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EXECUTIVE SUMMARY: OVERORDNET SAMMENFATNING 
Sofie Rifbjerg Efterskole (SRE) har de forgangne 24 månder fra primo 2016 til primo 
2018 arbejdet flittigt på at levere yderligere på sin vision og værdier. Det har været 
med et godt og tilfredsstillende resultat. 
 
Som strategi til at opnå visionen og leve efter værdierne er anvendt den pædagogiske 
metode robusthed.  
 
Robusthed fremmer "individuel udvikling". 
Robusthed repræsenterer ligeledes en "fælles besluttet pædagogisk værktøjskasse". 
Robusthed er også udviklende for medarbejdernes selv: "Vi er gode eksempler og 
rollemodeller". 
 
Robusthed er som teori og metode udbredt i hele huset. Der udestår en systematik og 
tilsikring af, at alle medarbejdere er helt ajourført med teori og metode. 
 
Organisatorisk er skolen velfungerende på leder, puk og sekretariat, og teamniveau. 
 
Ledelsesmæssigt er der godt samarbejde, god mødestruktur og effektive møder. 
 
Skolens daglige drift kører som en meget stabil maskine, i bedste forstand. 
 
Skolens elever og elevgruppe virker robust og i positiv gænge. 
 
Den pædagogiske udvikling og kollegiale sparring kan til tider være trængt i en travl 
hverdag med travlhed og hektik. Men fremtiden tegner fortrøstningsfuld. 
 
Den kommende selvevalueringsplan med PRØVER tegner en troværdig og naturlig 
afløser for denne selvevaluering. Dette fordi planen for 2018-2020 netop sætter fokus 
på uddannelse, systematik og kollegial sparring. Det er vigtigt, at SRE & PUK i 
samarbejde får lavet en brugbar og troværdig plan for de kommende år. 
 
Det er troværdighedsskabende, at plan 2018-2020 har et naturligt og evolutionært 
præg i forhold til at tage stafetten op og bygge videre, frem for blot at finde på nyt.  
 
Konkluderende kan vi sige, at der apropos "ROBUSTHED" er organisatorisk 
robusthed, pædagogisk robusthed, elevmæssig robusthed, driftsmæssig robusthed - og 
skolens nøgletal/væsentelige indikatorer tegner i positiv forfatning og passende 
udvikling. 
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Selvevaluering 2016-2018: Gik det efter planen? 
Dette dokument repræsenterer afrundingen på Sofie Rifbjerg Efterskoles (SRE) 2016-
2018 selvevaluering: fra PLAN til RESULTAT. 

Baggrund: Vision og værdier - via ROBUSTHED 
SRE arbejder fortsat i overensstemmelse den vision og de værdier, der blev 
udarbejdet i februar 2014. 
 
I de seneste 24 måneder er der blevet arbejdet intensivt med "ROBUSTHED".  
 
Robusthed er en pædagogisk metode og har præget de seneste to års arbejde. 
 
Robusthed er også blevet udbredt og tænkt større: nemlig organisatorisk robusthed, 
dvs. en stærk og fremtidssikret skole. 
 
Bestyrelsen på SRE godkendte i februar 2016 denne ramme med robusthed som 
fokuspunkt for de afsluttede to år. Formel godkendelse af den skriftlige plan 
godkendte på bestyrelsesmødet den 17. marts 2016. 

Formål: Robusthed implementeret 
Formålet med denne selvevaluering var at SRE ville foretage en stor opkvalificering 
på temaet ROBUSTHED.  
 
Det var ambitionen eksplicit at rette mere fokus på elevernes robusthed. SRE ønskede 
at undervisning, kultur og metoder naturligt trænede og oplærte eleverne i robusthed. 
SRE ville med denne selvevaluering muliggøre at måle på denne indsats. Vi ville 
fæstne metoderne i elevernes kognitive infrastruktur - og holde os selv op på det. 
 
Med denne forhåndsplan for selvevaluering levede SRE således op til lovens formål 
og krav. Men skolen gik også videre og lavede flere tiltag som udgjorde skolens 
strategier og valg for de seneste 24 måneder. 
Ambitionen var bevidst at sætte en høj barre for skolens udvikling. Med den 
gældende vision var det også nødvendigt for at kunne blive blandt de bedste skoler i 
Danmark til individuel udvikling. 

