Undervisningsmiljøundersøgelse på
Flemming Efterskole 2016
Generel tilfredshed

Hvor tilfreds er du generelt med efterskolen?
90 % er meget og tilfreds
I hvor høj grad lever skolen op til dine forventninger i forhold til det sociale liv?
95 % mener det lever fuldt ud eller lever op til forventningerne
I hvor høj grad lever skolen op til dine forventninger i forhold til fagligheden?
98 % mener det lever fuldt ud eller lever op til forventningerne
Føler du dig tryg på skolen?
99% føler sig trygge på skolen
Glæder du dig til at komme tilbage til skolen efter weekenden?
100 % glæder sig til at komme tilbage

Sociale relationer og inklusion

Er I gode til at støtte og hjælpe hinanden?
90 % mener de er gode til at støtte og hjælpe hinanden
Er der et godt sammenhold mellem eleverne på skolen?
85% mener der er et godt sammenhold
Er der kliker og grupper, der skaber en dårlig stemning på skolen?
60 % mener ikke der er kliker eller grupper
Har du gjort noget for, at andre skal blive en del af en gruppe eller et fællesskab?
90 5 mener de har gjort noget positivt or at andre kan blive en del af fællesskabet

Mentorgruppen - og læreren

Er du glad for din mentorgruppe?
96% er glade for deres mentorgruppe
Hvis du har brug for hjælp, kan du så få det af din mentorlærer?
87 % mener de kan få hjælp af deres mentorlærer

Bo forhold
Hvordan har du det på dit værelse?
93 % mener de har det godt
Hvordan har du det med den eller dem, du deler værelse med?
93 % mener det har det godt med de andre på værelset

Mad og køkken på skolen
- Hvor tilfreds er du med...
- Morgenmaden på skolen?
80 % er tilfredse
- Middagsmaden på skolen?
72 % er tilfredse
Aftensmaden på skole?
61 % er tilfredse

Weekend på skolen

Hvor tit er du på skolen i weekenden?
80 % er her ofte
Kan du lide at være på skolen i weekenderne?
98 % er glade for at være her i weekenden

Modenhed og personlig udvikling
- Det er nemt at være flyttet hjemmefra
78 % mener det er nemt
- Jeg har udviklet mig meget, siden jeg startede på efterskolen
96 % mener de har udviklet sig meget siden skolestart

