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Kategori: Hvad er dit køn?

Hvad er dit køn?
1

Dreng

28 / 39%

2

Pige

29 / 41%

3

Kønsneutral

14 / 20%

Kategori: Hvilken klasse går du i?

Hvilken klasse går du i?
1

9. klasse

29 / 41%

2

10. klasse

21 / 30%

3

10. Innovation

21 / 30%
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Kategori: Hvilken linje har du gået på?

Hvilken linje har du gået på?
1

Kunst

17 / 24%

2

Musik

10 / 14%

3

Teater

8 / 11%

4

Film, Animation & IT

36 / 51%

Kategori: Hvilket niveau er du på i dansk

Hvilket niveau er du på i dansk
1

A

17 / 24%

2

B

20 / 28%

3

C

13 / 18%

4

10. I

21 / 30%
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Kategori: Hvilket niveau er du på i engelsk?

Hvilket niveau er du på i engelsk?
1

A

19 / 27%

2

B

20 / 28%

3

C

11 / 15%

4

10. I

21 / 30%

Kategori: Hvilket niveau er du på i matematik?

Hvilket niveau er du på i matematik?
1

A

19 / 27%

2

B

18 / 25%

3

C

13 / 18%

4

10. I

21 / 30%
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Kategori: Mit ophold har generelt levet op til mine forventninger

Mit ophold har generelt levet op til mine forventninger
1

I meget høj grad

14 / 20%

2

I høj grad

27 / 38%

3

Nogenlunde

26 / 37%

4

I ringe grad

4 / 6%

5

I meget ringe grad

0 / 0%

Kategori: Opholdet har udviklet mine faglige kompetencer

Opholdet har udviklet mine faglige kompetencer
1

I meget høj grad

3 / 4%

2

I høj grad

13 / 18%

3

Nogenlunde

43 / 61%

4

I ringe grad

9 / 13%

5

I meget ringe grad

3 / 4%
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Kategori: Opholdet har udviklet mine fysiske kompetencer

Opholdet har udviklet mine fysiske kompetencer
1

I meget høj grad

5 / 7%

2

I høj grad

21 / 30%

3

Nogenlunde

30 / 42%

4

I ringe grad

11 / 15%

5

I meget ringe grad

4 / 6%

Kategori: Opholdet har udviklet mine sociale kompetencer

Opholdet har udviklet mine sociale kompetencer
1

I meget høj grad

33 / 46%

2

I høj grad

25 / 35%

3

Nogenlunde

12 / 17%

4

I ringe grad

1 / 1%

5

I meget ringe grad

0 / 0%
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Kategori: Er det en god idé at bytte værelser midtvejs i året?

Er det en god idé at bytte værelser midtvejs i året?
1

I meget høj grad

8 / 11%

2

I høj grad

15 / 21%

3

I nogen grad

26 / 37%

4

I ringe grad

11 / 15%

5

I meget ringe grad

11 / 15%

Kategori: Tror du, at det har gjort dig stærkere som person, at bytte værelser?

Tror du, at det har gjort dig stærkere som person, at bytte
værelser?
1

I meget høj grad

7 / 10%

2

I høj grad

15 / 21%

3

I nogen grad

25 / 35%

4

I ringe grad

17 / 24%

5

I meget ringe grad

7 / 10%
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Kategori: Har året generelt medvirket til forbedringer af dine faglige kvalifikationer?

Har året generelt medvirket til forbedringer af dine faglige
kvalifikationer?
1

I meget høj grad

2 / 3%

2

I høj grad

15 / 21%

3

Nogenlunde

39 / 55%

4

I ringe grad

12 / 17%

5

I meget ringe grad

3 / 4%

Kategori: Er du blevet mødt med undervisning, der passer til dit faglige niveau?

Er du blevet mødt med undervisning, der passer til dit
faglige niveau?
1

I meget høj grad

4 / 6%

2

I høj grad

32 / 45%

3

Nogenlunde

26 / 37%

4

I ringe grad

9 / 13%

5

I meget ringe grad

0 / 0%
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Kategori: I hvilken grad har det været vigtigt for dig, at du har udviklet dig fagligt i dette skoleår?

