
 

Forældreevaluering  

Årgang 38   �   2021/2022  

 
  

Baggrund  

I afslutningsugen blev skoleåret traditionen tro evalueret blandt forældrene.   

 

Respondenter  

Af 192 potentielle forældrepar var der 122, der besvarede spørgeskemaundersøgelsen 

(63% besvarede spørgeskemaet).  

I enkelte af spørgsmålene kan svaret have udløst et eller flere uddybende spørgsmål. 

Derfor kan der være spørgsmål, hvor alle 122 forældre ikke har indgivet et svar.  

Reliabiliteten havde været højere ved et højere antal svar.  

  

Metode  

Et spørgeskema blev udsendt til forældrene, hvor de kunne tilkendegive deres svar inden 

for en femtrins skala, eller inden for foruddefinerede grader af tilfredshed. Spørgsmålene 

var i høj grad samstemmende med de spørgsmål, der blev stillet til eleverne, for at kunne 

få et bedre samlet evalueringsgrundlag.   

Mange steder var det muligt at kvalificere sit svar med en kommentar.   

 

Resultater  

Undersøgelsen blev bygget op omkring overordnede fokusområder og resultaterne 

gengives i henhold hertil. Følgende områder blev prioriteret i årets forældreevaluering:  

• Information og kommunikation  

• Uddannelsesvejledning  
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• Fagligt udbytte i boglige fag, linjefag og valgfag  

• Personlig udvikling   

 

Informations- og kommunikation mellem Gunslevholm og hjem  

 
Hvordan har du oplevet svartiden til kontoret?  
 

 

 

Hvor let var det at få kontakt med basislæreren?  
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Hvordan har den generelle information, i løbet af skoleåret, været til jer forældre? 
(forældrebreve, indbydelser o. lign.)  

  

  

Databehandling og bemærkninger:  

At have en hurtig og let kommunikationsvej til skolen via sekretærerne eller basislærer, 

anser vi som afgørende for forældrenes tryghed.   

80% (98) af forældrene svarer, at de gennem skoleåret har været i kontakt med skolens 

kontor. Her er man efterfølgende blevet bedt om at vurdere kontakten i forhold til svartid 

samt mulighed for at skrive en uddybende kommentar.  

Ovenstående diagrammer viser, at forældrene oplever, at det generelt er let at komme i 

kontakt med kontoret og med god vurdering på svartider. Således angiver 95 (96,9%) af 

respondenterne en pointbedømmelse på 4-5 og ingen angiver (pointbedømmelse 1-2), at 

svartiden er problematisk.  

Kontakten til basislærer vurderes også overvejende god. Her svarer 94 (77,1% i point-

bedømmelse 4-5), at det er let at få kontakt til basislærer. 8 svar (6,5% i pointbedømmelse 

1-2) ser det derimod som svært at få kontakt til basislærer.  

Igen i år er der stor tilfredshed med skolens generelle informationsniveau. I år svarer 120 af 

122 enten tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende om informationsniveauet. På den 

baggrund vurderer vi, at der er meget stor tilfredshed blandt forældre, hvor vi lykkes med 

et passende informationsniveau, samt hurtige svar med høj kvalitet.   

Overordnet set er det samme positive resultat i forhold til området ”information og 

kommunikation” som i de seneste års evalueringer. 
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Vejledning og udbytte af undervisningen  

Hvordan oplevede I uddannelsesvejledningen?  

  

Udpluk af kommentarer:  

• Jeg har ikke rigtig oplevet uddannelsesvejledningen. Den er foregået direkte med 
mit barn. 

• Vores barn blev mere afklaret i forhold til det som blev uddannelsesvalg 

• Trygt at der var mulighed for en god vejledning. Mit barn var vist rimelig afklaret. 

• Svært at sige, for vi har ikke haft nogen kontakt til vejlederen 

• Har ikke brugt den så meget, da vores søn vidste hvad han ville 
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Fagligt udbytte  

Hvordan vurderer I jeres barns faglige udbytte i de boglige fag?  

