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Rapporten giver et overblik over, hvordan de studerendes samlede besvarelser fordeler sig på de 

overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.  

Vær opmærksom på, at der er 2 adskilte skoler – en for Ungeafdelingen og en for resten af den 

lukkede afdeling. Derfor er svarene med kritikpunkter for Ungeafdelingens skole markeret med 

”Ungeafdelingen”. 

 

Undersøgelsen omfatter: 

 

Samlet Overblik 
 

Det fysiske undervisningsmiljø 

 100 % er tilfredse eller meget tilfredse med skolens indretning 

 100 % er tilfredse eller meget tilfredse med skolens pladsforhold 

 92 % er tilfredse eller meget tilfredse med undervisningsmaterialer 

 85 % er tilfredse eller meget tilfredse med indeklimaet 

 

Der mangler internet. Der mangler bøger (Begge svar fra Ungeafdelingen 

Mere aircondition. Bedre rengøring. (Begge svar fra Ungeafdelingen) 

 
Det psykiske undervisningsmiljø 

 85 % er tilfreds eller meget tilfreds med samarbejdet med klassekammerater 

 100 % er tilfreds eller meget tilfreds med samarbejdet med lærerne 

 100 % føler sig ikke mobbet 

 85 % mobber ikke andre 

 100 % er tilfreds eller meget tilfreds med kvaliteten af undervisningen 

 77 % er tilfreds eller meget tilfreds med arbejdsmængden 

 

Flere piger (Ungeafdelingen) 

De 2, der svarer, at de enten ofte eller af og til mobber andre er begge fra Ungeafdelingen 

1 svarer, at der er for meget arbejde og 1 svarer, at der er for lidt. 

 
Det æstetiske undervisningsmiljø 

 100 % mener der er en god og inspirerende stemning på skolen 

 100 % mener lokalerne er pæne 

 83 % mener der er nok praktiske og kreative tilbud 

 

Rengøring (Ungeafdelingen) 

Handleplan 
Undersøgelsen giver anledning til følgende: 



 

 De adspurgte er generelt meget tilfredse med skolen. Det er positivt, at der har været så høj 

en svarprocent (81%). Det er svært at pege på, hvad der kan gøres bedre. Rengøring er et par 

gange nævnt som noget, der kan forbedres. Dette skyldes dog et midlertidigt problem med en 

sygemeldt gangmand. Der tages skridt til afhjælpning af dette. 

Internet i skolen ligger uden for den lokale skoles beføjelser. Flere bøger på Ungeafdelingen 

bringes op som et punkt, der skal undersøges nærmere. Spørgsmålet omkring mobning bør 

ligeledes behandles på Ungeafdelingen. 

 Næste undervisningsmiljøvurdering afholdes inden 1. april 2022 
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