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Selvevaluering 2015/2016 
 
I år vil vi gerne undersøge, om skolens gymnastikopvisninger er med til at bidrage til at give såvel 
den enkelte elev som det store fællesskab oplevelser og udfordringer. Derudover vil vi også under-
søge, om de kan være med til styrke både selvværdet og livslysten hos den enkelte elev. 
 
For at belyse dette, har vi benyttet os af en spørgeskemaundersøgelse, som 191 af skolens 204 
elever har besvaret. 
 
Vi har spurgt dem om følgende:

 
I hvor høj grad føler du, at gymnastikopvisningerne bidrager til fællesskabet på skolen? 

Antal I meget ringe grad I ringe grad I høj grad I meget høj grad 
191 1 2 93 95 
Procent 0,5 % 1 % 49% 50 % 

 
 

I hvor høj grad har opvisningerne åbnet op for nye venskaber? 
Antal I meget ringe grad I ringe grad I høj grad I meget høj grad 
191 0 29 144 18 
Procent 0% 15% 75% 9% 

 
 
I hvor høj grad føler du, at alle er vigtige i opvisningen? 

Antal I meget ringe grad I ringe grad I høj grad I meget høj grad 
191 3 24 100 64 
Procent 1,5% 12% 52% 34% 

 
I hvor høj grad synes du, at de andre elever prioriterer opvisningen og bidrager til den? 

Antal I meget ringe grad I ringe grad I høj grad I meget høj grad 
191 0 12 155 24 
Procent 0% 6% 81% 12% 
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Hvilket udsagn er du mest enig i: 
 

 Vi bruger alt for me-
gen tid på at træne 
programmet til op-
visningerne 
 

Vi bruger megen tid 
på at træne pro-
grammet til opvis-
ningerne, men det 
skal vel til. 

Vi bruger megen tid 
på at træne pro-
grammet, men det 
er også vigtigt, at vi 
leverer en god opvis-
ning. 

Vi kunne godt bruge 
endnu mere tid på 
at perfektionere vo-
res opvisningspro-
gram, så vores opvis-
ning blev endnu 
skarpere. 

191 4 31 138 18 
Procent 2% 16% 72% 9,4% 

 
 
 
Hvilket udsagn er du mest enig i: 
 

 Det har fyldt alt for 
meget med opvis-
ningerne og bustu-
rene, og det er godt, 
at det er ovre 
 

Det har været ud-
mærket at lave op-
visninger og at være 
på tur, men antallet 
var lige i overkanten 
 

Det har været en 
god oplevelse at lave 
opvisninger og at 
være på tur, og an-
tallet af opvisninger 
har været passende 

Det har været en rig-
tig fed oplevelse at 
lave opvisninger og 
at være på tur sam-
men, og vi kunne 
godt have lavet flere 

191 3 16 90 82 
Procent 1,5% 8% 47% 43% 

 
Hvilket udsagn er du mest enig i: 
 

 Det har været bøvlet 
at være på tur, og 
det var træls med 
alle de praktiske op-
gaver 
 

Det var lidt irrite-
rende, at vi skulle 
skulle slæbe redska-
ber mm. til hver op-
visning 
 

Der var praktiske op-
gaver forbundet 
med at skulle på tur, 
men det er en del af 
det 
 

Det har været godt 
til mig og os som 
hold at få ansvaret 
for nogle praktiske 
opgaver i forbin-
delse med det at 
være på tur. 

191 1 6 133 51 
Procent 0,5% 3,1% 70% 27% 
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 Helt enig Enig Uenig Meget 
uenig 

Jeg valgte Flemming Efterskole efter at have 
set en af deres opvisninger. 

20 70 68 33 

Det er vigtigt for mig, at vi får mange klapsal-
ver og roser for vores opvisning 

45 121 22 3 

Opvisningerne giver mig energi og gør mig 
glad 

100 79 9 3 

Jeg er stolt af at gå på gulvet som en del af 
Flemmings opvisning. 

146 40 1 4 

Jeg føler, at jeg vokser som individ ved at 
være en del af opvisningen. 

51 107 28 5 

Jeg får lyst til at være med til at give andre 
mulighed for at få lignende oplevelser med 
gymnastik, når jeg kommer hjem – fx som 
træner. 

39 86 52 14 

 
 
Skriv frit: 
 
Hvad har gymnastikopvisningerne givet dig med videre i bagagen? (se bilag – 128 svar) 
 
Mange af kommentarerne pointerer, at opvisningerne er med til at binde eleverne sammen i et 
større fællesskab, fx: 
 
Jeg har oplevet det fantastiske ved, at 200 efterskoleelver bevæger sig som en samlet flok i en halv time. Det har givet 
mig følelsen af at være en del af noget større - hvilket har medvirket til at gøre efterskoleåret helt specielt. 
 
Det har vist mig at det ikke kun er den enkelte der er vigtig, men at det først kan blive rigtig fedt når man ser alle som 
en helhed. 
 
