
Evaluering af skoleåret 2018-2019   Ollerup Efterskole: Undervisningsdelen 

Evalueringen er udarbejdet på baggrund af et omfattende spørgeskema, som eleverne har udfyldt sidst på skoleåret. Datamaterialet er 

indsamlet, analyseret og derefter bearbejdet og sammenfattet ud fra nedenstående kategorier.  

 

Opsamling på undervisningsevaluering samt udbytte af dagligdagens normale efterskoleaktiviteter  

Herunder hovedområderne: det faglige, det musiske og det sociale  

I forbindelse med undervisningsevalueringen er der indsamlet 104 besvarelser ud af ca. 110 mulige. Kønsfordelingen blandt 

besvarelserne ligger på 64 % fra piger og 36 % besvarelser fra drenge. Besvarelserne fordeler sig nogenlunde lige blandt de fem 

forskellige klasser.   

 50 % af eleverne svarer, at opholdet på OE i meget høj grad har levet op til forventningerne. 37 % svarer i høj grad og 13 svarer         

i nogen grad. Ingen elever har anvendt lavere svarmuligheder. 

 Størstedelen af eleverne oplever, at der er mulighed for at få hjælp fra en lærer ved behov, og at kontaktlæreren er opmærksom 

på elevernes trivsel samt står til rådighed i tilstrækkelig grad. Langt de fleste oplever desuden, at der tages hånd om eventuelle 

problemer, og at der tages nødvendige hensyn til elever, hvis der opstår behov for dette.  

 86 % af eleverne har oplevet som en overvejende positiv oplevelse at være i køkkenet, selvom de synes, det er hårdt. Det er en 

dejlig måde at lære køkkenpersonalet at kende på, ligesom 86 % af eleverne synes, det har været positivt og overvejende 

lærerrigt at hjælpe til i praktisk afdeling. Eleverne oplever praktisk afdeling som hjælpsom og imødekommende. Størstedelen af 

eleverne vurderer, at skolen fremstår ren, ordentlig og nydelig. 

 Eleverne er generelt glade for weekendaktiviteterne, men værd at notere er, at eleverne også samtidig fortæller, at de har et stort 

behov for at hvile ud i weekenderne, hvilket kan være svært, hvis der sker for meget i løbet af en weekend. 

 

 

 



Derudover knytter der sig følgende kommentarer til de tre underkategorier: 

Det faglige Det musiske Det sociale 

 Der er generel stor 
tilfredshed med fagene. Der 
er ønsker om mere idræt og 
mere fritid. Derudover 
vurderer størstedelen af 
eleverne, at der er en god 
balance ml. alternative og 
almindelige uger. 

 Eleverne finder overvejende 
lektiemængden tilpas, og der 
skabes god tid til at lave dem 

 Sammenlagt svarer 88 % af 
eleverne, at de i høj grad eller 
i nogenlunde grad er blevet 
bedre til at fokusere og 
koncentrere sig. 

 38 % af eleverne svarer, at opholdet i 
meget høj grad har udviklet deres 
musiske kompetencer, 36% svarer i høj 
grad og 25% svarer nogenlunde. Kun 2 
elever har svaret under disse 
kategorier. Til sammenligning bør det 
nævnes, at over halvdelen af eleverne 
har fundet dette område meget vigtigt. 

 Næsten alle elever svarer, at de har 
forbedret deres musiske evner blandt 
andet til at spille/synge sammen med 
andre, øget musikteoretisk kendskab 
samt tilpasset soloundervisning.  

 57 % af eleverne svarer, at opholdet i 
meget høj grad har udviklet deres 
sociale kompetencer. 37% svarer i høj 
grad og kun 7 % svarer nogenlunde. 
Ingen besvarelser ligger derunder. Til 
sammenligning kan det nævnes, at 47 
% af eleverne har fundet dette 
fokusområde meget vigtigt, og 44 % 
har svaret vigtigt. 

 Ovenstående kommer blandt andet til 
udtryk ved, at størstedelen af eleverne 
selv vurderer, at de er blevet bedre til 
at have øje for andre, tænke og handle 
selvstændigt, tage initiativer samt 
forholde sig mere ansvarligt til eget liv. 
Desuden oplever størstedelen af 
eleverne, at de er langt mere 
nærværende sammen med andre end 
tidligere. 

             Desuden oplever mere end halvdelen    
             af eleverne, at de kan snakke med   
             jævnaldrende kammerater om det, der               
             kan være svært. 12 % af eleverne  
             oplever, at det kan være vanskeligt at   
             dele den slags med jævnaldrende. 

 


