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Formål
At eleverne tager ansvar for samværet på en kostskole, med de fordele og ulemper der er.
Indhold
Eleverne bor på hhv. 2, 3 og 4 mands værelser, og skal i fællesskab holde værelse og fællesarealer ryddelige og
rengjorte, på samme måde som man gør i langt de fleste hjem i Danmark. På Tjele Efterskole er der dog
ligestilling mellem kønnene, så fælles arbejdsopgaver fordeles ligeligt. Ryddelighed og renlighed er på daglig
basis, med en ugentlig hovedrengøring, hvor huslæreren er til stede og godkender resultatet. Husene er fysiske
og sociale enheder på ca 14 til 16 elever, der bor blandet efter køn og alderstrin. Trivslen i huset er af stor
betydning, og der arbejdes med en række sociale emner som omgangstone, forventninger, respekt for andre og
deres arbejdsindsats, daglige opgaver og ansvarsområder.
Alment perspektiv
Renlighed og ryddelighed er det mest forekommende konfliktemne mellem voksne og elever og
værelseskammerater imellem. Konflikterne drejer sig for det meste om, at en af parterne forsøger at snyde uden
om naturlige og selvindlysende opgaver. Det er vor oplevelse, at mange elever gerne bruger mere energi på at
undgå en pligt, end det rent faktisk ville tage at udføre den. Mange af disse konflikter er golde og udsigtsløse,
men beslaglægger megen energi.
Skoleopholdet kan afsluttes for en tid, hvis de ikke vil deltage i at passe værelse og fællesarealer. I den
forbindelse vil forældrene blive involveret og der laves aftaler for det videre skoleforløb. Husene har endvidere
forpligtelse til at arrangere en begivenhed for de andre elever på skolen. Det kan være alt fra en temafest til
konkurrencer eller hvad fantasien rækker til.
Slutmål
Hensigtsmæssig adfærd over for andre i huset, samt vilje til at løfte fælles opgaver.
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler

Arbejdsform og metode
Eleverne inddrages i beslutningsprocesserne der har med husets anliggender at gøre. Vagtlærere og kontaktlærer
færdes i husene. Alle voksne forventes at medvirke til husets trivsel, med fokus på omgangstone, konfligtløsning
og ryddelighed.
Andet
Husene skal som social enhed løse en række opgaver. Det kan være en fælles tur forat blive rystet sammen, eller
et arrangement for hele skolen. Et hus omfatter fra 14 til 16 elever, og alle stridigheder skal løses inden for
gruppen, med hjælp og støtte fra huslæreren. I husene har der tidligere været køkkener, men spisning er nu
henlagt til skolens spisesal eller fællessal/kiosk, for at undgå gammel mad og bestik på værelserne.

