
 
 
 
SELVEVALUERING 17/18 

“KONTAKTLÆRERROLLEN” 
 

Indledning 
 
“Det giver eleverne en meget vigtig tryghed og tilhørsforhold. Lærer dem at være sammen med andre 
der ikke nødvendigvis ligner dem selv.”  (Lærer) 
 
“Jeg synes, det er rigtig fedt, at man har en lærer man knytter sig til, på en anden måde end med alle de 
andre lærere - og at man får en fantastisk kontaktgruppe, som jeg tror, jeg kommer til at have kontakt til 
resten af livet” (Elev) 
 
“En fantastisk ordning, som gør, at vi som forældre føler os tryggere ved at overlade vores barn i 
fremmede hænder. At vi ved, der er en voksen, som holder et særligt øje, og at barnet knyttes til en 
mindre gruppe elever, uden selv at vælge, det er meget positivt. At de derved lærer at kende, respektere 
og holde af andre uanset store forskelligheder, og når relationer er svære, det er en stor værdi for resten 
livet.” (Forælder) 
 
Kontaktgruppen er en central enhed i fællesskabet på Ollerup Efterskole. Det er en praktisk 
og pædagogisk organisering, der fungerer som elevernes base. Kontaktgrupper er således 
beskrevet i skolens indholdsplan: 
 
Kontaktgrupper på 7-9 elever tilknyttet en lærer er elevens tætteste kontakter på skolen. 
Kontaktgruppen spiser sammen, har værelser i nærheden af hinanden og mødes mindst én 
gang om ugen for at sætte hverdagens små og store problemer til debat. Kontaktlæreren har 
endvidere personlige samtaler med eleverne – herunder målsætningssamtaler ved 
skoleårets start med løbende opfølgninger. Plan for uddannelse og/eller beskæftigelse efter 
skoleopholdet udarbejdes i forlængelse af disse samtaler. I kontaktgrupperne får man 
endvidere hjælp til det, man har svært ved, og man er med til at støtte de øvrige i gruppen. 
Kontaktgrupperne planlægger og gennemfører forskellige aktiviteter i løbet af skoleåret. 
 
Nærværende selvevaluering fokuserer mere snævert på kontaktlærerens funktion i forhold til 
eleverne. Dette arbejde knytter an til skolens værdigrundlag, idet kontaktlæreren 
understøtter elevernes trivsel og udvikling i skolefællesskabet bredt forstået - med mål og 
midler, der er i overensstemmelse med skolens værdier: 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Musikglæden er centrum i et nutidigt skolemiljø, som tager afsæt i den danske 
efterskoletradition og det Grundtvig-Koldske skolesyn. 
Det personlige nærvær er kerneenergien i det samspil mellem fællesskab og individualitet, 
som styrker og udvikler den enkeltes personlighed – herunder evnen til at indgå i 
fællesskaber. 
Samværet bygger på tillid, ansvar og aktiv deltagelse i efterskolelivet samt på fagligt 
engagement og interesse for sang og musik 
 
Denne selvevaluering forsøger således at kaste lys over elevers, forældres og 
kontaktlæreres opfattelse af, i hvor vid udstrækning, dette lykkes. Ved læsning bedes det 
bemærket, at skolens øvrige aktiviteter ligeledes forudsættes i overensstemmelse med 
skolens værdier, og at kontaktgruppen således ikke er det eneste sted, hvor eleverne gives 
mulighed og incitament til at udvikle fx tillid og ansvar.  
 
Generelt er evalueringen særdeles positiv. Der er enkelte besvarelser, der stikker ud, og det 
er værd at holde in mente, at når man arbejder med mennesker, kan man gøre sig umage 
med relationen, men at det ikke er altid tingene lykkes. For nogle elever, bliver andre lærere 
mere betydelige som rammesættere og samtalepartnere end kontaktlæreren - og sådan må 
det gerne være. Blot skal der opretholdes et professionelt niveau af samarbejde omkring det, 
der skal gøres og løses i kontaktgruppen.  
 