 

 

  

Udpluk af kommentarer:  

• Jeg tror hun har gjort hvad hun skulle og ikke så meget mere. Der har været mange 
andre ting, der fyldte for hende end det faglige og hun var godt fagligt dækket ind 
da hun startede på skolen 

• Vi ved ikke så meget om hans faglige udbytte af efterskolen  
• Vores datter kom ikke for at bygge på det faglige niveau, men primært sin 

personlige udvikling. Hun har helt klart lært noget og holdt sit niveau, men det har 
ikke været det primære formål med opholdet. 

• Han har fået stort udbytte i forhold til egen indsats. Han valgte selv at prioritere det 
sociale til sidst hvilket vi accepterede. Har særligt forbedret sig mundtligt, eller i 
forhold til at have en mening og sige den, melde sig på banen etc. 

• Virker tilfredsstillende. Han ligger på samme niveau som folkeskolen, så svært at 
vurdere om han har fået mere ud af det fagligt. 

• For vores barn har det faglige ikke været i fokus i dette år. 
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Hvordan vurderer I jeres barns udbytte på linjefaget?  

  

  

Udpluk af kommentarer:  

• Han har virket glad for fodbold, men hans niveau har ikke ændret sig. 

• Har fået troen på egne evner igen. Lært at tage mere ansvar. Udviklet flere ting i sit 
spil. 

• Han var skadet i starten af skoleåret og kom aldrig rigtigt op på niveau fra før. 

• Min opfattelse er at der har manglet noget målmandstræning. Hørte meget 
begejstret om det imens det var der 

• Ville gerne være mere positiv, men han har været skadet det meste af tiden. 

• Har været vildt glad for forløbet og udviklingen. Overgået forventninger. 
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Levede valgfag op til jeres forventninger som forældre?  
 

Udpluk af kommentarer:  

• Der kunne godt ha' været flere sportslige valgfag - eller også ved jeg ikke bedre. 
• Mit barn har været glad nok, og jeg havde ingen forventninger 
• Jeg ved ikke nok om indholdet eller udbyttet. 
• Vores pige valgte selv hendes valgfag og tænker, at hun har fået fint udbytte ud af det. 
• Vi havde nok håbet på mere musik 
• Han har lært mange nye spring 

 

Personligt udbytte  

Hvordan vurderer I jeres barns udbytte med hensyn til personligt udbytte (selvstændighed), 

evne til samarbejde, tolerance og evnen til at omgås andre?  
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Udpluk af kommentarer:  

• Hun har haft et fantastisk år på Gunslevholm. Hun har fået mere selvværd og hviler 
meget mere i sig selv. Hun er blevet meget mere åben for kontakt til forskellige 
mennesker og jeg vil tro at hun også er blevet mere rummelig 

• Det har været et super godt år på Guns.! Både fagligt og personlig udvikling. Vi er 
super glade for at have valgt Guns og er ikke i tvivl om kvaliteten. Vores yngste vil 
også på Guns når den tid kommer... 

• Jamen - et fantastisk ophold med gode seriøse voksne, fine rammer og regelsæt, 
god undervisning og underholdende sociale arrangementer. 

•  Mere afklaret, selvstændig og robust. 

• Han har tidligere været meget tilbageholdende, Hart svært ved at “have dn 
mening” etc. Indtryk af at han i høj grad har taget initiativ socialt, fået stærke og 
gode venskaber og samtidig ikke overskredet egne grænser men holdt fast i den 
han er 

• Vores søn er modnet meget og virker mere tolerant og opmærksom på andre 
omkring sig. Denne del har været fuldstændig fantastisk. 

• Det var en vigtig del og et af de mål min datter havde i forhold til at komme på 
Guns. At lære sig selv at kende, finde mod og egne værdier, og ikke mindst at blive 
en del at et fællesskab hvor det er okay at være sig selv. Og det har der været en 
masse af. Tænker det først rigtig bundfælder sig over tid, men kimen er lagt til tro 
på egen formåen, og det er fedt at opleve. 


