
 
Evaluering af skolens samlede undervisning, skoleåret 2020/2021 
 
Skolen har i skoleåret 20/21 gennemført niveaudelt undervisning inden for hvert hold i dansk, 

matematik og engelsk på 8., 9. og 10. årgang. Denne niveauopdeling fortsætter i skoleåret 

21/22. Udfordringen i 20/21 har været at eleven ikke har kunnet skifte mellem alle niveauer, 
men det vil der blive taget højde i skemaet 21/22. 

 

I naturfag har der været fokus på tværfagligt samarbejde mellem de tre fag: Fysik, biologi og  

geografi.  
 

Skolen har udbudt en lang række valgfag inden for en bred vifte af interesseområder. Fx 

idræt, kreative fag, livsduelighedsfag og boglige fag. Eleverne har haft mulighed for at skifte 

valgfag en gang i løbet af året, og de fleste elever har fået deres 1. prioritet opfyldt. Bl.a. er de 

to populære valgfag Fodbold og BoyZone blevet udbudt to gange om ugen 
 

Rågelund Efterskole lægger stor vægt på høj social trivsel blandt eleverne. Dette gøres bl.a. i  

kontaktgrupper, som mødes jævnligt, og på skolens pædagogiske møder er der et fast punkt, 

hvor elevers trivsel kan drøftes. Skolen lægger stor vægt på samarbejde med forældre og 
bagland og har haft forældresamtaler i november og februar samt familiedag i september.  

Desværre har restriktioner gjort det vanskeligt at gennemføre disse arrangementer og 

forældresamtalerne blev afholdt online, mens familiedagen blev omdannet til en hørmløbsdag. 

Der har været løbende kontakt mellem forældre og kontaktlærere, og i nogle tilfælde har 
forstanderen været inddraget i arbejdet. 

 

Skolens vejledere har igen i år haft fokus på optagelseskravene til ungdomsuddannelserne, og 

der har været fokus på at informere om de andre indgange til ungdomsuddannelse, hvis en 
elev ikke har de nødvendige faglige forudsætninger. Der har været gennemført 

brobygningsforløb og skole og erhvervspraktik. Vejledning indgå i elevernes faste skema. 

Brobygningsforløb og erhvervspraktik har ikke haft den samme succesfuldhed som tidligere år 

grundet Covid-19 og hvor en del arrangementer blev aflyst. 

Derimod blev skolens egen uddannelsesuge ”Den RÅE uge” et godt og succesfuldt alternativ. 
 

Skoleåret har naturligvis været præget af nedlukningen i de første tre måneder af 2021. Der 

blev afholdt fjernundervisning fra første dag, og senere fulgte flere onlineaktiviteter, der skulle 

fastholde det sociale fællesskab i elevgruppen, fx ”Godnathistorie”, ”Gæt et værelse” og ”Find 
en forstander”. 

 

Det var kun i få tilfælde, at skolen var nødt til at involvere forældre på grund af manglende 

deltagelse og motivation til fjernundervisningen. Ambitionerne, både fra elever og undervisere, 
var høje, og undervisningen i nedlukningsperioden bliver derfor trods omstændighederne, 

betegnet som succesfuld. 

 

 

Rågelund Efterskole, juli 2021 
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Forstander 


