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Evaluering af fysisk og psykisk undervisningsmiljø - Elevholdet 2019/2020 
 
Eleverne har svaret elektronisk på et spørgeskema med 10 spørgsmål.  

Svarprocenten er 66%. 

 
Spørgsmål 1 (65 har svaret. 8 er sprunget over) 

Tænk på de fysiske rammer på skolen: Lys, luft og temperatur i klassen. Møblerne og indretningen. 

Rengøring af skoleområderne. Steder til gruppearbejde. Udsmykning på områderne. Skriv en 

kommentar. Hvad synes du er godt? Hvad trænger til at blive forbedret? 

 

Opsummering af elevernes svar: 

27 elever har svaret ”alt er godt”, ”det er fint” eller en variation af det.  

Flere elever fremhæver følgende som positivt:  

- At der er blyanter, viskelæder mm. i klassen 

- Der er gode møbler, lys og udsmykning i klasseværelserne 

 

Forslag til forbedringer, skrevet af mere end 1 elev: 

- Der er generelt for koldt på skolen 

- Lilla gangs bad og håndvaske skiftes ud. 

- Dørene klaprer på lilla gang.  

- Bedre steder til gruppearbejde, gerne halvlukkede møbler/områder 

- Maling af vægge på gul, grøn, lok. 6 og fysik, der føles mørkt.  

- Ny indretning og møbler i dagligstuerne 

- Flere ting til at hænge ud ved/på udenfor 

- Græsset på egen boldbane slås oftere.  
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Spørgsmål 2 (73 har svaret. 0 er sprunget over) 

 

 
 
 
 
Spørgsmål 3 (72 har svaret. 1 er sprunget over) 
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Spørgsmål 4 (72 har svaret. 1 er sprunget over) 
 

 
 
 
 
Spørgsmål 5 (72 har svaret. 1 er sprunget over) 
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Spørgsmål 6 (72 har svaret. 1 er sprunget over) 
 

 
 
 
Spørgsmål 7 (66 har svaret. 7 er sprunget over) 
 
Skriv en kommentar der uddyber dit svar om tryghed.  

Hvornår føler du dig tryg på skolen? Hvornår føler du dig utryg på skolen? 

Opsummering af elevernes svar: 

26 elever har svaret at de altid føler sig trygge eller aldrig føler sig utrygge.  

6 elever har svaret at de føler sig trygge på værelserne. 

10 elever har svaret at de føler sig trygge sammen med vennerne.  

 

I forhold til utryghed har eleverne givet mange forskellige individuelle svar på, hvornår de er 

utrygge. Ved følgende udsagn har 1-3 elever svaret det samme: 

- Til samtaler på kontoret 

- Når der er for mange mennesker samlet 

- Når folk stjæler 

- Når der er drama/episoder 

- Når folk bagtaler 

- Ved fremlæggelser 
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Spørgsmål 8 (73 har svaret. 0 er sprunget over) 
 

 
 
 
Spørgsmål 9 (66 har svaret. 7 er sprunget over) 
 
Tænk tilbage på skoleåret og din udvikling. Har du udviklet dig som du havde forventet? Hvor er 
du kommet længst? Hvor er du ikke kommet så langt som du havde håbet? 
 
Opsummering af elevernes svar: 
 
I forhold til spørgsmålet ”har du udviklet dig som forventet”, så har 5 elever skrevet at de har 
udviklet sig som forventet. 5 elever har svaret at de har udviklet sig mere end forventet. 7 elever 
har svaret at de ikke har udviklet sig så meget som forventet.  
 
Områder hvor mere end 1 elev giver udtryk for at være kommet længst eller have udviklet sig over 
forventning: 

- At tale dansk (10) 
- Socialt (7) 
- Matematik (6) 
- Engelsk (4) 
- Dansk (3) 
- Fagligt (2) 

 
Områder hvor mere end 1 elev giver udtryk for ikke at være kommet så langt som håbet: 

- Fagligt (7) 
- Engelsk (5) 
- Matematik (4) 
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