Jeg føler mere at jeg er en brik i puslespillet, lige meget hvad jeg gør. Ligesom i opvisningerne. - Alle spiller en meget 
stor rolle 
 
 
Andre kommentarer til opvisningerne og opvisningstræningerne (se bilag – 80 svar) 
I dette kommentarfelt kommenteres på flere forskellige aspekter af opvisningsperioden, men en 
del giver udtryk for, at selvom vi havde mange lange – og til tider langtrukne – træninger, var det 
det hele værd, når man stod på opvisningsgulvet, fx: 
 
Det er meget læring i at blive pisket til at arbejde hårdt for noget, når vi får credit for det i sidste ende. Jeg fortrød 
overhovedet ikke alle vores træninger, da vi først stod i Forum. 
 
Selvom det til tider var træls med de meget lange opvisningstræningsdage, er det også dem, jeg husker tilbage på - og 
udbyttet var det hele værd! Det var en fest! 
 
Selvom vi har brugt mange, hårde timer i hallerne, har det jo betalt sig tilbage til alle opvisningerne, især i forum til 
sidste opvisning da vi fik stående klapsalver af publikum. Man kan ikke lade være med at smile når man står midt på 
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gulvet med fanen, og publikum er meget begejstrede. Det er de øjeblikke jeg vil savne mest. Sådan noget gør mig stolt 
af at være Flemming elev, og det får mig til at have nydt hver en time i hallen, for at nå dette resultat. Desværre ær-
gerligt at alle ikke er lige målrettede mod en god opvisning i hallerne, men det er selvfølgelig også hårdt og kræver 
stærk mentalitet for at kunne gennemføre det. Men jeg er meget stolt af at have været en del af vores opvisning, og 
den har været vildt god, så tusind tak for en fantastisk opvisningssæson. 
 
Jeg har i høj grad nydt det, selvom det er en proces hvor tålmodigheden bliver sat på prøve. Jeg synes det har været 
godt at have haft så mange træninger, så vi hele tiden har kunne gøre opvisningen bedre, så man hver gang skal præ-
stere sit bedste! 
 
Det eneste omkring opvisningerne, jeg har været træt af, har været det faktum at nogle elever måske ikke har vidst, 
hvad de gik ind til og derfor ikke været engageret i at få et godt produkt. Det skaber en træls stemning - især under 
træning, hvis der er nogen, som ikke har lyst. 
 
Alt det hårde arbejde føltes nogen gange uendelig langt, men når man stod på gulvet var det det hele værd!!! 
 
 

Konklusion: 
 
Eleverne giver i høj grad udtryk for, at opvisningerne bidrager til fællesskabet. Næsten alle marke-
rer, at de enten er enige eller meget enige i dette udsagn. 85% mener også, at opvisningerne har 
bidraget til at åbne op for nye venskaber i gruppen.  
 
Som man kan se i svarene til det sidste spørgsmål, giver en del elever udtryk for, at det har været 
hårdt og til tider langstrakt at træne til opvisningerne, med at det til gengæld var det hele værd, 
når man senere stod på gulvet med det endelige resultat. 186 af eleverne føler derfor også 
stolthed ved at gå på gulvet som værende en del af elevholdet på Flemming Efterskole.  

80 % mener endvidere, at vi ikke bruger for megen tid på at træne til opvisningerne, 
og 90% af eleverne forholder sig også positivt til de praktiske opgaver og udfordringer, der er for-
bundet med det at være på tur – de giver udtryk for, at det er en del af helheden, som også skal 
løftes.  

Herudaf kan vi konkludere, at opvisningerne og træningerne dertil er med til at give 
både den enkelte og flokken som helhed såvel udfordringer som oplevelser, som de vokser med 
og af. 
 
At stort set alle eleverne er stolte af at gå på gulvet sammen med skolens elevhold kan også ses 
som en indikator for selvværdet. 158 af eleverne føler endvidere, at denne fælles præstation får 
dem til at vokse som individ. 93% får energi og bliver glade af at lave opvisninger, og 65% af ele-
verne har lyst til at videregive disse oplevelser med gymnastikken til andre – fx som træner, når de 
kommer hjem. Så selvom det er lidt sværere at måle på værdier som selvværd og livslyst, viser 
elevernes svar, at opvisningerne er med til at give dem energi, glæde og følelsen af at vokse ved at 
være en del af noget større. 
 
Gymnastikken og opvisningerne støtter således godt op om skolens værdigrundlag, og vi kan med 
belæg i denne undersøgelse fortsætte med denne aktivitet som et bærende element i skolens 
virke. 
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Bilag (skriv frit): 
 

1. Hvad har gymnastikopvisningerne givet dig med videre i bagagen? 

• Det har været fedt at se og støtte op omkring, selvom jeg ikke har været den store del af det (skade) 
• Det har givet mig en god oplevelse. det har også lært mig at tage ansvar 
• Styrke 