I hvilken grad har det været vigtigt for dig, at du har
udviklet dig fagligt i dette skoleår?
1

Meget vigtigt

5 / 7%

2

Vigtigt

32 / 45%

3

I nogen grad

19 / 27%

4

Ikke vigtigt

10 / 14%

5

Slet ikke vigtigt

5 / 7%

Kategori: Dansk

Dansk
1

Meget tilfreds

7 / 10%

2

Tilfreds

30 / 42%

3

Hverken tilfreds eller utilfreds

10 / 14%

4

Utilfreds

3 / 4%

5

Meget utilfreds

0 / 0%

6

Jeg har ikke haft faget

21 / 30%
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Kategori: Matematik

Matematik
1

Meget tilfreds

15 / 21%

2

Tilfreds

24 / 34%

3

Hverken tilfreds eller utilfreds

8 / 11%

4

Utilfreds

2 / 3%

5

Meget utilfreds

1 / 1%

6

Jeg har ikke haft faget

21 / 30%

Kategori: Tysk

Tysk
1

Meget tilfreds

3 / 4%

2

Tilfreds

11 / 15%

3

Hverken tilfreds eller utilfreds

15 / 21%

4

Utilfreds

6 / 8%

5

Meget utilfreds

1 / 1%

6

Jeg har ikke haft faget

35 / 49%
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Kategori: Naturfag

Naturfag
1

I meget høj grad

0 / 0%

2

I høj grad

11 / 15%

3

Hverken tilfreds eller utilfreds

17 / 24%

4

I ringe grad

1 / 1%

5

I meget ringe grad

5 / 7%

6

Jeg har ikke haft faget

37 / 52%

Kategori: Fysik 10. klasse

Fysik 10. klasse
1

Meget tilfreds

1 / 1%

2

Tilfreds

9 / 13%

3

Hverken tilfreds eller utilfreds

6 / 8%

4

Utilfreds

0 / 0%

5

Meget utilfreds

1 / 1%

6

Jeg har ikke haft faget

54 / 76%
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Kategori: Idræt

Idræt
1

Meget tilfreds

7 / 10%

2

Tilfreds

33 / 46%

3

Hverken tilfreds eller utilfreds

22 / 31%

4

Utilfreds

5 / 7%

5

Meget utilfreds

1 / 1%

6

Jeg har ikke haft faget

3 / 4%

Kategori: Har du nogle kommentarer til dette punkt?

Har du nogle kommentarer til dette punkt?
No, det har været fint fagligt men jeg har i langt højere grad gået op i det sociale som har udviklet sig meget godt:)
Jeg blev dommere af at have fysik fordi, at jeg personligt synes at jeg blev snakket ned til og at nivaueet var for lavt.
jeg endte med at droppe ud af fysik
IGEN KOMMENTARER
Måske en bedre lærer i engelsk A, da læren ikke altid selv ved hvad der sker, eller er den bedste til engelsk
nej
jeg syntes det mega fedt at lærerne tager sig god tid til hjælpe en hvis man har brug for det men jeg syntes det kan godt
være lidt træls når ens lærer ikke er der så tit
Jeg synes personligt, at det er meget godt skolen har delt fag på forskellige niveau. det jo ikke alle der kan de samme
ting. Og folk kan nemlig få det hjælp de gerne vil have.
timerne er fine. Lange, men selve indholdet fungere
Engelsk A er jeg utilfreds med.
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jeg synes det er meget det samme de laver.
Kategori: Jeg oplever, at jeg har haft medindflydelse på arbejdet på linjen?

Jeg oplever, at jeg har haft medindflydelse på arbejdet på
linjen?
1

I meget høj grad

2 / 3%

2

I høj grad

22 / 31%

3

I nogen grad

33 / 46%

4

I ringe grad

12 / 17%

5

I meget ringe grad

2 / 3%

Kategori: Jeg er blevet dygtigere og har udviklet mig på linjen?

Jeg er blevet dygtigere og har udviklet mig på linjen?
1

I meget høj grad

14 / 20%

2

I høj grad

28 / 39%

3

I nogen grad

21 / 30%

4

I ringe grad

5 / 7%

5

I meget ringe grad

3 / 4%

Kategori: Løbende opfølgning på faglige mål fra elevplanen

Løbende opfølgning på faglige mål fra elevplanen
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Ville dette tiltag have hjulpet dig med at udvikle dig mere fagligt i løbet af året?
1

I meget høj grad

0 / 0%

2

I høj grad

12 / 17%

3

Ved ikke

51 / 72%

4

I ringe grad

6 / 8%

5

Slet ikke

2 / 3%

Kategori: At tekster, som skal læses i fagene, var lettere at finde

At tekster, som skal læses i fagene, var lettere at finde
Ville dette tiltag have hjulpet dig med at udvikle dig mere fagligt i løbet af året?
1

I meget høj grad

1 / 1%

2

I høj grad

22 / 31%

3

Ved ikke

40 / 56%

4

I ringe grad

6 / 8%

5

Slet ikke

2 / 3%

Kategori: At der var mulighed for ekstra udfordrende opgaver

At der var mulighed for ekstra udfordrende opgaver
Ville dette tiltag have hjulpet dig med at udvikle dig mere fagligt i løbet af året?
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1

