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Elevevaluering på VHFE maj 2012 

Undervisningsmiljøundersøgelse 
Procentvise fordeling for elever fra 4.-9-klasse 

 
OBS: resultat fra 2012 fremhævet- det andet er resultat fra 2010 

Generel tilfredshed 

 

Er du glad for at gå på Vinde Helsinge Friskole? 
Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 

60% - 63 %  39% - 32 %   1%  

 

Er du glad for medarbejderne på skolen? 
Ja, rigtig mange Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Nej, ingen af dem 

26% - 24%  67% - 72%  7% - 4%  0% 

 

Du og dine kammerater 

 

Føler du, at dine kammerater kan lide dig som den, du er? 
Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Nej, ingen af dem 

31% - 30%  65% - 61,5% 3% - 5%  1% - 1%  

 

Synes du, at eleverne generelt taler pænt til hinanden? 
Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Nej, ingen af dem 

11% - 14,4%   75% - 72%  13% - 8,6%  0% 

 

Ved du, hvordan du skal opføre dig overfor dine kammerater? 
Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke 

77% - 63%  21% - 34,6%  1% 1% 

 

Mobning 

 

Er du inden for de sidste 2 måneder blevet mobbet på skolen? 
Ja, mange gange Ja, flere gange Ja, et par  gange Nej 

0% - 0%  1% - 1%  11% - 7,6%  88%  - 91%  

 

Har du inden for de sidste 2 måneder været med til at mobbe nogen på skolen? 
Ja, mange gange Ja, flere gange Ja, en enkelt gang Nej 

0% - 0%  0% - 0%  1% - 5%  99% - 95% 

 

Tror du medarbejderne/lærerne ved det,  når nogen bliver mobbet? 

Ja, helt bestemt Ja, måske Nej, det tror jeg ikke Nej, helt bestemt ikke 

8% - 16,3%  57% - 59,6%  32% - 20%  3% - 2%  

Hvis nogen bliver mobbet, gør lærerne så noget ved det? 
Ja, helt bestemt Ja, måske Nej, det tror jeg ikke Nej, helt bestemt ikke 

48% - 58,6%  44% - 35,6%  7% - 5,7%  1% - 0%  
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Klassen 

 

Synes du, din klasselærer viser interesse for dig? 
Ja, meget Ja, noget Hverken meget eller 

lidt 

Nej, kun lidt Nej, slet ikke 

48% - 48%  41% - 36,5  12% - 12,2%  - 1%  - 0%  

 

 

Synes du, din klasselærer gør noget for, at alle i klassen har det godt? 
Ja, meget Ja, noget Hverken meget eller 

lidt 

Nej, kun lidt Nej, slet ikke 

61% - 78,8%  23% - 15,3%  10% - 2,8%  6% - 1%  0%  

 

Fortæller du din klasselærer, hvis du har problemer på skolen? 
Ja, meget tit Ja, tit Sommetider Sjældent eller al-

drig 

Nej, for jeg har 

ingen problemer 

7% - 5,7%  13% - 19% -  35% - 34,6%  25% - 24%  20% - 6,3%  

 

Taler din klasselærer med jer om hvordan I har det? 
Ja, meget tit Ja, tit  Sommetider Sjældent  Aldrig 

3% - 4,8%  21% - 27%  59% - 54,8%  16% - 10,5%  1% - 2%  

 

Taler din klasselærer med jer om, hvad I kan gøre for at have det godt sammen? 
Ja, meget tit Ja, tit  Sommetider Sjældent  Aldrig 

10% - 7,6%    22% - 29,8%  55% - 49%   12% - 7,6   1% - 2%  

 

        

 

Undervisningslokaler 

 

Hvad synes du om klasselokalerne? 
Helt i orden Nogenlunde i orden Ikke i orden Ved ikke/findes ikke 

47% - 47%  49% - 49%  1% - 2,8%  4% - 1%  

 

Hvad synes du om pladsforholdene i klasselokalerne? 
Helt i orden Nogenlunde i orden Ikke i orden Ved ikke/findes ikke 

44% - 52,8%  50% - 42%  3% - 2,8%  4% - 1%  

 

Stolene, du sidder på? 
Helt i orden Nogenlunde i orden Ikke i orden Ved ikke/findes ikke 

33% - 35,5%  43% - 44,2%  22% - 20%  2% - 0%  

 

