Elevvurdering af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen –
efterår 2008
Linje: Alle 7

Sådan udfylder du skemaet:
Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på
skolen. Læs spørgsmålene grundigt igennem og set ét kryds for hvert spørgsmål. Flere
steder vil der være mulighed for at uddybe dit svar eller komme med kommentarer og
idéer. Det er en god idé at sidde for sig selv, når man besvarer spørgsmålene. Det er
din egen mening, du skal give til kende. Prøv at svare ud fra hele den tid, du har været
på skolen. Skemaet besvares anonymt – du skal ikke skrive dit navn noget sted på
spørgeskemaet.
Tag stilling til, i hvilken grad du er enig i følgende udsagn. Sæt kryds i den
”kasse” som passer bedst for dig.
Meget
enig (1)

Delvist enig Lidt uenig Meget
(2)
(3)
uenig (4)

1. Mit ophold på skolen er meningsfuldt for
mig.

70

18, 1 ml. 2

1

3

2. Samlet set lærer jeg en hel del om faget.

52

35, 1 m-2

4

1

3. Jeg ved, hvad min lærer forventer af mig.

34

44

11

2

4. Jeg arbejder sammen med andre på linjen.

72

18

2

1

5. Jeg får den hjælp, jeg har brug for til mine 58, 1 ml. 27, 1 ml. 2 4
1 og 2
og 3
opgaver.

2

og 3

og 3

Hvornår får du mest ud af at gå på skolen – sæt op til 3 krydser:
28 Når jeg arbejder alene omkring en opgave
67 Når vi har gruppearbejde omkring en opgave
23 Når vi har gæstelærer eller foredragsholder.
56 Når vi har vores faste lærer(e).
1
Når vi har projekter med de andre linjer.
56 Når vi arbejder ude i byen/optræder/sælger produkter.
7
Når jeg er i praktik.
8
Når vi er på udflugter.
5
Når vi får undervisning i dansk og matematik.
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Hvor tilfreds er du samlet set på følgende områder:
Meget
tilfreds
(1)

Tilfreds
(2)

Ikke
tilfreds
(3)

Meget
utilfreds
(4)

1. Undervisningens indhold

30

51

6

2. Tilrettelæggelsen af arbejdet på linjen

28

49, 1 ml. 9

3. Den daglige information på skolen

31

43, 1 ml. 10

4. Samarbejdet mellem elever på linjen

45

31, 2 ml. 7, 1 ml. 3 1

5. Vejledningen på skolen

42

38, 2 ml. 5

2 0g 3
2 0g 3

2 og 3

2

og 4

2 og 3

Har du oplevet at have brug for hjælp fra skolen uden for arbejdstiden?
10
18
59

Ja, flere gange
Ja, en enkelt gang
Nej

Hvordan oplever du samlet set de faglige udfordringer på skolen?
5
80
2

De er for små
De er passende
De er for store

Har du andre kommentarer til undervisningen, kan du skrive dem her:
Undervisningen er nogle gange OK, andre gange kedelig.
Vil gerne lære nogle flere forskellige danse.
Det er godt her!
Det kunne være fedt med meget mere undervisning i flere forskellige koreografier.
Ønske om flere uger, hvor man selv kan vælge. Ønske om mere selvtræning, flere
optrædener, Forskellige udfordringer fra dag til dag – let/svært=fedt
Fedt med udfordringer. Nice, at man selv kan vælge, hvor meget vi vil lave fagligt.
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Trivsel
Hvis du tænker tilbage måned for måned på dit ophold på skolen, hvor ofte har
du så:
Ofte (1)

1. Følt dig ensom?

Af og til (2) Sjældent
Aldrig (4)
(3)
19
3, 1 ml. 1 og
24, 1 ml. 3 40
2
og 4

2. Følt dig rolig og afslappet?

54, 1 ml. 1

26, 1 ml. 2 5

2

3. Følt dig glad og tilfreds

61

22, 1 ml. 2 1

3

4. Følt dig veloplagt og haft overskud?

39

34. 1 ml. 2

12

4

5. Følt dig nervøs og usikker?

4

22

34, 1 ml. 3

29

6. Haft søvnproblemer?

13

42

7. Haft mavepine/maveproblemer
8. Haft svært ved at huske eller tænke
Klart?

3
10

18
27
42
29, 1 ml. 2 22, 1 ml. 3 26

Når
86
1
2

og 2

og 3
og 3

og 3

og 3

og 4

20, 1 ml. 3 13
og 4

og 4

du tænker tilbage på den sidste måned, er du så blevet mobbet på skolen?
Nej, Jeg er ikke blevet mobbet.
Ja, det er sket en eller to gange.
Ja, ca. en gang om ugen.
Næsten hver dag.

