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Hvert skoleår gennemfører SEJERGAARDENS MUSIKEFTERSKOLE en undersøgelse der viser 
elevernes tilfredshed på en række områder. 

 
Undersøgelsen besvares ANONYMT. 

Målgruppen for undersøgelsen var elever i 10X, 10Y, 10Z 

Undersøgelsesperiode: 01-06-2016 til 09-06-2016 

Antal besvarelser ialt: 65 
 

 

 
    1. INSTRUMENTAL: Jeg har fået noget ud af instrumentalundervisningen 

 

  
 

    2. INSTRUMENTAL: Jeg har forberedt mig til instrumentalundervisningen 
 

  
 

    3. INSTRUMENTAL: Jeg har som elev haft indflydelse på undervisningens indhold 
 

• Rigtig meget 7 svar 11% 

• Meget 23 svar 37% 

• Middel 24 svar 38% 

• Ikke meget 6 svar 10% 

• Slet ikke 3 svar 5% 
 

    4. INSTRUMENTAL: Jeg har oplevet, der har været variation i undervisningen 
 

  
 

    5. INSTRUMENTAL: Jeg har oplevet, der har været klare mål med undervisningen 
 

  
 

    6. INSTRUMENTAL: Jeg har oplevet en engageret, velforberedt og kompetent lærer 
 

• Meget enig 19 svar 30% 

• Enig 31 svar 48% 
 

Rigtig meget 15 svar 23% 

Meget 17 svar 26% 

Middel 19 svar 29% 

Ikke meget 13 svar 20% 

Slet ikke 1 svar 2% 

	  

	   	  
	  	   	  
	  	   	  
	  	   	  
	  	  
	  

Rigtig meget 3 svar 5% 

Meget 19 svar 29% 

Middel 33 svar 51% 

Ikke meget 9 svar 14% 

Slet ikke 1 svar 2% 

	  

	   	  
	  	   	  
	  	   	  
	  	   	  
	  	  
	  

Meget enig 7 svar 11% 

Enig 30 svar 47% 

Hverken enig eller uenig 21 svar 33% 

Uenig 5 svar 8% 

Meget uenig 1 svar 2% 

	  

	   	  
	  	   	  
	  	   	  
	  	   	  
	  	  
	  

Meget enig 6 svar 9% 

Enig 22 svar 34% 

Hverken enig eller uenig 29 svar 45% 

Uenig 6 svar 9% 

Meget uenig 1 svar 2% 

	  

	   	  
	  	   	  
	  	   	  
	  	   	  
	  	  
	  



 

• Hverken enig eller uenig 10 svar 16% 

• Uenig 3 svar 5% 

• Meget uenig 1 svar 2% 
 

    7. RYTMISK SAMMENSPIL: Jeg har fået noget ud af rytmisk sammenspil 
 

• Rigtig meget 4 svar 6% 

• Meget 15 svar 23% 

• Middel 33 svar 52% 

• Ikke meget 8 svar 12% 

• Slet ikke 4 svar 6% 
 

    8. RYTMISK SAMMENSPIL: Jeg har forberedt mig til rytmisk sammenspil 
 

• Rigtig meget 2 svar 3% 

• Meget 16 svar 25% 

• Middel 31 svar 49% 

• Ikke meget 10 svar 16% 

• Slet ikke 4 svar 6% 
 

    9. RYTMISK SAMMENSPIL: Jeg har som elev haft indflydelse på undervisningens indhold 
 

• Meget enig 5 svar 8% 

• Enig 28 svar 44% 

• Hverken enig eller uenig 17 svar 27% 

• Uenig 4 svar 6% 

• Meget uenig 10 svar 16% 
 

    10. RYTMISK SAMMENSPIL: Jeg har oplevet, der har været variation i undervisningen 
 

• Meget enig 3 svar 5% 

• Enig 30 svar 47% 

• Hverken enig eller uenig 19 svar 30% 

• Uenig 9 svar 14% 

• Meget uenig 3 svar 5% 
 

    11. RYTMISK SAMMENSPIL: Jeg har oplevet, der har været klare mål med undervisningen 
 

• Meget enig 2 svar 3% 

• Enig 20 svar 32% 

• Hverken enig eller uenig 31 svar 49% 

• Uenig 7 svar 11% 

• Meget uenig 3 svar 5% 
 

    12. RYTMISK SAMMENSPIL: Jeg har oplevet en engageret, velforberedt og kompetent lærer 
 

  
 

    13. MUSIKKUNDSKAB: Jeg er interesseret i musikkundskab 
 

• Meget enig 26 svar 41% 

• Enig 28 svar 44% 

• Hverken enig eller uenig 8 svar 13% 

Meget enig 11 svar 17% 

Enig 39 svar 61% 

Hverken enig eller uenig 11 svar 17% 

Uenig 2 svar 3% 

Meget uenig 1 svar 2% 

	  

	   	  
	  	   	  
	  	   	  
	  	  	  
	  	  
	  



 
 

• Uenig 1 svar 2% 

• Meget uenig 0 svar 0% 
 

    14. MUSIKKUNDSKAB: Jeg synes at musikkundskabstimerne er spændende 
 

• Meget enig 16 svar 25% 

• Enig 30 svar 48% 

• Hverken enig eller uenig 13 svar 21% 

• Uenig 4 svar 6% 

• Meget uenig 0 svar 0% 
 

    15. MUSIKKUNDSKAB: Jeg klarer mig godt fagligt i musikkundskab 
 

• Meget enig 11 svar 17% 

• Enig 24 svar 38% 

• Hverken enig eller uenig 26 svar 41% 

• Uenig 2 svar 3% 

• Meget uenig 0 svar 0% 
 

    16. MUSIKKUNDSKAB: Jeg har som elev haft indflydelse på undervisningens indhold 
 

  
 

