
Jyderup fængsel 2019

Fængsel

Dato for vurdering

Antal elever på skolen 40

Antal deltagende elever 23

Besvarelsesprocent 58%

Det fysiske undervisningsmiljø
1. Hvor tilfreds er du med pladsforholdene på skolen?

12 0,52 Meget tilfreds

11 0,48 Tilfreds

0 0 Ikke tilfreds

Hvis ikke tilfreds, hvad skal forbedres?, Skriv samlet konklusion

2.   Hvor tilfreds er du med skolens indretning?

12 0,52173913 Meget tilfreds

10 0,43 Tilfreds

1 0,043 Ikke tilfreds 

Hvis ikke tilfreds, hvad skal forbedres? Skriv samlet konklusion

3. Hvor tilfreds er du med undervisningsmaterialerne på skolen? 

7 0,30 Meget tilfreds

12 0,52173913 Tilfreds

4 0,17 Ikke tilfreds 

Hvis ikke tilfreds, hvad skal forbedres? Skriv den samlede konklusion.

4. Er du tilfreds med indeklimaet i skolens lokaler?.

11 0,48 Ja

11 0,47826087 For det meste

1 0,043 Nej

Hvad kan blive bedre?

Det psykiske undervisningsmiljø
1. Hvor tilfreds er du med samarbejdet med?

a) Klassekammerater

8 0,35 Meget tilfreds

13 0,57 Tilfreds

Alee kan ikke se tavlen. Stolene er ikke gode at sidde på 

i længere tid.

Bedre tv evt. højtalere. Internettet bør være hurtigere. I 

Nykøbing manglende it, evt projektor til fremvisning.

Undervisningsmiljøundersøgelse
Samlet overblik

Jyderup Fængsel

08-10-2019

Udluftning specielt efter weekender. For varmt om 

sommeren. 

Et ekstra toilet. Toilettet skal ikke bruges som 

rygekabine.
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0 0 Ikke tilfreds

b) Lærere

13 0,57 Meget tilfreds

7 0,30 Tilfreds

0 0 Ikke tilfreds

Hvis ikke tilfreds, hvad skal forbedres?

2. Bliver du mobbet og generet af andre?

0 0 Ofte

1 0,043 Af og til

20 0,87 Aldrig

Mobber og generer du andre?

0 0 Ofte

1 0,043 Af og til

20 0,87 Aldrig

3. Føler du dig godt tilpas i skolen?

Hvis ja, fordi. Skriv den samlede konklussion her

Hvis nej, fordi:

4. Hvor tilfreds er du med kvalitetenaf undervisningen?

12 0,52 Meget tilfreds

9 0,39 Tilfreds

0 0 Ikke tilfreds

Hvis ikke tilfreds, hvad skal forbedres?

5. Hvor tilfreds er du med arbejdsmængden?

21 0,91 Tilpas

0 0 For meget

1 0,04 For lidt

Det æstetiske undervisningsmiljø
1. Er der en god og inspirerende stemning på skolen?

22 Ja

0 Nej

Uddyb gerne dit svar:

2. Er skolens lokaler pæne?

Personlig årsag (social forbi)

Jeg får den hjælp jeg behøver. Ja det gør jeg. Lærerne er hjælpsomme og 

søde. Ja er glad for lærerne og mulighederne. Vi kommer godt ud af det med 

hinanden. Jeg syntes at alle har et godt fællesskab og vi har det godt 

sammen. Lærerne er dygtige og hjælpsomme. Der er roligt. Det er godt. Godt 

tilfreds med adspredelse i undervisningen. Det er i bund og grund en god 

skole. Jeg får god feedback. Ny læring, flinke og gode lærere. Det er 

professionelt og hyggeligt.

Jeg synes lokaler og lys er behagelige, jeg kan ikke komme på forbedringer. Der er en 

god stemning i klasselokalet. Der er plads til en, der kunne godt være lidt mere farverigt 

på selve skolen.Jeg synes underviserne er rummelige.
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19 Ja

Hvilke lokaler er pænest?

0 Nej:

Hvilke lokaler er ikke særligt pæne?

Hvad kunne være bedre?

3. Får du muligheder nok for at arbejde mere praktisk og kreativt på skolen?

18 Ja:

1 Nej:

Hvis nej, hvad tænker du så på?

Afgivne aldersoplysninger: 10

Alder 20 23 34 36 37

39 40 40 42 45

Gennemsnit 35,6 År 

Wc trænger til en kærlig hånd samt udluftning der kører. De alle, 

men der kunne godt være mere på væggene, mere materiel og 

inspirationskilder. Udsmykning kunne være bedre.

Jeg vil mene det hele er fint her. Ganske flotte og rent wc. Undervisnings 

lokalet. Har kun set et. PC lokalerne. Kulturlokalet. Skolestuen. Alle skolens 

lokaler er pæne. Det hele. både biblioteket og lokale på p1. 
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