I meget høj grad

3 / 4%

2

I høj grad

23 / 32%

3

Ved ikke

35 / 49%

4

I ringe grad

7 / 10%

5

Slet ikke

3 / 4%

Kategori: At jeg i højere grad blev i inddraget i, hvilke emner og opgaver, der kan indgå i fagene

At jeg i højere grad blev i inddraget i, hvilke emner og
opgaver, der kan indgå i fagene
Ville dette tiltag have hjulpet dig med at udvikle dig mere fagligt i løbet af året?
1

I meget høj grad

4 / 6%

2

I høj grad

26 / 37%

3

Ved ikke

38 / 54%

4

I ringe grad

2 / 3%

5

Slet ikke

1 / 1%

Kategori: At der blev fulgt op på, om jeg får lavet mine lektier

At der blev fulgt op på, om jeg får lavet mine lektier
Ville dette tiltag have hjulpet dig med at udvikle dig mere fagligt i løbet af året?
1

I meget høj grad
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2

I høj grad

26 / 37%

3

Ved ikke

29 / 41%

4

I ringe grad

9 / 13%

5

Slet ikke

6 / 8%

Kategori: At jeg fik hjælp til at komme i gang i timerne

At jeg fik hjælp til at komme i gang i timerne
Ville dette tiltag have hjulpet dig med at udvikle dig mere fagligt i løbet af året?
1

I meget høj grad

8 / 11%

2

I høj grad

41 / 58%

3

Ved ikke

14 / 20%

4

I ringe grad

5 / 7%

5

Slet ikke

3 / 4%

Kategori: At jeg fik hjælp til at komme i gang med lektier

At jeg fik hjælp til at komme i gang med lektier
Ville dette tiltag have hjulpet dig med at udvikle dig mere fagligt i løbet af året?
1

I meget høj grad

3 / 4%

2

I høj grad

33 / 46%

Øse Efterskole, Undervisningsevaluering, 21/22
Øse Efterskole, Sønderskovvej 130, 6800 Varde
Lavet via SmartEvaluering

Side 16 of 36
Øse Efterskole - Undervisningsevaluering
2022 05/04

3

Ved ikke

26 / 37%

4

I ringe grad

4 / 6%

5

Slet ikke

5 / 7%

Kategori: Har du nogle kommentarer til dette punkt?

Har du nogle kommentarer til dette punkt?
I meget høj grad
INGEN KOMMENTAR MEN JEG ER ORD BILND
Jeg kan selv nemt finde ud af at komme i gang både i timerne og vedrørende lektier.
Ekstra lektiehjælp kunne være nice
at der måske ville være en mulighed få enden lidt længere tid til opgaverne i timerne og kunne få lidt mere hjælp til
nogle af de opgaver man har sværest ved løse
det ved jeg ikke
Kategori: Hvor mange stressperioder har du haft i løbet af skoleåret?

Hvor mange stressperioder har du haft i løbet af skoleåret?
I perioder sker der rigtig meget og sådan skal det være, men vi vil meget gerne have din vurdering af antallet af disse
stressperioder? En periode i denne sammenhæng skal have et omfang af ca. en uge, dvs. enkeltstående dage med fart
på tæller ikke med.
1

Flere end 10 uger

14 / 20%

2

Jeg har haft 7-9 uger

16 / 23%

3

Jeg har haft 4-6 uger

20 / 29%

4

Jeg har haft en enkelt uge

15 / 21%
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5

Jeg har ikke haft sådanne uger

5 / 7%

Kategori: Hvis du har haft mere end 4 stressperioder i løbet af skoleåret, vil vi gerne vide lidt om baggrunden.

