntes ikke altid lærene har håndteret nogle situationer lige godt i forhold til det er en efterskole vi går på.  

De håndhæver mange af reglerne. 

DET er i hvert fald noget som lærerne på NÅE har formået. Nogen gange måske for meget. Der er godt nok ingen 

lærer som bryder reglerne her 

Ja, jeg synes, at lærerne er gode rollemodeller.  

Der er altid plads til forbedring - men ikke noget jeg vil sætte en finger på.  

"Som skolen siger ""ligestilling mellem lærer og elever""  

Kan jeg ikke rigtig finde i hverdagene her på Nåe" 

Jeg føler ikke at nogen af lærerne har fungeret som rollemodeller for mig. 

"Sætter mit kryds ved ""enig"" fordi jeg selvfølgelig ved at det i siger, også er det i gør. 

Det er noget i skal opfylde uanset hvad, det skal ikke være noget vi skal melde os uenige, eller enige på. 

Lærerne holder hvad de lover. Og hvis planen uheldigvis ændres, så finder de en ligeså god plan som den anden.  

Når noget er blevet af lærerne har de også været gode til selv at gøre tingene og være opmærksomme på dem 

"Jeg føler ikke jeg er blevet inspireret, så at sige, af nogle lærere, udover et par lærere, som man altid ser glade. Det 

er altid rart. 



Når det er sagt, synes jeg helt klart lærerstablen har fungeret ganske fint. Nogle bedre end andre, med henblik på at 

tage skolens principper seriøst." 

Men der har et par gange været nogle misforståelse hvor lærer har sagt forskellige regler fx om hele kontaktgrupper 

måtte komme på godnatrunde i de sidste par uger, men må spille mobilspil i stilletimen, have nattøj på i spisesalen 

eller sove i Dan t 

De tager sig godt af os 

Jeg synes det er godt formået. Musikerne ser op til A.D. Fodboldspiller ser op til Carsten H, osv. Det er jeg meget enig 

i 

eksempel: jeg har ikke set en lære smide affald uden at samle det op bagefter. 

I er gode til at holde det som I lover, men der har været nogle enkelte gange hvor det lige missede 

De sløser ikke bare rundt, de gør det de skal og er klar til at hjælpe os hvis det er nødvendigt.  

lærene er gode til at hjælpe alle elever og man får et godt forhold til alle lærene  

Lærerne er gode og hyggelige 

Jeg synes at i er gode rollemodeller,  

Jeg har oplevet gentagende, at når jeg prøver at række ud efter en hjælpende hånd, selv i små situationer bliver man 

ignoreret og bare gejtet videre til en anden lærer, fordi der ikke er nok engagement nok i eleverne.. 

En gang i mellem er der uretfærdige forhold. 

Nogle lærer er bedre end andre til diverse regler 

Nogle af lærerne er utroligt gode til at lytte og forstå os, mens andre er mindre gode, jeg føler lidt at nogle få lærere 

ikke lytter nok til os.  

I forhold til at stole på eleverne og vise gensidig tillid er jeg en smule uenig. Så som ved natterend og så kaldte 

overtrædelser af reglerne, hvor der ofte er sket misforståelser... 

I de fleste tilfælde passer dette, og oftes er lærerne gode rollemodeller 

Jeg vil sige at lærene er rollemodeller for os. 

Lærerne er ikke altid enige i det de siger, og der bliver derfor skabt forvirring pga to forskellige beskeder 

Jeg har ikke på noget tidspunkt oplevet at lærerne har været upålidelige. 

I er meget flinke og er nogle gode rollemodeller, det er ikke andet end hyggeligt at være i nærheden af jer 

Lærerne er utroligt gode at snakke med, om det så er om politik eller eksamensangst. Derudover er de også et godt 

eksempel, både i deres forhold til kollegaer og elever. Med deres attitude og de valg de tager. 

Jeg har endnu ikke oplevet en lærer som har sagt et og gjort andet. Det har gjort at jeg har fået stor tillid til lærerne 

og tror på det de sige. 

Jeg synes at lærerne lever op til hvad de lover og at de er fantastiske rollemodeller 

Jeg har ikke oplevet problemer med det 

Lærene her på skolen er altid gode rollemodeller, og får altid en til at se lysere på tingene  



Altså de tager deres rolle dyb seriøs  

Jeg synes desværre ikke altid at jeg har oplevet at lærere gør det som de siger de vil gøre. Bl.a ved seriøse snakke 

omkring private problemer stod på "lærerbloggen" eller hvad den hedder. Dvs at min snak med enkelt lærer kom ud 

til flere lærer hvilket var ret ubehageligt 

Lærere kan sommetider være dobbeltmoralske og ændre på regler som det lige passer situationen. Og nogle gange 

virker nogle lærer noget magt liderlige 

Man kan ikke elske alle lærer, men jeg syntes Nåe har et godt udvalg. Selvom jeg ikke enige i, hvad alle lærene siger, 

så respektere jeg dem stadig, så længe de respektere mig. 

jeg har oplevet nogle lærere, der er meget efter mig uden grund 

Synes langt hen ad vejen at lærerne er gode rollemodeller. Der hvor den har haltet et par gange, er hvis man har 

spurgt om hjælp til noget, og attituden har været lidt bob-bob. 

Lærerne på NÅE forstår altid en, og tager aldrig ja-hatten af. 

