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Kategori: Køn

Køn
1

Dreng

27 / 34%

2

Pige

53 / 66%

Kategori: Var dagene sjove?

Var dagene sjove?
1

I meget høj grad

16 / 20%

2

I høj grad

46 / 58%

3

I nogen grad

17 / 21%

4

I ringe grad

1 / 1%

5

I meget ringe grad

0 / 0%
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Kategori: Har du kommentarer?

Har du kommentarer?
Der hvor man skulle tegne var det kedeligt.
Det var den perfekte mix mellem lidt eventyr, spændning, afslapning og hygge
Yeds, det var et skide godt initiativ, og jeg tror at der var rigtig mange som nød dagene, det var mega fee’ !Jeg tror
bare at jeg var det forkerte publikum til eventet. :)
det var træls at vi ikke skulle have lasertag på skolen
kønsdiskriminerende lad mig gøre feminine ting og lad piger gøre maskuline ting, eller bedre end det bare kom op
med en bedre ide end "hey lad os splitte kønnene op i 2 grupper det vil være sjovt tror jeg" nej gør noget andet hvor
alle eleverne får samme kreative opgave og bliver delt i små holdideen af dreng og pige døgn er det samme som at
sige "Hey lad os lave hvid og sort døgn"
Syntes det drengene lavede var federe men pige døgn var også mega hygge
Der var meget ventetid, og det var kedeligt at lave tshirts
Lidt for meget afslappende. Manglede mere aktion, men lasergame var fedt, samme med t shirts
Det var godt at der var forskellige ting at lave, så der var noget for alles smag
Meget hygge. :)
hårdt men sjovt
jeg stressede under laser game
Kunne godt have bygget på James Bond temaet, måske en eller anden aktivitet med James Bond tøj på
Næ
jeg var der ikke, grundet at jeg skulle corona testes
Synes, Øses Østrogenpanel var super godt. Havde troet, det skulle være et eller andet terapeutisk med dilemmaer, men
det var faktisk rigtig godt
Jeg synes første dag var lidt tør i forhold til anden dagen.... I måtte godt have arrangeret noget ude i skovene
Især gokart. Selvfølgelig fordi jeg vandt ;)
Det var fint nok. Lasertag var sjovt og jeg lærte nogle nye at kende
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det har sjovt at lave varierende opgaver (militær/jams bond)
Løbet rundt om søen var lidt kedelig
Den første dag var ikke så sjov (den var ok), men dagen hvor vi skulle køre go-kart var virkelig sjov
Det meste af torsdag var rimlig kedeligt, men fredag var fed nok
det var mega hyggeligt og så mega sjovt
ja, det var lidt mærkelig til starten, men fedt ellers
Startede lidt kedeligt men ændre sig senere til okay
Kategori: Skal vi gentage dreng / pige døgn næste år?

Skal vi gentage dreng / pige døgn næste år?
1

I meget høj grad

56 / 70%

2

I høj grad

17 / 21%

3

I nogen grad

4 / 5%

4

I ringe grad

2 / 3%

5

I meget ringe grad

1 / 1%
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Kategori: Skal vi være kønsopdelte i de to dage?

Skal vi være kønsopdelte i de to dage?
1

Ja

64 / 80%

2

Nej

16 / 20%

Kategori: Har du kommentarer?

Har du kommentarer?
Hvis man har lyst til at skifte om man er til drenge eller pige døgn skal man have lov
Jah, jeg tror bare at kønsopdeling kan være både godt og dårligt. Det er fa’me drengerøv at slippe alle gutterne løs på
tur med hinanden, men hvis man selv(som pige) er mere drengerøv en ‘pigerøv’ så sidder man lidt i saksen. :/ Ej, det
var hyggeligt, uden tvivl, men aktiviteterne og omgivelserne var nok bare et forkert match for mit eget vedkommende.
:)Jeg tror bare at jeg generelt ikke er så meget fan af at kønsopdele folk under aktiviteter som denne. Det kommer
måske til at virke lidt som om at man forventer at når man har kønnet pige, fx, så har vi allesammen fællesinteresser,
baseret på vores køn, men sådan hænger tingene desværre ikke altid sammen. :( Men seriøst, når det endelig var som
det var, så var det sgu et par fee’e dage. :D
Måske mulighed for at melde sig på forskellige workshops alt efter interesse og ikke efter køn.
lad vær
Jeg syntes det er en god ide, at opdele skolen i mindre dele. Men ikke er man laver streoptye “drenge og pige” ting.
det er cool nok at være kønsopdelt, så det gutterne
Det er meget sjovere hvis vi alle er sammen
Kønsopdelingen var fed nok, så kunne man snakke meget mere med the bois.
det hyggeligt nok at være kun pige, men vi kunne godt lave mere "drenge ting"
det var fedt ikke at være dame venlig hele tiden
Det var godt med det kønsopdelte bare ret stereotypt.
Det er sku lidt gammeldags at holde pigerne ude fra det lidt mere vilde,Jeg mener at i skal lave 2 hold, den ene med
lidt mere maskuline ting, som f.eks være udenfor hele dagen og køre go-karts.Og det andet hold med lidt mere
feminine ting, som f.eks og strikke og male t-shirts
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det var fedt
vi er i 2020 man skal ikke kønsopdele længere
Kategori: Overordnet set - hvor tilfreds var du med dagenes aktiviteter:

Overordnet set - hvor tilfreds var du med dagenes
aktiviteter:
1

I meget høj grad

18 / 23%

2

I høj grad

49 / 61%

3

I nogen grad

11 / 14%

4

I ringe grad

2 / 3%

5

I meget ringe grad

0 / 0%

Kategori: Har du kommentarer?

