
  

Elevundersøgelse - samlet oversigt for hele skolen 

 

 

 

I alt har 101 elever fra 4. til 9. klasse besvaret undersøgelsen. 

Nedenfor kommer resultatet af undersøgelsen, vist i grafer og kommentarer. 

 

Udarbejdet af ledelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

1: Er du glad for at gå på Vinde Helsinge Friskole? 

 

 



  

2: Er du glad for medarbejderne på skolen? 

 

 

 

3: Føler du, at dine kammerater kan lide dig som den, du er? 

 

 



  

4: Synes du, at eleverne generelt taler pænt til hinanden? 

 

 
 

 

 

5: Ved du, hvordan du skal opføre dig ordentligt overfor dine kammerater? 

 

 
 

 

 



  

6: Er du inden for de sidste 2 måneder blevet mobbet på skolen? 

 

 
 

 

 

7: Har du inden for de sidste 2 måneder været med til at mobbe nogen på skolen? 

 

 
 

 

 



  

8: Tror du medarbejderne ved det, når nogen bliver mobbet? 

 

 
 

 

 

9: Hvis elever bliver mobbet, gør lærerne så noget ved det? 

 

 
 



  

10: Hvilken type mobning drejer det sig om? (øgenavne/hånlige 

kommentarer/udelukkelse/skub, slag osv./dumme sms´er - skriv venligst) 

Udelukkelse  

Måske dumme sms´er og måske hånlige  

kommentarer og udelukkelse. 

?? 

bliver holdt uden for 

Det hele 

bagtaler en. 

det ved jeg ikke  

grime ord 

øgenavne 

Dårlige/onde kommentarer 

dumme sms´er og øgenavne  

For der meste øgenavne 

hej med dig jeg hedder Kaj 

øgenavne 

driller hinanden med kærester 

Udelukkelse/slåskamp 

Øgenavne 

Slag og udelukkelse,øgenavne 

jeg har ikke set nogle blive mobbet 

jeg har ikke set noget 

Jeg oplever ikke mobning 

Jeg oplever ikke mobning 

jeg oplever det ikke. 

Slag, øgenavne og udelukkelse 

man bagtaler folk og snakker grimt om folk 

krop, sms´er 

hvordan du ser ud og hvad du bruger af tøj 

7 klasane draller mig 

kærester 

sproget 

hånlige kommentarer 

Dumme sms'er 

dumme beskeder  

øgenavne 

Øgenavne 

jeg har ikke oplevet det 

alt sammen 

Øgenavne 

det er forskeligt 

øgenavne, kommentarer. 

jeg oplever ikke mobning  
aner det ikke 

de slos på gulvet 

idk 

du er grim 

? 

drilleri eller vold 

 Det ved jeg ikke 

øgenavne/hånlige 

hårde kommentarer  

kommentarer 

Øgenavne eller komentare 

Øgenavne 

tage hinandens ting 

Øgenavne. fysisk vold 

udelukkelse 

talegrimt og slå 

hånlige kommentarer/udelukkelse/dumme sms´er 

jeg oplever ikke mobning  

Kommentarer, udelukkelse 

Hånlige kommentarer  

Øgenavne, sms’er og udelukkelse 

øgenavne, fysisk vold 

tale græmt  

kærster 

skub og slå 

skub og slå 

øgenavne slag dumme sms'ér 

rasisme 

 

 

 

 

 



  

11: Hvor foregår mobningen mest? (Skriv venligst) 

Måske fordi der er skænderier. 

?? 

alle steder 

Alle steder 

at folk bagtaler en. 

det ved jeg ikke  

hvor i østfløjen 

i frikvarter 

I frikvarteret  

i frivagterne  

I klasserne  

i skole 

i skolen 

i skolen  

i skolen eller sociale medier 

I skænderier  

I virkeligheden 

I østfløjen 

jeg har ikke set noget 

jeg har ikke set noget 

Jeg oplever det ikke 

Jeg oplever det ikke 

jeg oplever det ikke. 

