Undervisningsmiljøvurdering – Resultat efterår 2006
Som indledning til undersøgelsen af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen
beskrives vilkårene for undersøgelsen således:
Læs Først!
Det er afgørende vigtigt, at det er din personlige mening, der kommer til udtryk i
besvarelsen af spørgsmålene.
Det er ikke meningen, at man skal være enige om, hvordan der svares på de enkelte
spørgsmål – tværtimod er det tilladt at have forskellige opfattelser. Ærlighed frem
for alt. Du skal forsøge at svare ud fra HELE den tid, du har været her – ikke kun
hvordan der er lige i dag.
Du skal helst svare på alle spørgsmål. Er der noget af betydning, som undersøgelsen
ikke spørger om, er du velkommen til at tilføje det som en personlig kommentar.
OBS!
UNDERSØGELSEN ER ANONYM. DET BETYDER, AT DU IKKE SKAL SKRIVE DIT
NAVN NOGEN STEDER PÅ SKEMAET.
1.
Om hele skolen
1.1

Psykisk undervisningsmiljø for hele skolen (hvordan føles det at være her?)
Hvor tilfreds eller utilfreds er du med følgende forhold?
Meget
tilfreds

Tilfreds

Utilfreds Meget
utilfreds

Produktionsskolen som helhed

23

22

2

Stemningen på skolen

22

Forholdet mellem eleverne

20

25
2 midt mel.
Tilfredsutilfreds
23

2

Forholdet mellem elever og
ansatte

31

16

Meget
Tilfreds

Tilfreds

Utilfreds Meget
utilfreds

Muligheder for indflydelse

19

27

Sociale aktiviteter

21

3

Omgangstonen

23

22
1 midt mel.
Mt og t.
22

Enig

Uenig

Meget
uenig

Jeg går her kun fordi jeg får
løn

3

29

15

Det vigtigste for mig er at
12
være sammen med andre unge
På skolen tages hensyn til den
enkelte, både i undervisning og 20
vejledning.

25

8

2

1 midt ml.
enig-uenig
19

6

1
1 ved ik.
1

1
1

1

Er du enig i følgende udsagn?
Meget
enig

Det er let at komme i kontakt
med skolens leder
På den månedlige morgensamling gør får jeg mødt dem
fra de andre linier

20

23

2

6

25

11

2
3 svarer
ej

20

3

3 svarer
ej

Fælles morgenmads-spisning er 21
en god ordning

1.2

Fysisk og æstetisk undervisningsmiljø for hele skolen (hvordan er
Indretning og udseende?)
Meget
Enig

Skolens lokaler er gode

15

Skolens bygninger er tiltalende 6
at se på
Der er rent og pænt udenfor

7

Jeg bidrager selv til, at der er 9
rent og pænt
Skolens bygninger er godt
vedligeholdt
1.3

8

Enig
2 midt mel.
uenig og enig
27
1 mellem
uenig og enig
20
1 mellem
uenig og enig
27
1 mellem
uenig og enig
29
1 mellem
uenig og enig
27

Uenig

Meget
Uenig

2

1

18

2

11

1

7

1

9

2

Kommentarer om skolen
Hyggeligt, og mange forskellige persontyper.
En ok skole.
Det er en fed skole at gå på, og man får rigtig meget ud af det
Her er rart at være, og man har lyst til at komme
Jeg er tilfreds med skolen
Taget er pilråddent
Der er en god atmosfære og nogle gode engagerede folk
Skolen er pæn og her er dejligt at være
Jeg synes, det er en god skole at gå på og er meget glad for at være her
Jeg synes, det er en rigtig god skole, den er faktisk helt perfekt
Meget overraskende – i positiv retning
Den er god, og jeg føler mig godt tilpas og accepteret
Skolen er meget god for unge, som ikke har nogen idé om, hvad de vil. Og også
dem, som ved, de skal noget om 4 måneder. Virkelig god