Ja, der er helt klare konsekvenser for de ting vi gør, og det får vi også besked på. Men alle principperne kan godt 

blive for meget nogengange. 

Der har været i mange situationer, hvor jeg ikke syntes det har været gældende, med lige en enkelt lærer. Men ellers 

er alle andre lærere gode til at tage hånd om en. 

Jeg har aldrig følt mig så tætte med nogle lærer som jeg har med lærerne på NÅE. Man kan altid komme til dem, hvis 

man har problemer eller bare vil snakke. De møder altid glade op på arbejde, og det gør eleverne glade! 

Ja de voksne og man lære noget af deres samlinger 

Det er jeg enig i. 

De har været gode rollemodeller og der er plads til forskellighed.   

Ja er det 

Ja i gør som i siger 

Jeg er delvis enig i det men jeg synes der har været uenighed omkring reglerne  

Det er nogle fantastiske lære som man virkelig kan se op til. 

Jeg synes at det er rigtigt, i langt de fleste tilfælde. 

Jeg synes der hist og her har manglet lidt informationer, eller man om morgen står en flok elever som ikke har fået 

beskeder på hvad der skal ske. Men ud over det er lærerteamet super, altid hjælpsomme og venlige. 

De fleste af lærene behandler os med stor respekt. 

Men jeg synes dog at i skal blive enige om reglerne, og sørge for at alle lærerne ved hvad man må, og ikke må.  

I har selfølgelig ikke altid sagt det samme 

I har været mega fede og gør det som i siger i vil gøre, der har dog været små smuttere, men det er ikke noget der 

har gjordt mig noget 

Lærerne er, som ofte vældig gode, som rollemodeller. Der forkommer dog (lidt for ofte) situationer, hvor der er 

bliver skabt mistillid mellem lærer og elev. Det er ikke altid at elevernes synspunkter for lov, at komme på tale.  



Det synes jeg aldrig har været et problem.  

Jeg vil sige at alle lærerne er en slags rollemodeller for os elever, fordi vi afspejler os i dem. Men jeg vil sige at der er 

nogle der er bedre rollemodeller end andre. 

De er altid glade og i godt humør.  

Jeg syntes I har været godt at at gøre hvad I siger men nogle gange glemmer I det og man skal spørge 17 gange 

  



Spørgsmål 4: Har skoleåret været trygt og præget af frihed, tillid og ansvar? 
I værdigrundlaget står der også  "Vi søger at skabe…. en skole, som.. er præget af tryghed, frihed, tillid og ansvar…"  
Hvor enig er du i at NÅE er skole som er præget af tryghed, frihed, tillid og ansvar? 

Svarmuligheder meget enig enig uenig meget uenig 

  44 49 12 0 

 

Uddybende svar til spørgsmål 4 
Enig enig enig 

Jeg har følt mig meget tryg og har haft tillid til alle  

Tryghed, frihed, ansvar: Ja. Men der har ikke været meget tillid til os elever. Bl.a. ville lærerne ikke tro os da vi sagde 

vi ikke vidste hvem der havde smadret toilettet. Udover det er der ikke en eneste elev der i løbet af året har måtte 

låne en nøgle.. Af frygt for at vi stjal den? 

det fint, jeg er enig :) 

Vi har den frihed vi fortjener, dvs at vi ikke bare må rende rundt til kl 03, men vi er heller ikke låst inde. Dog synes jeg 

at man burde have lov til at tage til fx Middelfart i weekenden. 

Synes dog der har været meget mistillid, da der har været mange på skolen der har mistet værdi genstande 

Føler at der er plads til alle, og at folk accepterer en 

Lærerne gør deres for at skabe tryghed, tillid og frihed, og jeg synes at man bliver meget mere ansvarlig af at gå her! 

Desværre er der bare nogle elever der bryder tilliden  

Jeg føler mig meget tryg ved at være her, da jeg synes lærerne tager sig godt af en hvis man har brug for det. Jeg 

oplever at både elever og lærer har tillid til hinanden. 

For det meste er her trygt, men der bliver i ny og næ stjålet nogen sager af egen ejendom, hvilket ikke er så 

betryggende og beroligende. 

Der er stor respekt for hinanden og andres ting. 

"der er hverken tryghed og tillid, da der ikke bliver stjålet og der ikke er nogen der vil gøre noget ved det.  

Udover det tager i vores badeforhæng. " 

Synes bestemt det lykkes! 

Det har skolen også været. Jeg synes at alle har været med til at gøre skolen nogenlunde tryg for os. Jeg synes dog 

godt der kunne være gjort noget mere ved alle de tyverier som har været på skolen.  

Synes generelt at vi for vores frihed, men samtid også et ansvar - hvilket er godt, og så må den enkelte elev jo så selv 

bestemme om han/hende vil bryde det 

Jeg er meget enig, da jeg ikke på nogen måde føler at lærerne skal holde øje med os hele tiden og giver os en frihed 

og et ansvar, som vi selv er med til at styre.  

"Eleverne er selv meget med til at bestemme årets gang og skabe sit eget regelsæt (baseret meget på det 

grundlæggende) som netop lige passer til dette år. 

Det viser vores tillid, frihed og ansvar. " 



Jeg er enig  

Jeg er ikke meget enig da der har Været de tyverier som der har Været. Det gør at man bliver lidt utryg efter min 

mening. Men vis bare ens dør og værdiggenstande er låby inde så er der ingen grund til at følle sig utryg. 

det er det! som sagt der er plads til alle og alle kan være med og det gør man følere sig tryg ved sine med mennesker 

:) 

Der er desværre meget tyveri 

Der er til tider hvor tilliden til den enkelte elev har været meget lav, og dermed er der ikke meget frihed. der er også 

tider hvor reglerne på efterskolen, skinner lidt for meget igennem, og på den måde overskygger friheden.  

