ERIKSMINDE EFTERSKOLE
Undervisningsmiljøvurdering 2016
Opsummering og konklusion
Der formuleres her nogle konklusioner på besvarelserne af spørgeskemaundersøgelsen der
blev lavet 2. juni 2016 og hvor 93 elever eller 86% af alle elever har svaret.
Overordnet kan det konstateres at der er stor tilfredshed med det fysiske, psykiske og
æstetiske miljø på Eriksminde.
På de overordnede og generelle spørgsmål er der stor overvægt af positive svar. F. eks.
“Hvis du skulle give skolen som helhed karakter, hvilken karakter ville du så give?” besvares
af 89% med 12 eller 10 og “Efterskoleopholdet er meningsfyldt for mig” er 90% enig i.
“Eleverne på skolen har det godt sammen” er 91% enig eller meget enig i.
Det gennemgående billede er at der overordnet er stor tilfredsfred. Når detaljeringsgraden i
spørgsmålene øges er der imidlertid punkter der giver anledning til kommentarer og kalder
på opmærksomhed.
Det er tilfredsstillende at 67% mener at de faglige udfordringer er passende, men der bør dog
også være opmærksomhed på at 26% synes at de faglige udfordringer er for små. Det vil
blive diskuteret i fagteams hvordan undervisningen kan diffentieres så alle møder passende
udfordringer i den boglige undervisning.
Til gengæld er der ingen (0%) der er utilfredse med undervisningens indhold og 97%
er tilfredse med undervisningen form.
Lektielæsning er der ikke mange der er tynget tidsmæssigt af, hvilket heller ikke var
forventeligt da der fx er indlagt tid i ugeskemaet til skriftlige arbejder. Og med et ugeskema
med undervisning fra kl. 8 til kl 18 tilrettelægges undervisningen oftest således at der ikke er
nævneværdige lektier.
Overraskende mange elever nævner koncentrationsbesvær, besvær med at tænke klart og
svært ved at huske som udfordringer de har kæmpet med.
Det psykiske miljø på skolen får generelt topkarakter med 87% der giver karakteren 12 eller
10 og alle elever svarer at de har fået venner på skolen.
Svarene på spørgsmålene om skolens fysiske miljø bærer i en vis grad præg af individuelle
præferencer, når nogle synes det er for varmt og andre synes det er for koldt i de samme
lokaler.
82% af besvarelserne er enige i at vi har en god spisesal, hvilket kan virke overraskende, da
vi fra skolens side synes spisesalen er trang.
76% giver karakteren 12 eller 10 for skolens generelle fysiske miljø.
89% mener at der undervises i inspirerende rammer og næsten alle har et favoritlokale og
mange har et lokale som de ikke bryder sig om. Næsten alle rum på skolen nævnes på
begge lister.
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