    17. MUSIKKUNDSKAB: Jeg har oplevet, der har været variation i undervisningen 
 

• Meget enig 8 svar 13% 

• Enig 31 svar 50% 

• Hverken enig eller uenig 12 svar 19% 

• Uenig 9 svar 15% 

• Meget uenig 2 svar 3% 
 

    18. MUSIKKUNDSKAB: Jeg har oplevet, der har været klare mål med undervisningen 
 

• Meget enig 20 svar 32% 

• Enig 33 svar 53% 

• Hverken enig eller uenig 7 svar 11% 

• Uenig 2 svar 3% 

• Meget uenig 0 svar 0% 
 

    19. MUSIKKUNDSKAB: Jeg har oplevet en engageret, velforberedt og kompetent lærer 
 

	  
 

 
 
 
 
 

 

Meget enig 1 svar 2% 

Enig 7 svar 11% 

Hverken enig eller uenig 21 svar 33% 

Uenig 22 svar 35% 

Meget uenig 12 svar 19% 

	  

	  
	  	   	  
	  	   	  
	  	   	  
	  	   	  
	  

Meget enig 25 svar 40% 

Enig 28 svar 44% 

Hverken enig eller uenig 8 svar 13% 

Uenig 2 svar 3% 

Meget uenig 0 svar 0% 
 
20. FÆLLESKOR: Jeg har fået noget ud af fælleskor 

Rigtig meget 13 svar 21% 

Meget 24 svar 38% 

Middel 21 svar 33% 

	  



 

	  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

22. MUSIK GENERELT: Jeg er tilfreds med skolens faciliteter og fysiske rammer for undervisningen i 
musik 

 

  
 

   23. MUSIK GENERELT: Gode idéer og/eller kommentarer vedr. musikundervisningen 

    24. DANSK: Jeg er interesseret i dansk 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    27. DANSK: Jeg har som elev haft indflydelse på undervisningens indhold 
 

• Meget enig 5 svar 8% 

• Enig 14 svar 22% 

• Hverken enig eller uenig 24 svar 38% 

• Uenig 16 svar 25% 

• Meget uenig 4 svar 6% 
 

    28. DANSK: Jeg har oplevet, der har været variation i undervisningen 
 

• Meget enig 6 svar 10% 

• Enig 39 svar 62% 

Meget enig 26 svar 43% 

Enig 25 svar 41% 

Hverken enig eller uenig 5 svar 8% 

Uenig 4 svar 7% 

Meget uenig 1 svar 2% 

	  

	   	  
	  	   	  
	  	   	  
	  	   	  
	  	  
	  

	   	  
	  	   	  
	  	   	  
	  	   	  
	  	  
	  

Ikke meget 3 svar 5% 

Slet ikke 2 svar 3% 
 
21. FÆLLESKOR: Jeg har forberedt mig til fælleskor 

Rigtig meget 5 svar 8% 

Meget 10 svar 16% 

Middel 19 svar 30% 

Ikke meget 11 svar 17% 

Slet ikke 18 svar 29% 

	  

Rigtig meget 7 svar 11% 

Meget 22 svar 35% 

Middel 21 svar 33% 

Ikke meget 12 svar 19% 

Slet ikke 1 svar 2% 
 
25. DANSK: Jeg klarer mig godt fagligt i dansk 

Meget enig 6 svar 10% 

Enig 36 svar 57% 

Hverken enig eller uenig 18 svar 29% 

Uenig 3 svar 5% 

Meget uenig 0 svar 0% 
 
26. DANSK: Jeg synes dansktimerne er spændende 

Rigtig meget 5 svar 8% 

Meget 12 svar 19% 

Middel 27 svar 44% 

Ikke meget 10 svar 16% 

Slet ikke 8 svar 13% 

	  



 
 

• Hverken enig eller uenig 12 svar 19% 

• Uenig 4 svar 6% 

• Meget uenig 2 svar 3% 
 

    29. DANSK: Jeg har oplevet, der har været klare mål med undervisningen 
 

  
 

    30. DANSK: Jeg har oplevet en engageret, velforberedt og kompetent lærer 
 

	  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    33. ENGELSK: Jeg synes engelsktimerne er spændende 
 

• Rigtig meget 20 svar 32% 

• Meget 24 svar 38% 

• Middel 10 svar 16% 

• Ikke meget 7 svar 11% 

• Slet ikke 2 svar 3% 
 

    34. ENGELSK: Jeg har som elev haft indflydelse på undervisningens indhold 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                                                                          i undervisningen 
 

 
 

 
 

 

Meget enig 11 svar 17% 

Enig 25 svar 40% 

Hverken enig eller uenig 24 svar 38% 

Uenig 2 svar 3% 

Meget uenig 1 svar 2% 

	  

	   	  
	  	   	  
	  	   	  
	  	  	  
	  	  
	  

	   	  
	  	   	  
	  	   	  
	  	  
	  	  
	  

	   	  
	  	   	  
	  	   	  
	  	  
	  	  
	  

Meget enig 26 svar 41% 

Enig 22 svar 35% 

Hverken enig eller uenig 14 svar 22% 

Uenig 1 svar 2% 

Meget uenig 0 svar 0% 
 
31. ENGELSK: Jeg er interesseret i engelsk 

Rigtig meget 28 svar 45% 

Meget 19 svar 31% 

Middel 14 svar 23% 

Ikke meget 1 svar 2% 

Slet ikke 0 svar 0% 
 
32. ENGELSK: Jeg klarer mig fagligt godt i engelsk 

Meget enig 22 svar 35% 

Enig 28 svar 44% 

Hverken enig eller uenig 11 svar 17% 

Uenig 2 svar 3% 

Meget uenig 0 svar 0% 

	  