Hvad synes du om skolens store idrætshal? 
Helt i orden Nogenlunde i orden Ikke i orden Ved ikke/findes ikke 

98% - 94% -  2% - 4,8%  0 0 

 

Hvad synes du om skolens lille idrætshal? 
Helt i orden Nogenlunde i orden Ikke i orden Ved ikke/findes ikke 

22% - 25%  68% - 64,4%  6% - 8,6%  4% - 0%  
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Hvad synes du om skolens boldbane og andre udendørs aktivitetsmuligheder? 
Helt i orden Nogenlunde i orden Ikke i orden Ved ikke/findes ikke 

69% - 61,5%  26% - 36,5%  0% - 1,9%  5% - 0%  

 

 

Hvad synes du om skolens  faglokaler? 

- Billedkunst? 
Helt i orden Nogenlunde i orden Ikke i orden Ved ikke/findes ikke 

23% - 13,5%  55% - 67%  13% - 16,3%  9% - 0%  

 

- Musik? 
Helt i orden Nogenlunde i orden Ikke i orden Ved ikke/findes ikke 

62% - 51,9%  31% - 40,4%  0% - 2,9%  7% - 2,9%  

 

- Skolekøkken? 
Helt i orden Nogenlunde i orden Ikke i orden Ved ikke/findes ikke 

53% - 71,2%  36% - 23,1%  7% - 3,8%  4% - 1%  

 

- Håndarbejde? 
Helt i orden Nogenlunde i orden Ikke i orden Ved ikke/findes ikke 

47% - 36,5%  44% - 51,9%  2% - 7,7%  6% - 1,9%  

 

- Fysik? 
Helt i orden Nogenlunde i orden Ikke i orden Ved ikke/findes ikke 

49% - 42,3%  13% - 13,5%  0% - 1%  37% - 41,3%  

 

- Værksted? 
Helt i orden Nogenlunde i orden Ikke i orden Ved ikke/findes ikke 

58% - 69,2%  35% - 28,8%  1% - 0%  6% - 1%  

 

 

Hvor tit oplever du der er problemer med følgende: 

 

- Rod i klassen? 
Hver dag Næsten hver dag Af og til Sjældent eller aldrig 

5% - 17,3%  19% - 43,3%  66% - 32,7%  10% - 5,8%  

 

- Rengøring af klassen? 
Hver dag Næsten hver dag Af og til Sjældent eller aldrig 

2% - 17,3%  18% - 42,3%  69% - 34,6%  11% - 4,8%  

 

- Ventilation og udluftning af klassen? 
Hver dag Næsten hver dag Af og til Sjældent eller aldrig 

3% - 16,3%  16% - 31,7%  55% - 33,7%  26% - 16,3%  
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Aktivitetsmuligheder 

 

 

Synes du, skolen giver mulighed for fysiske aktiviteter i frikvarterene? 
Ja, mange Ja, en del Ikke ret mange Nej, næsten ingen 

31% - 25%  52% - 50%  15% - 20,2%  2% - 1,9%  

 

Sikkerhed 

 

Har du fået at vide, hvad du skal gøre, hvis der udbryder brand på skolen? 
Ja Nej Ved ikke 

63% - 69,2%  22% - 19,2%  15% - 7,7%  

 

Er du kommet til skade på skolen i løbet af skoleåret? 
Ja, flere gange Ja, et par gange Ja, en enkelt gang Nej 

2% -1,9%  10% - 17,3%  8% - 20,2%  80% - 56,7%  

 

Helbred og velbefindende 

 

Hvor tit har du hovedpine? 
Hver dag eller næsten 

hver dag 

En eller flere gange 

om ugen 

En eller flere gange 

om måneden 

En eller flere gange 

i løbet af et halvt år 

Sjældent eller al-

drig 

6% - 11,5%   15% - 22,1%    22%  - 20,2%   19% - 17,3%   38% - 26%   

 

Hvor tit har du mavepine? 
Hver dag eller næ-

sten hver dag 

En eller flere gange 

om ugen 

En eller flere gange 

om måneden 

En eller flere gange 

i løbet af et halvt år 

Sjældent eller al-

drig 

2% - 1%   3% - 10,6%   18% - 23,1%  25% - 24%   52% - 37,5%  

 

