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Baggrund 
Som en fast del af Gunslevholm Idrætsefterskoles evalueringspraksis, blev der i 
afslutningsdagene gennemført en overordnet skriftlig evaluering af hele skoleåret. Alle 
elever blev opfordret til at udfylde evalueringen.  
 
 

Respondenter 
Af 196 potentielle respondenter var der 161 der gennemførte evalueringen (82%), hvilket 
er lidt mindre end vores målsætning (95-100%). Forklaringen herpå er, at det blev 
gennemført på en aften, hvor en del elever blandt andet var optaget af forberedelse til 
gallafesten. Eleverne er efterfølgende blevet opfordret til at gennemføre evalueringen. 
 
Kønsfordelingen af respondenter er 46,6% drenge og 53,4% piger, hvilket betyder at der 
er en lille overvægt at piger (6 besvarelser) i undersøgelse i forholdt til kønsfordelingen 
på hele elevholdet. 
 
 

Metode 
Et spørgeskema blev distribueret elektronisk til eleverne, så de kunne udfylde 
evalueringen anonymt, på et tidspunkt hvor de havde tid og ro til eftertænksomhed og 
fordybelse. De kunne tilkendegive deres svar inden for en tre- til femtrins skala, eller 
inden for foruddefinerede grader af tilfredshed.  
 
Mange steder var det yderligere 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 elevevaluering: 
• Linjefaget  
• Boglige fag 
• Alternative aktiviteter og perioder (herunder valgfag) 
• Fællesskab på skolen 
• Samlet vurdering af skoleåret 
 
 



Linjefaget 
 

Har du på linjefaget udviklet dig til at blive en bedre udøver? 
 

 
 
Sammenligning med de sidste to år: 
Procentdelen af elever der vurderer, at de har udviklet sig ”rigtig meget” er 41,1%, mens 
46% har haft en ”OK” udvikling. Samlet set er det således godt 87% af eleverne, der 
placerer sig i de to gode kategorier, hvilket er en smule bedre end de seneste to år.  
 
Antallet af elever, der angiver, at de ikke har udviklet sig nævneværdigt ligger i denne 
evaluering på lige under 10%.  
 
 
Hvordan har din trivsel været på linjefaget? 
 

 
 
Sammenligning med de sidste to år: 
Af de 161 respondenter er der 2 elever, der har angivet deres trivsel på linjefaget som 
dårlig. 
 
Sammenlignet med sidste år er antallet, der angiver deres trivsel som ”Særdeles god” 
steget med cirka 4 %-point, til 64,6%. Yderligere 34,2% af eleverne vurderer deres egen 
trivsel som ”God” og kun 1,2% synes at deres trivsel er ”Dårlig”.  



Udpluk af kommentarer: 
• Jeg går på dans og jeg har haft det bedste år med de bedste træner, jeg har udviklet mig så meget 
• Jeg er blevet bedre taktisk og teknisk Men fysikken er blevet værre  
• Jeg har været på håndbold linjen og har spillet på 2-3 holdet og det har været fedt 
• Jeg har været virkelig tilfreds med den måde fodboldundervisningen har været på, alle har kunne udvikle sig og 

hygge sig. 
• Jeg har været på teamgym og det har været helt vildt fedt, man fik et helt vildt godt forhold til trænerene 
 

 

Boglige fag 
 

Har du forbedret dig i faget dansk? 
 

 
 
 
Har du forbedret dig i faget matematik? 
 

 
 
  



Har du forbedret dig i faget engelsk? 
 

 
 
 
Har du forbedret dig i faget tysk? 
 

 
 
 
Har du forbedret dig i faget fysik/kemi? 
 
 

 
 
 



Hvordan oplevede du studievejledningen? 
 

 
Udpluk af kommentarer om studievejledningen: 
• Det var rart at få et konkret svar på, hvad vejlederen synes jeg skulle. Det har jeg ikke oplevet før hen:) 
• Der var hjælp hvis man havde brug for det   
• Der var ikke specielt meget studievejledning  
• Har ikke rigtig brug det til noget  

 
 

Alternative aktiviteter og perioder (herunder valgfag) 
 

Har der i løbet af året været tilpas med fællesskabende aktiviteter? 
 

 
 
Sammenligning med de sidste to år: 
I lighed med tidligere skoleårs evalueringer, har et stort flertal af eleverne tilkendegivet, at 
de fællesskabende aktiviteter er vigtige. 
 
De foregåenden år har 10-20% af eleverne dog tilkendegivet, at de syntes at alternative 
perioderne og aktiviteter kunne undværes: I år er det kun 1,2% af eleverne (n=2), der 
svarer dette. 
 
Udpluk af kommentarer: 
• Det er det fedeste ved efterskole, og synes der var nogle lange perioder uden fællesskabsaktiviteter  



• Det har været virkelig gode aktiviteter som har styrket fællesskabet så kun flere af dem! :)  
• Jeg kunne godt have ønsket mig flere, fordi jeg tror at det virkelig er med til at skabe et større fælleskab  
• Mega fedt og godt sted at møde nye som man ikke altid snakker med  

 
 
Fællesskab på skolen 
 

Har du som helhed haft det godt med dine kammerater på skolen og har du følt dig 
tryg? 
 

 
 
Sammenligning med sidste år: 
Eleverne på årgangen svarer – som de seneste skoleår – at de som helhed har det godt 
med deres kammarater og føler sig trygge. Igen i år svarer mere end 60 % at fællesskabet 
er ”særdeles godt” og yderligere 33%, at det er ”godt”. 
 
7 elever (4,3%) svarer at der sommetider er problemer med kammeraterne. Igen i år er der 
ingen elever, der angiver, at fællesskabet er i dårligste kategori, hvor man føler sig utryg. 
 