Syntes bare at lærene alt for ofte ikke viser at de rent faktisk har tillid til os elever 

Jeg synes helt sikkert at skoleåret har bestået af en masse tryghed og ansvar - men sommetider synes jeg at tilliden 

og friheden til eleverne ikke helt har været der 100 procent. Det har mest været i perioder, men alligevel synes jeg 

godt at der kunne have været meget af det alligevel - især mere tillid!  

"Ved ikke helt med frihed, for noglegange synes jeg, at skolen har regler bare for at have regler. F.eks. at det er en 

regel, at man ikke må have nattøj på i spisesalen. ?  

Og F.eks. at man ikke må komme før kl. 19 tilbage på skolen, det er helt fint at det er et princip, men hvis man så 

kommer og er på skolen før kl 19, at læreren så siger, at man ikke måtte være der, ikke engang på sit eget værelse, 

hvor det er meningen at man skal kunne føle sig hjemme, tryg og velkommen. Så vi skulle ligge henne på kirkegården 

og fryse under et træ og vente til at klokken blev 19. Ved godt at reglen er en regel som man skal overholde, men 

hvis man står på skolen, synes jeg at det er uacceptabelt, at man bliver smidt ud, når efterskolen er ens hjem! " 

Mange af ovenstående stemmer, men hvad angår tillid, kan de godt selv være ret sløsede 

"Kan ikke se friheden i obligatorisk morgenmad'er, som kan fører til en samtale med forstanderen, hvis du ikke 

møder op. Der er en del flere ting. 

Tillid har i vist, hvilket jeg er glad for" 

Synes hverken tillid eller frihed er noget som skolen står inde for. 

Hvis man har brug for at snakke om et problem, ved man, at der altid er mindst en lærer der er klar til at lytte.  

"NÅE er bestemt et sted hvor man føler sig hjemme og er tryg. Dog synes jeg at nogle af reglerne er ret strenge, men 

vi har stadig meget frihed.  

Jeg føler at vi alle har tillid til hinanden - dog er det selvfølgelig episoder med tyveri og fx profilen på ask.fm der kan 

være med til at ødelægge dette... " 

Trykhed, tillid og ansvar er der men syntes godt vi kunne bruge lidt mere fritid. 

Den eneste grund til jeg ikke er meget enig, er at der er blevet stjålet ting på skolen. Men det er ikke lærernes skyld 

man føler sig tryk fra starten af skoleåret og det bliver bedre. lærerne vil alle gøre deres bedste for at vi har det godt, 

men det er ikke en kvalmende   tryghed vi har stadig frihed men også ansvar 

Størstedelen af tiden kunne skolen ikke leve mere op til de ord end de gør, men der er selvfølgelig enkelte 

situationer i løbet af året hvor der er sket noget uheldigt.  

Hvis der opstår et problem, gør lærerne en ihærdig indsats på at få det løst. 



ja, det er sku egentlig meget rigtigt :^) 

Ja. Jeg har igennem mit år på Nørre Åby Efterskole følt at have både tryghed, frihed, tillid og ansvar.  

Der har været få episoder der har gjort året en smule tvivlende - episoder der har fjernet en smule af den 

tryghedsfølelse NÅE ellers skaber så fint. Men skolen har håndteret det godt, og gjort præcis hvad de kan og burde; 

at der har været få tilfælde, har været elevernes skyld.  

Synes ikke der er super meget frihed at finde inden for skolens rammer. Altså alle de regler og krav der bliver stillet 

Jeg føler ikke at vi som elever har haft så meget frihed, da året har været præget af principielle regler, som ikke har 

haft henblik på om det egentlig er aktuelt i praksis, og ydermere har I som lærere ikke været så tilbøjelige til at se 

igennem fingre med regler, som er skabt for reglernes skyld. 

"Tryghed: 

JEG føler mig ikke tryg ved at få skæld ud for at sove under den mundtlige-prøve uge, og få vand i hovedet. 

Begrundelse: Man måtte ikke sove under forberedelse. Jeg havde været op i alle mine. 

Følte mig ikke tryg og fri" 

Alle tingene er der skam på Nørre Åby Efterskole (tryghed, frihed, tillid og ansvar), men vi har haft nogle problemer 

med tyveri et par gange hen af året.  

Der har været stor frihed fra lærernes side om at man har kunne få lov til at tage ansvar for nogle af skolens områder 

og hjælpe med at gøre dem bedre til de kommende år. 

"Tryghed: Jeg mener ikke, man føler sig særlig tryg eller hjemme, når nogle lærere kan finde på, at åbne ens 

personlige skab eller ""safety-boks"", for at tjekke om eleverne gemmer på noget. 

Derudover mener jeg heller ikke det er særlig trygt, at man konstant føler øjne i nakken, af en lærer som 

""nyder/søger"" at ""fange folk i"" at gøre noget, de ikke må. 

Tillid: Her mener jeg det klart er et spørgsmål om hvilken lærer man kigger på, da jeg kender til scenarier, som jeg 

mener er direkte groteske. 