Over i østfløjen 

over tlf 

over tlf og ude på gangen 

på skolen når der ikke er en 

voksen  

på skolen og der hjeme 

skolen 

skolen  

sociale medier 

Sosiale medier 

udenfor skoletiden over telefonen 

Ved bordtennisbordet i 

frikvarteret 

Ved ikke 

ved ikke 

Ved ikke 

ved ikke 

Ved ikke  

ved østfløjen og i klasen 

væk fra lærerne, i klassen måske. 

østfløjen 

At man vel taler grimt til 

hinanden? 

fodbold banen 

frikvarter 

Frikvatee 

Hårde kommentarer 

hårde kommetarer  

i frikvarterer 

I klassen 

I klassen 

i klassen  

i klassen  

i skolen 

i østflojn 

inde i klassen  

jeg oplever ikke mobning  

Klasselokalet 

Over telefonen 

På de sociale medier 

på malthe og over besked 

på skolen  

skolen 

uden for 

uden for 

østflojen 

i klassen 

 

 

 

 

 

 



  

12: Er du glad for at gå i din klasse? 

 

 

13: Synes du, din klasselærer viser interesse for dig? 

 

 

 



  

14: Synes du, din klasselærer gør noget for, at alle i klassen har det godt?  

 

 

15: Fortæller du dine lærere, hvis du har problemer på skolen? 

 

 

 



  

16: Taler din klasselærer med jer om hvordan I har det? 

 

 

17: Taler din klasselærer med jer om, hvad I kan gøre for at have det godt sammen? 

 

 

 



  

18: Hvad synes du om dit klasselokale? 

 

 

19: Hvad synes du om pladsforholdene i klasselokalerne? 

 

 

 



  

20: Stolene, du sidder på. Hvad synes du om dem? 

 

 

21: Hvad synes du om skolens store idrætshal? 

 

 

 



  

22: Hvad synes du om skolens lille idrætshal? 

 

 

23: Hvad synes du om skolens boldbaner, friluftplads og andre udendørs 

aktivitetsmuligheder? 

 

 

 



  

24: Hvad synes du om skolens faglokaler (billedkunst)? 

 

 

25: Hvad synes du om skolens faglokaler (musik)? 

 



  

26: Hvad synes du om skolens faglokaler (skolekøkken)? 

 

 

27: Hvad synes du om skolens faglokaler (håndarbejde)? 

 

 

 



  

28: Hvad synes du om skolens faglokaler (fysik/kemi)? 

 

 

 29: Hvad synes du om skolens faglokaler (værkstedet)? 

 

 

 



  

30: Hvor tit oplever du, at der er udfordringer med følgende - rod i klassen? 

 

 

31: Hvor tit oplever du, at der er udfordringer med følgende - rengøring i klassen? 

 

 

 



  

32: Hvor tit oplever du, at der er udfordringer med følgende - ventilation og udluftning af 

klassen? 

 

 

33: Synes du, skolen giver mulighed for fysiske aktiviteter i frikvartererne? 

 

 

 



  

34: Er du kommet til skade på skolen i løbet af skoleåret? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

35: Beskriv kort hvilke(n) skade og hvordan de(n) er sket (hvis du har haft en)?

?? 

Bare Når jeg spiller fodbold  

blev skut i hovede af en fodbold  

blå mærker og hudafskrabning 

bræket min arm, to tænder løse fordi 

der var nogle der lagde sten så jeg faldt 

Der var en elev der løb ind i min næse 

med hans knæ i den store halv til idræt 

Eleven sagde IKKE undskyld 

det er ikke noget man skal vara bekømret over 

Det har jeg ikke 

det vad jeg ikke  

det var på hengekojen 

Faldet  

Faldet af gyngen 

faldet og slået mit knæ 

faldt 

forstuet en fod huller i vejen  

forstuet mine arme 3 gange. 

brækket min arm 2 gange. forstuet min lilletå 

forstuved min lillefinger ved at en hoppede 

ned på den med sit kne, og fik et blåt øje af en bold 

Gled i mudder 

gled på en metal stand 

har sku ik haft en 

har slået hovede ind i mange ting  

hvis jeg har snublet over mine fødder 

ingen 

ingen 

ingen lige nu 

jeg faldet ned fra parkour af en løs stang 

Jeg faldt  

jeg faldt bagover ved parkourstativet. 