Metode & proces: Uddannelse & dialog 
Metoden var at nå til robusthed via massiv satsning på uddannelse. Ansporet af 
Nelson Mandelas mantra om at "uddannelse er det stærkeste våben vi kan bruge" 
satser SRE med denne selvevaluering på massiv "oprustning". 
 
Processen var som tidligere, det vil sige, at der arbejdedes dialogbaseret:  

• der blev lavet en plan for selvevaluering, 
• nu hvor de 23 måneder er gået laves der en proces og evaluering, som 

kombinerer ekstern vurdering og intern vurdering i fællesskab, 
• der tilstræbes igen en komprimeret proces hvor der genereres feed back i 

teams og med teamansvarlige, 
• afslutningsvis laves der to versioner: et bruttodokument og et nettodokument. 
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Således vil denne periode for selvevaluering være afsluttet og "done" ultimo februar 
2018, det passer ind i cyklus med revision og bestyrelsesmøde som tidligere år, og 
med god succes. 

Målepunkter og målsætninger 
Nedenfor følger målepunkter og målsætninger, som blev bestræbt implementeret i 
skolens virke. Alt sammen for at virkeliggøre skolens vision. 

ORGANISATORISK robusthed 
Helt overordnet er organisatorisk robusthed tænkt som en garanti for at skolens 
fremtid og resultatskabelse er stabil og ikke personafhængig. 

Ledelsesmæssig robusthed 
For at sikre fortsat stærk udvikling i skolens ledelseskvalitet fik Dorte Bondo lavet en 
lederprofil i maj/juni (efter afholdt MUS i april) 2016. Formålet var at få 
systematiseret feed back på ledelseskvaliteten, med henblik på at kunne udvikle denne 
i takt med skolens overordnede robusthedsrejse. 

Lederprofil 
Lederprofilen målte lederen på 11 parametre og viste sig en virksom måde til at 
arbejde med styrker og udviklingsområder i egen lederstil.  
 
Resultaterne fra lederprofilen var sammenfattende: 
 
1. HØJT GENNEMSNIT PÅ 3,80. 

• Et vægtet gennemsnit på 3,80. 
• Dorte 3,36 (Dortes eget svar). 
• Medarbejdere 3,69 (31 svar). 
• Bestyrelse 4,53 (5 svar). 

 
KONSEKVENS: Der er meget højt tilfredshed med ledelsen og medarbejder/leder-
relationen - det gør det let at være positiv i hverdagen og arbejdet med eleverne. 
 
2. EN LEDER SOM VURDERES HØJERE AF ANDRE. 

• Medarbejdere 0,33 (over leders egenvurdering). 
• Bestyrelse 1,16 (over leders egenvurdering). 

 
KONSEKVENS: En ydmyghed i forhold til eget lederskab virker troværdigt og 
pladsgivende til medarbejderne. En tro på og tillid til andres evner, som løfter alle. 
 
3. BEGRÆNSET SPREDNING MELLEM DE 4 HOVEDOMRÅDER. 

• Forskel på minimum og maksimum = 0,35. 
• Think (3,44); Achieve, Develop, Inspire (alle 3,79). 

 
KONSEKVENS: Der er stor homogenitet og interesse for skolen i bred forstand. Der 
er ikke noget område som underpræsteres eller får forrang. Det giver organisatorisk 
ligeværdighed. 
4. & 5. STYRKER & SVAGHEDER 
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• Empati og troværdighed er styrker hos Dorte. 
nedenstående kan udvikles: 

• Informationssøgning, strategi, proaktivitet (bestyrelsesvurdering). 
• Strategisk, udvikler medarbejdere, formidling (medarbejdere). 

 
KONSEKVENS: Empati og troværdighed er godt for elevarbejdet og tillidsniveauet 
på SRE. Det er fremmende for skolens renommé. Gennem lederprofil er der skabt 
fokus på strategi og gennem stærk involvering i MUS er der arbejdet med udvikling 
af egen lederstil. 

Uddannelse, internt og eksternt 
Den eksterne uddannelse har været tilfredsstillende. Der har været  
10 medarbejdere på robusthedskursus. 
 
Den interne videndeling og uddannelse internt var at få delt viden og "best practice" 
ved hjælp af supervision og løbende organisering af teams og teammedlemmer. Ifølge 
tilsynsrapporten af 24. november 2017 har det haft en mærkbar udbredelse internt på 
SRE. Der har været afholdt kursus for alle medarbejdere i Robusthed på skolen. Dette 
er siden benyttet i supervision i teams. 
 