Lærerne burde se lidt efter, om de nye elever kommer godt ind mellem de
andre elever
Jeg er glad for, der findes skoler som denne. Dog keder jeg mig tit
Den mest geniale skole, der findes
Jeg synes, den er meget spændende og det fedeste er, at vi kommer ud at
optræde
Jeg synes den er meget spændende og god for unge, der ikke ved, hvad de skal
lave.
Det er altid hyggeligt at komme i skole. Og man bliver afklaret med hensyn til,
hvad man vil
Skolen har betydet, at jeg er blever en del mere afklaret om, hvad jeg vil
For meget fis og ballade
Skolen har et godt indblik i unges svagheder
1.4

Det bedste og det værste ved skolen
Det bedste ved skolen:
Minder mig om Hinnerup Friskole.
Stemningen.
Lærerne gode at snakke med – anderledes end på normale skoler
At der tages hånd om den enkelte.
Det er hyggeligt at gå her, her er søde mennesker og vi laver noget godt.
Alt
Det er den bedste skole, jeg har gået på indtil nu
Jeg synes, at alting er meget bredt
Lokalerne er gode. Eleverne tager rigtig godt mod de nye
At skolen ligger i midtbyen – her er unge mennesker og flinke folk
Man sidder ikke bare på en stol ved et bord
God undervisning og opvarmning
At man får rørt sig og lærer en masse
Lærerne, eleverne, aktiviteterne, maden. Vi lærer nyt hver dag og får god
undervisning
Elever og lærernes sammenhold, aktiviteterne
Undervisningen, nogle elever og lærere
Fysisk aktivitet og sociale spekter
At man faktisk udvikler sig meget – noget som jeg ikke forventede af en
produktionsskole
Det sociale synes jeg, er noget af det bedste, og der er en kanon undervisning

At stå op om morgenen og vide, at man skal hen til noget, man gerne vil. At man
har mulighed for at udfolde sig kreativt. Man får bekendtskaber med samme
interesser.
Lærere og elever kommer godt ud af det sammen
Mødetidspunktet, sammenholdet og udflugter til diverse steder med de andre
fra skolen
Man har det sjovt og får gode oplevelser
Fælles lærdom
Sammenhold, oplevelser
Udviklingen gennem dans
Det bedste ved skolen er, at vi kan danse alt, hvad vi vil
At man kan danse hver dag
Udfordrende og nyskabende
Søde mennesker og god undervisning, Men bliver godt vejledt
At man har god kontakt til skolen. God kommunikation med lærerne
Man kan lære noget fagligt og noget om sig selv
God tid, god stemning, gode arrangementer, søde og forstående ansatte
Det værste ved skolen:
Trapperne.
Kaffen.
At nogle går her for pengenes skyld – skolen burde være mere striks med
hensyn til det
At der ikke er åbent til vores undervisningslokale om morgenen
Intet.
Jeg synes, at alting er meget bredt
At man ikke særlig tit ser de andre linjer
Lige p.t. at de laver nyt tag på skolen. Det er træls og irriterende at høre på,
og det giver hovedpine
Der mangler ilt på grund af, at ventilationen er lukket for tiden
Ikke lige fordeling af folk, når vi laver hold f.eks. akrobatik/musik
Lige p.t. at de lægger nyt tag på skolen
At jeg en gang imellem føler mig underlegen
At linjerne er så langt fra hinanden
At folk ikke kan tie stille under fælles beskeder – desværre incl. Mig selv
At tendensen til at deltage aktivt er forholdsvis lav
For lidt pauser og for meget larm udenfor
Der er for mange, der ryger hash før og efter timerne. Men ikke noget dårligt
til selve skolen.
Lokalestørrelse + der mangler 2-4 måtter

Mere plads at danse på ville være virkelig skønt.
Lærerne er ikke opmærksomme på nye elever + der mangler måtter på
danseholdet
Det kan tit være kedeligt
At der ikke bliver lavet en hyttetur for danseholdet
Eleverne er nogle gange lidt dovne
At man prøver at få alle med, og derved mister dem, der gerne vil lave noget.
Hvis der ikke sker noget