Her snakker jeg eksempelvis om en lærer, som sagde betrykkeligt til en elev ""du kan fortælle mig, hvis du 

pjækker."" Det sagde eleven til læreren, og læreren gik videre med det. Det er fandme ikke tillid. 

Lærerne prædiker konstant om, at man skal føle sig tryg, og at, som i siger, man skal føle tillid blandt folk. Det 

mangler der virkelig fra lærernes side til eleverne. Hvis lærerne ikke har tillid til os, kan de heller ikke forvente det 

modsatte. 

Ansvar: synes jeg der bliver gået MEGET op i, hvilket også er helt fint til tider. Det kan dog blive lidt trættende om og 

om igen, at høre på en prædiken om, hvorvidt det er forkert at smide et stykke rugbrød ud eller ej - Hvad hvis eleven 

opdagede, at han/hun ikke var sulten, måske fordi noget gik personen på?  

Jeg har mange punkter af denne slags, som har gået mig ufatteligt meget på i min dagligdag.  

Det holder mig naturligvis ikke fra at have haft et fantastisk efterskoleår." 

Alle deltager 100% i fællesskabet og det gør her rart at være 

Ik så meget 

Jeg er enig i ovenstående, eftersom jeg har mærket både trygheden, friheden, tilliden og ansvaret 



"vi har haft meget frihed her på skolen. 

personligt syntes jeg, lidt for meget frihed." 

jeg synes at det er klaret godt 

Der har været masser af frihed og en del tryghed, men det er ikke altid der har været tillid og ansvar fra elevernes 

side.  

man føler sig virkelig hjemme på Nåe  

Jeg er enig i det, man er tryg og kan være fri 

Jeg er meget enig, og synes det godt den er så fri og har den trykhed den har. 

Jeg har ikke følt at troen og tilliden har været der. Det har også gjort, at jeg ikke har været særlig tro og tillidsfuld 

overfor lærerne. 

På Nørre Åby Efterskole er der fuld ud tillid til de voksne, kontaktlærene er gode til at hjælpe, dog ikke altid frihed 

pga utroligt firkantede regler.( Men de skal jo overholdes...) 

"Jeg synes der er meget trykhed på skolen. Lærerne er rigtig gode, og trykke at være sammen med.  

I siger, at i har meget tillid til os, men på mange punkter har I det altså ikke." 

Vi føler ikke altid at lærerne stoler helt på os. 

Som uddybet i det forhenværende spørgsmål... Mangler gensidig tillid og lærerne har ofte været en smule 

dobbeltmoralske. 

sådan er det.. 

Jeg synes at det har de været meget gode til at opfylde. 

Jeg føler mig meget tryk. Det er rart at man kan komme til en lærer og snakke hvis man har brug for det.  

"Selvom om hverdagene er meget skemalagte, er der stadig plads til at være en selv og have fri. 

Man bliver givet ansvar i køkkenet og på rengøringsområderne. 

Vi kan stole på hinanden." 

Altså i har skabt en skole hvor der er tryghed, Frihed, tillid og ansvar 

" frihed under ansvar ", altså der er meget frihed, men under ansvar i den form at eleverne har respekt for lærere og 

regler. 

Jeg synes at der er rigtig meget af det, men ikk lige frem altid tillid for der blev tit taget ting fra folk. Men det er 

alligevel folks egen skyld fordi man må jo også lærer at låse sine ting inde og passe på det selv, så det er vel sit egent 

ansvar at ikk få det stjålet  

Da jeg trådte ind på skolen første gang følte jeg mig velkommen og tryg, det var ligesom at komme hjem. Vi har haft 

frihed i den forstand at vi har kunne være os selv også selvom der er visse områder hvor vi har et ansvar. 

Der plads til frihed samt tillid og de andre nævnte ting 

Der er virkelig plads til alt & alle på den skole - hvilket er fantastisk  



Her på skolen kan man helt sikkert føle sig tryg. Der er mulighed for at låse værelserne på skolen, men de fleste har 

ladet vær fordi de stoler på alle. Det er et rart sted at være, og man kan altid føle sig tryg.  

De forsøger så godt dom de kan og får gjort et godt stykke arbejde  

Delvist - jeg synes friheden på NÅE er god. Men derimod ansvar og tillid halter en smule 

lever fint op 

Jeg har aldrig følt mit utryg på skolen. Når jeg har haft problemer har det altid været en lærer som har kunne tage sig 

af mig, i samme omfang som mine forældre ville have gjort. Hvis jeg har følt mig utilpas har det udelukket vær et på 

grund af elev problemer. 

Jamen det passer jo! Sådan er NÅE  

Igen langt hen ad vejen enig. Filmen knækker bare for mig igen ved de principper som åbenbart er så vigtige. Tænker 

specielt på den dag 4 elever måtte vente ude foran skole i 3,5 time, på at vende tilbage fra weekend. På skolen var 

der kun 10 elever, men alligevel ikke plads til 4 uden tag over hovedet. 

Igen, der er plads til alle. Alle har forskellige behov, og dem er der plads til! 

I går meget op i ansvar, og det påtager vi os også. Spørgsmålet er bare hvor meget frihed vi for? Tryghed, tillid og 

ansvar beskriver i hvertfald denne skole godt  

Jeg syntes denne skole er god til at skabe tryghed, dog efter få episoder er man begyndt at tvivle lidt på hinanden, 

men tillidsbåndet er altid blevet bygget stærk op igen. 