PUK leverer i samarbejde med forstander en status på hver enkelt medarbejder samt 
familieteams og fagteams vedr. implementering af Robusthed. Denne status benyttet 
til en systematisk opsamling på og tilbagemelding til hver enkelt medarbejder. 
Denne status vil blive udarbejdet som et led i MUS for PUK april/maj 2018. Derefter 
ved MUS samtaler med alle medarbejdere. 

Plan for uddannelse 
Der blev i 2016 lavet en plan for uddannelse, med deadline 1. maj. Den ser således 
ud:  
Udgifter brugt på uddannelse er samlet: 500.000 kroner. 

Budget 
Der er blevet uddannet i ROBUSTHED for 125.000 kroner. 

Team-matrice 
Der blev valgt 16 personer med specialkompetence og uddannelse inden for fire 
hovedspor: pædagogisk udvikling, målstyring, kost & sundhed, motion & søvn. Disse 
16 personer blev fundet og udvalgt medio 2016. 
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NB: Grundet løbende justeringer i medarbejderstaben er der etableret et ekstra 
familieteam, med farven LILLA, hvor Steen har været teamansvarlig. 
 

• Sporet med pædagogisk udvikling (A-søjlen) blev udarbejdet og defineret af 
PUK i samarbejde med forstander. 

• Søjle C indeholder rygevejledning via rygekonsulent. 
• Søjle D indeholder seksualvejledning. 

 
Teamansvarlige. De teamansvarlige er blevet uddannet på følgende måde fra 2016-
2018. Hovedsagelig Robusthed – samt løbende kurser i psykisk arbejdsmiljø. 
 
Hanne Rasmussen har i perioden afløst Camilla, som har været på barsel, og det har 
kørt hensigtsmæssigt. Hanne Rasmussen er forsat som teamansvarlig – i forbindelse 
med skolen har udvidet til 5. Familieteams. 

25 års jubilæum på SRE 
Skolens jubilæum i september 2017 blev fejret godt. Hovedelementerne fra jubilæet 
var fokus på eleverne.  

• Tidligere elever, medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer. 
• Skolens interessenter (samarbejdspartenere, borgmester/kommune, 

Efterskoleforening) mv. 
• Nuværende elever, medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer. 
• En fantastisk god dag med 300 gæster, megen opmærksomhed, 

mediedækning. 
• Der var besøg af Jytte Hilden (tidligere minister). Morten Stig Christensen 

(tidligere håndboldspiller). En tidligere medarbejder, Tine Kjøller som nu er 
forstander på Waldemarsbo Efterskole, havde medbragt indvielsesplakat. 

UDDANNELSE(–(via(teams1MATRIX(
(A)$PÆDAGOGISK$$
UDVIKLING$&$
KVALITET,$DIDAKTIK$

(B)$MÅLSTYR:
ING,$TAVLER,$
METODER$

(C)$KOST,$
ERNÆRING,$BMI,$
SUNDHED$

(D)$MOTION,$
SØVN,$$

EKSEMPEL' Robusthed'
Skri4lig'kvalitet:'
planer,'rapporter'

'Værdikæde'
Effektskabelse'
Lean'
DokumentaBon'

Personligt'
involveret'(sPf)'
Kostgruppe'(S.R.)'
Kostvejleder'(køk.)'

Personligt'
involveret'(sPf)'
Daglige'Bltag'
Event(firmatour)'

RØDT( 1A( 5B( 9C( 13D(

GRØNT( 2A( 6B( 10C( 14D(

BLÅT( 3A( 7B( 11C( 15D(

PINK( 4A( 8B( 12C( 16D(
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Denne plakat bragte stor glæde hos gamle elever, som spurgte, om de måtte få 
kopi. Således kunne de finde gamle venner på Facebook. 

• Der blev også lavet t-shirts til elever. 

PÆDAGOGISK robusthed 

BOGLIGT 
Robusthed er integreret i indholdsplaner. Der er lavet lokaler som hjælper robusthed 
frem. Der er afsat mere tid til forberedelse i august som efterspurgt. Årsplaner, hvor 
elever blev sendt hjem torsdag eftermiddag. Introtur er også optimeret. 

PRAKTISK 
Liniefag er blevet udviklet og samtænkt med robusthed. 
I klasselokaler er opsat små tavler hvorpå, hver elev markerer egen "stemning" med 
enten grønne eller grå brikker/magneter. 