Meget enig 19 svar 30% 

Enig 21 svar 33% 

Hverken enig eller uenig 11 svar 17% 

Uenig 9 svar 14% 

Meget uenig 3 svar 5% 
 
35. ENGELSK: Jeg har oplevet, der har været variation 

Meget enig 25 svar 40% 

Enig 26 svar 41% 

	  



 

• Hverken enig eller uenig 8 svar 13% 

• Uenig 4 svar 6% 

• Meget uenig 0 svar 0% 
 

    36. ENGELSK: Jeg har oplevet, der har været klare mål med undervisningen 
 

• Meget enig 17 svar 27% 

• Enig 34 svar 54% 

• Hverken enig eller uenig 9 svar 14% 

• Uenig 3 svar 5% 

• Meget uenig 0 svar 0% 
 

    37. ENGELSK: Jeg har oplevet en engageret, velforberedt og kompetent lærer 
 

	  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    39. MATEMATIK: Jeg klarer mig godt fagligt i matematik 
 

  
 

    40. MATEMATIK: Jeg synes matematiktimerne er spændende 
 

• Rigtig meget 2 svar 3% 

• Meget 11 svar 17% 

• Middel 23 svar 37% 

• Ikke meget 17 svar 27% 

• Slet ikke 10 svar 16% 
 

    41. MATEMATIK: Jeg har som elev haft indflydelse på undervisningens indhold 
 

• Meget enig 0 svar 0% 

• Enig 9 svar 14% 

• Hverken enig eller uenig 23 svar 37% 

• Uenig 22 svar 35% 

• Meget uenig 9 svar 14% 
 

    42. MATEMATIK: Jeg har oplevet, der har været variation i undervisningen 
 

• Meget enig 2 svar 3% 

• Enig 33 svar 52% 

• Hverken enig eller uenig 18 svar 29% 

	   	  
	  	   	  
	  	   	  
	  	  
	  	  
	  

Meget enig 11 svar 17% 

Enig 24 svar 38% 

Hverken enig eller uenig 18 svar 29% 

Uenig 9 svar 14% 

Meget uenig 1 svar 2% 

	  

	   	  
	  	   	  
	  	   	  
	  	   	  
	  	  
	  

Meget enig 34 svar 54% 

Enig 21 svar 33% 

Hverken enig eller uenig 7 svar 11% 

Uenig 1 svar 2% 

Meget uenig 0 svar 0% 
 
38. MATEMATIK: Jeg er interesseret i matematik 

Rigtig meget 9 svar 14% 

Meget 13 svar 21% 

Middel 29 svar 46% 

Ikke meget 8 svar 13% 

Slet ikke 4 svar 6% 

	  



 
 

• Uenig 8 svar 13% 

• Meget uenig 2 svar 3% 
 

    43. MATEMATIK: Jeg har oplevet, der har været klare mål med undervisningen 
 

• Meget enig 7 svar 11% 

• Enig 27 svar 43% 

• Hverken enig eller uenig 19 svar 30% 

• Uenig 7 svar 11% 

• Meget uenig 3 svar 5% 
 

    44. MATEMATIK: Jeg har oplevet en engageret, velforberedt og kompetent lærer 
 

	  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    47. FYSIK/KEMI: Jeg synes fysik/kemi-timerne er spændende 
 

• Rigtig meget 2 svar 3% 

• Meget 11 svar 17% 

• Middel 29 svar 46% 

• Ikke meget 16 svar 25% 

• Slet ikke 5 svar 8% 
 

    48. FYSIK/KEMI: Jeg har som elev haft indflydelse på undervisningens indhold 
 

• Meget enig 0 svar 0% 

• Enig 9 svar 14% 

• Hverken enig eller uenig 20 svar 32% 

• Uenig 26 svar 41% 

• Meget uenig 8 svar 13% 
 

    49. FYSIK/KEMI: Jeg har oplevet, der har været variation i undervisningen 
 

• Meget enig 2 svar 3% 

• Enig 25 svar 40% 

• Hverken enig eller uenig 23 svar 37% 

 

Meget enig 12 svar 19% 

Enig 23 svar 37% 

Hverken enig eller uenig 15 svar 24% 

Uenig 11 svar 17% 

Meget uenig 2 svar 3% 
 
45. FYSIK/KEMI: Jeg er interesseret i fysik/kemi 

Rigtig meget 6 svar 10% 

Meget 17 svar 27% 

Middel 28 svar 44% 

Ikke meget 8 svar 13% 

Slet ikke 4 svar 6% 
 
46. FYSIK/KEMI: Jeg klarer mig godt fagligt i fysik/kemi 

Meget enig 4 svar 6% 

Enig 28 svar 44% 

Hverken enig eller uenig 24 svar 38% 

Uenig 4 svar 6% 

Meget uenig 3 svar 5% 

	  



 

• Uenig 9 svar 14% 

• Meget uenig 4 svar 6% 
 

    50. FYSIK/KEMI: Jeg har oplevet, der har været klare mål med undervisningen 
 

• Meget enig 5 svar 8% 

• Enig 20 svar 32% 

• Hverken enig eller uenig 26 svar 41% 

• Uenig 9 svar 14% 

• Meget uenig 3 svar 5% 
 

    51. FYSIK/KEMI: Jeg har oplevet en engageret, velforberedt og kompetent lærer 
 

	  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    55. TYSK: Jeg har som elev haft indflydelse på undervisningens indhold 
 

  
 

