Personlig vejledning
Disse personlige vejledningstimer, hvor vi vejleder, hjælper
og støtter den enkelte elev har en meget vigtig funktion på
Sdr. Bork Efterskole.
I alle de år efterskolen har eksisteret, er der blevet søgt disse
særlige støttetimer hjem til vores elever. Disse timer er meget
vigtige, idet det ofte er den enkelte elevs mulighed for at få
både udelt opmærksomhed, samt en oplagt chance for at
læsse af for det som bekymrer og som er hårdt eller svært lige
nu.

Så på den måde kan der argumenteres for, at der er flere veje
til ”den gode samtale”. Når læreren og den enkelte elev
finder den gode måde at tale sammen på efterlader det plads
til at den enkelte elev kan være sig selv, hvilket virker
medvirkende til at den enkelte elev trives.
På Sdr. Bork Efterskole oplever vi at de følgende ting er
noget der fylder for eleverne, og som er det der bliver talt om
og arbejdet med:

Den enkelte elev får i disse skemalagte timer én eller to
voksne tilknyttet, med hvem den enkelte elev kan vende
hverdagens små og store problemer, sorger og glæder. Det
skaber tryghed for den enkelte elev at vide, at der er en
vejledningslærer på skolen der særligt tænker på ham/hende,
vil lytte og komme med gode, sunde og velovervejede råd.
Endvidere er det godt for den enkelte elev at vide, at der er en
voksen på skolen, som de kan komme til når noget bliver for
uoverskueligt. En person den enkelte elev kan snakke
fortroligt med.
I vores måde at administrere vejledningstimer på, gør vi
således, at en del af de timer der bevilges, sættes af på den
enkelte elevs skema, ligesom vi gør en del ud af, at koble
lærer og elev sammen efter kemi, interesser og evner. Det er
skolens erfaring gennem årene, at det bedste udbytte ved
disse én-til-én timer, hvis der skabes et tillidsfuldt og
venskabeligt forhold til eleven, samt finde ud hvordan man
bedst får en god samtale med den enkelte elev. At skabe tillid
og koncentreret opmærksomhed lærer og elev imellem er
nemlig meget væsentligt.

Det sociale
De sociale spilleregler i relation til værelseskamme-rater,
klassekammerater, de voksne på skolen, familien, samfundet
og fritiden. Det at få venner og holde på venskaber, mobning,
accept af forskellighed. Ofte er det sociale et vigtigt område
at tale sammen om, da trivsel her spreder sig til de andre
aspekter af efterskolelivet.
	
  
Det personlige
At acceptere sig selv og give sig selv plads til personlig
udvikling. Problematikkerne omkring det at blive voksen
kontra det at være barn, at turde være sig selv og arbejde med
de udfordringer man har som person.
Det faglige
Udvikling af de evner man har. At støtte den enkelte elev til
at fortsætte fremgang og udvikling, eller bare at få påbegyndt
en positiv faglig udvikling. At holde målet for øje, få hjælp til
at finde sine styrkesider, at turde arbejde seriøst med de
faglige områder der skaber de største udfordringer og hjælpe
eleven til forståelse af vigtigheden af at arbejde med det
faglige, så man skaber de bedste muligheder for sig selv.

Nogle elever har det bedst med at man sidder stille på et
værelse, lærerværelset eller i et klasselokale og snakker under
fire øjne. Andre skal helst med ud og køre en tur i en af
skolens biler eller gå en lang tur, hvor de kan føle sig mere fri
til at snakke.
Et besøg hjemme ved læreren, en tur på café eller til en
nærliggende by har også tit en god effekt, mens andre måske
har brug for at lave praktisk arbejde, sport eller være kreativ
sammen med vejlederen. Derudover der elever der med den
personlige vejleder fokuserer mere på lektierne og at få
styrket den enkelte elevs faglige standpunkt.

Det praktiske
Hverdagen på skolen, herunder tøjvask, hygiejne, håndtering
af lommepenge, hjemtransport, det daglige skema og
lignende.
Som efterskole er det vores holdning, at vi altid tager den
personlige vejledning meget seriøst. Vi lytter og agerer
sammen med den enkelte elev, og søger at fremme
udviklingen. Vi rammer bredt og kigger altid på den enkeltes
elev. Vores store ønske er, at vi ser udbytte i timerne for den
enkelte elev, og vi dermed er med til at gøre en forskel i
vedkommendes liv.