FRITIDSDELEN 
Visionen siger: "Vi er stærke på fritidsdelen. Vi skaber gode rammer og relationer 
hele døgnet". I den ånd er der udviklet et flot program hver dag. Der er defineret 
temaer hver eneste weekend. Forældre har også mundligt tilkendegivet ytringer, som 
bekræfter dette. Skolen har haft cykler, som dog blev stjålet i perioden, men 5 styk er 
leveret og 6 styk på trapperne, står hos forhandler i Næstved. 

Personlig robusthed 
I perioden 2016-2018 er der arbejdet med OK-profiler på følgende måde. 
Nye medarbejdere har fået udarbejdet og gennemgået den enkeltes personprofil. 
Teams har gennemgået og benyttet personprofilerne i deres samarbejde. 
Ledelsen forholder sig til den enkeltes personprofil og anvender den enkelte 
medarbejderes profil, ressourcer bedst muligt. Og finder svar på udfordringer i 
samarbejdet i personprofilerne. 

Skolens seneste APV siger 
Der bliver lavet APV hvert 3. år - og der er i perioden ikke udarbejdet nogen ny APV. 
 
Dorte Bondo har arbejdet med medarbejdernes trivsel på følgende måder: MUS og 
motivation. 
 
Det bemærkes eksplicit, at trivsel er vigtig, men som NFA (det Nationale 
Forskningscenter for Arbejdsmiljø) har pointeret er trivsel ikke en årsag, men et 
symptom. Motivation leder til trivsel. Men det modsatte gælder ikke. Derfor arbejdes 
der specifikt med uddannelse og resultatskabelse, da det netop giver professionel 
stolthed og motivation (og dermed siden trivsel). 

ELEVERS robusthed 
Det er implicit i skolens vision, at elevernes langsigtede robusthed er et erklæret 
formål.  
 
Læren om ROBUSTHED arbejder med grønne tanker og grå skyer (gode tanker, 
dårlige tanker, neutrale tanker). Centrale begreber er også Hjernens 112 (alarm-
hjernen) og Tænkehjernen. SRE ønsker at bibringe elever forudsætninger, kendskab 
og handlekompetence på just dette område. 
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I det daglige og på kort sigt er det naturligvis mindre målsætninger og ambitioner der 
arbejdes med. Men skolens "værdikæde" slutter netop ikke ved havelågen, når 
eleverne forlader skolen.  
 
Et eksempel på dette er skolens nøglering med adressen på bagsiden. 
Med ud i verden + nøglering og adresse. Således en reminder til eleven om 
robusthedsviden når livet opleves svært eller udfordrende. 
 
Elevernes botræning er en del af den robusthed som kultiveres hos eleverne. Derfor 
var planen også i indeværende selvevaluering at lave et opdateret og revideret koncept 
for botræning. Således, at elevernes langsigtede robusthed prioriteres. 
 
Der er ikke blevet lavet et revideret koncept for botræning. Begrundelsen er, at 
botræningen med løbende justeringer er under udvikling - således, at de to huse 
fungerer forskelligt og afprøver hver sine praksis. 

DRIFTSMÆSSIG robusthed 
Robusthed stiller ligeledes krav om, at skolens drift er stabil og veldrevet. Det vil sige 
pedelområdet, sekretariatet og køkkenet. 
 

Tilpasning af lønsum/medarbejderstab 
Der har været brug for en reduktion medarbejderstaben med 3 personer i 2017.  
 
Line, Thomas og Berit; dvs. to pædagogiske medarbejdere en administrativ 
medarbejder. Det har været nødvendigt for at tilsikre udgifter og indtægter balancerer. 
 
Det er aldrig rart at skulle opsige medarbejdere, men på den positive side, er 
processen forløbet konstruktivt og værdigt - Line og Berit er allerede i job andetsteds.  
 
Økonomisk er SRE tilpasset sin fremtidige nødvendighed som rammer kraftigt fra 
2019. Det er god proaktivitet fra et strategisk synspunkt. 

Pedelområdet 
Pedelområdet har haft en positiv pædagogisk inddragen af elever med visse ad hoc 
opgaver og færdighedstræninger. 
 
Der er defineret "pedeltjans" fra 13-15 hver tirsdag, hvor alle elever på skift fikser 
deres værelse, samler en forlængerledning, borer hul i væg, monterer rawplugs, kører 
på havetraktor, hvis tiden tillader det. Nogle renser endda vandlåse. 

Sekretariatet 
Skolens sekretariat er en vigtig del af skolens værdikæde. Her er økonomi, 
elevadministration, personaleadministration forankret. 
 
