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Oplever du, at undervisningen er tilpasset den enkelte elevs faglige niveau? 
Ja, altid For det meste Nej, aldrig 
13% 72% 15% 

Delvist tilfredstillende. 
 
Tror du, at vores anvendelse af digitale undervisningsmidler vil styrke dig på din ungdomsuddannelse? 

Ja Ved ikke Nej 
22% 34% 44% 

Med vores digitale profil er dette ikke tilfredsstillende. Dette vil være fokusområde fremadrettet. 
 
Oplever du, at linjefagsundervisningen svarer til dine forventninger? 

Ja, altid For det meste Nej, aldrig 
48% 50% 2% 

Dette er et meget tilfredsstillende resultat 
 
Oplever du dig selv, som en del af skolens fællesskab 

Ja, altid For det meste Nej, aldrig 
53% 45% 1% 

Dette resultat er tilfredsstillende 
 
Hvordan føler du, at du i år har udviklet dig på nedenstående områder? 

 Meget Lidt Ikke 
Fagligt 2% 59% 39% 
Socialt 81% 18% 1% 
Menneskeligt 77% 22% 1% 

De fleste elever tilkendegiver, at faglig udvikling ikke har været et mål med deres efterskoleophold.  
 
Hvordan oplever du din kontaktlærer? 

Meget engageret Lidt engageret Uengageret 
63% 32% 5% 

Overordnet tilfredsstillende, dog bør alle elever opleve deres kontaktlærer som engageret.  
 
Oplever du, at din kontaktlærer reagerer på eventuelle problemstillinger? 

Altid Ind imellem Aldrig 
59% 41% 0% 

Tilfredsstillende. 
 
Oplever du, at eleverne i huset respekterer hinanden? 

Altid Ind imellem Aldrig 
43% 52% 5% 

Ingen elever bør opleve, at de ikke respekteres af deres kammerater. Vi skal derfor undersøge, hvordan vi 
kan forhindre dette. 
 
 
 



Er din kontaktlærer god til at skabe et godt miljø i huset? 
Altid Ind imellem Aldrig 
48% 47% 5% 

Vi vil tilstræbe, at ingen elever oplever, at deres kontaktlærer aldrig skaber et godt miljø i huset.  
 
 
Aftener og weekender: 
 
Er det rart at være på skolen om aftenen og i weekender? 

Altid For det meste Aldrig 
61% 39% 0% 

Tilfredsstillende  
 
Er lærerne gode til at finde på aktiviteter? 

Altid For det meste Aldrig Kun nogle lærere 
9% 60% 1% 30% 

Vi vil tilstræbe, at alle lærere fremstår som engagerede igangsættere, hvad angår aktiviteter. 
 
Er eleverne gode nok til at finde på noget? 

Altid For det meste Aldrig 
19% 75% 6% 

Tilfredsstillende  
 
Hvad synes du om temaweekenderne? 

Gode For det meste gode Dårlige 
10% 61% 29% 

Ikke tilfredsstillende. Vi vil arbejde for at skabe interessante temaweekender.  
 
Konklusion 
Positive svar på mange områder: 

- Eleverne oplever, at der tages hensyn til deres faglige niveau i undervisningen. 
- Stort set alle oplever en udvikling fagligt, digitalt, socialt og menneskeligt.  
- Eleverne kan lide at være her i deres weekender og fritid. 
- Eleverne oplever, at der skabes rammer for, at deres egne initiativer støttes.  

 
Behandles af ledelsen: 

- For mange har i år oplevet, at de ikke har udviklet sig fagligt. Det skal dog nævnes, at tilsvarende 
mange elever ytrer, at faglig udvikling ikke har været et mål med efterskoleopholdet. 

 
Behandles på lærermøde: 

- Vi vil lave en ”aktivitetsbank”, så alle lærere er rustet til at sætte aktiviteter i gang. 
 

 
 