Hvor tit har du inden for de sidste 2 måneder: 

 

- Følt dig godt tilpas? 
Hele tiden Det meste af tiden Kun lidt af tiden Slet ikke  

29% - 34,6%  68% - 53,8%    2% - 5,8%   1% - 3%   

 

- Været ked af det? 
Hele tiden Det meste af tiden Kun lidt af tiden Slet ikke  

0% - 0%  1% - 5,8%  35% - 36,5%   64% - 56,7%    

 

- Følt dig ensom? 
Hele tiden Det meste af tiden Kun lidt af tiden Slet ikke  

1% - 1%  1% - 2,9%   25% - 33,7%   73% - 60,6%    

 

Undervisning 

 

Synes du, at du har for få eller for mange lektier for? 
For mange Passende For få 

39% - 35,6%  59% - 61,5%   2% 
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Føler du dig stresset på grund af for mange lektier? 
Ja, altid Ja, for det meste Sommetider Sjældent eller aldrig 

3% - 9,6%   28% - 19,2%   54% - 50%   15% - 18,3%  

 

 

 

Lejrskoler 

Hvad synes du om skolens lejrskoler? 

Klassens lejrskoleture: 

Rigtig gode Gode Nogenlunde  Ikke gode 

54% - 52%   31% - 26,9%  13% - 16,3%   2% 

 

Skolens fællesture hvert 2.år: 

Rigtig gode Gode Nogenlunde  Ikke gode 

34% - 44,2%   42% - 37,5%   18%  - 13,5%  6% 

 

 

Evaluering af undervisning 

Hvornår synes du at du lærer mest?  (Sæt gerne flere krydser) 

- når læreren underviser 37% - 58,6%  

- når vi har gruppearbejde med  nogen i klassen 32% - 46,2%  

- når vi arbejder hver for sig 15% - 38,5%  

- når vi har projekter på tværs af fagene 15% - 36,5%  

Se desuden flgd kommentarer: 

Undervisningsmiljøundersøgelse april 2012   

   
  

 

 
     Svar på spørgsmålet Her har du mulighed for at svare uddybende på spørgsmål 44     

     når vi arbejder for sig selv og 2 og 2  

  også spørgsmål 1  

  det er hyggeligt og hvis nu man er sammen med en af dem ikke snakker særligt meget med kan man 

jo snakke lidt mere sammen  

  når læreren underviser  

  og så lærer vi også noget ved at lave projekter. :-)  

  jeg lærer noget hele tiden ved alle sammen!!:)  

  når vi har projekter på tværs af fag  

  både i grupper og læreren .  

  hvis vi laver noget helt anderledes en normalt  

  når vi arbejder selv, og når vi laver noget sjovt omkring det emne vi har.  

  jeg lærer mest, hvis lærerne lærer os noget først, og så bagefter skal man arbejde alene. Jeg lærer ik-

ke meget, hvis læreren får undervisningen til at være uinterressant, og ensartet.  

  Jeg kan godt lide projekt opgaver, fordi man lærer noget om nogle andre ting end matematik og 

dansk. Og så er det også lidt dejligt at arbejde med computer i stedet for at skrive det ned i hånden:-)  

  Og så når jeg arbejder alene.  
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  dem alle sammen  

  arbejder hurtigere og bedre, når vi får at vide, at det ellers bliver til lektier :P  

  jeg synes det er sjovt at ha gruppearbejde. Og så er de også hyggeligt :)  

  det er bedre at arbejde sammen.  

   når vi arbejder i grupper  

  i gruppearbejde, for der lærer man også at være et hold og være enige.  

  det kommer helt an på fag. I matematik er det rigtig vigtigt at følge godt med, og der lærer jeg mest 

ved at lytte til læreren. Fysik er det forsøg jeg lærer mest af osv..  

  jeg lærer nok også mere ved at gøre tingene fysisk, end at sidde stille på en stol.  

  når læreren underviser, Når vi har projekter på tværs af fag,når vi arbejder hver for sig  

  jeg synes at man lærer lidt mere, når man arbejder hver for sig, for nogen gange fortæller man hvad 

svaret er, og så lærer personen jo ikke så meget.  

  når læreren underviser.  

  jeg synes at vi ikke skulle fx. ha månedsopgave, imens vi har læsekontrakt og jeg synes heller ikke vi 

skal ha aflevering imens.  