Metode 
Der er anvendt spørgeskemaer i slutningen af skoleåret 2017/18 blandt elever, forældre og 
kontaktlærere. Desværre er svarprocenten på elevside meget lav, hvilket gør dennes 
repræsentativitet tvivlsom. Kun 31 ud af 114 elever har besvaret og de procentvise 
angivelser må her tages med et alvorligt gran salt. Nær besvarelserne kigges igennem og 
sammenholdes med forældrenes tilkendegivelser, får man billedet af, at der er en 
overrepræsentation af kritiske elever, der har besvaret undersøgelsen. På forældreside er 
dette meget bedre, idet 85 forældre har besvaret. 12 ud af 13 kontaktlærere har desuden 
besvaret skemaet.  
 
Metoden er kvantitativ med enkelte kvalitative udsagn. Selvevalueringen kan således pege 
på områder, vi som skole bør kigge nærmere på. Men ikke nødvendigvis kaste lys over 
sammenhænge og dybereliggende forståelser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Resultater 

Tillid, ansvar og aktiv deltagelse 
 
I værdigrundlaget står der, at samværet på skolen bygger på tillid, ansvar og aktiv 
deltagelse. Dette må nødvendigvis også gælde samværet i kontaktgruppesammenhæng. Vi 
har derfor spurgt forældre og elever, i hvor høj grad, de oplever, at kontaktlæreren 
understøtter disse værdier med sine handlinger. Og kontaktlærerene har vi spurgt, i hvor høj 
grad vi i kontaktlærerarbejdet understøtter tillid, ansvar og aktiv deltagelse med vores 
handlinger.  
 
Overordnet er et stort flertal af  forældre, elever og lærere enige om, at værdierne 
understøttes i høj eller meget høj grad. For elevernes vedkommende er der tale om 73%, for 
forældrenes 88% og for kontaktlærerenes er det hele 97%. Der er ikke signifikante forskelle 
på de tre områder, som peger på, at nogle står særligt stærke - eller svage - i forhold til de 
andre og som derfor kunne give anledning til fokusområder.  
 
Undersøgelsen peger med nogle enkelte “i ringe grad” eller “slet ikke” hist og pist på, at der 
har været konkrete tilfælde, hvor elever eller forældre ikke har haft oplevelsen af 
værdigrundlagets tilstedeværelse i lærerens handlinger. Dette kan naturligvis tilskrives, at 
det var virkeligheden - men det kan også skyldes, at det ikke er lykkes kontaktlæreren eller 
skolen at skabe den tilstrækkelige forståelse af formålet med handlinger eller manglen på 
samme.  
 

Det personlige nærvær, samspil mellem individ og fællesskab, styrkelse 
og udvikling af personlighed samt evnen til at indgå i fællesskaber.  
 
Vi har også interesseret os for, hvorvidt kontaktlæreren jvf værdigrundlaget har bidraget til at 
skabe rammen for, at eleven 

➢ er blevet mere bevidst om vigtigheden af det personlige nærvær? 
➢ er blevet mere bevidst om samspillet mellem fællesskab og individualitet? 
➢ har kunnet styrke og udvikle sin personlighed 
➢ har kunnet styrke og udvikle sin evne til at indgå i fællesskaber 

 
Igen svarer flertallet i alle grupperne, at det i høj eller meget høj grad har været tilfældet. 
Blandt elever 60%, forældre 79% og lærere 72%. Der er lidt flere markeringer i “i nogen 
grad” end der var omkring tillid, ansvar og aktiv deltagelse. Dette kan skyldes, at det andet 
spørgsmål i sine formuleringer retter sig mere mod resultatet og elevens faktiske udvikling - 
hvor den første forholder sig mere til grundlaget. Dette kan give en diskrepans. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Igen er der ikke signifikante udsving i tilkendegivelserne i de enkelte kategorier. Det kan dog 
bemærkes, at mens der hos forældrene er overvægt i besvarelserne “i meget høj grad”, er 
der hos lærerne overvægt i “i høj grad”. Lærerne vurderer altså generelt egne 
rammeskabende muligheder eller evner lidt mere beskedent, end den, forældrene tillægger 
dem. En kategori som “bevidsthed om vigtigheden af det personlige nærvær” kan nok siges 
at være diffus, og forskellige mennesker kunne forstå forskellige ting - så det må til 
stadighed være vigtigt at opretholde samtalen om, hvad det faktisk betyder, og hvordan det 
realiseres. 
 