• Ansvarlighed, og nogle fede oplevelser 

• Sammenhold 
• At hvis man bare står sammen og arbejder hårdt kan man skabe et fantastisk resultat 
• det her givet mig en masse super fede oplevelser, så har jeg også lært en masse nye mennesker at kende, og det ar 

været rigtig fedt 

• at alle er en vigtig brik, for at lave den bedst mulige opvisning. 
• gode oplevelser 
• Jeg har lært at sælge mig selv 
• fantastiske minder og oplevelser for livet. 
• En masse fed oplevelser og minder. Jeg nød det i hvert fald rigtig meget, og er meget ked af at det er ovre. 
• Fungere under pres Slappe af når der er pres Tage initiativ Blevet dygtig! Glade dage, smil og masser af snak, både 

useriøs men også Seriøs snak. det men altid har et tomrum engang i mellem. Venner reder alt. (Opvisningens pau-
ser og bus ture giver plads til snak) 

• lære at det at opbygge noget sammen og så fuldføre det med den knald god opvisning 

• Ikke rigtig noget, da man har lavet det en del før 

• En pisse fed oplevelse :) 
• Jeg havde aldrig gået til gymnastik eller noget ligende det før. Så jeg er rigtig glad for, at jeg fik lov til at opleve og 

prøve noget helt andet, så jeg vil helt klart anbefale Flemming til andre, også til ikke gymnaster osv. Jeg synes det 
var en rigtig god tid med opvisninger mega spændene og sjovt, det kunne selvfølige godt blive lidt kedeligt i læng-
den med alt den opvisningstræning vi havde, men det var det hele værd. 

• selvtillid og troen på at man kan løfte en hel flok hvis man arbejder for det. 

•  
• Ehh ved ikke helt, det har været fedt. 
• Opvisningerne har givet mig som person en masse glæde. Opvisningerne var én af grundene for mig til at starte på 

Flemming efterskole jeg var desværre ikke med til dem alle men da jeg var med betød det alverden for mig! Følel-
sen man har på et gymnastiskgulv med en hel efterskole er unik! 

• Ikke noget jeg har behov for at dele 
• En masse "nye" evner inde for gymnastik som jeg ikke rigtig vidste jeg havde 
• Det har lidt åbnet mine øjne for at det er andet end kedelige lokale gymnastikafslutninger, men det er ikke noget 

jeg kommer til at gøre specielt meget i de næste år 
• Et stærkere fællesskab med mine efterskole kammerater, men også med andre skoler. 

• Jeg føler jeg er blevet mere målbevidst og har fået en fornemmelse af hvor lang tid ting tager hvis tingene skal 
sidde lige i skabet. Det kan hjælpe mig når jeg engang skal på gymnasiet. 
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• Jeg har følt mig som en del af noget. Jeg følte under opvisnings perioden at jeg var en del og at jeg bidrog til opvis-
ningerne. 

• Ros fra mine forældre. Fysisk god form. Sammenhold. Minder 
• At en opvisning først er god når alle elever er med 
• det var sjovt og der var fedt at vi var sammen om det 

• Det har gjort hele Flemming til en meget bedre oplevelse, og jeg er blevet mere ansvarsfuld. 

• Gymnastikopvisningerne har helt sikkert gjort mig til en bedre gymnast. Det har givet mig rytme i kroppen, og en 
bedre motorik, hvad det angår 

• De har dygtiggjort mig. 

• Mere mod til at gå på gulvet, og bare endnu mere kærlighed til at lave gymnastik og gå på gulvet med mit hold. 

• Opvisningerne på flemming har virkelig været med til at vise, at hver en brik i "spillet" har en vigtig rolle - selvom 
nogle brikker er større end andre kunne ingen have været undværet. 

• Det har givet mig helt unikke oplevelser med gymnastikken og vores elevhold. Det har været oplevelser, hvor vi 
virkelig har fået følelsen af at være "Flemming Efterskole 15/16"- altså en enhed og ikke mange individer som det 
nogengange kan føles til hverdag. 

• Følelsen af at være med i et større projekt, og føle sig som en brik i et puslespil. En masse gode minder. 
• Memikken - Det fællesskab vi havde sammen - De gange vi havde en sjov opvarmning, det vil jeg bringe videre, 

fordi det fungere rigtig rigtig godt! 

• Jeg har udviklet mig meget gymnastisk, og det gør at når jeg kommer hjem, kan komme på nogle fede hold med 
mere avanceret gymnastik. 

• De har givet mig mere mod som person og jeg føler, at jeg har udviklet mig meget på gymnastisk plan 

• Oplevelsen. 

• Man har fået en masse fede oplevelser, et fedt sammenhold og man er blevet mere ansvarlig. 

• Det har givet en masse oplevelser og ture rundt omkring i landet, og hyggelige busture. Det er bare helt specielt at 
skulle ud som en samlet skole, istedet for foreksempel kun med fodbold eller håndbold. 

• det et stort fællesskab kan få op at stå. Og at det styrker et fællesskab at være sammen om noget. 

• Det har givet mig det med, at jeg kan være den "kloge" inde for, at havde gået der. At man som person skal tilpasse 
sig i forhold til andre mennesker. Man skal have tålmodigheden og glæden med sig, selvom det til tider kan være 
træls. Positiv, så har det givet mig det med, at få mere inspiration for andre hold / mennesker. Jeg kan bedre tænke 
kreativ inde for gymnastiks verden nu end jeg kunne før. 