Hvis du har haft mere end 4 stressperioder i løbet af
skoleåret, vil vi gerne vide lidt om baggrunden.
Eksempler: Personlige problemer, lektiemængden, faglige problemer, skolens forventninger var uklare, alt for mange
lærere ville have dig til at bidrage med noget, alt for mange elever ville have dig til at bidrage med noget.
meget af mit stress var på grund af 10i. lærerne var lige så gode til at snakke sammen som os elever i starten af året. vi
havde fået skæld ud af en af lærerne for at følge det en anden af lærerne havde sagt. bedre kommunikation mellem 10i
lærerne ville være optimalt
Nogle af lærerne er ikke så gode til at forklare de opgaver de selv har lavet så de sætter presset over på eleverne til at
forstå og forklare hvilket er lidt stressende og virker lidt som om de vil have os til at lærer alting selv plus nogle
personlige problemer der hjemme
I høj grad
For stor en opgave men for lidt tid
Værelsesskift var stressende fordi der var så meget info som var forskelligt fra de forskellige lærer. ikke taget godt nok
hånd om en hvis man var "Bange"Filmuge var lidt af det sammeLinjeopgave forskelligt info fra lærene
Frustration og stress kommet af ikke at føle sig hørt, når man føler behov for pause. 10. I. - enkelte lærere har gjort
undervisning svær at være i. Personlige problemer der har medført uforudselighed, nu hvor man ikke er hjemme.
lektier, pres mentalt og fysisk
en del ting har ikke haft hvordet til ting personlinge problemer probemer i skolen lærere og andre elever der ikke
rigtigt respektere mig som person
Personlige problemer
Syge dage, Læge, personlige problemer, forventninger var uklare, Mange præsentationer kørte oven i hinanden.
Fordi hverdagen generelt er overvældende, med mange flere indtryk, end hvad man har prøvet førhen. Dog har jeg nu
lært at deale med stressen af, at der hele tiden er gang i tilværelsen. Men man må sige, at det tog mig lang tid, at lære
at finde ro i dette.
Lajla
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Jeg ankom til skolen med stress så havde stress i de første 12 uger
personlige grunde og gerneralt lektier og skole
det er mere private problemer hvor jeg har svært ved fokusere på de faglige ting
personlige problemer, skolestress
At lærerne ikke snakker nok sammen, når de burde. Fx til musicalen
Følt mig ensom, følt ikke jeg har været i nogle gruppe, følt at jeg ik er blevet prioteret, følt jeg var ked af det, følt det
var svært at være her fordi jeg ikke kunne slappe af....
det har været meget forskelligt, både noget personligt men også faglige ting.
At vi tit skal fremlægge i 10i. Jeg skal stadig vænne mig til at fremlægge foran mange mennesker for at jeg føler mig
tryk og ikke stresset.
nej det hat jeg ikke
Jeg har været stresset med venner og karakter. jeg mistet appetit i en hel måned, så jeg mistet omkring 7 kilo. men det
var mere med kærlighedslivet tror jeg.
personlige problemer, skolens forventninger til mig, meget tit er der aldrig et sted at være alene og tage den med ro.
Personlige problemer.
Det har ikke haft særlig meget med selve fagene at gøre
Kategori: Lektiemængden har i skoleåret var

Lektiemængden har i skoleåret var
1

For mange lektier

12 / 17%

2

For lidt lektier

2 / 3%

3

Passende

47 / 67%

4

Jeg fik sjældent lektier for

9 / 13%

Kategori: Andet, der kunne have hjulpet dig, og som du eventuelt har savnet, for at udvikle dig fagligt?
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Andet, der kunne have hjulpet dig, og som du eventuelt
har savnet, for at udvikle dig fagligt?
jeg savnede meget naturfagligt, men det var der jo ikke så meget af i 10i, så det er vist min fejl i guess :)
At lærerne husker på at for 10. Klassere er det her ikke et ultra nødvendigt år som for 9. Og at det derfor er mere
vigtigt med det sociale end det faglige så måske lidt mindre pres på med lektierne når den tid vi har til at lave dem er
minimeret fordi vi for fri kl 17:15 og derefter også har ting at lave som kor, extra valgfag og godnat breve
I høj grad
højere niavue i fysik 10. klasse, men det er personligt fordi dem jeg har af venner som er der synes det er fint
Bedre lærere og forventningsafstemning i 10.i. 10.I bliver solgt som en mulighed for at arbejde inden for brede
rammer med mulighed for fordybelse, ikke med millimeterkontrol som vi har oplevet. Frustrerende som elev at opleve.
mere gruppearbejde, men med mennesker der gider
Ja, altid
Små tests i løbet af året i de forskellige fag, så man ved, hvor man ligger.
I meget høj grad
gode lærere lajla er dårlig
Jeg gik i 10i, og jeg kunne da godt savne noget undervisning der mindede lidt om de normale fag som man har i
skolen, som man kunne tage videre og kunne bruge i de fag.
nej jeg har ikke savnet noget i timerne men jeg syntes det ville være fedt hvis der var mulighed for få lidt mere hjælp
enden i timerne eller nogle af de andre lærer ned på lærerværelset til nogle af de opgaver man har svært ved løse selv
Hvis eleverne i timerne kunne være stille
Hvis de gjorde undervisningen lidt mere spændene og uforudsigeligt. I stedet for at næsten lave det samme hver gang
Kategori: Har du nogle kommentarer til dette punkt?

Har du nogle kommentarer til dette punkt?
I ringe grad
jeg når ofte at lave mine lektier i skolen men også kun lige hvilket jeg synes er godt
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Ja, altid
I høj grad
intet
nej
Kategori: Har du haft nok egentid med kontaktlærerne?