Hvor enig eller uenig er du alt i alt med disse udsagn:
Meget enig
(1)

1. Vi har det godt sammen på linjen.

Lidt enig
(2)

Lidt uenig
(3)

Meget
uenig (4)

63, 2 ml. 1 13, 1 ml. 2

5

52, 2 ml. 1 22

8

2

3. Vi hjælper tit hinanden på linjen.

57, 1 ml. 1

21

3

2

4. Jeg er tit sammen med venner fra
Gøglerskolen i min fritid.

33, 3 ml 1

25

17

8

2. Jeg har mange venner på skolen.

og 2

og 3

og 2
og 2

og 2

3

Kommentarer om skolen:
Hvad er det bedste ved skolen?
Alt sammen. Det er godt at gå på skolen. Her er hyggeligt.
Godt, at der bliver taget udgangspunkt i det, den enkelte kan.
At man lærer noget fysisk, som også kan bruges på psykiske udfordringer. At vi bliver
behandlet som ligemænd (ej børn).
Vi hjælper hinanden. Fællesskabet. Vi har det godt med hinanden. Vi tager hånd om
hinanden. Nemme, venlige, dejlige og åbne mennesker. Meget forskellige elever, men
fint samarbejde. Man får lært en masse og får mange venner.
Har lyst til at komme i skole hver dag og går glad derfra.
Sammenholdet (nævnes ofte). Hyggen og samværet. Go’ stemning.
At vi laver noget, som ingen andre skoler gør. God stemning, godt gøgleri. Man lærer
at bruge sig selv på en ny måde – man åbner sig for en helt ny verden for ens fysik. At
få brugt sin krop. Man prøver sig selv af på ting, man egentlig ikke har lyst til –
udfordringer. Vi udforsker os selv og prøver os selv af. Godt at komme væk fra den
normale hverdag og udfordre sig selv.
Undervisningen i teater, sang, musik og akrobatik. Undervisningen i pc, og det vi i
øvrigt laver.
Ingen snærende regler, ingen bliver set ned på.
Morgenmad.
Energien.
Det er sjovt at være her – der er ingen fordomme. Man kan være sig selv. Her er
stille og roligt, og man laver det, man har lyst til.
At man kan udfolde sig på alle mulige måder.
At det vi laver kommer på TV.
Det er en lang legetur, man får lyst til at være sammen i fritiden.
Dejlige mennesker.
Det er den bedste skole, jeg har gået på. Dans, musik og ingen boglige fag. Alle har
dansen tilfælles.
At vi danser, at vi er aktive og laver noget, vi kan li’. The work together. Når vi alle
danser fælles koreografi. Friheden til at danse det trælse væk.
Dejlige, meget engagerede lærere. Venlige og åbne mennesker. Dybt professionelle
ansatte, som er i stand til at takle næsten enhver tænkelig situation. Selve
undervisningen. Eleverne, lærerne og vejlederne. Undervisningsmiljøet. Sundt forhold
mellem lærere og elever. Hjælpsomme og søde lærere.
Hvad er det værste ved skolen?
Intet.
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Jeg har svært ved at finde min plads i sammenholdet. Dårlig hygiejne ved flere
elever. At man en gang imellem ikke ved, hvor man hører til ved de andre elever.
Måske fredags-snakke-timen. Skolen er lidt gammel. At man kun kan gå her et år
(nævnes af flere). Når man har glemt at få en god nattesøvn- Vil gerne lære folk
hurtigere at kende (kommer fra efterskole).
At ikke alle har samme arbejdsmoral, hvilket kan gå ud over arbejdet – vi kan være
for afslappede. At ikke alle møder stabilt, kommer for sent eller ikke r seriøse. Når
folk ikke hører efter.
Når læreren stresser – og forsøger at holde op med at ryge!
At de forskellige linjer ligger langt fra hinanden – et besøg på medie-linjen kræver en
lang gåtur.
Når lærerne har møde, og vi ikke laver noget.
Det kan være lidt hårdt.
Når spejlene går i stykker.
Nogle af danserne mangler deres morgenmad og glæder sig til nye lokaler

Det fysiske og æstetiske miljø

Det fysiske og æstetiske miljø handler om de fysiske rammer. du færdes i på skolen.
Det er f.eks. lokalernes indretning, pladsforhold, indeklima, lysforhold og akustik,
samt udstyr, redskaber og møbler.
Hvor enig eller uenig er du i de følgende udsagn?
Meget
enig (1)

Lidt enig
(2)

Lidt uenig Meget
(3)
uenig (4)

24
15, 1 ml.

32
25

24
36

5
9

1. Vi har gode steder til gruppearbejde.
2. Vi har gode steder til at arbejde
uforstyrret, når vi løser egne opgaver.
3. Vi har mulighed for at indtage gode
arbejdsstillinger og skifte stilling i
løbet af dagen.
4. Der er for varmt i vores lokale.

36

30, 1 ml. 13

2

14

19, 1 ml.

27

25

5. Der er for koldt i vores lokale.

9

24, 1 ml.

25

25

6. Der gode udluftningsmuligheder i vores
lokale
7. Vores lokaler passer til det arbejde, vi
laver i dem.

34

21, 1 ml.

17

12

12

7

1 og 2

2 og 3

2 og 3

2 og 3

2 og 3

43, 1 ml. 22
1 og 2

5

8. Vi har gode redskaber.

48

22, 2 ml. 5

8

9. Jeg er tilfreds med bad og toiletforhold
på skolen

24

18

21

2 og 3

19

Hvad er ellers godt eller skidt ved undervisningslokalerne på skolen?
Det gode:
Kan godt lide, at skolen er gammeldags. Alt er godt. Det er bare superfedt at være på
Gøglerskolen.
At vi snart får nye lokaler.
Det onde:
Der lugter af havn.
For små og ikke ordentlige stole. Gulvet, man ligger på, er gammelt og ikke helt rent.
Lokalerne er små, man støder ind i stolperne, når der danses, og der er for lavt til
loftet. Toiletterne er ikke OK. Menneskene oven på (dans). Ønske om bademuligheder
(dans), og flere lokaler. Ønske om mere sikkerhed.
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