Jeg faldt bare...      

Væltet 

jeg faldt ned af et stativ og brækkede armen 

jeg faldt ned at snurrerundt dimsen 

jeg faldt og fik en hudafskrabing  

Jeg faldt over en bold der var nogen der kastede 

jeg forstuvede foden  

jeg forstuvede min hånd 

jeg har faldet mange gange  

Jeg har faldet og slået mig 

Jeg har faldt og slået mit hoved og 

knæ på kaltrerstativet  

jeg har falet 

jeg har forstuet min ankel 

jeg har fået et bat og en sten i hovdetet 

jeg har ikke haft en 

jeg har ikke haft en  

jeg har ikke haft en skade 

jeg har ikke haft nogen skade 

Jeg har ikke haft nogle skader 

Jeg slog ryggen i idræt 

Jeg spillede mur og så slå jeg mit hoved ind  

gammel hal og fik hjernerystelse  

Jeg tror ikke jeg har haft en. 

jeg trådte skævt på en sten. 

jeg ufede på planen og faldt ind i hækken 

lavede en vejrmølle og vrækkede om 

nej  

ramt i hoved at bold. Faldt også på fliserne  

sår på fingeren 

til fodbold 

til fodbold i pausen  

vældet. blevet skubbet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

36: Hvor tit har du hovedpine? 

 

 

37: Hvor tit har du mavepine? 

 

 

 



  

38: Hvor tit har du inden for de sidste 2 måneder, følt dig godt tilpas? 

 

 

39: Hvor tit har du inden for de sidste 2 måneder, været ked af det? 

 

 

 



  

40: Hvor tit har du inden for de sidste 2 måneder, følt dig ensom? 

 

 

41: Synes du, at du har for få eller for mange lektier for? 
 

 

 

 



  

42: Er der fag, hvor du savner større udfordringer? Hvilke? 

 

Nej egenligt ikke 

Dansk 

Dansk 

Dansk 

dansk 

dansk 

Dansk 

Dansk også læren der gør det svært 

det er kun til tider at der er for mange lektier  

Det er meget passende  

Engelsk 

engelsk 

engelsk 

engelsk 

engelsk og tysk 

Engelsk, dansk 

Fysik/kemi 

idræt 

idræt 

Idræt 

idræt musik engelsk 

idræt og biologi 

idræt og biologi 

idræt og motion  

ikke nogen 

ikke rigtig 

ikke rigtig nogen fag 

Ikke rigtigt nogen 

Ingen 

Ingen 

ingen 

ja og nej 

Jeg synes ikke at der er noget 

problem med udfordringerne i de forskellige klasser  

jeg synes ikke jeg har lært særlig meget i 

engelsk og tysk 

Jeg tror jeg syndes det er meget passende. 

madlavning 

madlavning 

Matematik 

motion  

motion billedkunst  

musik 

musik 

musik. 

natur 

natur-teknik   

nej 

nej 

Nej 

nej 

nej 

nej 

Nej 

nej 

Nej 

nej 

nej 

nej 

Nej 

Nej 

Nej 

nej 

Nej 

nej 

nej 

nej  

nej  

nej  

Nej  

nej det er der ikke  

NEJ! 

nej. 

næ 

pfag/svømning 

sløjt 

sløjt  

Svømning 

Tysk 

tysk 

TYSK🇩🇪🇩🇪 



  

43: Er der fag, hvor kravene er for store? Hvilke? 

??? 

