
 

Selvevaluering 2019 
Selvevalueringens fokus var ”Hvorledes virker skolens pædagogiske metoder og undervisning med 

hensyn til at fremme elevernes livsduelighed og deltagelse i sociale sammenhænge?”  

Det blev valgt på baggrund af værdigrundlagets nøgleord om ansvarlighed, tryghed og god tone og 

godkendt af skolens bestyrelse d. 16. september 2019. Evalueringen blev foretaget af en ekstern 

evaluator. 

Med afsæt i fagforståelsen præsenteret i ”Specialundervisning på hovedet” af Leo Komischke-

Konnerup (2010), indholdsplaner og samtaler med personalet, blev der opsat to programteorier for, 

hvordan skolens indsatser tænkes at virke i kostfaget i Nederste køkken (kompetencer til 

hverdagslivet) henholdsvis Høstmiddagen (kompetencer og erfaring med festlige situationer). Jf. 

metoden virkningsevaluering beskrevet i ”Selvevalueringens hvide sejl” af Peter Dahler-Larsen 

(2003), blev programteorierne herefter brugt som begrebsramme for en kvalitativ undersøgelse og 

evalueret i forhold til observationerne under feltstudierne. Hensigten var at realitetsteste skolens 

forestilling om, hvordan indsatsen virker og evt. kan forbedres.  

Feltstudierne af kostfaget i Nederste køkken viste bl.a.: 

• hvordan personalet konkret tilpasser undervisningen, så eleven individuelt får ejerskab og 

motiveres til opgaverne ved f.eks. at tilpasse menuen til smagspræferencer blandt eleverne.  

• Eleverne kunne gøre erfaringer med almindelig husførelse og ansvarlighed for egne opgaver 

og fællesskabets bedste.  

• At der var balance mellem tryghed og udfordringer i undervisningen, hvor underviseren 

kunne gribe ind og støtte op omkring opgaven, når ressourcerne eller forudsætningerne ikke 

slog til for den enkelte elev.  

• at lærerkontakten var essentiel for elevens fortsatte fokus på opgaven, også når kontakten 

blev taget af læreren. 

• At der blev grebet emner i den fælles teoretiske undervisning og  

• At der blev lagt teori på det praktiske arbejde ved den enkelte elev.  

Yderligere var der generelt fokus på samarbejde og god tone eleverne i mellem både i 

køkkenarbejdet og under fællesmåltidet. 

Feltstudiet af Høstmiddagen viste bl.a.: 

• Teoriundervisning om det konkrete emne, men ikke alt om emnet, engagerede eleverne. 

• At forberedelserne blev opdelet, så eleverne fik ejerskab og motivation til at varetage en 

given delopgave til fællesskabets bedste, uanset hvilken del af middagen de stod for. 

• At jo nærmere et resultat eleverne kom, jo mere engageret var de i opgaven. 

• At samværet til festlige anledninger kan være særdeles svært for visse af eleverne, og at 

personalet i disse tilfælde tilpasser forventningerne, så eleven gradvis kan opbygge en 

erfaring med de sociale spilleregler, og hvordan eleven kan indgå i disse. 

• Underholdningsindslag, der ramte bredt og frivilligt, gav en fælles opbakning, engagement og 

positiv stemning til middagen. 

• Kombinationen af ny bordopstilling, duge, blomster, lys og pynt, servering ved bordene, 

underholdningsindslag samt frie pladser ved bordene løftede middagen til en festlig 

sammenkomst. 

 



 

 

Varigheden af feltstudierne alene kunne ikke afdække en reel individuel udvikling. Det blev i stedet 

afdækket dels gennem personalets erfaring, dels undervisningsplanlægning, samt ved erkendelser på 

tværs af feltstudierne. Ved at tage afsæt i elevens motivation og i høj grad at gøre undervisningen 

praktisk, får eleverne mulighed for at tilegne sig viden ved at gøre erfaringer. Samtidig er der en høj 

grad af kontakt til personalet, som rummer og udfordrer eleverne individuelt både i den praktiske 

livsførelse men især også i de sociale aspekter af voksenlivet, hvilket ruster eleverne til mere 

livsduelige unge. 

Det konkluderedes, at programteoriernes sammenhænge kunne bekræftes, og personalet er meget 

reflekterende omkring deres indsats’ faglige begrundelser. Det skal dog understreges, at udviklingen 

og målet om livsduelighed og deltagelse i sociale sammenhænge bliver vurderet i forhold til den 

enkelte elev og dennes udviklingszone og ikke op mod et ydre mål om funktionsniveau.  

Feltstudierne var blot små kig ind på den samlede pædagogiske praksis på Bøgevangskolen, som med 

individuelle forløbsplaner og elevstatus samt tværfaglige teams udnytter de forskellige faglige 

profiler og personligheder i personalegruppen til at bringe hver elev videre i sin individuelle udvikling 

til voksenlivet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udført fra august til november 2019 af Kristine Asmussen, bachelor i administration, Vejle. 