    56. TYSK: Jeg har oplevet, der har været variation i undervisningen 

Meget enig 1 svar 2% 

Enig 5 svar 8% 

Hverken enig eller uenig 13 svar 21% 

Uenig 11 svar 18% 

Meget uenig 0 svar 0% 

Jeg har ikke haft tysk 32 svar 52% 

	  

	  
	  	   	  
	  	   	  
	  	   	  
	  	  
	  	   	  
	  

	  
	  	   	  
	  	   	  
	  	   	  
	  	  
	  	   	  
	  

Meget enig 12 svar 19% 

Enig 24 svar 38% 

Hverken enig eller uenig 17 svar 27% 

Uenig 8 svar 13% 

Meget uenig 2 svar 3% 
 
52. TYSK: Jeg er interesseret i tysk 

Rigtig meget 0 svar 0% 

Meget 7 svar 11% 

Middel 16 svar 26% 

Ikke meget 5 svar 8% 

Slet ikke 2 svar 3% 

Jeg har ikke tysk 32 svar 52% 
 
53. TYSK: Jeg klarer mig godt fagligt i tysk 

Meget enig 1 svar 2% 

Enig 12 svar 19% 

Hverken enig eller uenig 13 svar 21% 

Uenig 4 svar 6% 

Meget uenig 0 svar 0% 

Jeg har ikke tysk 32 svar 52% 
 
54. TYSK: Jeg synes tysktimerne er spændende 

Rigtig meget 0 svar 0% 

Meget 3 svar 5% 

Middel 17 svar 27% 

Ikke meget 8 svar 13% 

Slet ikke 2 svar 3% 

Jeg har ikke tysk 32 svar 52% 

	  



 

  
 

    57. TYSK: Jeg har oplevet, der har været klare mål med undervisningen 
 

• Meget enig 4 svar 7% 

• Enig 13 svar 22% 

• Hverken enig eller uenig 11 svar 18% 

• Uenig 2 svar 3% 

• Meget uenig 0 svar 0% 

• Jeg har ikke haft tysk 30 svar 50% 
 

    58. TYSK: Jeg har oplevet en engageret, velforberedt og kompetent lærer 
 

	  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    62. FRANSK: Jeg har som elev haft indflydelse på undervisningens indhold 

• Meget enig 0 svar 0% 
 

 

Meget enig 1 svar 2% 

Enig 11 svar 18% 

Hverken enig eller uenig 13 svar 21% 

Uenig 5 svar 8% 

Meget uenig 0 svar 0% 

Jeg har ikke haft tysk 32 svar 52% 

	  

	  
	  	   	  
	  	   	  
	  	   	  
	  	  
	  	   	  
	  

	   	  
	  	   	  
	  	   	  
	  	   	  
	  	  
	  	   	  
	  

	   	  
	  	  
	  	   	  
	  	  
	  	  
	  	   	  
	  

	  
	  	  	  
	  	   	  
	  	  
	  	  
	  	   	  
	  

	  
	  	  
	  	   	  
	  	  	  
	  	  
	  	   	  
	  

Meget enig 5 svar 8% 

Enig 13 svar 21% 

Hverken enig eller uenig 8 svar 13% 

Uenig 3 svar 5% 

Meget uenig 1 svar 2% 

Jeg har ikke haft tysk 31 svar 51% 
 
59. FRANSK: Jeg er interesseret i fransk 

Rigtig meget 3 svar 5% 

Meget 1 svar 2% 

Middel 5 svar 9% 

Ikke meget 1 svar 2% 

Slet ikke 0 svar 0% 

Jeg har ikke haft fransk 48 svar 83% 
 
60. FRANSK: Jeg klarer mig fagligt godt i fransk 

Meget enig 1 svar 2% 

Enig 2 svar 3% 

Hverken enig eller uenig 4 svar 7% 

Uenig 1 svar 2% 

Meget uenig 0 svar 0% 

Jeg har ikke haft fransk 50 svar 86% 
 
61. FRANSK: Jeg synes fransktimerne er spændende 

Rigtig meget 0 svar 0% 

Meget 0 svar 0% 

Middel 5 svar 8% 

Ikke meget 2 svar 3% 

Slet ikke 1 svar 2% 

Jeg har ikke haft fransk 51 svar 86% 

	  



 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                                                                         undervisningen 
 

	  
	  	  	  
	  	   	  
	  	  
	  	  
	  	   	  

 

    64. FRANSK: Jeg har oplevet, der har været klare mål med undervisningen 
 

  
 

    65. FRANSK: Jeg har oplevet en engageret, velforberedt og kompetent lærer 
 

	  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Meget enig 0 svar 0% 

Enig 2 svar 3% 

Hverken enig eller uenig 3 svar 5% 

Uenig 2 svar 3% 

Meget uenig 1 svar 2% 

Jeg har ikke haft fransk 51 svar 86% 

	  

	  
	  	  	  
	  	   	  
	  	  	  
	  	  
	  	   	  
	  

	   	  
	  	   	  
	  	   	  
	  	   	  
	  	  
	  	   	  
	  

	   	  
	  	   	  
	  	   	  
	  	  
	  	  
	  	   	  
	  

Enig 0 svar 0% 

Hverken enig eller uenig 2 svar 3% 

Uenig 4 svar 7% 

Meget uenig 2 svar 3% 

Jeg har ikke haft fransk 50 svar 86% 
 
63. FRANSK: Jeg har oplevet, der har været variation i 

Meget enig 0 svar 0% 

Enig 2 svar 3% 

Hverken enig eller uenig 5 svar 8% 

Uenig 1 svar 2% 

Meget uenig 0 svar 0% 

Jeg har ikke haft fransk 51 svar 86% 

	  