ALLE FAG            

dansk 

dansk 

dansk 

dansk 

dansk 

dansk  

Det er meget passende  

eng 

Fysik  

fysik kemi  

histiore og idræt 

historie naturteknik 

hånd abaite 

håndarbejde 

ikke nogle fag 

ikke rigtig 

ikke særlig meget  

ingen 

Ingen... 

jeg er en 12-tals dreng 

matematik 

Matematik 

Matematik 

matematik 

Matematik 

Matematik 

Matematik 

matematik 

Matematik 

Matematik  

matematik,historie,nt 

maybe you don't love me 

nej 

nej 

nej 

nej 

Nej 

Nej 

Nej 

nej 

nej 

Nej 

nej 

nej 

nej 

nej 

nej 

Nej 

nej 

Nej 

nej 

Nej  

nej  

Nej  

nej  

nej  

nej det synes jeg ikke 

Nej ikke lige for tiden. 

Nej ikke rigtigt 

nej ikke til mig  

Nej. 

nej. 

nej. 

næ 

næh 

p-fag 

p-fag 

sløjd 

Tysk 

Tysk 

Tysk 

tysk 

Tysk 

TYSK naturteknik og histori  

tysk. er ikke god til det så det bliver nemt 

svært 

ved ikke men matematik er ret svært for mig. 

 

 



  

44: Synes du, at der er den nødvendige ro, når der undervises? Ja, i hvilke fag? 

alle 

alle 

alle 

Alle undtagen dansk 

Alle untand dansk 

Allesammen når vi tager os sammen. 

Dansk 

dansk og matematik er vigtigts. 

Dansk, matematik  

Dansk, matematik, his/samfundsfag, engelsk, tysk.   

de fleste 

de fleste fag 

De fleste fag er der ro 

De fleste som dansk, geografi, biologi,  

fysik, matematik. 

der er ikke når lærerene går  

Der er larm i næsten hver time  

Der plejer at være ro i alle fag. 

det er forskelligt for dag til dag   

fleste timer men når der er vikar  

er de meget larm (nogen gange) 

Fordelt meste alle fag 

i engelsk er der ikke så meget larm.  

fortælling er der heller ikke. N/T 

ikke når læren går ud af klassen 

ja 

ja 

Ja 

Ja alle 

ja alle fag 

JA alle fag 

Ja det synes jeg 

Ja for det meste  

Ja i alle 

ja i alle fag 

Ja i alle fag 

ja i alle fag undtagen matematik og p-fag 

Ja i de fleste 

ja i de fleste fag 

ja i de fleste timer dog er der nogle gange  

i karses timer at nogle larmer lidt  

ja i matematik, dansk, historie,  

natur/teknik og engelsk 

ja i næsten alle fag  

ja jeg syntes primært i alle fag er der ro nok 

Ja meget af tiden ihverfald  

ja næsten alle  

Ja sårn nogenlunde lunde 

ja tysk dansk! engelsk musik sløjt  

Ja 

Ja men Engelsk er virkelig god  

Ja, generelt alle 

Ja, i alle fag 

ja, i de fleste fag 

ja. Dansk, matematik, engelsk, tysk 

Ja. Der er mest ro i matematik, dansk. 

ja. når vi har martin  

Jeg syndes ikke rigtig der er ro. 

Jeg synes at der er godt tilpas ro i undervisningen 

i alle fag 

jeg synes der er god ro i alle fag. 

Jeg synes generelt der er ro i alle fag. 