• Jeg har fået lyst til at lave meget mere rytmisk gymnastik og opvisningsgymnastik. Førhen har jeg mest været kon-
kurrencegymnast og springer. 

• Jeg har lært, at man viser et "produkt" så uanset hvor træt man er, bliver man nødt til at tage sig sammen og give 
sig 100% hver gang. Det har også været fedt at skulle presse sig selv på den måde. 
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• At selvom man er udmattet kan man sagtens levere godt, og at der skal være plads til alle. Vi er lige vigtige 

• Jeg har fået en masse gode oplevelse og minder som jeg kan kigge tilbage på. Jeg er vokset som person og har ud-
viklet mig meget. 

• Gode oplevelser! Jeg vil se tilbage på opvisningstiden som en af de bedste tider på Flemming. Jeg har også udviklet 
mig gymnastisk i arbejdet med opvisningerne, og det betyder meget for mig. 

• Har lært en masse nye gymnastiske færdigheder! Det er jeg vildt glad for - jeg kan virkelig mærke at jeg har rykket 
mig. 

• Gymnastikopvisningerne har givet mig en hel masse oplevelser sammen med flemming efterskole 15/16, og det har 
givet os et specielt sammenhold. 

• Opvisningerne har givet mig nogle gode oplevelser, og jeg er ikke i tvivl om at jeg vil fortsætte med at lave gymna-
stik når jeg kommer hjem! 

• Jeg er blevet teknisk dygtigere og jeg har fået mere blod på tanden, da oplevelserne har været så fede. 

• En oplevelse for livet og det har gjordt, at jeg vil forsætte med gymnastikken, når jeg kommer hjem. 

• Jeg har virkelig nydt at lave opvisninger, det er noget af det jeg har set mest frem til. Det har givet mig bedre selvtil-
lid, og mere glæde ved at gå på gulvet som gymnast. 

• Har givet mig mere mod, som individ. 

• Jeg har fået en helt masse nye udfordringer med i bagagen og det at vi kan skabe en opvisning med 200 menne-
sker, hvor alle er en stor del af den. Man skal knokle for det, men man bliver nødt til at blive ved og det er i hvert 
fald noget jeg tager med videre. Det er på den måde vi har fået det bedste ud af det. Det er har givet os et helt spe-
cielt sammenhold og jeg har været stolt, når vi er gået på gulvet med Flemming. 

• Gymnastikopvisningerne på Flemming har givet mig mange uforglemmelige oplevelser, som jeg aldrig vil glemme, 
og som jeg aldrig vil bytte for noget. Det har været 25 fantastisk oplevelser, og turene frem og tilbage har været 
vildt hyggelige, og har styrket os som elevhold. Jeg har nydt disse måneder, og det var også den tid på året, som jeg 
glædede mig aller mest til, så det er dejligt at vores resultat er blevet så godt. 

• Det har givet mig en del godt med i rygsækken. Jeg har lært en del en inden for gymnastikken, og jeg har udviklet 
mig en del. Opvisninger var med til at gøre os alle tættere, og styrke vores sammenhold. 

•  

• jeg er blevet bedre til at håndtere pressede og stressede situationer. 

• Jeg er blevet bedre til rytme 

• Det har været en super hed oplevelse, og det er helt sikkert noget man vil kigge tilbage på. Man bliver nød til at 
have overblik og finde ud af hvor man skal være hvilken tider. 

• en masse fede oplevelser!! 

• Gode oplevelser og et godt sammenhold! 

• Jeg har aldrig prøvet det før, så det har givet mig en hel ny oplevelse, det er jeg glad for. Det har været fedt at 
prøve noget nyt og andet! Og så var det fedt at være en del af et stort fælleskab gennem opvisningerne 



Selvevaluering, Flemming Efterskole 2016 

 8 

• Jeg er blevet endnu mere vild med rytmisk gymnastik og dans og det har klart givet mig lyst til at dygtiggøre mig 
efter mit ophold på Flemming. 

• Jeg har lært en masse ting til, når jeg selv skal være gymnastiktræner. 

• En oplevelse af at være virkelig stolt af hvad man har præsteret, og en glæde ved at lave GOD gymnastik. 
• Det har givet mig en viden omkring, at bygge noget op som elevhold. At vide, vi har skabt noget som hold, og samti-

dig givet andre mennesker en god oplevelse, 

• en masse fede oplevelser hvor jeg samtidig har lært en masse serier. 

• Gymnastikopvisningerne har givet mig nye erfaringer med mig selv. Det har rykket mig på nogle grænser jeg ikke 
havde troet og samtidigt har det givet en rigtig god oplevelse for livet. Fællesskabet har lært mig at man kan være 
en del af noget større og vokse sammen med vennerne imens man gør en uforglemmelig opvisning 

• erfaring, tage ansvar for hinanden, oplevelser, minder og det at kunne være en lille del af noget stort 

• En fed oplevelse, som jeg aldrig vil glemme 
• Ift. til træninger har jeg lært hvordan jeg synes det er træls at lære og blive motiveret for træning. Nu ved jeg hvilke 

midler man skal bruge for at motivere. 