Meget enig 4 svar 7% 

Enig 0 svar 0% 

Hverken enig eller uenig 4 svar 7% 

Uenig 0 svar 0% 

Meget uenig 0 svar 0% 

Jeg har ikke haft fransk 51 svar 86% 
 
66. SPANSK: Jeg er interesseret i spansk 

Rigtig meget 4 svar 7% 

Meget 10 svar 16% 

Middel 7 svar 11% 

Ikke meget 4 svar 7% 

Slet ikke 1 svar 2% 

Jeg har ikke haft spansk 35 svar 57% 
 
67. SPANSK: Jeg klarer mig godt fagligt i spansk 

Meget enig 3 svar 5% 

Enig 13 svar 22% 

Hverken enig eller uenig 7 svar 12% 

Uenig 1 svar 2% 

Meget uenig 1 svar 2% 

Jeg har ikke haft spansk 34 svar 58% 
 
68. SPANSK: Jeg synes spansk er spændende 

Rigtig meget 2 svar 3% 

Meget 9 svar 15% 

	  



 

• Middel 8 svar 14% 

• Ikke meget 4 svar 7% 

• Slet ikke 1 svar 2% 

• Jeg har ikke haft spansk 35 svar 59% 
 

    69. SPANSK: Jeg har som elev haft indflydelse på undervisningens indhold 
 

	  
	  	  	  
	  	   	  
	  	   	  
	  	   	  
	  	   	  

 

                                                                                                         undervisningen 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    71. SPANSK: Jeg har oplevet, der har været klare mål med undervisningen 
 

• Meget enig 2 svar 3% 

• Enig 10 svar 17% 

• Hverken enig eller uenig 8 svar 13% 

• Uenig 3 svar 5% 

• Meget uenig 2 svar 3% 

• Jeg har ikke haft spansk 35 svar 58% 
 

    72. SPANSK: Jeg har oplevet en engageret, velforberedt og kompetent lærer 
 

• Meget enig 5 svar 8% 

• Enig 10 svar 17% 

• Hverken enig eller uenig 8 svar 13% 

• Uenig 2 svar 3% 

• Meget uenig 0 svar 0% 

• Jeg har ikke haft spansk 35 svar 58% 
 

    73. BOGLIGE FAG GENERELT: Jeg ville have ønsket, at fysik/kemi var valgfri undervisning 
 

• Meget enig 14 svar 22% 

• Enig 10 svar 16% 

• Hverken enig eller uenig 13 svar 21% 

• Uenig 17 svar 27% 

• Meget uenig 9 svar 14% 
 

74. BOGLIGE FAG GENERELT: Jeg ville ønske, at 2. sprog (tysk/fransk/spansk) var valgfri 
undervisning 

 

• Meget enig 11 svar 17% 

• Enig 12 svar 19% 

• Hverken enig eller uenig 16 svar 25% 

	   	  
	  	  
	  	   	  
	  

Meget enig 1 svar 2% 

Enig 2 svar 3% 

Hverken enig eller uenig 11 svar 18% 

Uenig 7 svar 12% 

Meget uenig 4 svar 7% 

Jeg har ikke haft spansk 35 svar 58% 
 
70. SPANSK: Jeg har oplevet, der har været variation i 

Meget enig 0 svar 0% 

Enig 7 svar 12% 

Hverken enig eller uenig 11 svar 18% 

Uenig 5 svar 8% 

Meget uenig 2 svar 3% 

Jeg har ikke haft spansk 35 svar 58% 

	  



 

• Uenig 19 svar 30% 

• Meget uenig 5 svar 8% 
 

75. BOGLIGE FAG GENERELT: Jeg er tilfreds med skolens faciliteter og fysiske rammer for 
undervisningen i de boglige fag 

 

• Meget enig 8 svar 13% 

• Enig 35 svar 56% 

• Hverken enig eller uenig 15 svar 24% 

• Uenig 3 svar 5% 

• Meget uenig 2 svar 3% 
 

76. BOGLIGE FAG GENERELT: Gode idéer og/eller kommentarer vedr. undervisningen i de boglige 
fag 

 
    77. FÆLLESTIME: Jeg har fået noget ud af fællestimerne 

 

  
 

    78. FÆLLESTIME: Jeg har fået noget ud af fællestimerne 
 

• Rigtig meget 0 svar 0% 

• Meget 2 svar 3% 

• Middel 18 svar 29% 

• Ikke meget 25 svar 40% 

• Slet ikke 18 svar 29% 
 

79. MORGENSAMLING: Jeg ville ønske, der var daglig (morgen-)samling med fællessang, små 
temaer og udveksling af information 

 

	  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   82. VALGFAG: Gode idéer og/eller kommentarer vedr. valgfag 

Rigtig meget 1 svar 2% 

Meget 3 svar 5% 

Middel 17 svar 27% 

Ikke meget 26 svar 41% 

Slet ikke 16 svar 25% 

	  

	  
	  	   	  
	  	   	  
	  	   	  
	  	   	  
	  

	   	  
	  	   	  
	  	   	  
	  	   	  
	  	  
	  

Meget enig 7 svar 11% 

Enig 7 svar 11% 

Hverken enig eller uenig 12 svar 19% 

Uenig 16 svar 25% 

Meget uenig 21 svar 33% 
 
80. VALGFAG: Jeg har fået noget ud af valgfagene 

Rigtig meget 8 svar 13% 

Meget 30 svar 48% 

Middel 18 svar 29% 

Ikke meget 6 svar 10% 

Slet ikke 1 svar 2% 
 
81. VALGFAG: Jeg har forberedt mig til valgfagene 

Rigtig meget 2 svar 3% 

Meget 8 svar 13% 

Middel 25 svar 40% 

Ikke meget 18 svar 29% 

Slet ikke 10 svar 16% 

	  



 

 

  
 