Har du haft nok egentid med kontaktlærerne?
Eksempelvis til snak om din almindelige trivsel og eventuelle problemer?
1

Ja, altid

6 / 9%

2

Ja, ofte

26 / 37%

3

Nej, sjældent

19 / 27%

4

Slet ikke

1 / 1%

5

Jeg har ikke haft behov

18 / 26%

Kategori: Har kontaktlæreren været opmærksom på din trivsel i skolen?

Har kontaktlæreren været opmærksom på din trivsel i
skolen?
1

Ja, altid

8 / 12%

2

Ja, ofte

34 / 49%

3

Nej, sjældent

15 / 22%

4

Slet ikke

3 / 4%
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5

Jeg har ikke haft behov

9 / 13%

Kategori: Har du oplevet, at der har været mulighed for at finde en voksen at snakke med, hvis du har brug for det?

Har du oplevet, at der har været mulighed for at finde en
voksen at snakke med, hvis du har brug for det?
1

Ja, altid

12 / 17%

2

Ja, ofte

40 / 56%

3

Nej, sjældent

8 / 11%

4

Slet ikke

2 / 3%

5

Jeg har ikke haft behov

9 / 13%

Kategori: Hvor vigtigt er det for dig, at have muligheden for at snakke med en voksen, når noget er svært?

Hvor vigtigt er det for dig, at have muligheden for at
snakke med en voksen, når noget er svært?
1

Meget vigtigt

12 / 18%

2

Ret vigtigt

22 / 32%

3

Lidt vigtigt

17 / 25%

4

Ikke vigtigt

7 / 10%

5

Jeg har ikke haft behov

10 / 15%

Kategori: Jeg kan snakke med mine kammerater på skolen om det, som er svært og fylder

Jeg kan snakke med mine kammerater på skolen om det,
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som er svært og fylder
1

Ja, altid

21 / 30%

2

Ja, ofte

34 / 49%

3

Nej, sjældent

10 / 14%

4

Slet ikke

2 / 3%

5

Jeg har ikke haft behov

3 / 4%

Kategori: Har du oplevet, at der er blevet taget hånd om dig og dine problemer, når du har brug for det?

Har du oplevet, at der er blevet taget hånd om dig og dine
problemer, når du har brug for det?
1

Ja, altid

8 / 11%

2

Ja, ofte

38 / 54%

3

Nej, sjældent

11 / 16%

4

Slet ikke

3 / 4%

5

Jeg har ikke haft behov

10 / 14%

Kategori: Har du oplevet, at der er taget hånd og andre, som har haft brug for det?

Har du oplevet, at der er taget hånd og andre, som har haft
brug for det?
1

Ja, altid
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2

Ja, ofte

49 / 71%

3

Nej, sjældent

6 / 9%

4

Slet ikke

0 / 0%

5

Jeg har ikke set, at andre havde behov for det

7 / 10%

Kategori: Jeg synes vi har fået nok grønt til maden

Jeg synes vi har fået nok grønt til maden
1

Helt enig

30 / 43%

2

Enig

30 / 43%

3

I nogen grad

7 / 10%

4

Uenig

2 / 3%

5

Meget uenig

0 / 0%

Kategori: Jeg har fået nok mad i løbet af dagen

Jeg har fået nok mad i løbet af dagen
1

Helt enig

24 / 35%

2

Enig

29 / 42%

3

I nogen grad

15 / 22%

4

Uenig

1 / 1%
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5

Meget uenig

0 / 0%

Kategori: Morgenmad har indeholdt de ting, som jeg gerne vil spise om morgenen

Morgenmad har indeholdt de ting, som jeg gerne vil spise
om morgenen
1

Helt enig

20 / 29%

2

Enig

28 / 41%

3

I nogen grad

17 / 25%

4

Uenig

3 / 4%

5

Meget uenig

1 / 1%

Kategori: Jeg har nok tid til at spise måltiderne

Jeg har nok tid til at spise måltiderne
1

Helt enig

26 / 38%

2

Enig

22 / 32%

3

I nogen grad

17 / 25%

4

Uenig

3 / 4%

5

Meget uenig

1 / 1%

Kategori: Jeg synes generelt, at der er en god stemning til måltiderne

Jeg synes generelt, at der er en god stemning til måltiderne
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1

Helt enig

16 / 23%

2

Enig

34 / 49%

3

I nogen grad

19 / 28%

4

Uenig

0 / 0%

5

Meget uenig

0 / 0%

Kategori: Oplever du, at der var for meget larm til frokost?

Oplever du, at der var for meget larm til frokost?
1

I meget høj grad

2 / 3%

2

I høj grad

12 / 18%

3

I nogen grad

30 / 45%

4

I ringe grad

20 / 30%

5

I meget ringe grad

3 / 4%

Kategori: Oplever du, at der var for meget larm til aftensmad?