• Mere selvtilled. Jeg kan sagtens lave noget uden jeg skal bekymre mig for at folk kigger på mig 

• At selv det umuglige kan lade sig gøre 

• fællesskab på en helt andet måde. 

• En god oplevelse og masser af minder. 

• Opvisningerne har gjordt at vi som efterskolehold er blevet tættere og at man oplever hinanden i andre situationer 
end man normalt ville i hverdagen. Opvisningerne har givet os mulighed for at dygtiggøre os og fordybe os helt i 
arbejdet med gymnastikken. Opvisningerne har gjordt mig glad og givet mig en masse gode oplevelser som jeg vil 
kigge tilbage på. 

•  

• Jeg synes jeg er blevet mere tålmodig og god til at vente på andre. Jeg er også blevet bedre til at indgå i et stort 
fællesskab og indrette mig efter andre og andres behov. 

• Jeg har lært det her med, at alle skal hjælpe alle og at opvisningerne er en ting vi er sammen om. Jeg har lært at 
blive ved med at gøre mit bedste selvom jeg måske kom til at lave en fejl tidligere i opvisningen. 

• Det har lært mig en del om fællesskab, og efterfølgende har det fået mig til at indse hvor stor en del af efterskole-
opholdet som opvisninger bidrager til. 

• Det har gjort mig mere ansvarsfuld og mere åben. 

• De har givet mig gode oplevelser og det har givet mig selvstændighed. 

 
• Opvisningerne har givet mig en masse gode opvisninger. Det er helt klart noget jeg vil huske tilbage på og savne 

det. 

• det har givet mig et stærkere sammenhold med vennerne. det har givet mig noget mere ansvar man skal se til mht. 
alt det med redskaberne, at de skal pakkes og vi er en gruppe som står for det, og så skal vi jo ha den som et an-
svar. og det var ihvertfald forholdsvis stort. 
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• Det har ikke givet mig voldsomt meget da jeg har været skadet gennem hele opvisnings perioden 
• Jeg er blevet mere selvsikker på hvad jeg kan. 
• jeg har lært, alt bliver bedre når man lufter i flok. 

 
• meget mere ansvar overfor hinanden, og meget mere overskud 

• Det har givet mig et skub så jeg har fået mere lyst end jeg havde før til at lave opvisninger. Efterskoleopvisninger 
gør noget helt særligt ved en, specielt pga. fællesskabet 

• At holde hovedet koldt under stress 

• Jeg har lært mig selv meget bedre at kende, og jeg har lært nogle grænser, for det er fysisk hårdt at lave alle de op-
visninger, men det er samtidig rigtig fedt! 

• jeg har udviklet mig helt vildt, så jeg vil bare fortsætte. lære endnu mere, at være på FE har givet mig en meget stor 
øjen åbner, fordi det hele bare har været så fedt 

• Masser af fede oplevelser, og et fedt fællesskab. 

• Jeg havde ikke dyrket gymnastik inden flemming. Jeg føler 100% at jeg har gjort hvad jeg kunne for, at blive god. 
Jeg har brugt mange timer på spring og fået meget ros for mine spring og flid. Jeg vil 100% dyrke gymnastik når jeg 
kommer hjem! 

• Lysten til Gymnastikken igen 
• ved det ikke lige 
• Jeg føler at jeg er blevet bedre til at præstere i pressede situationer. 
• Måske lidt mere social udvikling. Det hjælper nemlig en stor del på det social, når man opviser sammen, og går ind 

som ET på gulvet :)) 
• Det har fået mig til at åbne mere op og være mere mig selv. 
• Gymnastikopvisningerne har hjulpet rigtig meget fællesskabet. 
• De har givet mig mere selvtillid og følelsen af at være en del af noget større. 
• Selvtillid foran et større publikum 
• Hjernerystelse 

• At selvom, at det kan være MEGET langtrukken at skulle øve opvisningerne igen og igen, så skal man huske på, at 
det er det hver, når man kommer ud og opviser. 

• Styrken og lysten til at give det jeg har lært videre 

• Generelt har alle vores gymnastiktræninger virkelig gjort mig bedre som gymnast! Selve opvisningerne har givet 
mig blod på tanden, og jeg har virelig nydt at være en del af noget så stort og så fedt! Når jeg har fået en god plads, 
har det også givet mig endnu mere selvtillid, og fremadrettet har jeg bare fået lyst til at lave endnu mere gymna-
stik. 

• Jeg har lært meget nyt om gymnastik, og hvor meget det egentlig kræver at få en hel stor opvisning på benene. 

• Gode oplevelser 
• Jeg føler mere at jeg er en brik i puslespillet, ligemeget hvad jeg gør. Ligesom i opvisningerne. - Alle spiller en meget 

stor rolle 

• Jeg føler at gymnastikken har givet mig et bedre indblik i hvor vigtig det er at alle gør deres bedste for at resultatet 
bliver godt, og det gælder ikke kun i gymnastikken 

• Opvisningerne har inspireret mig til at arbejde videre med det som jeg er god til, f.eks. at danse 
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• Nogle helt fantastiske oplevelser med de mest fantastiske mennesker. Jeg har været steder, og oplevet ting, som 
jeg aldrig havde regnet med at opleve. 