Udpluk af kommentarer: 
• Gerne nogle flere fællesaktiviteter, hvor man bliver sammensat med nye mennesker!  
• På en måde føres det som om, at vi er blevet en stor familie  
• Jeg har elsket samværet på skolen. Fælleskabet her på Guns er helt særligt.  
• Har haft et virkelig godt samvær med min venner manglede dog lidt nogle steder at sidde/bruge når man ikke være 

på andres værelse og det er dårligt vejr udenfor. Det har nemlig skabt en del udforinger her til sidst i forhold til 
hvem man kunne ses med  

• Tonen blandt eleverne har været ekstrem hår og jokes er til tider gået for langt  
 
   



Hvordan oplevede du at skulle flytte værelse i løbet af året? 
 

 
 
Sammenligning med de sidste to år: 
Det er andet år, at vi har lavet værelsesflytninger for alle elever.  
 
I år svarer 6,2 % (10 elever) synes det er en dårlig ide der godt kan undværes. Det er 
marginalt bedre end sidste år. Sammenlignet med sidste år synes 60% af eleverne at det 
er ”super godt og udbytterigt”, at flytte værelser. Dette er en stigning på 10 
procentpoint. Omkring 33% synes at der har været noget godt i at flytte værelse. 
 
Evalueringerne for hhv. årg. 35 og 36 viser at de tre værelsesbyt bidrager positivt til 
efterskoleoplevelsen. 
 
Udpluk af kommentarer: 
• Vil meget hellere havde boet på mit første værelse hele året - men tror det er meget forskelligt i forhold til hvem du 

bor med, men det er meget svært at glemme og sige farvel til sidst første værelse og gang, så for mit vedkommende 
var det nok det mest irriterende ved året  

• Man kommer tættere på nogen flere  
• Jeg havde et godt værelse og havde i starten ikke lyst til at flytte, men det har også gjort at jeg snakkede med nogle 

jeg ikke snakkede med før  
• Et værelsesbyt havde været perfekt være nok  
• Det har kun været positivt fra min side, og jeg har været meget glad for begge mine værelser  
• Det har været virkelig rart, for hvis man endte på et værelse der ikke var så godt, så skulle man ”kun” vente 3 mdr. 

til næste byt!   
 
 
  



Har du i skoleåret følt dig chikaneret (mobbet) af en eller flere elever? 
 

 
 
Sammenligning med sidste to år: 
Sammenlignet med sidste års evalueringer, så er andelen af elever der aldrig har følt sig 
mobbet/chikaneret af andre, stabil på omkring 85%. 
2 elever (1,2%) har i år vurderet, at de har følt sig chikaneret/mobbet i en sådan grad, at 
det har virket ubehageligt.  
 
Udpluk af kommentarer: 
• Aldrig mobbet men har følt mig udenfor i nogle sammenhæng   
• Jeg syntes ik der været mobning, bare kærlig drillerier.  
• Vi er mange på en efterskole, og derfor kan rygter og andre ting gå lidt for vidt.   
 
 
Har du følt, at lærerne har haft tid hvis du har haft et problem? 
 

 
 
Sammenligning med sidste to år: 
Samme overordnede billede som tidligere år, med en tendens til et lidt bedre resultat. 
Andelen af elever der vurderer, at lærerne altid har tid til at snakke om problemer er 7 
procentpoint bedre end sidste år og dem der markerer i ”næsten aldrig” er 1,2% (2 
elever).  
 



Samlet vurdering af skoleåret 
 

Hvordan har maden været på Gunslevholm? 
 

 
 
 
Sammenligning med de sidste to år: 
20,5% af eleverne vurderer maden som ”rigtig god”, mens yderligere 67% er ”tilfredse”. 
Der er 12,4% af eleverne der angiver at maden er ”dårlig”. 
 
Samme billede af evalueringen er som de senere år, med en tendens til, at der er lidt flere, 
der synes at maden er ”rigtig god”. 
 
 
Udpluk af kommentarer: 
• Jeg synes godt at maden kunne være lidt mere varieret, og at der er lidt for mange risretter. Men derudover er 

maden fin  
• Jeg synes maden er meget forskellig. Det kan være super lækker og vi har haft stort udvalg, men andre gange kan 

den være super kedelig og ikke så lækker. Måske lidt for ensartet   
• Man kunne godt gøre maden mere “sund” i forhold til at det er en idrætsefterskole.   
• Synes der var en god variation og også nye slags mad jeg ikke havde prøvet og kvaliteten var god.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hvor tilfreds er du samlet set med dit ophold på Gunslevholm? 

 
 
Sammenligning med de sidste to år: 
Sammenlignet med sidste år, er samme flotte tilbagemelding på skoleåret. 86,3% (89% 
sidste år) af eleverne giver skoleåret den bedste vurdering. De resterende 13,7% vurderer 
at de har været tilfredse med opholdet. Ingen af de 161 elever, der har svaret har selv 
vurderet, at de skulle have valgt noget andet. 
 
Som sidste år er den samlede elevvurdering af opholdet ekstraordinært god.  
 
 
Udpluk af kommentarer: 
• Synes det har været et fantastisk år, med at møde nye mennesker, gode aktiviteter har der været. Værelseskift har 

også været okay  
• Det har været skønt, er blevet langt mere moden og masse gode oplevelser 
• Der er så mange oplevelser som har været helt fantastiske faktisk hele året men især musikteater og 

fællesgym har været nogen af højdepunkterne ud af en million 
• Alle de specielle aktiviteter m, sætter jeg virkelig pris på, det vil jeg huske, turbolørdag, kulturaften etc.  
• Jeg har udviklet mig socialt og bogligt, jeg har fået rykket grænser som jeg ikke ville derhjemme 

 


