
Resultater fra årets evalueringen af skoleåret 2013/14 
 
Ved afslutningen af skoleåret 2013/14 har vi som sædvanligt bedt eleverne om at besvare et 
spørgeskema vedr. deres vurdering af skoleåret. Som noget nyt har vi også denne gang bedt 
forældrene om at evaluere skoleåret. Her følger nogle uddrag fra evalueringerne: 
 

Uddrag fra elevevalueringen (113 elever har besvaret spørgsmålene): 
 

1) Hvordan har du oplevet den niveaudelte undervisning i de boglige fag? 
a. Meget tilfredsstillende: 84 (74,3 %) 
b. Tilfredsstillende: 27 (23,9 %) 
c. Utilfredsstillende: 2 (1,8 %) 

 
2) Nævn de 3 bedste oplevelser du har haft i dette skoleår: 

Disse svar går igen flest gange: 
Norges-turen, intro-turen, kultur-turen, opvisningerne, musical, venskab/fællesskab 

 
3) Nævn noget som skolen efter din mening, skulle ændre for at gøre et skoleår endnu 

bedre: 
De svar der går mest igen er: 
Bedre internet, ikke så stramt program i weekenderne, fryseboks i alle huse 

 
I de følgende tre spørgsmål har eleverne svaret på en skala fra 1-5, hvor 5 er det bedste: 
 

4) I hvor høj grad har du flyttet/udviklet dig socialt og menneskeligt? 
Gennemsnit: 4,2 
 

5) I hvor høj grad har du flyttet/udviklet dig idrætsligt? 
Gennemsnit: 4,1 
 

6) I hvor høj grad har du flyttet/udviklet dig bogligt? 
Gennemsnit: 3,8 

 
7) Ville du anbefale Sundeved Efterskole til andre? 

Ja: 93 (82,3 %) 
Måske: 19 (16,8 %) 
Nej: 1 (0,9 %) 

 
8) Hvor tilfreds har du generelt været med dit efterskoleophold på Sundeved Efterskole 

(på en skala fra 1-5 hvor 5 er bedst)? 
Gennemsnit: 4,3 
95 % har svaret 3, 4 eller 5 

 
 



Et enkelt citat fra en elev: 
”Mine forældre valgte at jeg skulle på efterskole, selvom jeg ikke ville. Men nu i dag er jeg glad 
for de tvang mig til det.” 
 

Uddrag fra forældreevalueringen (60 forældre har besvaret spørgeskemaet): 
 
I de følgende spørgsmål kunne der svares på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst: 
 

1) I hvor høj grad føler du at dit barn har udviklet/forbedret sig socialt og menneskeligt? 
Gennemsnit: 4,3 
 

2) I hvor høj grad føler du, at dit barn har udviklet/forbedret sig idrætsligt? 
Gennemsnit: 4,5 
 

3) I hvor høj grad føler du, at dit barn har udviklet/forbedret sig bogligt? 
Gennemsnit: 3,9 
 

4) I hvor høj grad føler du at du har fået den information fra skolen som du havde brug 
for 
Gennemsnit: 4,0 

 
5) Hvad vil du særligt fremhæve som noget af det, der har været det bedste for dit barn på 

Sundeved Efterskole? 
De ord, der går mest igen er:  
Sammenholdet, fællesskabet, den personlige udvikling, udviklet selvstændighed, 
engagerede medarbejdere, krav og konsekvens 
 

6) Hvilke gode råd har du i øvrigt til skolens ledelse og medarbejdere? 
Rigtig mange svarer i retning af: Fortsæt med det gode arbejde 
Ros til skolens ledelse 
 

7) Kan du anbefale skolen til andre? 
58 svarer: Ja 
2 svarer: Måske 
0 svarer: Nej 

 
 
Udarbejdet og godkendt af bestyrelsen for Sundeved Efterskole, 29-09-2014 