    86. KLASSEN: Jeg bliver ikke forstyrret af larm i timerne 
 

• Meget enig 8 svar 13% 

• Enig 18 svar 29% 

• Hverken enig eller uenig 24 svar 38% 

• Uenig 10 svar 16% 

• Meget uenig 3 svar 5% 
 

    87. KLASSEN: Jeg har kunnet få hjælp af lærerne til lektier 
 

	  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   89. KLASSEN: Kommentarer vedr. trvisel i klassen 
 

    90. SOCIALT: Det har været let at finde venner på skolen 
 

• Meget enig 31 svar 49% 

• Enig 21 svar 33% 

• Hverken enig eller uenig 7 svar 11% 

• Uenig 3 svar 5% 

• Meget uenig 1 svar 2% 

83. KLASSEN: Jeg er glad for min klasse 

Rigtig meget 14 svar 22% 

Meget 30 svar 48% 

Middel 19 svar 30% 

Ikke meget 0 svar 0% 

Slet ikke 0 svar 0% 
 
84. KLASSEN: Vi behandler hinanden godt i klassen 

Meget enig 19 svar 31% 

Enig 35 svar 56% 

Hverken enig eller uenig 8 svar 13% 

Uenig 0 svar 0% 

Meget uenig 0 svar 0% 
 
85. KLASSEN: Alle kan komme til orde i timerne 

Meget enig 14 svar 22% 

Enig 30 svar 48% 

Hverken enig eller uenig 15 svar 24% 

Uenig 1 svar 2% 

Meget uenig 3 svar 5% 

	  

	   	  
	  	   	  
	  	   	  
	  	  
	  	   	  
	  

	  
	  	   	  
	  	   	  
	  	   	  
	  	   	  
	  

Meget enig 13 svar 21% 

Enig 41 svar 65% 

Hverken enig eller uenig 9 svar 14% 

Uenig 0 svar 0% 

Meget uenig 0 svar 0% 
 
88. KLASSEN: Jeg bruger stilletimen til lektier 

Meget enig 1 svar 2% 

Enig 15 svar 24% 

Hverken enig eller uenig 31 svar 49% 

Uenig 9 svar 14% 

Meget uenig 7 svar 11% 

	  



 
 

 

 

  
 

    93. SOCIALT: Jeg har følt mig som en del af efterskoleholdet 
 

	  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    95. SOCIALT: Jeg har været ansvarlig for at få fællesskabet til at fungere 
 

• Meget enig 20 svar 32% 

• Enig 26 svar 41% 

• Hverken enig eller uenig 14 svar 22% 

• Uenig 3 svar 5% 

• Meget uenig 0 svar 0% 
 

    96. SOCIALT: Det har fungeret godt med min værelseskammerat 
 

  
 

    97. SOCIALT: Jeg har følt, at jeg er blevet mødt med åbenhed 
 

• Meget enig 28 svar 44% 

• Enig 32 svar 51% 

• Hverken enig eller uenig 3 svar 5% 

• Uenig 0 svar 0% 

• Meget uenig 0 svar 0% 

91. SOCIALT: Jeg har følt at jeg er blevet accepteret 

Meget enig 34 svar 54% 

Enig 23 svar 37% 

Hverken enig eller uenig 5 svar 8% 

Uenig 1 svar 2% 

Meget uenig 0 svar 0% 
 
92. SOCIALT: Jeg har følt mig tryg på efterskolen 

Meget enig 31 svar 49% 

Enig 24 svar 38% 

Hverken enig eller uenig 8 svar 13% 

Uenig 0 svar 0% 

Meget uenig 0 svar 0% 

	  

	   	  
	  	   	  
	  	   	  
	  	  
	  	  
	  

	   	  
	  	   	  
	  	   	  
	  	  
	  	  
	  

Meget enig 32 svar 51% 

Enig 23 svar 37% 

Hverken enig eller uenig 4 svar 6% 

Uenig 1 svar 2% 

Meget uenig 3 svar 5% 

	  

	   	  
	  	   	  
	  	   	  
	  	  
	  	   	  
	  

	   	  
	  	   	  
	  	   	  
	  	  
	  	  
	  

Meget enig 36 svar 57% 

Enig 16 svar 25% 

Hverken enig eller uenig 10 svar 16% 

Uenig 1 svar 2% 

Meget uenig 0 svar 0% 
 
94. SOCIALT: Jeg har følt at andre har haft tillid til mig 

Meget enig 26 svar 41% 

Enig 30 svar 48% 

Hverken enig eller uenig 6 svar 10% 

Uenig 0 svar 0% 

Meget uenig 1 svar 2% 

	  



    98. SOCIALT: Jeg har følt, at jeg er blevet set og anerkendt som person 
 

  
 

    99. SOCIALT: Jeg har haft et godt forhold til min kontaktlærer 
 

• Meget enig 10 svar 16% 

• Enig 26 svar 41% 

• Hverken enig eller uenig 12 svar 19% 

• Uenig 6 svar 10% 

• Meget uenig 9 svar 14% 
 

    100. SOCIALT: Jeg har haft en lærer jeg har kunnet tale med 
 

	  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    103. SOCIALT: Jeg har været med til at mobbe nogen på skolen 
 

	  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    105. SOCIALT: Min kontaktgruppe har fungeret godt 

Meget enig 27 svar 43% 

Enig 30 svar 48% 

Hverken enig eller uenig 5 svar 8% 

Uenig 0 svar 0% 

Meget uenig 1 svar 2% 

	  

	   	  
	  	   	  
	  	   	  
	  	  
	  	  
	  