• Det har vist mig at det ikke kun er den enkelte der er vigtig, men at det først kan blive rigtig fedt når man ser alle 
som en helhed. 

• Jeg har udviklet mig meget, hvad det angår mine færdigheder. 

• De har været med til at se mere, og været med til at jeg ikke er så genert mere. 

• Selvfølgelig nogle nye gymnastik færdigheder men også forståelse for sammensætning og hvor stort et arbejde det 
er at koordinere en opvisning. det har klart også givet mig lyst til at være kreativ med hensyn til sport, gymnastik og 
dans. En masse gode oplevelser og en følelse af at være en del af noget større. En masse hyggelige busture hvor jeg 
både har snakket med mange forskellige fra skolen. 

• En helt nyt billede af idrætens verden. Det var super fedt at opleve det store fællesskab. Jeg er blevet mere an-
svarsbevidst efter opvisningerne 

• Det har gjort at jeg er blevet, meget gladere for at springe og lave rytme. 

• Gymnastikopvisningerne har været en kæmpe oplevelse! De har lært mig at præstere, både overfor 50 og overfor 
3500 mennesker - busturene, oplevelserne og især vores fællesopvarmning står stærkt i mine tanker som noget af 
det fedeste, jeg længe har prøvet! 

• Jeg har oplevet det fantastiske ved, at 200 efterskoleelver bevæger sig som en samlet flok i en halv time. Det har 
givet mig følelsen af at være en del af noget større - hvilket har medvirket til at gøre efterskoleåret helt specielt. 

 
• jeg føler helt klart vi som et elevhold har fået et bedre sammenhold og så for man da lidt mere selvtillid når folk 

kommer hen og roser en. 

• Det har ihvertfald givet mig en oplevelse for livet, som jeg aldrig glemmer. Selvom man nogle gange blev meget 
træt af alle de opvisninger, er det helt sikkert noget jeg kommer til at savne. Det er en stor del af et efterskole år, 
og det har helt klart gjort oplevelsen bedre. Jeg er selvfølgelig også blevet meget bedre til gymnastik. 

• Har da udviklet mig mere mht. gymnastik, men eftersom jeg har lavet gymnastik stort set hele mit liv, så ved jeg 
ikke rigtig hvad det har givet mig med videre. 

• Jeg har rykket mig inden for gymnastik, og det har været fedt at prøve og performe, også selvom gymnastik ikke er 
min stærke side. 

• Ved jeg ikke helt 
 
 

2. Andre kommentarer til opvisningerne og opvisningstræningerne  
• Jeg er ked af at jeg ikke fik mere ud af det og var mere en del af det. (skade) 

 
• Det har været godt, men syntes godt der kunne være mere fokus på de knap så dygtige gymnaster, syntes der er alt 

for meget fokus på de bedste. 
• Meget meget meget langtrukkende træninger, nogen har brug for det Andre har ikke 

 
 

• ik rigtigt 
• jeg synes at opvisningstræningerne burde opdeles i dem, som havde svært ved serier og dem som havde let ved 

det. det vil give en del for begge parter. 
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• Tak for de fede minder. 
• Mere af det hele, det fedt og bliv ved med at være så gode lærer som i nu en gang er. Til dette spørgeskema må i 

meget gerne tilføje en knap der er midt i mellem enten eller (enig - uenig) f.eks. (Eng - tildeles enig - tildeles uenig - 
uenig) eller hvad i synes. 

• hvad der kunne have været gjordt bedre: under træningen til opvisning - del nu eleverne op i grupper!! det giver 
ingen mening at ALLE skal blive ved med at kører gennemgang af de forskellige serier fordi at der er nogle der ikke 
gider at gøre noget ud af for det gør at dem som der gerne vil gøre noget ud af det og koncentrere sig bare kører 
træt i det.... så del eleverne op i forskellige grupper hvor de kan have fokuspunkt i nogle forskellige ting så alle har 
muligheden for at yde det mest mulige man kan. 

• Det bliver tungt i længden, men mår man hører det giver pote i sidste ende er det vel ok 
• Man kunne evt. godt lave om på opvisningstræningerne. 2 timers gymnastikopvisningstræning "rytme" om freda-

gen bliver MEGET kedelig i længden. Man kunne evt. lave den om til 1-1½ time istedet :) 
• Super gode træner, som er perfekt hyret til jobbet, som gymnastik og opvisningstrænere 
• jeg kommer til at savne det. 
• Det har nok bare være et af de bedst tid punker i det her år, 

 
• Tak! 

 
• Det er noget af det bedste jeg har været med til. 

 
• Måske kan man i slutningen af de masse træninger lige inden opvisningerne starter, kan man dele folk op, som kan 

og ikke kan, så det ikke bliver så tungt for dem der kan. 
• Nu har jeg aldrig gået til gymnastik før jeg kom her ud, men er positivt overrasket. Jeg skulle lige vænne mig til det 

til at starte på, men til sidst blev det bare en del af at være Flemming elev, og nød at være til opvisningerne. Jeg 
synes vi har nogle fantastiske trænere og synes de har gjort et fantastisk job i forhold til opvisningerne. Det her har 
ikke voldsomt meget med opvisningerne at gøre, men jeg synes det er trist at drengene ikke har noget rytme hold. 
Det synes jeg godt man kan skaffe til næste år! 

