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Resultat fra evaluering af skoleåret 2021/22 
 
I forbindelse med afslutningen af skoleåret 2021/22 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 (128 elever fordelt på 57 drenge og 71 piger har besvaret 
spørgsmålene). 
 

1) Nævn de tre bedste oplevelser du har haft fra dette skoleår: 
a. Skituren til Sverige er årets højdespringer. Det er fællesskabet ved turene der 

fokuseres mest på. 
b. Opvisningerne giver gode oplevelser 
c. Triatlon, musical og fællesoplevelser. 

 
2) Hvor kan vi lave endnu bedre efterskole 

a. Flere tilbud om aktiviteter og mere fri tid 
b. Ikke så mange linjeweekender  
c. Flere mobilaftener 

 
3) Hvordan har du oplevet den niveaudelte undervisning i de boglige fag (skoleåret 2020/21 i 

parentes)? 
a. Meget tilfredsstillende 83 svar 64,8% (108 svar 74,5%)  
b. Tilfredsstillende 40 svar 31,3% (36 svar 24,8%)  
c. Utilfredsstillende 5 svar 3,9% (1 svar 0,7%) 

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

(skoleåret 2020/21 er i parentes). 
a. I hvor høj grad har du flyttet/ udviklet dig bogligt? 

Gennemsnit 3,4 (3,6) 
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 (3,9)  
 

5) Vil du anbefale Sundeved Efterskole til andre (skoleåret 2020/21 i parentes)? 
Ja   82 svar 64,1% (136 svar 93,8%) 
Måske  34 svar 26,56% (8 svar 5,5%) 
Nej   12 svar 9,4% (1 svar 0,7%) 

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

(skoleåret 2020/21 i parentes)? 
Gennemsnit 3,8 (4,5) 
87,5% har svaret 3, 4 eller 5 (100%) 
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Uddrag fra forældreevalueringen 83 forældre har besvaret i forhold til sidste år hvor 94 
svarede. 
 

1) I hvor høj grad føler du at dit barn har udviklet/ forbedret sig socialt og menneskeligt 
(skoleåret 2021/22 i parentes)? 
Gennemsnit 4,1 (4,4) 
 

2) I hvor høj grad føler du at dit barn har udviklet/ forbedret sig idrætsligt (skoleåret 2021/22 
i parentes)? 
Gennemsnit 4,1 (4,1)  
 

3) I hvor høj grad føler du at dit barn har udviklet/ forbedret sig bogligt (skoleåret 2021/22 i 
parentes)? 
Gennemsnit 3,7 (3,9) 
 

4) I hvor høj grad føler du, at du har fået den information fra skolen der var brug for 
(skoleåret 2021/22 i parentes)? 
Gennemsnit 4,1 (4,6) 
 

5) Hvad vil du særligt fremhæve som noget af det, der har været det bedste for dit barn på 
Sundeved Efterskole? 
- De unge er blevet mere selvstændige 
- En personlig udvikling 
- Flytte grænser og opleve en ny side af fællesskab 

 
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 2020/21¨ i parentes)? 
Ja  71 svar 86,5% (92 svar 97,9%) 
Måske 10 svar 12,0% (1 svar 1,1%) 
Nej   2 svar 2,4% (1 svar 1,1%) 

 


