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Resultat fra evaluering af skoleåret 2015/16 
 
I forbindelse med afslutningen af skoleåret 2015/16 er der som tidligere år lavet en evaluering, 
som eleverne har udfyldt. Det er sket via et spørgeskema, hvor de har vurderet og evalueret hele 
skoleåret. Forældrene er ligeledes blevet bedt om at evaluere skoleåret fra deres synspunkt. 
Bestyrelsen har gennemgået svarene og her følger et uddrag fra evalueringerne. 
 

Uddrag fra elevevalueringen (126 elever fordelt på 54 drenge og 72 piger har besvaret 
spørgsmålene). 
 

1) Nævn de tre bedste oplevelser du har haft fra dette skoleår: 
a. Det der bliver mest fremhævet er vores ture til udlandet. Her bliver skituren nævnt 

flest gange efterfulgt at Hamborg og Berlin. 
b. Det sociale liv, nye venskaber og anderledes oplevelser. 
c. Det aktive liv hvor gymnastikopvisningerne fremhæves. 

 
2) Hvor kan vi lave endnu bedre efterskole 

a. Lave forskellige tiltag om aftenen 
b. Gøre mere ud af maden 
c. Overvej antallet af regler 

 
3) Hvordan har du oplevet den niveaudelte undervisning i de boglige fag (skoleåret 2014/15 i 

parentes)? 
a. Meget tilfredsstillende 83 svar 65,9% (81 svar 68,6%) 
b. Tilfredsstillende 38 svar 30,2% (34 svar 28,8%) 
c. Utilfredsstillende 5 svar 4% (4 svar 2,5%) 

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

(skoleåret 2014/15 er i parentes). 
a. I hvor høj grad har du flyttet/ udviklet dig bogligt? 

Gennemsnit 3,4 (3,5) 
b. I hvor høj grad har du flyttet/ udviklet dig socialt og menneskeligt? 

Gennemsnit 3,9 (4,2) 
c. I hvor høj grad har du flyttet/ udviklet dig idrætsligt? 

Gennemsnit 3,6 (4,0) 
 

5) Vil du anbefale Sundeved Efterskole til andre (skoleåret 2014/15 i parentes)? 
Ja   93 svar 73,8 % (109 svar 92,4%) 
Måske  22 svar 17,5% (7 svar 5,9%) 
Nej   11 svar 8,7% (2 svar 1,7%) 
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6) Hvor tilfreds har du generelt været med dit efterskoleophold på Sundeved Efterskole 
(skoleåret 2014/15 i parentes)? 
Gennemsnit 4,0 (4,6) 
88,9% har svaret 3,4 eller 5 (97,5%) 

 

Uddrag fra forældreevalueringen 83 forældre har besvaret i forhold til sidste år hvor 104 
svarede. 
 

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

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

3) I hvor høj grad føler du at dit barn har udviklet/ forbedret sig bogligt? 
3,9 (4,0) 
 

4) I hvor høj grad føler du, at du har fået den information fra skolen der var brug for? 
3,8 (4,2) 
 

5) Hvad vil du særligt fremhæve som noget af det, der har været det bedste for dit barn på 
Sundeved Efterskole? 
- Sammenhold 
- Selvstændighed 
- Konsekvens 
- Engagement  
- Fællesskab  
- Sociale kompetencer 

 
6) Hvilke gode råd har du i øvrigt til skolens ledelse og medarbejdere? 

Generelt er der god tilfredshed. Ord som fortsæt det gode arbejde – fortsæt den lagte linje 
– husk at orientere forældre via nyhedsbreve 
 

7) Kan du anbefale skolen til andre (skoleåret 2014/15 i parentes)? 
Ja  76 svar 91,6% (104 svar 100%) 
Måske 6 svar 7,2% (0 svar 0%) 
Nej   1 svar 1,2% (0 svar 0%) 
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