• Det var super fedt. Til at starte med var flere af opvisningerne ringe, men efter en opsang og en god snak med Ole 
Vind ændrede det meget og gjorde det endnu bedre! 

• Der var nogle steder, som ikke virkede som en opvisning, men mere som en gymnastiktime, da stederne ikke var 
optimale. Opvisningstræningerne var meget langtrukket og useriøse blandt nogle, hvilket gjorde dem endnu læn-
gere. Men en dejlig oplevelse, når man ser tilbage på det <3 

 
• da vi havde weekender hvor vi kun trænnede opvisning blev det lagt og kedeligt. lidt øv og bruge en hel weekend 

på at træne til opvisning, men opvisningerne var fede 
• Det hele har bare været tip tip, det er svært at sætte ord på noget der mangler. 
• Jeg nød opvisninger rigtig meget, men mange af de små opvisninger, så jeg som værende overflødige. Derfor var 

antallet måske liiidt i overkanten. 15 styks havde passet bedre, hvis det stod til mig 

 
• Jeg kunne vildt godt lide opvisningstræningerne da jeg godt kan lide at træne op til opvisningen. 

 
• Det eneste omkring opvisningerne, jeg har været træt af, har været det faktum at nogle elever måske ikke har vidst 

,hvad de gik ind til og derfor ikke været engageret i at få et godt produkt. Det skaber en træls stemning - især under 
træning, hvis der er nogen, som ikke har lyst. 

• Opvisning havde været endnu bedre, hvis folk var seriøse og kørte på når vi havde træning, men der vil altid være 
nogle, som ikke følger med, eller forstyrrer træningen. 

• Lad Rost lave noget opvarmning til sidst, han er super sjov og det giver en god energi inden vi skal på gulvet!... Eller 
bare noget sjovt, så man bliver gejlet op, derved er man også mere "Fit for fight" inden man går på gulvet. 
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• Det har været hårdt at træne, men det har været det hele værd. 

 
 
 
 

• Det har virkeligt været fedt! 
• Trænerne skal være bedre skal til at fordele tiden. Derudover skal de også være bedre til, at alle mand/piger skal 

have det samme tøj på i serien, når det er det der er bestemt. 
• Det har virkelig været fedt, og jeg kunne godt have lavet 10 opvisninger mere! 

 
• Pis godt 
• Selvom det er trættende at gå de samme 8 takter igennem i en hel gymnastiktime har det været det hele værd. 
• Jeg synes Flemming skal fortsætte med opvisninger og gymnastik, som det har været i år. Det er en del af Flem-

ming, og det er fedt at shine på gulvet med sine venner, og at have engagerede trænere, som går op i det. 

 
• Det har været SUPER fedt at opvise med Flemming Efterskole 15/16. 

 
• Opvisningerne har været fantastiske, og ja træningerne kan godt blive lidt tunge en gang imellem, men det er helt 

klart det værd. 

 
• Vores træninger har nogle gange været lange, med det har været virkelig fedt, da det gør os bedre, og styrker vores 

fællesskab, det er fedt vi også har kunnet fjolle imens. Jeg har nydt hver time. 

 
• Det har været det fedeste og en god oplevelse at have sammen. 
• Selvom vi har brugt mange, hårde timer i hallerne, har det jo betalt sig tilbage til alle opvisningerne, især i forum til 

sidste opvisning da vi fik stående klapsalver af publikum. Man kan ikke lade være med at smile når man står midt 
på gulvet med fanen, og publikum er meget begejstrede. Det er de øjeblikke jeg vil savne mest. Sådan noget gør 
mig stolt af at være Flemming elev, og det får mig til at have nydt hver en time i hallen, for at nå dette resultat. 
Desværre ærgerligt at alle ikke er lige målrettede mod en god opvisning i hallerne, men det er selvfølgelig også 
hårdt og kræver stærk mentalitet for at kunne gennemføre det. Men jeg er meget stolt af at have været en del af 
vores opvisning, og den har været vildt god, så tusind tak for en fantastisk opvisningssæson. 

• Det var mega hyggeligt og lærerigt. Nogle gange kunne det være lidt langtrukkent, men det var det hele værd, at 
bruge så meget tid i trænings centeret. 

• Det var virkelig fedt at have noget som hele skolen var fælles om, selvom det ikke er alle der er gymnaster 

 
• Det har været rigtig meget, og også en lille smule kedeligt en gang i mellem. Men nogle træninger har også været 

rigtig sjove, det kunne være fedt hvis der var flere af dem. Hvor man også kan mærke, at man får noget ud af det. 

 
• Det er super 
• Jeg synes i skal være bedre til at få alle med, 'se lige på alle', uanset niveauet. 