Meget enig 10 svar 16% 

Enig 28 svar 44% 

Hverken enig eller uenig 13 svar 21% 

Uenig 7 svar 11% 

Meget uenig 5 svar 8% 
 
101. SOCIALT: Skolestarten var svær 

Meget enig 11 svar 17% 

Enig 19 svar 30% 

Hverken enig eller uenig 13 svar 21% 

Uenig 9 svar 14% 

Meget uenig 11 svar 17% 
 
102. SOCIALT: Der har været mobning på skolen 

Meget enig 0 svar 0% 

Enig 12 svar 19% 

Hverken enig eller uenig 11 svar 18% 

Uenig 23 svar 37% 

Meget uenig 16 svar 26% 

	  

Meget enig 0 svar 0% 

Enig 0 svar 0% 

Hverken enig eller uenig 2 svar 3% 

Uenig 16 svar 26% 

Meget uenig 44 svar 71% 
 
104. SOCIALT: Elevgruppen er præget af kliker 

Meget enig 20 svar 32% 

Enig 15 svar 24% 

Hverken enig eller uenig 21 svar 34% 

Uenig 4 svar 6% 

Meget uenig 2 svar 3% 

	  



 

• Meget enig 20 svar 32% 

• Enig 25 svar 40% 

• Hverken enig eller uenig 11 svar 18% 

• Uenig 3 svar 5% 

• Meget uenig 3 svar 5% 
 

    106. SOCIALT: Jeg har været ansvarlig overfor arbejdsholdets opgaver 
 

• Meget enig 13 svar 21% 

• Enig 32 svar 52% 

• Hverken enig eller uenig 12 svar 19% 

• Uenig 3 svar 5% 

• Meget uenig 2 svar 3% 
 

    107. SOCIALT: Kontaktgruppen har betydet meget for mig 
 

	  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    111. FRITID: Der er gode muligheder for aktiviteter i fritiden 
 

• Helt enig 11 svar 18% 

• Enig 34 svar 55% 

• Uenig 13 svar 21% 

• Helt uenig 4 svar 6% 
 

    112. FRITID: Jeg har været aktiv med sport i fritiden 
 

• Helt enig 5 svar 8% 

• Enig 21 svar 34% 

• Uenig 25 svar 41% 

	   	  
	  	   	  
	  	   	  
	  	  
	  

Meget enig 11 svar 18% 

Enig 22 svar 35% 

Hverken enig eller uenig 19 svar 31% 

Uenig 6 svar 10% 

Meget uenig 4 svar 6% 
 
108. SOCIALT: Hverdagen fungerer godt for mig 

Meget enig 19 svar 31% 

Enig 33 svar 53% 

Hverken enig eller uenig 8 svar 13% 

Uenig 2 svar 3% 

Meget uenig 0 svar 0% 
 
109. SOCIALT: Jeg kan få fred når jeg har behov for det 

Meget enig 9 svar 15% 

Enig 26 svar 42% 

Hverken enig eller uenig 14 svar 23% 

Uenig 9 svar 15% 

Meget uenig 4 svar 6% 
 
110. FRITID: Jeg har haft fritid nok i det daglige 

Helt enig 15 svar 24% 

Enig 37 svar 60% 

Uenig 9 svar 15% 

Helt uenig 1 svar 2% 

	  



 
 

• Helt uenig 10 svar 16% 
 

    113. FRITID: Jeg har spillet meget musik i fritiden 
 

• Helt enig 19 svar 31% 

• Enig 30 svar 48% 

• Uenig 11 svar 18% 

• Helt uenig 2 svar 3% 
 

    114. FRITID: Jeg har spillet meget i elevernes egne bands 
 

• Helt enig 12 svar 19% 

• Enig 17 svar 27% 

• Uenig 21 svar 34% 

• Helt uenig 12 svar 19% 
 

    115. FRITID: Jeg keder mig når vi har fri 
 

• Helt enig 2 svar 3% 

• Enig 7 svar 11% 

• Uenig 35 svar 57% 

• Helt uenig 17 svar 28% 
 

    116. FRITID: Der skal arrangeres flere fælles aktiviteter i fritiden 
 

• Helt enig 12 svar 20% 

• Enig 27 svar 44% 

• Uenig 19 svar 31% 

• Helt uenig 3 svar 5% 
 

117. FACILITETER: Jeg er tilfreds med skolens faciliteter og fysiske rammer for fritid og sociale 
aktiviteter 

 

• Meget enig 7 svar 12% 

• Enig 27 svar 45% 

• Hverken enig eller uenig 19 svar 32% 

• Uenig 5 svar 8% 

• Meget uenig 2 svar 3% 
 

    118. FACILITETER: Jeg er tilfreds med skolens elevværelser og badefaciliteter 
 

• Meget enig 6 svar 10% 

• Enig 27 svar 44% 

• Hverken enig eller uenig 16 svar 26% 

• Uenig 9 svar 15% 

• Meget uenig 4 svar 6% 
 

119. INFORMATION: Jeg har følt mig velinformeret om den daglige undervisning og aktiviteter på 
skolen 

 

• Meget enig 3 svar 5% 

• Enig 13 svar 21% 

• Hverken enig eller uenig 20 svar 32% 

• Uenig 16 svar 26% 

• Meget uenig 10 svar 16% 
 

    120. INFORMATION: Jeg har haft et godt kendskab til skolens værdigrundlag 

• Meget enig 4 svar 6% 



 
 

• Enig 26 svar 42% 

• Hverken enig eller uenig 24 svar 39% 

• Uenig 6 svar 10% 

• Meget uenig 2 svar 3% 
 

    121. INFORMATION: Jeg har haft et godt kendskab til skolens regler 
 

  
 