Oplever du, at der var for meget larm til aftensmad?
1

I meget høj grad

3 / 4%

2

I høj grad

10 / 15%

3

I nogen grad

32 / 47%
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4

I ringe grad

18 / 26%

5

I meget ringe grad

5 / 7%

Kategori: Har du nogle kommentarer til dette punkt?

Har du nogle kommentarer til dette punkt?
nogle dage gik folk lidt over grænsen, men jeg tror generelt var det fint
Hvis man er det sidste bord der skal tage mad, kan man godt have lidt pres på til at kunne spise til aftensmad
I nogen grad
Nej, sjældent
jeg kunne altid bruge mere tid til at spise og maden her er fantastisk
I høj grad
Det kommer helt klart an på, hvor stressende ens dag har været, om man har hovedpine osv.
Drop salat baren til hvert måltid. Man bliver træt af det
Helt enig
Da jeg kommer fra en larmende skole kan jeg ikke udtale mig om for larmende
Jeg synes ikke jeg lægger mærke til larmen og når der er lidt støj provokere det mig overhovedet ikke
i starten af året skulle jeg vænne mig til at spisetiderne og tiden man har til at spise al sin mad ikke var som
derhjemme. Jeg synes at man skulle spise sin mad hurtigt, men er blevet vant til det nu. Synes dog ikke det har været
et problem
intet
Jeg synes det fedt, at folk hygger sig, men de kan godt finde på at larme meget. Det er ikke særlig rart, og især ikke
når man har haft en lang dag.
Jeg føler at opførsel inde i spisesalen tit er dårlig. Jeg oplevede engang nogle der smed med pålæg med vilje efter
nogen. det er rimelig klamt...
coco pops i weekenden
Kategori: Jeg synes personalet i køkkenet er fleksible
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Jeg synes personalet i køkkenet er fleksible
1

Helt enig

24 / 35%

2

Enig

35 / 51%

3

I nogen grad

8 / 12%

4

Uenig

1 / 1%

5

Meget uenig

1 / 1%

Kategori: Det har været en positiv oplevelse med en uges madtjans

Det har været en positiv oplevelse med en uges madtjans
1

Helt enig

14 / 20%

2

Enig

40 / 58%

3

I nogen grad

11 / 16%

4

Uenig

3 / 4%

5

Meget uenig

1 / 1%

Kategori: Det har været lærerigt at være i køkkenet i en uge

Det har været lærerigt at være i køkkenet i en uge
1

Helt enig

13 / 19%

2

Enig

28 / 40%
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3

I nogen grad

22 / 31%

4

Uenig

3 / 4%

5

Meget uenig

4 / 6%

Kategori: Det har været hyggeligt at være i køkkenet

Det har været hyggeligt at være i køkkenet
1

Helt enig

17 / 24%

2

Enig

32 / 46%

3

I nogen grad

17 / 24%

4

Uenig

3 / 4%

5

Meget uenig

1 / 1%

Kategori: Har du nogle kommentarer til dette punkt?

Har du nogle kommentarer til dette punkt?
Jeg har ikke været i køkken....
jeg synes køkkenet er dejligt og dem der arbejder der giver god stemning :)
I nogen grad
I nogen grad
Helt enig
Det var hyggeligt nok, men efter 3 dage gad man ikke mere køkken
Helt enig
Dorthe er en legende
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Jeg elskede at være i køkkenet. Det var mega hyggeligt!
jeg syntes det er mega hyggeligt og mega læreligt og komme i en uges køkken
Køkkenpersonalet er skønne og det er altid rart at kunne hjælpe dem :)
det kommer vist meget an på hvem man kommer i køkken med
Kategori: Man kan altid få hjælp hos pedellerne, hvis man har et spørgsmål eller problem

Man kan altid få hjælp hos pedellerne, hvis man har et
spørgsmål eller problem
1

Helt enig

15 / 21%

2

Enig

32 / 46%

3

I nogen grad

20 / 29%

4

Uenig

2 / 3%

5

Meget uenig

1 / 1%

Kategori: Har du nogle kommentarer til dette punkt?

Har du nogle kommentarer til dette punkt?
knud er skøn , og det er jan også :] #ikoner
Enig
Enig
Pedellerne er i min mening helt klart de sejeste og rareste af skolens personale
Ofte
Helt enig
Knud er gud
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kund skræmmer mig
det var ret dejligt at man bare kunne skrive sig på den der liste foran lærerværelset, hvis man havde et problem med
f.eks vasken på sit værelse. Der gik heller ikke lang tid mellem man havde skrevet sig på, indtil problemet blev fikset
jeg syntes det er mega fedt at man altid kan komme til en af pedelerne hvis man har brug for hjælp til et der andet der
gået i stykker eller noget helt andet
De fikser altid hvad man har brug for, men det er lidt skræmmende at snakke med dem...
Kategori: Hvor ofte har skolen fremstået ordentligt rengjort?