 
• Jeg har i høj grad nydt det, selvom det er en process hvor tålmodigheden bliver sat på prøve. Jeg synes det har væ-

ret godt at have haft så mange træninger, så vi hele tiden har kunne gøre opvisningen bedre, så man hver gang skal 
præstere sit bedste! 

 
• Hårde men ok gode opvisningstræninger, men det er lidt federe hvis alle er på og villige til at træne. Og virkelig 

gode oplevelser med opvisningerne!!!! 
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• Jeg synes det har været virkelig fedt at være en del af. Jeg elsker at være ude og vise Flemming frem og trænin-

gerne har været gode selvom man ikke altid havde lyst til at køre det hele igen og igen 
• Mere evaluering efter hver opvisning. Ellers er alt perfekt 
• Det er det bedste 

 
 

• selvom opvisnings træningerne vr meget lang til tider, var opvisningerne det fedeste 

 
 

• Opvisningerne har for mig været rigtig gode og vigtige for mit efterskoleår, da jeg selv elsker at præstere mit ar-
bejde og fremvise hvad jeg kan, at man kan gøre det sammen med en masse andre der også interesserer sig for 
dette, bliver det kun federe. Opvisningstræningerne har været mange, og nogle af timerne har følt som lang tid, 
men når man ser på opvisningen som produkt, kan man se at arbejdet har givet pote og at træningerne har gjordt 
os bedre. 

• Det er noget af det allerbedste!! 
• Alt det hårde arbejde føltes nogen gange uendelig langt, men når man stod på gulvet var det det hele værd!!! 

 
 
 

• I er gode til at få samlet os alle til at få feedback. Man kan mærke på jer at det er vigtigt for jer at vi leverer noget 
godt, så andre også kan få lyst til at vælge skolen. 

 
 

• altså opvisningerne var sq fede sammen med flemming efterskole. og det nød jeg sq  træningerne var også okay, 
men vi kunne godt have sprunget lidt mere sådan aat vi måske kunne have fået flere vilde ting med og havde må-
ske fået en endnu større rekord inde for DB omgangen. :) 

 
 

• pisse fedt, men sommetider kedeligt 

 
• tak for alt 
• Jeg synes det har være rigtig fedt at træne fremadrettet til opvisnings sæsonen, men selvfølgelig har nogle af da-

gene været bedre end andre. 

 
• Nogle af opvisningstræningerne var lange og kedelige, men når jeg ser tilbage på det, var det det hele værd. 
• Forsæt med at være på så højt nivou også det humør i har på! det gør at man bliver glad når man træner 

 
• Jeg synes det har været super fedt, men også meget hård. At bruge mange weekender og timer på træning og ikke 

havde noget frihed pga. opvisning har været anstrengende, men det hører jo med. Men "øvelse gør mester" 

 
. 

• Det er fed 
• Det er forskelligt fra elev til elev, hvad man synes om træningen, da det også afhænger lidt af, hvor interesseret 

man som elev er i gymnastikken. Jeg synes det har været spændende og udfordrende, at skulle lære opvisningen, 
da jeg ikke er gymnastikdreng. 
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• Det var mega fedt at opvise, og det vil blive husket i hele mit liv! 
• Flere sjove /fjolle sekvenser i opvarmningen engang i mellem 
• I starten af året lavede vi musical, der hjalp med at ryste os meget sammen som årgang, men opvisningerne og træ-

ningerne har de også hjulpet os meget godt på vej, fordi man bliver tvunget til at presse sig selv rigtig meget, 
selvom man i starten var omringet af helt fremmede. Opvisningerne har været en stor del af året, men jeg ville ikke 
have kunnet været det foruden! 

 
 

• Nogle gange blev de allerbedste springere protieret meget højere end os andre 
• Synes det hele har været rigtig fedt, en opvisning mere havde slet ikke gjort noget 
• Trænerne har været gode til at gøre noget sjovt ud af det, eftersom det godt kan blive lidt langtrukken som danser 

at skulle sidde og vente på at der bliver stillet springomgange op 
• Det har været hårdt, men jeg synes, at trænerne har været gode til at holde liv i os. :) 

 
• Det har været lidt hårdt at skulle lave så meget træning, men det var vi nødt til. 
• Det var/er sjovt. 

 
• Det er super fedt, men der var måske for meget ventetid for nogen i fx. opstilling af springomgange 

 
• Selvom det til tider var træls med de meget lange opvisningstræningsdage, er det også dem, jeg husker tilbage på - 

og udbyttet var det hele værd! Det var en fest! 
• Det er meget læring i, at blive pisket til at arbejde hårdt for noget, når vi får credit for det i sidste ende. Jeg fortrød 

overhovedet ikke alle vores træninger, da vi først stod i Forum. 

 
• nej ikke rigtig 
• Det har været fedt, selvom man godt nok blev træt af opvisnings træning til sidst. Lærerne er mega fede, og nogle 

jeg helt sikkert kommer til at savne. 
• Jeg synes det har været en fantastisk oplevelse. Jeg savner helt at lave opvisninger, og at bruge en hel dag på opvis-

ningtræning. 

 
• Jeg har hørt fra nogle af springerne at de bedste springere er prioriteret meget højere end de andre. 

 


