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Ud af 105 mulige respondenter – elever, har 70 afgivet deres svar. Det opfattes
som seriøse besvarelse alle sammen. Undersøgelsen var anonym, og der var ved
enkelte af spørgsmålene mulighed for kommentarer.

Generelt er eleverne glade for skolen, niveauet for undervisning i boglig
undervisning, men vi har en svag negativt respons i vores møde med eleverne –
mest i køkkenet. Mindre på lærerværelset, men pedellerne scorer positive
topkarakterer.
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1

Udbyttet af den boglige undervisning finder du er: 2/3 stor – 1/3
lille.

2

Indfrier Viby dine forventningerne til undervisning i Mat: Her er alle
enige om at forventningerne indfries – for 6 er det ikke tilfældet.

3

Indfrier Viby dine forventningerne til undervisning i Dansk: 50 ja 19 nej.

4

Hvad får dig til at blive motiveret for boglig undervisning: Her
svarede alle lige meget, til hver mulighed - både manglende
færdigheder, faget og læreren var motiverende.

5

Hvordan vægter du den musisk kreative del af skolen i forhold til
den boglige undervisning: Det er den musisk/kreative del af skolen
som vægtes højest - 55 mod 12.

6

I hvor høj grad har Viby Efterskoles høje boglige profil været
afgørende for dit valg af efterskole: De fleste har svaret ”intet” eller
”lille” – 9 havde det som afgørende for valg.

7

Forholdet til mine lærere er: 48 godt og 22 mindre godt.

8

Lærerne har tillid til mig: Eleverne svarer at 49 føler at lærerne har
tillid til dem og 11 at lærerne ikke har tillid.
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9

Hvordan bliver jeg mødt af en voksen i køkkenet: Her er en negativ
frekvens

10

Af Pedel bliver jeg behandlet : Godt hele vejen rundt – og Thomas
omtales som fantastisk, sjov, elsket og bedre end nogen lærer.

11

På Lærerværelset bliver jeg behandlet: Godt og middel.

12

Udbyttet af undervisningen i Advanced English er: Forventningerne
er blandede.

13

Hvis det skemamæssigt havde været muligt for dig at vælge ”Fit for
life” eller ”Bold” ville du så have valgt det ( Kun for de der ikke har
Faget) : 19 ville have valgt det.

Generelt befinder eleverne sig godt i faglokalerne – udluftningen er ok – men i
foredragslokalet er luften tung – Der er plads nok og stilletimerne bruges fint til
forberedelse.
Jens Munck Eriksen og Jesper Madsen
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