Evaluering af den frivillige sommerhøjskole på ASV-Horsens.

Den frivillige højskole blev afviklet på ASV-Horsens Nørrebrogade 38 a, fra torsdag d.
30/6- søndag d. 3/7 2016.10.25
Der var 24 deltagere med særlige behov og 11 frivillige medarbejdere.

Evalueringsmøde afholdt torsdag d. 6/10 fra kl. 18.15 -20.45.
Det var med stor glæde at frivillighedsprojektet modtog fondsmidler fra, således at
al forplejning, materiale og andre udgifter kunne finansieres herigennem.
Generelt opleves sommerhøjskolen som en stor succes, der var en god stemning og
høj aktivitetsniveau, og det overordnede mål med at skabe fællesskab og nye
relationer lykkedes i stort omfang, i det at kursister på tværs af store kognitive
forskelle arbejdede sammen i et bredt udbud af aktiviteter.
Særlig godt lykkedes det i det sportslige og aktivitetsprægede felt, hvor alle viste lyst
og engagement, og muligheden for efterfølgende at kunne sidde med stille kreative
aktiviteter viste sig at give helt rigtig vekselvirkning.
 Til næste år vil der derfor ikke være faste ting man melder sig til, for hele
perioden, men aktivitetsudbud som man løbende kan tilmelde sig, og tilpasse
sin energi, nysgerrighed og lyst efter.
Kursisternes mulighed for at overnatte på stedet, gav for dem der valgte det,
yderligere mulighed for at skabe nære relationer, ligeledes var muligheden for at
tage hjem og sove relevant, specielt for kursisterne med større vanskeligheder og
deraf stor udtrætning.
Overnatning og vagtskifte blandt medarbejderne fungerede også godt, dog var alle
trætte på den sidste dag.
 Til næste år vil forløbet blive afkortet med en dag, således at det gode
energiniveau kan fastholdes. (til en weekend fredag-søndag).

 Til kursisterne med stort plejebehov, vil det anbefales, at der følger en
medhjælper med.
Der blev lavet meget og rigtig godt mad til stor glæde for højskolens deltagere,
kursisterne der deltog i madlavningen var glade for aktiviteten, men hvis nærvær og
det pædagogiske arbejde skal være i højsædet, skal det praktiske arbejde fylde
mindre.
Det var til stor hjælp og fornøjelse at to frivillige fra ekstern beskæftigelse, havde
meldt sig til udelukkende at varetage opvasken, de har allerede meldt sig på banen
til næste år.
 Til næste år skal der hverves 2 frivillige, der har faglig erfaring med at varetage
køkkenarbejdet, til udelukkende at varetage den praktiske funktion. (her er
der allerede en der har meldt sig).
Af de 11 pædagogiske medarbejdere er der 9 der ønsker at være med næste år, der
er 2 opvaskere og en køkkenmedarbejder der også har sagt endelig ja, derudover er
der allerede 3-4 der overvejer muligheden.
Så sommerhøjskolen forsætter næste sommer, og det første møde bliver sidst i
november.
Evalueringen sluttede med uddeling af medarbejderbeviser, og stor tak fra
frivillighedslederne til de frivillige for det flotte og energiske arbejde de har udført,
og tak for at de ønsker at forsætte.

Ref. Ved frivillighedsambasadør Sus Holbech