Om kontaktlæreren 
Herefter har vi  spurgt mere konkret ind til opfattelsen af kontaktlæreren med følgende 
spørgsmål: 

➢ har gjort meget for at lære eleverne i kontaktgruppen at kende 
➢ er meget engageret i kontaktlærerarbejdet 
➢ er opmærksom på de enkelte elever i kontaktgruppen 
➢ ved som regel hvordan kontakteleverne har det 
➢ vil gerne hjælpe kontakteleverne 
➢ gør meget for at skabe fællesskab i kontaktgruppen 
➢ er opmærksom på konflikter eller mistrivsel i kontaktgruppen 
➢ håndhæver og følger op på skolens regler og rammer 
➢ har et godt forældresamarbejde 

 
Generelt er vurderingerne positive med et stort flertal i alle grupper, der svarer enten “i høj 
grad” eller “i meget høj grad”. Der er tale om 77% for elevernes vedkommende, og 
henholdsvis 82% og 80% for forælder og læreres vedkommende.  
 
Igen er der ingen signifikante mønstre i besvarelserne af de forskellige spørgsmål. Billedet 
er relativt stabilt.  
 
 

Kvalitative betragtninger 
I undersøgelsen kan såvel elever, forældre og lærere være med til at pege på 
udviklingspotentiale samt kommentere, hvad der fungerer godt. Følgende er de generelle 
tendenser i disse tilbagemeldinger:  
 
I forhold til udviklingspotentialet er et generelt billede, at forældrene ønsker en tættere 
kontakt til kontaktlærerne og lidt mere info omkring generel trivsel og faglig gebærden – 
eleverne er ikke altid så meddelsomme.  
 



Eleverne ønsker flere kontaktgruppeture eller –arrangementer for at styrke sammenholdet, 
og at kontaktlæreren oftere spiser sammen med gruppen. 
 
 
 
 
 
 
I lærergruppen efterlyses der en bedre kommunikation mellem kontaktlærerne – 
idéudveksling til kontaktgruppemøder, enighed omkring antal ture/hyggeaftener, samt evt. 
større hjælp/opbakning omkring udfordrende elever.  
 
Adspurgt om det gode ved ordningen er der rigtigt mange forældre, der kommer med 
positive tilkendegivelser og som fortæller, at kontaktlærerne har været helt fantastiske og 
engagerede – og ikke mindst en uundværlig funktion på skolen, som gør, at de med et 
roligere sind kan sende deres børn afsted på skoleophold. 
 
Eleverne skriver, at det er positivt, at der er så stor forskel på lærernes personligheder, og 
det er godt og trygt, at man hurtigt knytter sig lidt mere til én bestemt. 
 
Lærerne skriver, at i kontaktgrupperne oplever eleverne tryghed og nærvær. Eleverne får 
tætte relationer i grupperne, og de får et tillidsfuldt forhold til særligt èn voksen.  

Konklusion 
Kontaktlærerordningen på Ollerup Efterskole fremstår meget velfungerende. Skolens 
værdier afspejles tydeligt for de fleste i kontaktlærerens arbejde. Der tegnes et billede af et 
kontaktlærerarbejde, der lykkes langt de fleste gange. Af undersøgelsen kan man se, at der 
også er eksempler på en relation og/eller en kommunikation, der er lykkedes mindre godt. 
Det er naturligvis vores opgave til stadighed at blive dygtigere i vores relationsarbejde samt 
øve os yderligere i at leve og kommunikere vores værdier tydeligt.  
 
De kvantitative betragtninger giver yderligere stof til drøftelser i personalegruppen. 
I skoleåret 18/19 har vi indført en forældredag med deltagelse af alle kontaktlærerne i 
september samt en skolehjemsamtale lige før efterårsferien, for blandt andet at 
imødekomme forældrenes ønske om en tættere kontakt.  
 
 
 
 
 
 