Jeg synes vi har en god ro i alle fag 

Jeg syntes at der er ret god fred, 

når folk for lov til at høre musik. 

jeg syntes der er dejlig ro i klassen 

mange af vores fag 

mat  

eng  

matematik 

matematik 

matematik 

matematik  

matematik fordi vi har Annas 

matematik når vi har eva ark 

Matematik 

Natur-teknik 

Historie 

Tysk 

Matematik, engelsk, musik 

matmatik og det er den bedste ære jeg har haft 

nogle sinde 

nej 

nej 

nej aldrig der er alt for støjene dansk og med vikare 

nej alle fag 

nej der altid nogle der larmer. 

nej det er der næsten aldrig  

nej ikke når julius hele tiden larmer 

nesten alle fag  

nogen 

nogen gange men når en lære går i lidt tid 

kommer der måske lidt uro  



  

45: Synes du, at der er den nødvendige ro, når der undervises? Nej, i hvilke fag? 

 

der er nogle gange i larses timer at nogle larmer lidt  

alle fag 

alle fag 

alle fag 

Dansk 

Dansk 

dansk  

tysk 

dansk når vi skriver diktak der er aldrig ro  

for der er altid en eller anden der ikke er med  

Dansk, fortælling 

De fleste fag er der ro 

Der er ikke nogen fag hvor der ikke er 

den nødvendige ro. 

Der er ikke nogle fag som ikke har den ro 

som vi behøver  

der er ikke så maget uro  

Der er larm i næsten hver time  

Engelsk 

engelsk 

For det meste alle fag. 

Fortælling fordi vi er 40 børn i et lokale  

Fysik kemi 

Fysik når vi arbejder i grupper 

Historie, naturteknik, p fag 

i dansk er der okay men hvis ikke bliver  

vores lære meget sur 

i de fleste timer 

i fortælling  

i musik og idræt synes jeg at der er lidt meget larm 

Ikke altid i dansk 

Ikke altid i dansk, men har også  

lige fået ny lære så hun skal lige finde ud af  

hvordan hun gør 

ikke nogen 

ikke når vi har vikar  

ingen 

ja 

ja 

Ja 

ja 

ja 

ja de fleste  

jeg synes der er god ro i alle fag. 

jeg syntes at der er go ro  

jeg syntes der er dejlig ro i klassen 

jeg syntes roen er fin 

Madlavning 

matmatik 

mattematik 

mest når vi har nogle lære som ikke er håre nok  

musik 

Musik 

musik og håndabaite 

nej 

nej der altid nogle der larmer i stort set de fleste timer. 

Nej der er ro i allesammen. 

nej der er tit larm 

nej det er der næsten aldrig  

nej i dansk 

Nej ikke nogen 

nej ikke rigtig  

nej kun matematik og p-fag 

nejjjjjjjjjjj når vi har vikare og dansk og  

bare sådan lidt i alle fag 

Nærmest alt 

når læreren går ud af klassen i matematik.  

musik når vi er færdig med en sang. 

vikar timer (ikke alle gange) 

whaaaa doooo uuu meeaaaan 

 

 

 

 

 



  

 

46: Hvad synes du om skolens lejrskoler - klassens lejrskoletur? 

 

 

47: Hvad synes du om skolens lejrskoler - fælles lejrskoletur for hele skolen? 

 

 



  

 

48: Hvornår synes du at du lærer mest? 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

49: Hvilke ord synes du beskriver vores skole bedst? 

Afslappet men stadig lærerig og aktiv. 

Anderledes 

anderledes  

at den er god  

hyggelig  

altide glade mennesker  

Bedste skole  

God 

Sjov Aktivitets fuld 

bestemende, og vil bestemme alt hvad du 

laver selv i din fritid 

Den beste skole jeg har fået på 

den er god 

den er god og ikke serlig mange uløker  

Den er god og stor, men eleverne laver meget larm  

Den er ret stor. Der er søde mennesker for det meste.  

Vi har det godt på Vinde Helsinge Friskole. 

der er meget få til ingen slås kampe.  

der er ikke nogen idioter som fx ødelægger noget 

eller tager klokkerne ned  

det er et svært spøgsmål 

En god skole og man lære meget 

fantastisk 

flot, rent 

for lidt idræt men meget fint generelt  

Forskellige  

fri  

fri, tyggegummi og efterskole 

fælleskab 

fælleskab - fint nok 

Fælleskab, lærerigt og venskab  

fællesskab 

fællesskab 

fællesskab på nogen punkter, fint nok  

fællesskab,god 

gammel, stor 

god 

God, ren, hygiejnisk, sjov 

God, stille og rolig 

Tryg og sjov 

god mega sjov og man får gode venner  

god og lærende 

god og meget hygeligt 

god og overskuelig. 

