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Resultat fra evaluering af skoleåret 2020/21 
 
I forbindelse med afslutningen af skoleåret 2020/21 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 (145 elever fordelt på 57 drenge og 88 piger har besvaret 
spørgsmålene). 
 

1) Nævn de tre bedste oplevelser du har haft fra dette skoleår: 
a. Turen til Vigsø/Thy bliver nævnt flest gange derefter kommer Århus. Det er 

fællesskabet ved turene der fokuseres mest på. 
b. Aktiviteter som Havnefest, opvisninger og svømmeoverraskelse  
c. Triatlon, tonseløb og fællesoplevelser. 

 
2) Hvor kan vi lave endnu bedre efterskole 

a. Flere tilbud om aktiviteter 
b. Færre regler  
c. Flere mobilaftener 

 
3) Hvordan har du oplevet den niveaudelte undervisning i de boglige fag (skoleåret 2019/20 i 

parentes)? 
a. Meget tilfredsstillende 108 svar 74,5% (110 svar 74,8%)  
b. Tilfredsstillende 36 svar 24,8% (37 svar 25,2%)  
c. Utilfredsstillende 1 svar 0,7% (0 svar 0,0%) 

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

(skoleåret 2019/20 er i parentes). 
a. I hvor høj grad har du flyttet/ udviklet dig bogligt? 

Gennemsnit 3,6 (3,6) 
b. I hvor høj grad har du flyttet/ udviklet dig socialt og menneskeligt? 

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

Gennemsnit 3,9 (4,0)  
 

5) Vil du anbefale Sundeved Efterskole til andre (skoleåret 2019/20 i parentes)? 
Ja   136 svar 93,8% (138 svar 93,9%) 
Måske  8 svar 5,5% (8 svar 5,4%) 
Nej   1 svar 0,7% (1 svar 0,7%) 

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

(skoleåret 2019/20 i parentes)? 
Gennemsnit 4,5 (4,5) 
100% har svaret 3, 4 eller 5 (98,7%) 
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Uddrag fra forældreevalueringen 94 forældre har besvaret i forhold til sidste år hvor 116 
svarede. 
 

1) I hvor høj grad føler du at dit barn har udviklet/ forbedret sig socialt og menneskeligt 
(skoleåret 2019/20 i parentes)? 
Gennemsnit 4,4 (4,4) 
 

2) I hvor høj grad føler du at dit barn har udviklet/ forbedret sig idrætsligt (skoleåret 2019/20 
i parentes)? 
Gennemsnit 4,1 (4,1)  
 

3) I hvor høj grad føler du at dit barn har udviklet/ forbedret sig bogligt (skoleåret 2019/20 i 
parentes)? 
Gennemsnit 3,9 (3,8) 
 

4) I hvor høj grad føler du, at du har fået den information fra skolen der var brug for 
(skoleåret 2019/20 i parentes)? 
Gennemsnit 4,6 (4,6) 
 

5) Hvad vil du særligt fremhæve som noget af det, der har været det bedste for dit barn på 
Sundeved Efterskole? 
- Mere bevidst om andre og en større modenhed 
- Lære om fællesskabet og sammenhold 
- Genoplev glæden ved at gå i skole 
- At de mange nye udfordringer er blevet godt løst 
- Sociale og menneskelige kompetencer 
- Lære sig selv bedre at kende 

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

Overordet er der stor ros til, hvordan hverdagen fungerer og hvordan arbejdet med 
eleverne er tilrettelagt. Der nævnes, at vi vil for meget på for kort tid. Ligeledes skal vi være 
opmærksom på hvordan kommunikationen opretholdes på et godt niveau. 
 

7) Kan du anbefale skolen til andre (skoleåret 2019/20 i parentes)? 
Ja  92 svar 97,9% (114 svar 98,3%) 
Måske 1 svar 1,1% (2 svar 1,7%) 
Nej   1 svar 1,1% (0 svar 0%) 

 