Der er god stemning og arbejdsglæde på kontorsiden. 
 
Der er sket en reduktion med 1 stilling i sekretariatet. 
 
Driftskoordinator har ikke været brugt til fundraising. Driftskoordinator løser opgaver 
yderst tilfredsstillende, i en hverdag præget af mange afbrydelser. 
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Systemer og digital robusthed 
Der er sket en bedring på den digitale struktur, som er blevet mere lean, som følge af 
og eksemplificeret ved kurser og viden om den kommende lov vedrørende 
datasikkerhed (Persondataloven) Christine Øksengaard, Maria Madsen. 
 
Der er to situationer som er vigtige. (1) Det skal være enkelt for alle at finde materiale 
på skolens digitale drev og struktur. (2) Det skal være uden fare for at slette og 
ødelægge eksisterende materiale, når man foretager opdateringer eller tilføjelser på en 
elevs materiale. 
 
Det er også vigtigt, at denne systematik bliver forankret i hele personalegruppen. 

Skolens fysik og bygninger 
Der foregik en oprydningsproces (5S) i skolens fysik.  
Følgende er blevet lavet:  

• Gårdsplads 
• indkørsel 
• 2 nye rum i kælderen 
• kælderrum,  
• lærergang,  
• lille samtalerum,  
• lærerværelse,  
• idræt redskabsrum,  
• lille lokale i forbindelse med lilla lokale.  
• kontorer ved administration,  
• opbevaring til køkken,  
• værkstedet 
• der er primo januar indsat nye stole i alle teoretiske undervisningslokaler. 
• Følgende mangler fortsat: Teoretiske undervisningslokaler.  

Køkkenet 
• Køkkenet har lavet en omstilling til mere økologisk mad.  
• 2 elever er køkkenassistenter. Det giver øget driftssikkerhed.  
• Det har økonomisk reduceret vikarforbruget markant. 
• Bedre "work-life-balance" (WLB) for Mette og mulighed for afspadsering for 

Birgitte og Mette. 
• Køkkenets ledelse har også arbejdet med egen lederstil og samarbejde.  
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NØGLETAL - der er gode tendenser 
 

Skoleåret 
PARAMETER 

2015-16 
 

2017-18 

• ELEVTAL 
• OVERGANGSFREKVENS 
• FULDFØRELSES-

FREKVENS 

86 
 
78% 

90 
 
84% 

FSA ELEVER - hovedsagligt dansk 
og matematik, men også engelsk 

15 42 

ELEVMILJØ, 
ELEVTILFREDSHED 

Tilfredshed 
Mobning 
Undervisning 
Fysiske rammer 

Positiv. 
Hver 4. har oplevet 
mobning. 

VEJLEDNING, uddannelsesplaner 
og "optag.dk" 

86 90 

PRAKTIKFORLØB 
 

 Mere & flere 

ERHVERVSRELATEREDE 
UDDANNELSER 

2% 3%? 

UDSKOLING 
 

10 5 

VOLD & 
MAGTANVENDELSE 

0 1 

GRØN SMILEY, SKOLEN 
(arbejdstilsynet) 

X X 

FØDEVARE SMILEY 
(Fødevarestyrelsen) 

Ja, ELITE. Ja. Påbud om færre 
personer i køkkenet 
implementeret godt 
og hurtigt. 

SKOLENS FYSISKE TILSTAND God og 
acceptabel. 

Bedre og mere 
ambitiøs. 

TILSYNSRAPPORT, TILSYN ØST 
(gns, 5-pkt) 

4,3 4,8 

APV 
fysisk&psykisk (Steen, AMR) 
 

Flot. Flot. 

PERSONALEOMSÆTNING 
 

Til andet job: 
PN,AO,AS,KL 
Opsagt: BJ,LP,TN 
Barsel: CS, MBØ 

Ingen opsigelser. 
Ansat: 
MAI,HC,SW,JR 
 

MEDARBEJDERSTAB antal ansatte 
(årsværk) 

47 (45) 43 (41) 

SYGEFRAVÆR (%) 
 

 1,56 

VIKARFORBRUG 
 

200.000 125.000 

ØKONOMI, overskud, likviditet mv. 
 

2015: 293.000 kr. 
2016: 980.000 kr. 

2017: 1.475.000 kr. 
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BILAG - KOMMENTARER FRA MEDARBEJDERE 
 
 