NÅE er virkelig præget af tryghed, frihed, tillid og ansvar! Jeg har næsten aldrig låst min dør til mit værelse, for har 

følt mig så tryg! 

Jeg synes vi har mange af tigne men tillid synes jeg ikke vi får få meget af 

Det synes jeg passer rigtig godt på NÅE. Her føler man sig tryg og der er generelt en rigtig god stemning rundt om på 

skolen. 

Der er meget trykhed og man stoler på ens venner. Man føler også at der er meget frihed selvom man følger 

reglerne og det giver også en ansvar.  

Ja, bare træls man ikke kan hænge tøj til tørre uden at skulle være bange for det bliver taget 

"Fuldstændig enig i tryghed, ansvar og tillid.  

Dog ikke helt i frihed, der er stramt program og mange regler og retningslinjer " 

Jeg synes det er en skole hvor man kan føle sig tryk, men synes stadig der burde være lidt mere frihed  

Jeg er enig fordi at alle har kunne snakke med hinanden, og at man har kunne være sig selv. 

Jeg føler synes det er rigtigt, selvom vi har haft nogen problemer med stjålne ting i en periode... 

Jeg synes den opfylder kravene godt, dog er der stadig visse situationer hvor vi har fået at vide at vi ikke må gøre 

noget "fordi sådan er det bare" men hvor man så lidt tvivler på om det er fordi man ikke stoler på eleverne til at 

fuldføre denne opgave.  

Skolen lever meget op til disse ting. 

Jeg føler mig tryg her, men jeg synes det træls at der har været alt det tyveri. - Det gjorde mange utrygge.  



Ja, skolen er tryg.. Det er elever der har gjort den utryg med tyveri og sådan 

Har følt mig rigtig tryg her på skolen, udover de få tyverier der har været. Men har haft det godt på skolen følt mig 

tryg, fri og har haft tillid til alle på skolen  

"Skolen fremviser stor tryghed, frihed og ansvar. vi lærer om hvordan vi skal opføre os, som mennesker. 

Et sted hvor der opstår meget mistillid er at skolen ikke fortæller alle regler. Det sker at først når man har overtrådt 

en regel, for man af vide, at denne regel findes. Dette føler jeg er uprofessionelt og ikke anstændig opførsel. " 

Føler mig altid tryg her. 

Har altid følt mig tryg på nåe, frihed har vi meget af, og tillid og ansvar er også en stor del af vores hverdag.  

Det skaber en tryghed at selvom reglerne er få og let forstålige, så bliver der hårdt slået ned på dem, hvis de bryder 

reglerne. 

Man er tryg her på skolen. Både pga lærende, men også pga sikkerheden med låste døre og alarmer.  

Skoleåret har været et år hvor der har været konsekvenser hvis man har gjordt noget man ikke måtte, men samtidig 

har der været en masse tryghed og frihed og man kan mærke at sådan et skoleår bærer meget på de individuelles 

indstilling, men jeg syntes alle har været gode til at bære deres del af ansvaret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spørgsmål 6: Hvorfor valgte du at blive elev på Nørre Åby Efterskole? 
Fordi at da jeg kom, var stemingen helt fantastisk, efterskole stemningen var utrolig rar og man følte sig komplet 

velkommen. 

Pga. skolens udseende, og de mange valgfag. 

"Øge karakterne. 

Få et fedt år. 

Få venner for livet." 

Fordi jeg synes at de efterskoler med én bestemt linje er for ensartet. Her er der plads til ALLE! Kreative og sporty 

folk. 

Kunne godt lide konceptet med unge lærere og skolens udseende  

Hyggen på nåe er utrolig  

Udseendet 

Jeg havde brug for at komme væk hjemme fra, og Nørre Åby efterskole føltes bare som det helt rigtige sted for mig! 

Der bar så mange forskellige ting man kunne, og der er så hjemligt! 

Fordi at de havde en masse linje som lød meget intrasant og så kender jeg nogle personer som har gået her, som har 

fortalt en masse gode ting videre til mig 

Min søster havde gået her. Det lå med perfekt afstand. Mine forældre var hel vilde med kåre og så virkede eleverne 

bare mega søde. 

Fordi skolen virkede som et trygt sted, hvor jeg følte der var plads til alle, samt med en masse frihed og tid til at 

fordybe sig og blive mere selvstændig.  

Jeg syntes at det var en pæn skole og så var det det der virkede mest hjemligt for mig. Jeg kunne også rigtig godt lide 

den måde at MOT og TIF systemet virker på 

Da jeg gerne ville gå et sted med flere forskellige muligheder for forskellige linjefag. Jeg følte mig også bare hjemme 

uden rigtig at bo der endnu til åbent hus. 

Det gjorde jeg bare :) 

Jeg valgte at blive elev på Nørre Åby efterskole pga atmosfæren, de hyggelige omgivelser og linjefagene. 

Da jeg besøgte skolen var der bare et eller andet der slog ned i hovedet på mig. Hvad det end var, så det nok til at jeg 

droppede alle de andre efterskoler jeg havde kigget på.  

Jeg valgte at blive elev på NÅE, fordi jeg altid har været vild med omgivelserne, selve skolen og de mange forskellige 

linjefag.  

Fordi det er en alsidig efterskole med mange forskellige typer!  

"De mange muligheder for forskellige valgfag tiltalte mig. Lærerne var søde og imødekommende og stedet var supe 

lyst, lækkert og indbydende.  