Har du kommentarer?
Vi kunne godt have lavet noget andet end tegning
Det er slet ikke fordi aktiviteterne ikke var gode eller noget, som sagt er jeg nok bare det forkerte publikum til yoga,
mindfulness, massage og dilemmaklubber, men det er jo bare mine personlige præferencer. :)Lasergame var fee’ det
var grineren nok. :)
Lidt flere aktiviteter, mindre tur.
Pisse sjovt med Gokart
Det var et fint sted
Det var faktisk ret sjovt men lød død kedeligt da vi hørte om det
Det var skide hyggeligt, især der vi lavede "casino aften"
nej
Kategori: Har du snakket med nye mennesker?
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Har du snakket med nye mennesker?
1

I meget høj grad

12 / 15%

2

I høj grad

24 / 30%

3

I nogen grad

28 / 35%

4

I ringe grad

11 / 14%

5

I meget ringe grad

5 / 6%

Kategori: Har du fået nye venner?

Har du fået nye venner?
1

I meget høj grad

5 / 6%

2

I høj grad

18 / 23%

3

I nogen grad

37 / 46%

4

I ringe grad

14 / 18%

5

I meget ringe grad

6 / 8%

Kategori: Har du fået et andet billede af nogle af kammeraterne?

Har du fået et andet billede af nogle af kammeraterne?
1

I meget høj grad

11 / 14%

2

I høj grad

24 / 30%
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3

I nogen grad

33 / 42%

4

I ringe grad

10 / 13%

5

I meget ringe grad

1 / 1%

Kategori: Har du fået et andet indtryk af lærerne?

Har du fået et andet indtryk af lærerne?
1

I meget høj grad

8 / 10%

2

I høj grad

23 / 29%

3

I nogen grad

42 / 53%

4

I ringe grad

6 / 8%

5

I meget ringe grad

1 / 1%

Kategori: Har du kommentarer?

Har du kommentarer?
:)
Vi lærte ikke så mange nye at kende da det var inddelt i familiegrupper. Bland det lidt mere
Det var et fint døgn
Altså man har lært lærerne noget bedre at kende,især dem man ikke normalt har så tit
nej
Kategori: Hvad kunne efter din mening gøre dagene bedre og sjovere?

Hvad kunne efter din mening gøre dagene bedre og
sjovere?
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Hvis vi skulle sejle i kano
Nogle flere aktiviteter hvor vi ikke sad lige så meget ned, men i stedet kom lidt ud og røre os.
Jeg tror ikke der er så Meget der kan ændres på for at gøre dem sjovere end de i forvejen er, men måske kunne man
overveje at lave en slags tilmelding, hvor forskellige aktiviteter var inkluderet, så man måske selv kunne vælge hvad
man ville på dagen? Dunno :P
At man var mere aktiv men ikke på den spotslige måde
At pigerne havde federe aktiviteter
At det vi lavede ikke var så stereotypt, som at pigerne f. eks. skulle tegne. Det kunne også have været fed med nogle
tillids- og teambuildingopgaver på tværs af det hele.
Paintball
Paintball, 100%
flere "nede på jorden" aktiviteter
Hvis der er et "tema", så byg på det mere end det her år. F.eks hvis temaet er frømænd, så skal der saftsusme være
mudder kravling og skydning.
At opgaverne/aktiviteterne var fordelt en smule mere, så man ikke skulle alt lige efter man ankom... Måske også
Paintball
Mere aktivitet på første dagen
synes godt at aktivterterne kunne have været mere sjove, at vi kunne have lavet noget mere end bare at tegne eller
male trøjer, at der kunne have været noget der gjorde dagen lidt mere sjov end bare ikke at lave så meget de første
timer.
Jeg synes allerede de var sjove. Så nej jeg har ikke rigtig noget.
lærene holdt ikke deres løfte om at vi skulle på natte løb eller kravle i mudder
Ikke at værer på det løb rundt om søen. Det var lidt for langt
Hvis der er flere køn-neutrale aktiviteter
At vi lavede noget andet den første dag fordi vi brugte det meste af dagen på at gå og være på løb
Det har jeg ikke rigtig nogen ide om,Måske næste gang giv folk valget til om det ville pådrenge eller pige døgn
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det ved jeg desværre ikke
intet, det var vildt fedt
Gør det ikke så stereotypisk for pigerne
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