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Evaluering af fysisk og psykisk undervisningsmiljø - Elevholdet 2021/2022 
 
Evalueringen har været delt i to overordnede områder: 

- Opfølgning på sidste års evaluering - hvordan arbejder vi videre med det der blev påpeget 

sidste år som udviklingspunkter? 

- Evaluering af undervisningsmiljøet dette skoleår 

 

Opfølgning på sidste års evaluering  

- hvordan arbejder vi videre med det der blev påpeget sidste år som udviklingspunkter? 

Sidste års evaluering viste at forholdsvis mange elever ikke følte sig respekteret som den de var i 

klassen. De følte ikke at de blev set og lyttet til. Det var ikke flertallet af eleverne, men nok til at 

der var en lille tendens og noget vi synes vi skulle tage seriøst og arbejde bevidst med i dette 

skoleår. Det skulle derfor være et fokuspunkt for lærerne i den daglige undervisning i dette 

skoleår.  

 

I kontaktgrupperne tog vi emnet op til debat i første del af skoleåret. I en øvelse skulle eleverne 

krydse kvaliteter ved en ven af, og efterfølgende have gruppen en samtale om hvordan man er en 

god ven. I en anden opgave svarede eleverne på 4 spørgsmål: Hvornår føler du dig respekteret 

som den du er? Hvornår føler du dig ikke respekteret som den du er? Hvornår har du respekt for 

andre? Hvordan opfører man sig respektfuldt overfor andre? Opgaven sluttede med en fælles snak 

i gruppen, og den enkelte lærer fik en bedre indsigt i, hvordan eleverne tænker og føler når de 

giver udtryk for ikke at føle sig respekteret.  

 

En del af det at føle sig set som den man er i undervisningen, er også at indholdet i undervisningen 

er tilpasset og differentieret. Derfor var det et punkt da lærerne skulle evaluere et 

undervisningsforløb i dybden. Der var ligeledes et punkt om arbejdsro, da det havde lav score i 

elevernes evaluering af undervisningsmiljøet.  
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Evaluering af undervisningsmiljøet dette skoleår 

I efteråret lavede vi et fælles modul med alle elever, hvor de svarede på spørgsmål om 

undervisningsmiljøet med programmet Mentimeter. Her kommer først elevernes svar. Herefter 

følger svarene fra det spørgeskema eleverne lavede om undervisningsmiljøet i afslutningen af 

skoleåret med programmet Surveymonkey.  

 

Spørgeskema før efterårsferien 
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Til sidst svarede eleverne på, hvad de synes Galtrup mangler. Her er de brugbare svar sorteret i 
kategorier:  
(Tallet i parentes er antallet af elever der har skrevet det samme) 
 
 

Køkkenet 
Bedre mad 
Gode boller 
Bedre morgenmad 
 
Praktiske ting/indkøb 
Tørretumbler 
Bedre poolbord 
Bedre computere i esport (3) 
Mikrobølgeovne 
Bedre sofaer i dagligstuerne 
Bedre internet 
Bedre lys på værelserne 
Skabe 
Bedre brusere 
Hængekøjer udenfor 
 
Emner vi fællesskab kan arbejde med 
Mere lektiehjælp 
Rygestop 
Større fællesskab (3) 
Kontrol og disciplin 
Hjælpe dem der er skoletrætte 
Ting at lave i fritiden 
Bedre fællesskab mellem danskere og grønlændere 
Lytte mere til eleverne ift. praktiske ting der mangler på gangene 
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Spørgeskema som afslutning på skoleåret 

Eleverne har svaret elektronisk på et spørgeskema med 10 spørgsmål.  

74 ud af 119 elever har svaret.  

 

 

 
 
Generelt mange positive kommentarer, som: ”alt er godt”, ”okay”, ”fint”, ”hyggeligt”. 
 
Steder hvor flere end 2 elever ønsker forbedringer: 

- Nye møbler i dagligstuer 
- Der er koldt 
- Der er klamt/beskidt 
- Der lugter på skolen 
- Det flyder med snus 
- Toiletterne på hvid gang lugter af kloak 
- Udstyret i Esport trænger til udskiftning 
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En klar overvægt af elever der føler sig trygge. 24 har skrevet at de altid føler sig trygge på skolen. 
7 har skrevet at de føler sig trygge sammen med vennerne. 7 har skrevet at de føler sig trygge på 
værelset. 4 har skrevet at de føler sig utrygge når de skal sige noget på klassen. 
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Ellers er det meget individuelle svar, uden generelle tendenser. Der er dog et par kommentarer, 
som er værd at tage med her: 
”Jeg føler mig tryg fordi der er plads til mig” 
”Jeg føler mig tryg fordi der er plads til at have det dårligt uden man bliver set ned på” 
”Jeg føler mig tryg fordi jeg ved at jeg kan få hjælp” 
”Jeg har aldrig haft det bedre i hele mit liv, så føler mig meget tryg” 
”Jeg føler mig utryg når der pludselig er mange lærere på arbejde, og man ved der kun skal være 
to” 
 

 
 

 
 
Mange individuelle svar. Dog nogle tendenser at hive ud. 
 
Hvor er du kommet længst? 
 
Fagligt (4) 
Socialt (11) 
Dansk (12) 
Matematik (7) 
Siger mere i timerne/kommunikere bedre (4) 
Engelsk (4) 
Tysk (2) 



Evaluering af undervisningsmiljø 2021/22 
 

 8 

Mere fokuseret/mindre doven (6) 
Stå op om morgenen (4) 
 
Hvor er du ikke kommet så langt som du havde håbet? 
 
Fagligt (5) 
Dansk (6) 
Generelt ikke som håbet (3) 
Matematik (3) 
Engelsk (2) 
 
 

 
 
De gode råd samlet i emner. Tallet i parentes er antallet når flere har skrevet det samme.  
 
Undervisningen: 
Faste pladser i klasserne (2) 
Mere arbejdsro (3) 
Gør undervisningen mindre kedelig 
Fortsæt med pauserne i timerne 
Faglige samlinger dræner alt ens energi 
Mere indhold i timerne 
 
Dagens gang: 
Ingen morgentur 
Flere aktiviteter i fritiden 
Mere synlige lærere om aftenen 
 
Forhold mellem elever og lærere: 
Gamle elever får lov at bestemme for meget 
Fokus på elevers attitude overfor hinanden 
Lyt mere til eleverne (7) 
Tag ikke ting personligt, I er de voksne 
Behandl alle elever ens 
Respekter eleverne mere (3) 
Skab mere fællesskab mellem grønlændere og danskere (2) 
Lav flere fælles ting mellem klasserne 
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Fysiske rammer: 
Bedre udearealer 
Bedre rengøring (2) 
Fokus på snus og affald (3) 
Bedre stole 
Steder til gruppearbejde der er mere lukkede af 
Bedre toiletter (6) (Kloaklugt nævnt på hvid, orange og rød) 
Mere opsyn i Esport, gerne videoovervågning (2) 
Bedre udluftning i klasserne 
Mere hyggelige klasselokaler 
Der mangler toiletpapir på hvid, orange og fællesområder i weekender og ferier 
Varmere på skolen 
Bedre internet (4) 
Forbyd rygning 
 
Køkken: 
Bedre mad 
Bedre mad i pauserne 
 

 
 
 