Fra første gang jeg var her havde jeg en god mavefornemmelse og kunne tydeligt forestille mig selv her. " 

Skolen havde de linjefag som jeg var meget interesseret i. 



Fordi jeg kun har hørt godt om den 

Fordi mine forældre så det som en god ide for min fremtid i livet.  

På grund af skriveværkstedet - og fordi, jeg følte mig tryg og hjemme, fra første gang jeg var her. 

"Jeg tror, at et bedre spørgsmål er hvorfor jeg valgte at blive som elev på NÅE. Jeg var meget i tvivl om jeg ville 

kunne holde så mange mennesker ud i så lange perioder af gangen - men det kunne jeg, fordi NÅE tager hensyn til 

hver enkelt elev.  

 

(Jeg blev elev fordi her føltes hjemligt, i øvrigt.)" 

Fordi det var den eneste efterskole som gav mening for mig. 

har jeg ingen anelser af om i dag. Jeg tror i måske burde sætte fokus på hvorfor så Mange på skolen faktisk i dag står 

og "glæder" sig til at vende tilbage til en anden hverdag  

Jeg kender mange som har gået her, og de synes det var mega fedt. Også bare folk der har gået på efterskole synes 

det var fedt. Grunden til jeg valgte NÅE var fordi der var så mange ting at vælge i mellem (linjefag) og hvor skolen 

ligger. 

"Jeg havde brug for at blive lidt social. 

Det bliver man meget på naae" 

"2 ting. 

1: Jeg læste om fodbolden på skolen. Og at det var Carsten Hemmingsen der trænede.  

2: måden undervisningen foregik på. " 

den havde det jeg søgte 

"Jeg valgte skolen på grund af kunstlinjen og at man kunne vælge linjefag flere gange og prøve noget nyt.  

Jeg valgte også skolen fordi jeg følte en tilpashed da jeg var ude og se den. " 

Det så ud til at være en skole med plads til venner og frihed 

Førstehåndsindtrykket var meget godt, og det fangede mig fra starten. Jeg opdagede efterskolen på Kristian 

Kulmbach's kanal. Hvor man får et meget godt indblik i hvad det er for en efterskole. 

På grund af jeres af at alle var så imødekommende og fordi skolen var så ren, ny og flot. Og fordi i har et meget bredt 

udvalg af valgfag. 

Naturen og omgivelserne spiller en stor rolle! Hovedsagligt pga. tekstil lingefaget og de gode anmeldelser om stedet. 

Skiftene i linjefag, da jeg tænkte at det ville give god mulighed for at prøve forskelige ting, hvilket jeg har fået gjort. 

Stemingen var meget let, da jeg var på besøg. Og jeg lagde mærke til at samværet, sammenholdet og måden 

eleverne var sammen på, var noget jeg gerne ville være en del af.  

Diversiteten på elever tiltrak mig meget. Jeg har altid været glad for at møde nye mennesker, så jeg tænkte en skole 

med mange mennesker på ville været et godt sted at starte. 



Jeg sammenlignede altid de skoler jeg kiggede på. Jeg tænkte også på mig selv gå rundt på gangene og sidde 

forskellige steder. Den der bare med det samme virkede som en RIGTIG efterskole og som et hjem jeg kunne se mig 

selv bo i, var NÅE.  

"Fordi da jeg var ude og kigge på efterskoler, søgte jeg en der havde hygge og hvor man følte sig hjemme.  

Det syntes jeg bestemt man gjorde lige i det man træder ind ad døren. 

Jeg valgte også skolen fordi de havde mange forskellige linjefag, og så specielt det linjefag, HHC, som var noget jeg 

rigtig gerne ville, eftersom jeg er danser." 

Mine kusiner havde gået her 

Fordi der var meget at vælge i mellem så derfor ville der også være mange forskellige typer  

Jeg valgte at blive elev på NÅE fordi at den så meget imødekommende ud, og fordi at den havde alle de linjefag som 

at jeg gerne ville have. 

Fordi det var en efterskole der fokuserede på flere forskellige ting jeg godt kunne lide, og fordi det virkede som et 

godt sted, da jeg besøgte den første gang. 

Jeg valgte at blive elev på Nåe, da jeg syntes at skolen havde nogle linjefag som interesserede mig og jeg følte mig 

hjemme allerede første gang jeg besøgte skolen.  

Jeg synes skolen virkede hyggelig, på grund af udseendet.  

Stemningen  

Skolens tiltalte mig med deres linjefag, og kvalitet.  

Da jeg så der var forskellige linjefag, så tænkte jeh bare at det var den skole jeg SKULLE gå på! 

Jeg valgte det bla. pga. Kristians og Frederiks videoer og også fordi at efterskolestemningen træder i kraft lige så 

snart men træder ind a døren 

Fordi man har mange valgfag at vælge imellem  

Da jeg første gang kom på efterskolen føltes det som mit andet hjem. Jeg husker at jeg synes det var hyggeligt, og 

folk var rigtig søde. 

Jeg trængte til at prøve noget nyt og udfordre mig selv, ved at bryde fra mine faste vaner og omgivelser. Nørre Åby 

efterskole gav plads til mangfoldighed, og krævede ikke at jeg skulle specialisere mig indenfor ét linjefag. Derudover 

virkede stemningen på skolen god og faciliteterne i top! 

Selve skolen er bare meget 'hyggelig' og ser imødekommende ud. Men det var Kåres tale som overtalte mig. Det, at 

der er plads til humor og spas - også i timerne, gør det bare til et sted man har lyst til at gå. 

