
Evaluering af skoleåret 2018-2019   Ollerup Efterskole: Undervisningsmiljøet 

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 undervisningsmiljøvurderingen  

I forbindelse med evalueringen af undervisningsmiljøet er der indsamlet 106 besvarelser ud af ca. 110 mulige. Kønsfordelingen blandt 

besvarelserne ligger på 47 % fra piger og 53 % besvarelser fra drenge. Besvarelserne fordeler sig blandt de fem klasser, men med en 

overvægt af deltagelse fra oex-klassen.  

Fællesarealerne ude/inde: Der er en udbredt tilfredshed med fællesarealerne på skolen. De fleste elever finder arealerne pæne, rene og 

rare at befinde sig i. Blandt en del elever er der dog et ønske om flere hyggehjørner og fristeder på skolen. Inventaret i fælleslokalerne 

synes vedligeholdt og ordentlige, ligesom eleverne vurderer at indeklimaet er i orden med god lugt og passende temperaturer. 

Undervisningslokaler: Eleverne udtrykker en overvejende tilfredshed med undervisningslokalernes indretning og atmosfære. 

Spisesalen og den generelle forplejning: Der synes tilfredshed med miljøet i spisesalen, som overvejende vurderes rar at være i. Der 

udtrykkes, dog et ønske om mere ro i spisesituationerne, men stor tilfredshed med madens kvalitet, sundhed og æstetiske fremtoning. En 

mindre gruppe elever ønsker større variation i vegetarkosten samt ved forfriskningsmåltiderne. 

Generelt inventar: Der er generel tilfredshed med inventaret, men der udtrykkes nogen utilfredshed med toiletforholdene på særligt a-

molgangens fællestoilet. Eleverne oplever, at de bliver mødt med venlig hjælpsomhed, når de henvender sig til praktisk afdeling for at få 

hjælp til praktiske gøremål eller at få noget ordnet. Desuden vurderer eleverne stor tilfredshed med indretningen af skolens i forhold til 

møbler, kunst, planter og andre æstetiske indretningsgenstande. 

Støj: En stor del af eleverne (45%) giver udtryk for, at der kun i nogen grad er lokaler, hvor man kan sidde i fred og ro.  

Internet og andet teknisk udstyr: Eleverne vurderer overvejende, at det tekniske udstyr fungerer, som det bør. Der er nogen utilfredshed 

med chat-systemet, som for en del af eleverne synes forvirrende og for indholdsmættet.  



Omgangsform og – tone: Eleverne vurderer overvejende, at der er en rar og sober tone på skolen. De vurderer, at de har et godt forhold 

til personalet i alle afdelinger, ligesom de grundlæggende synes, de taler godt indbyrdes. De vurderer ligeledes, at de i nogenlunde grad 

har indflydelse på undervisningen og i høj grad på skolens udvikling og dagligdag. Eleverne opfatter overvejende ledelsen lyttende og 

handlende, når der opstår situationer, der bør tages hånd om. 49 % af eleverne svarer, at de befinder sig i et miljø, hvor de i høj grad har 

ret til at sige deres mening og 36 % svarer i meget høj grad. Enkelte elever kommenterer, at der i nogle grupperinger kan være en 

omgangstone præget af skældsord. Eleverne vurderer overvejende, at de befinder sig i et miljø præget af hjælpsomhed og respekt, men 

næsten halvdelen af eleverne (47%) vurderer, at alle kun i nogen grad rydder op efter sig selv.  

 