  meget tit  

  jeg lærer mest af at arbejde hver for sig, men det er hyggeligt at arbejde i gruppe  

  når lærerne forklarer tingene så jeg kan forstå det.  

  når læreren forklarer det ordenligt!  

  jeg lærer egentlig lige meget ved alle muligheder, men mest når læreren fortæller  

  så bruger vi hinandens viden :D 

  når læreren underviser for mig selv, for jeg forstår ikke så godt, når hun gør det for hele klassen  

  jeg synes at når man arbejder i grupper lærer man tingene på en anden måde og hører folks mening 

og det syntes jeg er rat og på samme tid bliver du også tættere på dine kammerater.......:)  

  jeg arbejder bedst, når vi har projekter på tværs af fag  

  når vi har gruppearbejde, når vi har projekter på tværs af fag 

   jeg kan godt lide lærerne, de lærer mig meget 

  fordi man hører hvad man skal gøre  

  jeg synes at lærerne lærer os meget.  

  ikke så meget, når man arbejder selv. 

 

 

 

Hvilke ord synes du passer bedst på din skole?  

Se flgd kommentarer: 

    velholdt og en god skole  

  og velholdt  

  spændende og hyggeligt  

  hyggelig velholdt lærerig  

  der er pænt her. :-) 

- Men også lidt kedeligt nogen gange. Især i timerne.. ;-)  

  pæn! velholdt! men lidt kedeligt i timer !!:?  

  der er pænt, men også lidt kedeligt i timer:-).  
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  hyggelig, velholdt, pæn, lærerig.  

  hyggelig, pæn, spændende.  

  velholdt, hyggelig, lærerig, indbydende, pæn  

  hyggelig, pæn og orden, lidt nedslidt, lidt kedelig.  

  mange af tingene er gode, men f.eks. skolekøkkenet er enormt ulækkert.  

  hyggelig og kedelig.  

  jeg syntes skolen er fin nok  

  lærerig, spændende.  

  indbydende - velholdt - hyggelig - spændende - lærerig  

  spændende, lærerig, hyggelig, velholdt, pæn og indbydende  

  man lærer meget mere end på Gørlev :D  

  jeg synes den er hyggelig  

  ikke nogen kommentar :)  

  Lærerig, Hyggelig, Velholdt, Indbydende  

  Hyggelig, Indbydende, Velholdt.  

  velholdt, hyggelig, indbydende  

  MANGE LEKTIER!  

  hyggelig, velholdt, pæn, indbydende  

  hyggelig, fordi det er vigtigt, at man har det hyggeligt på den skole man går på og at man er glade for 

hinanden  

  Lærerig, Hyggelig og Indbydende.  

  Velholdt 

pæn  

  Jeg synes, vores skole er i rigtig god stand og i det hele taget er jeg rigtig glad for at gå herude. Jeg kan 

snakke med allesammen, nogle bedre end andre, men alt i alt er det rigtig hyggeligt at gå her, og jeg er 

stolt af at være elev på skolen. :-)  

  Pæn, indbydende, lærerig  

  Velholdt, lærerig, hyggelig, indbydende  

  Lærerig, velholdt, indbydende  

  pæn, velholdt, lærerig, spændende  

  spændende, fordi at der er så mange aktiviteter, og det er også hyggeligt i timerne. Man lærer også rig-

tig meget.  

  hyggelig, spændende.  

  den er spændende, fordi det er en skole  

  den er pæn  

  Spændende, hyggelig, lærerig, velholdt, indbydende,  

  lærerig, hyggelig, pæn, spændende, velholdt  

  hyggeligt,velholdt og pænt  

  spændende, lærerig, velholdt, nogenlunde pæn, indbydende  

  jeg synes, skolen er hyggelig, fordi at der er et godt sammen hold i klasserne og på kryds og tværs  

  spændende lærerig hyggelig  

  hyggelig, velholdt, indbydende  

  Jeg synes det er ok... 
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  den er spændende og lærerig  

  hyggelig, pæn, Lærerig,  

  Lærerig, hyggelig, pæn og indbydende  

  Lærerig, Hyggelig, Velholdt, Pæn, Indbydende  

  Spændende, hyggelig, pæn  

  Velholdt. Indbydende. Pæn.Lærerig. 

 

 

 

 

 