God sjov og rar 

god skole. træls 

god toiletter 

Vennerne 

God undervisning 

ren 

ikke så meget larm  

god, aktiv, lærerig  

God, lærerig 

God, men kontrolerende over ens liv 

god, sjov  

God, sjov, flot, sej, 

god, stor kold, lidt larmende, gode tidspunkter at få fri. 

God, tryg, sikker. 

god, velholdt, lærerne hjælper børnene og en af  

Danmarks bedste skoler  

God,hyggelig 

godt 

hyggelig 

hyggelig men også en god arbejtsplads  

Hyggelig, lærerig og sports agtig 

idk nice 

Idræt, orden og faglig 

kedelig 

lidt af alt  

lille og hyggelig. Lærerne er gode og kender os 

Lort  

Lyttende og forstående 

God og rar 

lærerig 

Lærerne, klog, god og organiseret  

læring  

man kan lege med sine venner 

man kan lege med sine venner 

Mega god 

Meget middel skole 

meget mosen 

ok 

okay 

pænt 

rar 

Rart 

Sjov, lærerigt 

 



  

50: Har du andre kommentarer til skolen? 

 

Jeg er glad for at jeg er startet på den  

få fodbolde til hver klasse 

lad vær bland jer i vores fritid 

Nej. 

4-9 klasse "legeplads" er virkelig kedelig!!!! 

For få toiletter. Mange klasselokaler er for små.  

Alt godt  

at den er god/mega god  

der er gode lære men moske burte vara 

endige om flera ting 

det er irterne at skulle tidligt op 

det fungerer ikke altid særlig godt i klassen  

elsker skolen over ved de store 

skal der være en bedre legeplads 

flere trivsels samtaler 

god og god 

godt 

Ikke andet end at den bare er en god Friskole. 

ja bliv ved med at behandling 

børnene godt og hjælp dem. hold skole god og 

velholdt. 

skolen er meget god og alle lærerne hjælper  

rigtig godt.  

Ja jeg har mange 

jeg er aldrig ked af at skulle i skole 

Jeg er meget glad for skolen 

jeg føler mig trøk når jeg snakke med min lære 

som er CH  

Jeg har den ene at gårvagterne i frikvartererne 

kunne moske gøre sig mere synlig udenfor 

jeg syndes det er klamt at folk de smider skrald 

og snus og tygge gummi  

Jeg synes det er en fantastisk skole som man 

bare ikke ville flytte fra 

lars er for agresiv når han bliver sur  

lærerne skal fokuser mere på dem der har det svært 

med at følge med i timerne 

mere idræt  

Nej, synes den er rigtig god 

nej 

Vi vil gerne have flere trivselssamtaler 

nej 

nej 

Nej 

Nej 

nej 

nej 

nej 

Nej 

nej 

nej 

Nej 

nej 

nej 

Nej 

nej 

nej 

nej 

nej 

Nej 

nej 

nej 

nej 

nej  

nej  

nej  

Nej  

nej det har jeg ikke 

nej det har jeg ikke  

nej ik rigtig 

nej ikke rigtig  

nej tror ikke 

Nej, jeg synes det er en god skole med gode krav. 

Nej. 

nej. 

Nej. 

Nej.  

nej... 

Nej   

næ 

næ 

næ 

Personale skal ikke være så kontrollerene  

please telefoner i frikvaterene eller inde dag 

ser ikke så mange der mobber i skolen 

Sjov 

skole er træls altså jeg håber ikke jer lærer 

regner med at os elever kan lide at gå i skole 
  

 


