Øse Efterskole 2020

Dreng / Pige døgn – en selvevaluering.
Vi ønskede i lyset af den senere tids offentlige debat omkring transkønnede samt de direkte
henvendelser til skolen med spørgsmål om vores politikker omkring elev optagelser, at få
belyst elevernes holdninger og ønsker ved at se på vores døgn med aktiviteter opdelt efter
netop køn.
Svarene er afgivet individuelt og anonymt og besvarelsen har fundet sted tre uger efter.
En tradition på Øse Efterskole gennem mange år - men spørgsmålet er nu, om den har
overlevet sig selv….
Skal Vi Gentage Dreng / Pige Døgn Næste År?

Evalueringskommentar Svaret er overvældende højt for en gentagelse af drenge/pige
døgnet næste år! Hele 73 ud af 80 svarer i høj grad og mere. Det svarer til 91 %.
Spændende er det derfor at se når man spørger ind til hvorvidt vi skal opretholde køns
delingen.
Skal Vi Være Kønsopdelte I De To Dage?

Evalueringskommentar: Igen et meget klart svar: ja det skal vi. 80 % af vores elever
svarer ja. Til gengæld lever vi i en tid hvor selv 0.5 % er et meget larmende tal i medierne jf.
den transkønnede debat.
Vores 20 % skal vi reagere på i planlægningen af næste år.
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Brugerkommentarer:
Hvis man har lyst til at skifte om man er til drenge eller pige døgn skal man have lov
Jah, jeg tror bare at kønsopdeling kan være både godt og dårligt. Det er fa’me drengerøv at slippe
alle gutterne løs på tur med hinanden, men hvis man selv (som pige) er mere drengerøv en ‘pigerøv’
så sidder man lidt i saksen. :/ Ej, det var hyggeligt, uden tvivl, men aktiviteterne og omgivelserne var
nok bare et forkert match for mit eget vedkommende. :)Jeg tror bare at jeg generelt ikke er så meget
fan af at kønsopdele folk under aktiviteter som denne. Det kommer måske til at virke lidt som om at
man forventer at når man har kønnet pige, fx, så har vi allesammen fællesinteresser, baseret på
vores køn, men sådan hænger tingene desværre ikke altid sammen. :( Men seriøst, når det endelig
var som det var, så var det sgu et par fee’e dage. :D
Måske mulighed for at melde sig på forskellige workshops alt efter interesse og ikke efter køn.
Det var fedt ikke at være dame venlig hele tiden
Det er meget sjovere hvis vi alle er sammen
Kønsopdelingen var fed nok, så kunne man snakke meget mere med the bois.
Det hyggeligt nok at være kun pige, men vi kunne godt lave mere "drenge ting"Det er sku lidt
gammeldags at holde pigerne ude fra det lidt mere vilde. Jeg mener at i skal lave 2 hold, den ene
med lidt mere maskuline ting, som f.eks. være uden for hele dagen og køre gokarts. Og det andet
hold med lidt mere feminine ting, som f.eks. og strikke og male T-shirts
vi er i 2020 man skal ikke kønsopdele længere
Har du Snakket Med Nye Mennesker?
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Har du fået nye venner?

Har du fået et andet indtryk af lærerne?

Evalueringskommentar:
Et klart pædagogisk delmål med dagene er uden tvivl, at få arbejdet, snakket, spillet, grint
og oplevet noget sammen men i nye konstellationer af elevgrupper.
Dette indfries og selv lærerne kan man få dannet sig et andet indtryk af!
Man kan dog altid diskutere succesraten i forbindelse med begrebet ”i nogen grad” men
her vurderes det, at det er svært at ramme alle elever på én gang lige meget med alle de
aktiviteter, der stables på benene og afvikles i løbet af de to dage.
- se blot nogle af de mange kommentarer der også kom frem:
Brugerkommentarer:
Vi lærte ikke så mange nye at kende da det var inddelt i familiegrupper.
Bland det lidt mere.
Altså man har lært lærerne noget bedre at kende, især dem man ikke normalt har så tit.
Det var faktisk ret sjovt men lød død kedeligt da vi hørte om det
Det var skide hyggeligt, især der vi lavede "casino aften"
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Idéer og kommentarer til planlægningen:
Hvad kunne efter din mening gøre dagene bedre og sjovere?
Hvis vi skulle sejle i kano
Nogle flere aktiviteter hvor vi ikke sad lige så meget ned, men i stedet kom lidt ud og røre
os.
Jeg tror ikke der er så Meget der kan ændres på for at gøre dem sjovere end de i forvejen
er, men måske kunne man overveje at lave en slags tilmelding, hvor forskellige aktiviteter
var inkluderet, så man måske selv kunne vælge hvad man ville på dagen? Dunno :P
At man var mere aktiv men ikke på den spotslige måde og at pigerne havde federe
aktiviteter
At det vi lavede ikke var så stereotypt, som at pigerne f. eks. skulle tegne. Det kunne også
have været fed med nogle tillids- og teambuildingopgaver på tværs af det hele.
Hvis der er et "tema", så byg på det mere end det her år. F.eks hvis temaet er frømænd, så
skal der saftsusme være mudder kravling og skydning.
At opgaverne/aktiviteterne var fordelt en smule mere, så man ikke skulle alt lige efter man
ankom... Måske også Paintball
Synes godt at aktivterterne kunne have været mere sjove, at vi kunne have lavet noget mere
end bare at tegne eller male trøjer, at der kunne have været noget der gjorde dagen lidt
mere sjov end bare ikke at lave så meget de første timer.
Jeg synes allerede de var sjove. Så nej jeg har ikke rigtig noget.
Hvis der er flere køn-neutrale aktiviteter
At vi lavede noget andet den første dag fordi vi brugte det meste af dagen på at gå og være
på løb
Det har jeg ikke rigtig nogen ide om. Måske næste gang giv folk valget til om det ville på
drenge eller pige døgn
intet, det var vildt fedt
Gør det ikke så stereotypisk for pigerne

Øse Efterskole - Sønderskovvej 130 Øse - 6800 Varde – 75298505 - www.oese.dk – kontoret@oese.dk

Evalueringskommentar:
Samlet set kan det konkluderes, at et meget højt antal af eleverne er glade for og tilfredse
med døgnet og aktiviteterne. Kun 3 % giver udtryk for de ikke var tilfredse mens hele 84 %
er tilfredse i høj og meget høj grad. På spørgsmålet om, hvorvidt vi skal gentage døgnet til
næste år svarer 73 ud af 80 elever i høj grad og i meget høj grad.
Det svarer til en tilfredsheds score på 91 %.
Men, vi kan så også konstatere, at vores mavefornemmelse var rigtig, og at der er et behov,
for at kigge aktiviteterne efter så de ikke kønsdiskriminere.
Med mindre altså, at det er dét, vi gerne vil?
Elevkommentar: ”Vi er i 2020 man skal ikke kønsopdele længere”
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