Fordi jeg med det samme synes det var en mega hyggelig skole og jeg følte at det var mindre forvirrende end andre. 

Jeg valgte at blive elev på NÅE fordi at jeg fra første skridt jeg gik ind på skolen følte mig velkommen og allerede der 

meget mere hjemme. Jeg føler at der er plads til alle, så derfor valgte jeg NÅE. 

Fordi det var den eneste efterskole der talte til mig, både da jeg kiggede på nettet og da jeg kom. 

jeg begyndte først i dec da jeg ikke kunne lide min efterskole før og jeg valgte den udfra at der var lang venteliste, så 

det måtte være et tegn på det var en god skole :) 



Jeg valgte NÅE fordi min kusine har gået her, og hun var virkelig glad for det. Så på efterskolernesdag tænkte vi, at 

jeg burde at tage over at kigge på skolen. Da jeg kom herover, var det som om jeg altid havde gået her. Jeg følte mig 

allerede hjemme, og man kunne virkelig mærke, hvor meget det elevhold nød at være her. Derudover elsker jeg at 

sy, og det har man gid mulighed for her.  

Fordi at der egentlig var plads men da jeg først var på besøg hos skolen kunne man mærke en fantastisk stemning 

som har fortsat fra jeg begyndte 

Jeg valgte den simpelthen pga. miljøet. Det var den efterskole, som jeg har været på, hvor jeg har følt mig allermest 

hjemme. og så synes jeg også at det er fedt det med at det er sådan en bred skole, valgfagmæssigt. 

Fordi det lød som en god skole med et godt grundlag.  

I forhold til mange andre skoler har NÅE et stort udvalg af valgfag, hvor i mod at man på andre efterskoler enten er 

nødt til at skulle kunne spille enten en sport eller et instrument. Da jeg var på besøg på skolen virkede det også som 

et utroligt hyggeligt og åbent sted. 

Stemningen var bare perfekt da jeg besøgte skolen, men jeg kan ikke sige præcis hvorfor. Faciliteterne er gode og 

her er hyggeligt. Jeg snakkede med både Kåre og Marie som begge udstrålede venlighed, humor og nytænkning 

for at få en meget god oplevelse, og for at ændre sig, og finde sine gode værdier 

For at prøve noget nyt 

Valgte at blive elev på NÅE fordi den netop var meget åben. 

Fordi skolen er fucking nice, og nok det bedste der nogensinde er sket for de fleste elever  

Den måde undervisningen er lagt, og mulighed for flere linjefag. 

Fordi der var forskellige valgfag. 

Fordi jeg synes at der var en rigtig stemning da jeg så skolen første gang. Jeg ville gerne have de lingefag som de 

havde.  

Jeg valgte at blive elev her på NÅE fordi jeg syntes godt om skemaet, jeg ville væk fra det normale, prøve et andet 

skema 

Fordi jeg kunne godt forstille mig selv gå på NÅE  

Da jeg trådte ind på skolen første gang blev jeg mødt af en fantastisk atmosfære. Det var ligesom at komme hjem. 

Alle var meget søde og imødekommende og det var lige det jeg ledte efter.  

Da jeg var til efterskolernes dag her på NÅE, blev jeg ramt af en hjemlig følelse. Lærene og eleverne fjollede og havde 

interne jokes men samtidig formåede begge parter stadig at opretholde respekten for hinanden.  Jeg ville have det 

samme 

Fordi den kunne tilbyde så mange forskelige muligheder inde for linjefag.  

"Jeg valgte at blive elev på skolen, fordi jeg er rigtig glad for dans, og der var rig mulighed for at udfolde sig her. 

Samtidig er skemaerne rigtig gode, og man når ikke at køre sur i et fag. Det med at man kan skifte linjefag, gjorde det 

virkelig også tiltrækkende, at jeg ikke bandt mig til noget.  

Skolen har også et rigtig godt område. Selvom skolen er stor, føles den ""lille"" og hyggelig fordi gange og værelser 

ligger som de gøre. " 

På grund af lærende og skolen virkede som et godt sted at starte  



Kiggede kun på en og følte den var rigtig 

Fordi det er den mest fantastiske efterskole - og jeg følte, at det var her, jeg hørte til 

Fordi at Nåe indeholder meget forskellige linjefag, og derfor forskellige mennesker. Lærerne var også noget af det 

der fangede mig! De var alle super søde, sjove og åbne! 

Skolen er enormt flot. Jeg elsker at der er masser af liniefag at vælge imellem, det gør at man selv kan prøve noget 

nyt og der er mange forskellige typer mennesker. Skolen har et godt værdigrundlag og nogle troværdige lærerer. 

Min mor følte sig også tryg ved at overdrage mig til jer. 

"Jeg valgte NÅE, fordi det var den eneste efterskole der sagde mig noget. Jeg havde læst om maaange efterskoler, 

men da jeg læste om NÅE, så følte jeg bare at der skulle jeg gå! 

Jeg valgte også NÅE, på grund af den måde vi har MOT og TIF og det at man kan vælge valgfag flere gange om året. 

Hvis jeg havde valgt en efterskole med kun et linjefag, var jeg nok træt af det i slutningen af året.. Jeg fortryder ikke 

at jeg valgte NÅE. Det har været mit andet hjem! " 

Jeg blev fanget af, at der på skolen er så mange forskellige linjefag samt at man kan have to på samme tid. 