    122. INFORMATION: Jeg synes skolens regler er rimelige 
 

• Meget enig 10 svar 16% 

• Enig 28 svar 45% 

• Hverken enig eller uenig 13 svar 21% 

• Uenig 9 svar 15% 

• Meget uenig 2 svar 3% 
 

123. ARRANGEMENTER: Jeg er tilfreds med omfanget af koncerter på skolen med eksterne 
kunstnere 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                                                                         af egne koncerter ud af huset 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

125. ARRANGEMENTER: Jeg er tilfreds med omfanget af interne koncertarrangementer (for fx. 
forældre og andre målgrupper) 

 

• Meget enig 7 svar 11% 

• Enig 17 svar 27% 

• Hverken enig eller uenig 12 svar 19% 

• Uenig 21 svar 34% 

• Meget uenig 5 svar 8% 
 

126. ARRANGEMENTER: Jeg er tilfreds med omfanget af ture og rejseaktiviteter (herunder 
udlandsrejse) 

 

• Meget enig 12 svar 19% 

• Enig 34 svar 55% 

• Hverken enig eller uenig 13 svar 21% 

• Uenig 3 svar 5% 

• Meget uenig 0 svar 0% 

Meget enig 12 svar 19% 

Enig 31 svar 50% 

Hverken enig eller uenig 13 svar 21% 

Uenig 5 svar 8% 

Meget uenig 1 svar 2% 

	  

	   	  
	  	   	  
	  	   	  
	  	   	  
	  	  
	  

Meget enig 9 svar 15% 

Enig 30 svar 48% 

Hverken enig eller uenig 14 svar 23% 

Uenig 6 svar 10% 

Meget uenig 3 svar 5% 
 
124. ARRANGEMENTER: Jeg er tilfreds med omfanget 

Meget enig 6 svar 10% 

Enig 10 svar 16% 

Hverken enig eller uenig 15 svar 24% 

Uenig 23 svar 37% 

Meget uenig 8 svar 13% 

	  



    127. ØVRIGT: Jeg vil anbefale skolen til andre 
 

• Helt enig 38 svar 61% 

• Enig 21 svar 34% 

• Uenig 3 svar 5% 

• Helt uenig 0 svar 0% 
 

   Kommenter dit ophold på Efterskolen: 

GODE TING     Kommenter dit ophold på 

Efterskolen: DÅRLIGE TING 

   Kommenter dit ophold på Efterskolen: FORSLAG OG IDEER TIL NYE TILTAG? 
 
 

 

 
 

  



Undervisningsmiljøvurdering 2015-16 
Skolens kommentarer og opfølgningsplan 

 
 
Det er vores oplevelse, at skolens elever generelt er glade for skolen og vil anbefale den til andre 
(127), og at deres trivsel og faglige udbytte er højt. Det er vi rigtig glade for og stolte af. Der er dog 
punkter i evalueringen, vi mener giver anledning til kommentarer og opfølgning fremadrettet. De er 
listet herunder. 
 
Sociale grupperinger og kontaktlærerfunktion  
Omkring halvdelen af eleverne oplever, at elevgruppen er præget af kliker (104) og at skolestarten 
var svær (101). Det har været en udfordring, der har været tydelig fra årets start, blandt andet fordi 
en gruppe af eleverne inden skolestarten havde skabt relationer henover sommeren på baggrund 
af mødet på nye elevers aften. Disse mønstre har været svære at nedbryde, og til næste skoleår 
har vi valgt at aflyse mødet for at starte med ”en frisk” elevflok, hvor alle starter på samme 
præmisser. På den måde forventer vi at kunne håndtere uhensigtsmæssige grupperinger fra årets 
start og skabe en bedre fællesskabs-følelse.  
 
Vi anser kontaktgruppen som en vigtig enhed for eleverne i løbet af deres skoleår, der skal være 
en tryg base for alle. Alligevel oplever 25% af eleverne, at de ikke har haft et godt forhold til deres 
kontaktlærer (99). Det er et område vi skal blive bedre til at håndtere – bl.a. gennem sparring 
mellem skolens lærere og i arbejdet med elev-lærer kultur. Det er et område vi vil arbejde på at 
forbedre i de kommende år.  
 
Aktiviteter i fritiden 
Som følge af, at et flertal af eleverne ønsker, at der arrangeres flere fælles aktiviteter i fritiden 
(116), vil vi fra næste skoleår øge antallet af lærerinitierede fritidsaktiviteter. Særligt i skoleårets 
start vil vi tilbyde aktiviteter om aftenen som eleverne kan melde sig til at deltage i og desuden 
have en klarere ramme for programmet i weekenderne. På den måde ønsker vi at tydeliggøre de 
muligheder skolen tilbyder, så eleverne henover året gradvist kan tage initiativ til at igangsætte 
aktiviteter på egen hånd. 
 
Information 
Selvom vi er meget opmærksomme på løbende kommunikation, er det vanskeligt at sikre et højt 
koordineret informationsniveau fra lærere til elever i vores nuværende ramme. Det giver sig udslag 
i, at knapt halvdelen af eleverne ikke føler sig velinformeret (119). Til næste skoleår indfører vi 
daglige morgensamlinger, der – foruden at ’kickstarte’ dagen sammen, synge fællessange og 
berøre forskellige temaer – også har til formål at sikre, at de daglige informationer når eleverne. 
Desuden vil vi på den lidt længere bane arbejde på et elektronisk informationssystem, som 
eleverne løbende kan orientere sig i.  
 
Fysiske rammer 
Der er generelt tilfredshed med skolens indretning og fysiske rammer. Vi vil løbende have fokus på 
at vedligeholde, modernisere og forbedre de fysiske rammer for eleverne - elevværelser, 
badefaciliteter, undervisningslokaler, fritids- og opholdsrum -, både i forhold til indretning, inventar 
og æstetik.   
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