Hvor ofte har skolen fremstået ordentligt rengjort?
1

Altid

9 / 13%

2

Ofte

48 / 70%

3

Nogle gange

10 / 14%

4

Sjældent

2 / 3%

5

Aldrig

0 / 0%

Kategori: Hvor ofte har for dårligt rengjorte området påvirket dig negativt?

Hvor ofte har for dårligt rengjorte området påvirket dig
negativt?
1

Altid

1 / 1%

2

Ofte

4 / 6%

3

Nogle gange

17 / 25%

4

Sjældent

28 / 41%
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5

Aldrig

19 / 28%

Kategori: Har jeres kontaktgruppe været gode til at fordele rengøringsarbejdet?

Har jeres kontaktgruppe været gode til at fordele
rengøringsarbejdet?
1

Altid

13 / 19%

2

Ofte

26 / 38%

3

Nogle gange

26 / 38%

4

Sjældent

2 / 3%

5

Aldrig

2 / 3%

Kategori: Har lærerne været gode til at vejlede dig i din rengøring?

Har lærerne været gode til at vejlede dig i din rengøring?
1

Altid

7 / 10%

2

Ofte

25 / 36%

3

Nogle gange

22 / 32%

4

Sjældent

14 / 20%

5

Aldrig

1 / 1%

Kategori: Har lærerne været gode til at tjekke rengøringen?

Har lærerne været gode til at tjekke rengøringen?
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1

Altid

12 / 17%

2

Ofte

25 / 36%

3

Nogle gange

21 / 30%

4

Sjældent

10 / 14%

5

Aldrig

1 / 1%

Kategori: Har du nogle kommentarer til dette punkt?

Har du nogle kommentarer til dette punkt?
jeg har oplevet at jeg har tørret af et sted og så få at vide der ikke er blevet tørt op? så tørrede jeg det af igen, selvom
der skete ikke noget? så måske lad vær med det?
Nogle gange
Helt enig
Mark, Daniel og AK er nogen af de "hårdeste" til at tjekke hvilket gør dem gode men dårlige hvis man ikke har gjordt
rent
Rengøring især ved køknerne (Arken, palads, festa g osv) er virkelig klamme da folk ikke gider at rydde deres ting
efter sig
Nogle gange
Vi har ikke gjort rent i kontakthold
Lærerne er for gode/grundige
det er ikke altid de kommer og tjekker
intet
Specielt til morgenrengøring er der intet system. Man kan aldrig regne med om en lærer kommer og tjekker eller ej.
Det kunne være rigtig rart med et system til det, så vi som elever rent faktisk føler os motiveret.
Kategori: Hvad mangler Øse Efterskole efter din mening?
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Hvad mangler Øse Efterskole efter din mening?
Mere forskelligt mad til middagsmad. Ikke så strenge lærere om at man skal ligge i sin seng hvis man nu har været til
gange som i jo plejer at opfordrer til.
1. lærerne skal lærer at bruge de rigtige pronomener til folk. jeg har oplevet flere gange at folk er blevet kaldt det
forkerte, og at der bliver sagt “godnat piger” på kønsneutrale værelse, end rettelse til det kunne være bare “godnat”
eller “godnat folkens” eller “godnat folks.” og bliv bedre med at sige de rigtige navne. jeg har hørt om gange hvor
lærerne har brug folks deadnames (gamle navne) og det er ikke sjovt eller rart på noget punkt.2. kommunikation
mellem 10i lærerne, som nævn før, skal være bedre. de har ikke kommunikerede sammen og nogle gange har det
forskellige forventninger, også nogle gange forventninger de ikke fortæller til eleverne.3. jeg har haft 2 pause og 1
sygedag i løbet af hele mit skoleår, men jeg skulle virkelig kæmpe for at få dem, der skal tages mere hensyn til at
elever har brug for pauser og sygedage.
Nogle gange
Helt enig
Et idræts rum eller en hal og et fysik lokale så man ikke skal helt over til Nordenskov vær gang
Et cykel skur
Ved ikke
Cykelskur.lærer der snakker sammen.større fitnessrum.straf, foreksempel så gøre lærer ikke noget hvis man kommer 710 minutter forment til noget, kun hvis det er en lærer der hader en.mobilregler skal enten være "vi må altid have
mobiler på os" eller "aldrig" fordi nu om tisdagen bruger alle bare deres telefoner men det ville de ikke hvis man altid
måtte.
Ud-af-huset- Aktiviteter. Vi mangler at være fælles om andet end hinanden. Der opstår negative gruppedynamikker,
hvis vi ikke har noget at tale om eller at foretage os. En tur ud at bowle eller i skøjtehallen ville skabe positiv stemning.
En pull up bar, og nogle flere vægte og ordenlige stænger.
flere osteboller:)
ik rigtigt noget
Nogle gange
En bogklub og noget mere træningsudstyr i fitnessrummet :) Og et "Progress" flag :D
En skateparke til de som gerne vil brænde krut af med sine skateboards, cykler, løbehjul osv.
mere kønsneutralitet eller inklusivitet, mange lærer siger stadig "drenge og piger" eller spørg/respekterer ikke fult
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hvordan en person vil tiltales
Mulighed for pauser
flere ting at lave udenfor skoletid
Bedre varieret mad, noget mere der sker i hverdagen og weekenden fx aktivivteter der er sjove
Et fysik lokale, et fælles køken som eleverne må bruge og en idræts hal så man ikke skal til Nordenskov vær gang
I teater ville det være dejligt at lave flere teater stykker, jeg føler lidt at vi leger meget, når jeg bare gerne ville igang
med nogen stykker, og så når vi endelig kommer igang med dem (Her snakker jeg mest om stykket vi lavede der hed:
Undskyld gamle, hvor kan jeg finde, tiden, kærligheden og den galskab der smitter) da jeg ikke syntes vi havde nok tid
til det stykke overhovedet.
Bedre lærereBedre trænings-faciliteter
elsker øse, og de mennesker der er på skolen. Har ændret mit liv på den bedste måde
ikke rigtig noget
Jeg synes Øse er perfekt, udover lærerne kan nogen gange være strenge
Det kunne være rigtig rart at må have sin telefon på sig. Selvfølgelig skal den ikke bruges i løbet af timerne/måltider,
men i fritiden kunne det være rigtig rart at have den på sig (specielt hvis man har noget vigtigt). Det ville også være
rigtig rart med lidt kortere dage. Bare en halv time kunne være skønt.
En mere informativ struktur.
ingenting, måske noget flere fysiske ting, hvor man skal røre sig
Kategori: Hvad var fantastisk godt efter din mening?