Derudover synes jeg stemningen på denne skole er super god. Jeg følte mig tilpas her på skolen fra det øjeblik jeg 

trådte ind af døren for første gang. 

Jeg ville gerne gå på en skole hvor man havde mulighed for at prøve en masse forskellige ting og det kan man på 

NÅE. Der er plads til alle og det er en rigtig hyggelig skole.  

"Følte bare at jeg ville passe godt ind. 

Her er afslappet, men alligevel med en vis orden. 

Der er hyggeligt, men samtidig rent og lyst. 

Så virkede skolens grundlag også bare fedt. 

Og jeg ville gerne prøve mange nye ting (altså linjefag)" 

Jeg valgte at blive elev, da jeg følte mig meget velkommen, og fordi der var plads til at være anderledes.  

Da jeg kom og så stedet første gang virkede stedet som et rigtigt fedt sted. Vil gerne et sted længere væk, hvor der 

ikke var vildt mange mennesker og i en lille by! Jeg valgte også fordi det havde en masse fag jeg har fundet virkelig 

interesant.  

Det lød som et interesant sted. 

Jeg var ude og se på nogle forskellige efterskoler, men her følte jeg mig bare mest tilpas. Hvilket jo er vigtigt når det 

er et sted man skal bo i et helt år. At man kunne vælge så mange forskellige linjefag, så man også har kunne afprøve 

nye ting, man måske ikke havde regnet med.  

Fordi jeg følte mig hjemme da jeg blev vist rundt første gang. Men også at der er så mange forskellige 

valgmuligheder for valgfag. 

Det er en lækker skole, med store åbne og lyse rum. Det er bare nyt og lækkert men også hyggeligt og rart. Her er 

masser af forskellige linjefag og man har mulighed for at prøve det meste 

Fordi skolen havde mange forskellige ting at byde på. Jeg følte ikke at jeg bandt mig til en ting ved at gå her, og så 

virkede skolen virkelig åben og jeg kunne se migselv gå her et år 

For at at møde nye mennesker, og for at møde mennesker som ikke nødvendigvis spiller fodbold ligesom jeg. 



Fordi jeg følte mig hjemme 

Pas 

Det virkede som en rigtig god efterskole, hvor man følte sig hjemme, men i har en skjult facade, som i først viser 

efter ugerne går, istedet for at vise den til de kommende elever til kommende elevers dag 

Havde en bror sim gik på skole. 

Jeg prøvede lykken. 

"Jeg følte mig hjemme da jeg besøgte skolen. 

 

Håbede også på en blanding af vidt forskellige mennesker." 

"Min kammerat, Nikolaj, fortalte mig han skulle gå her, så jeg fulgte egentlig bare med, da han fik mig overtalt til, at 

det var en god ide. 

Jeg kender også en anden, som gik her for nogle år siden, som kun har fortalt godt om skolen. " 

Jeg syntes, at skemaet var rigtigt interessant. 

Jeg valgte den fordi at atmosfæren er fantastisk. Kåres tale fangede mig og jeg følte næsten at skolen talte til mig. 

NÅE har en masse forskellige værdier, og jeg føler at der er plads til alle. Det var den følelse jeg havde da jeg startede 

og den samme følelse som jeg går ud med. 

Den virkede meget hjemlig og hyggelig og jeg kun selv se mig gå rundt på gangene 

fordi det var en efterskole med mange linjefag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Spørgsmål 5: Er der et ord, der kan karakterisere dit år her? 
Fantastisk  

Hygge  

Fantastisk  

Rigt 

Dannende 

Modnet 

Fantastisk 

Uforglemmeligt   

Fantastisk 

Fantastisk 

fantastisk 

Perfekt 

Super 

Uerstatteligt  

Oplevelser  

Ubeskriveligt 

Ubeskriveligt  

Fantastisk 

Ubeskriveligt 

fedt 

Livsforandrende  

Crazy 

sjov 

Identitetsoplysende  

damer 

Fælleskab  

Unikt 

Fantastisk 



Fantastisk  

Udvikling  

Perfekt 

hyggelig 

Udfordrende 

Ubeskriveligt 

Nice 

værdifuldt  

uforglemmeligt 

Oplevelser 

Oplysende 

Uforglemmeligt   

Glæde 

FÆLLESSKAB 

Forandringer 

Fantastisk 

Anderledes 

glæde 

Fantastisk  

Super 

Fælleskab 

Perfekt  

Anderledes 

Godt 

Uforglemmeligt  

Selvudviklende  

Fantastisk 

Anderledes 

Overvældende 

Fantastisk  



Oplevelsesrigt 

anderledes 

Fantastisk 

Fællesskabsfølelse 

Kage 

Udviklende 

Unikt 

godt 

Anderledes 

Uforglemmeligt  

Socialt 

tankevækkende 

Uforglemmeligt 

fantastisk  

Udfordrende 

Overdrevetsupersindsygtmegamegetfantastisk 

Lærerrigt 

Nice 

sammenhold 

Fællesskab 

Personlighedsudviklende  

Fantastisk 

livsbekræftende 

Styrke 

Sjovt 

Hyggeligt 

Fantastisk  

udvidende 

fint  

Oplevelsesrigt 



Fantastisk 

uforglemmeligt 

Venskaber 

ubeskriveligt  

awesome 

udvikling 

Fantastisk 

Anderledes 


