Interesse, krav og
konsekvens
-

om pædagogisk praksis på Vedersø Idrætsefterskole

Vi stiller mange krav til vores elever på Vedersø Idrætsefterskole. Det er der flere grunde til.
Det at stille krav til børn gør, at de modnes som mennesker. Resultatet ser vi heldigvis gang på
gang ved, at vores elever udvikler sig som ansvarlige mennesker både på efterskolen og efter
opholdet. Vi er konsekvente, hvis eleven af forskellige årsager ikke kan eller vil leve op til
kravene. Konsekvente voksne er efter vores opfattelse nødvendige i et barns opvækst i
tryghed og tillid.
Som voksne på efterskolen har vi sat nogle rammer og omgangsformer som grundlag for, at
eleverne kan udvikle sig til ansvarlige, hensynsfulde og konstruktive voksne. Vi arbejder på at
flytte eleverne fra ”jeg” til ”vi” ved at give dem positive oplevelser med at skabe noget i
fællesskab. Vi engagerer os i alle vores elever – også dem, som har brug for voksnes hjælp
både med hensyn til at finde ud af dem selv og med hensyn til at tackle det sociale liv. Vi
møder eleverne med interesse, varme og forventninger.
På Vedersø Idrætsefterskole har vi altid som mål at handle, hvis vi opdager, at nogle elever er
destruktive i forhold til intentionerne bag et efterskoleophold. Vores handlen er i første
omgang dialog gennem samtaler - med kontaktlærer og ledelse og evt. inddragelse af
forældre. Hvis vi på baggrund af disse samtaler fortsat ikke oplever positiv udvikling hos
eleven, kan det betyde, at man får en tænkepause hjemme eller ikke længere kan være elev på
skolen.
Vi arbejder bevidst på at give plads til de elever, der vil udvikle og uddanne sig, og som gerne
vil være med til at skabe et godt fællesskab. Vi tager også behørigt hensyn til, at
medarbejderne kan trives i deres arbejde. Derfor skal eleverne hos os vise hensyn og
ansvarlighed over for andre elever såvel som over for de voksne på efterskolen.
Vedersø Idrætsefterskole arbejder engageret på at skabe de bedste rammer for de elever, der
vil efterskolelivet og er modtagelige for voksnes krav og vejledning.
Vi sætter en ære i at udvikle mennesker.