Hvad var fantastisk godt efter din mening?
anne k! jeg havde hende ikke til fag, men hvis jeg skulle snakke med en lærer, var det altid rart at gå til hende. hun
lyttede og hjalp og hende sætter jeg stor pris på :)også matthias! skøn lærer, lærte mig virkelig meget, og da han var
der i undervisning følte jeg jeg lærte mere!line er bare virkelig dejlig, shout out til hendejeg synes virkelig køkkenet er
dejligt! det var virkelig rart og hyggeligt at være i køkken. stadig trættende, men det var det hele værd
:)morgensamling var til tider virkelig spændende! jeg elskede det meste af hvad stefan, line og matthias lavede :)gitte!
gitte er dejligt! nydelig hund! megetskøn :)
Ofte
I nogen grad
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I nogen grad
jeg har aldrig kunne lide matematik men her har jeg faktisk godt kunne lide det
Ved ikke
AK's Dansk og matematikder er da nogen elever der er venlige
Vennerne stedet har givet mig.
IT linjen har jeg synes godt om. jeg kan godt lide man kan vælge mellem 3 emner at have i IT.Maden er for det meste
også meget godt.
osteboller:)
De fleste af lærende
Ofte
Menneskerne, sammenholdet på gangen og faciliteterne i musiklokalet :)
Ja
køkken!! elsker at være i køkken super dejlig personale og mega hygge
At alle holder sammen
NORGE
Fælles arealerne
menneskerne
vennerne
Fælleskabet
Sammen holdet, jeg føler virkelig at jeg kan snakke med alle, lærer og elever.
Fællesskabet og for det meste hvordan medarbejderne indrettede regler efter det.
jeg syntes at koncerterne vi så om aftenen var meget fede, og jeg syntes også at det er meget fedt når man skal ud af
huset med sin linje
skolen, menneskerne, maden, de aktiviteter vi laver, anderledes undervisning har været ret dejligt
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det sammen hold man for igennem efterskole året og at alle lærerne på skolen er mega søde og hjælpsome
Helt klart venner og jeg har fundet nogenlunde ud af hvem jeg er
Lærerne har altid prøvet deres bedste. Og mine venner selvfølgelig.
fællesskabet, og følelsen af at man kan være sig selv uden folk der dømmer en
Kategori: Vil du være med til at anbefale Øse Efterskole fremover?

Vil du være med til at anbefale Øse Efterskole fremover?
1

I meget høj grad

22 / 31%

2

I høj grad

29 / 41%

3

I nogen grad

17 / 24%

4

I ringe grad

2 / 3%

5

I meget ringe grad

0 / 0%
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