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Evaluering af det samlede undervisningstilbud 

Undervisningen på VGIE fungerer på en god og meget tilfredsstillende måde. 
 

I indeværende skoleår har vi udvidet elevtallet med 20 elever. Det har 

medført at vi har ændret på vores årgangsstruktur, så vi nu er tre 9. klasser og 

seks 10.klasser. 

 

Den ændrede årgangsstruktur har vi brugt konstruktivt i vores 

undervisningsorganisation. Vi har fortsat niveaudeling i fagene engelsk, tysk og 

matematik.  

Den ændrede årgangsstruktur har vi så valgt at udnytte til at lave tre 

niveaudelte hold i 9. årgang, samt 2 gange tre niveaudelte hold i 10. årgang, 

hvor der niveaudeles i tre niveauer i A-B-C-sporet og tilsvarende i D-E-F-sporet. 

Denne deling har været positiv, og haft en god effekt. 

 

Vores boglige undervisning opleves – blandt andet pga. niveaudelingen -  som 

positiv. Vi vurderer fortsat niveaudeling som hensigtsmæssigt og et vigtigt 

parameter i forhold til elever og forældres valg af VGIE som efterskole. Vi har 

valgt at sætte ekstra fokus på hvordan vores elever oplever niveaudelingen på 

VGIE, da vi i vores selvevaluering netop har sat fokus på niveaudeling. 

 

Vores linjefagsundervisning, og måden vi strukturerer den på, fungerer fortsat 

rigtig godt. Vi arbejder løbende på at udvikle linjefagene – gennem samarbejde 

i fagteams og på linjefagsmøder.  

Vi har i indeværende skoleår startet en ny linje – Ishockeylinjen. En linje, der 

har fået en rigtig fin start, og som også til kommende år har stor søgning. 

Ishockeylinjen foregår som et samarbejde mellem Vojens Ishockeyklub og 

Efterskolen. 

 

Vi tager fortsat på linjetur til udlandet i foråret. De respektive linjeture giver 

eleverne et stort udbytte, såvel kulturelt som sportsligt, og er et aktiv for 

elevernes skolegang på VGIE. 

 

Den ændrede dagsstruktur, som vi indførte i sidste skoleår, har vi valgt at køre 

videre med. Vi arbejder således fortsat med samlinger med henholdsvis sang, 

elevrefleksion og fortælletime. 



 
På IT-fronten har vi opgraderet yderligere med anskaffelsen af en 
SmartShare, der har medvirket til at stabilisere skolens netværk både i det 
daglige – men også i forhold til afgangsprøverne, der stiller stadig større og 
større karv til skolernes IT-setup. 
SmartSharen har medført bedre stabilitet af nettet, og dermed øget elev-
og lærertilfredshed. 
 
Som skole abonnerer vi fortsat på Office 365. Gennem dette abonnement 
får eleverne tilbudt Microsoft Office pakken, som bevirker ensartethed 
omkring det software, som eleverne arbejder i. Dette til stor tilfredshed for 
både elever og lærere. 
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