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Elevevaluering 
Årgang 37   �   2020/2021 

 

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 189 potentielle respondenter var der 164 der gennemførte evalueringen (87%), hvilket 

er mindre end vores målsætninghåb (95-100%). Ved Fællestimen, hvor evalueringen blev 

gennemført var alle elever ikke til stede. Eleverne er efterfølgende blevet opfordret til at 

gennemføre evalueringen. 

Kønsfordelingen af respondenter er 52,4% drenge og 47,6% piger, hvilket betyder at der 

er en lille overvægt at drenge (8 besvarelser) i undersøgelse i forholdt til kønsfordelingen 

på hele elevholdet. Det svarer til en besvarelsesprocent på 86,7% for begge køn. 

 

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.  
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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 44,5 %, mens 

48,8% har haft en ”OK” udvikling. Samlet set er det således godt 93,3% af eleverne, der 

placerer sig i de to gode kategorier, hvilket er marginalt bedre end de seneste to år.  
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Antallet af elever, der angiver, at de ikke har udviklet sig nævneværdigt ligger i denne 

evaluering på 6,7%, hvilket er bedre end de seneste par år, hvor dette har været omkring 

10%. 

 

Hvordan har din trivsel været på linjefaget? 

 

 

 

Sammenligning med de sidste to år: 

Af de 164 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” 

faldet med cirka 6 %-point til 58.8 %.  

40,2 % af eleverne vurdere deres egen trivsel som ”God” og kun 1,2 % synes, at deres 

trivsel er ”Dårlig”.  

 

Udpluk af kommentarer: 

• Har fået et godt sammenhold på linjen dog kunne træningerne godt blive mere 

optimale. 

• Jeg kunne godt have tænkte mig mere personlig feedback, efter kampe og 

træning. 

• Jeg synes det har været nogle mega gode træner som er meget forstående, 

omsorgsfuld og lærerige. 
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• Det er ret svingende, der har bådet været gode og dårlige træninger og det 

sammen med trænerne. 

• Fantastiske træninger, hvor man lærte en hel del. Fællestræning om fredagen synes 

jeg også har været en succes da man lærte noget nyt af dem der var bedre end en 

selv. 

• Har fået en masse mere selvtillid derudover er trænerens rigtig gode til at man føler 

sig velkommen og man har et super godt forhold til dem. 

 

 

Boglige fag 

Har du forbedret dig i faget dansk? 

 

 

Har du forbedret dig i faget matematik? 
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Har du forbedret dig i faget engelsk? 

 

Har du forbedret dig i faget tysk? 

 

 

Har du forbedret dig i faget fysik/kemi? 

 

 



	 6 

Hvordan oplevede du studievejledningen? 

 

Udpluk af kommentarer om studievejledningen: 

• Det har hjulpet mig i, hvad jeg skal vælge næste år. 

• Synes det var fint da jeg allerede var rimelig sikker på hvad jeg ville. 

• Jeg følte ikke at det var så brugbart. 

• Så vidt jeg husker har jeg kun haft en samtale med min studievejleder. Hvilket 

ikke gjorde mig klogere på nogen måde. 

 

 

Alternative aktiviteter og perioder (herunder valgfag) 

 

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

Tidligere år har omkring 10 % af eleverne tilkendegivet, at de syntes at alternative 

perioderne og aktiviteter kunne undværes. Årgang 37 var dog en undtagelse, hvor kun 1,2 

% af eleverne (n=2), der svarede dette. 

 

Udpluk af kommentarer: 

• Nogle alternative perioder kan sagtens undværes. 

• Har været fedt at vi ik altid har lavet det samme, ville bare ønske vores “rejser” var 

blevet til noget. 

• Det har været fedt at få lov til at lave noget andet end bare at sidde på 

skolebænken. Derudover giver det en mulighed for at komme ud af sin 

komfortzone. 

• Jeg synes at alternative perioder er rigtige vigtige. Det er rart at få et afbræk for 

hverdagen hernede, og også at være sammen med de andre elever om noget 

andet, en det vi plejer. Udover det er det bare rigtig sjovt :) 

• Det har været med til og udfordre ens sociale kompetencer hvilket er godt på 

efterskole. 
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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 34,8 %, at det er godt. 

 

6 elever (3,7 %) 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: 

• Jeg er selv ikke den bedste til at møde nye mennesker men synes at de venner jeg 

har fået mig her, har været virkelig gode og vi har haft det sjovt sammen tit. 

• Jeg kunne mærke at jeg havde det lidt svært i starten, men at der hurtigt også blev 

taget hånd om mig og kom ind i et fælleskab. 

• Folk er gode til at tage hånd om hinanden, og min omgangskreds var virkelig skøn 

til at få alle med i fællesskabet. Dog kunne hele skolens fællesskab godt have brugt 

en fælles rejse, så vi blev blandet mere. 

• Jeg har haft det rigtig godt socialt og sammen med mine venner. 
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Hvordan oplevede du at skulle flytte værelse i løbet af året? 

 

 

Sammenligning med de sidste to år: 

Det er tredje år, at vi har lavet værelsesflytninger for alle elever.  

I år svarer 1,2 % (2 elever), at de synes det er en dårlig ide, der godt kan undværes. Det er 

bedre end sidste år. Sammenlignet med sidste år synes 79,9 % af eleverne at det er ”super 

godt og udbytterigt”, at flytte værelser. Dette er en stigning på 20 procentpoint.  

Evalueringerne fra de forrige 3 årgange viser, at de to værelsesbyt bidrager positivt til 

efterskoleoplevelsen. 

Udpluk af kommentarer: 

• Perfekt måde at lære flere at kende på. 

• Jeg kan godt lide vi byttede værelser, men synes også det var rigtig svært i starten 

at skulle flytte. 

• Det er super nice at bo forskellige steder på skolen og have forskellige roomies så 

man lærer flere folk bedre at kende. 

• Jeg synes måske man burde ønske hvem man gerne ville bo sammen med, så man 

kom sammen med nogle man kendte og var trygge ved, og som man kan snakke 

med. 

• Har været rigtig glad for to af værelserne, men det sidste værelse var ikke mit 

yndlings så der kunne jeg godt være blevet på mit gamle, men udover det synes 

jeg det er en god ide at skifte værelser. 
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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%. 

Ingen elever har i år vurderet, at de har følt sig chikaneret/mobbet i en sådan grad, at det 

har virket ubehageligt. 

 

Udpluk af kommentarer: 

• Selvfølgelig driller man hinanden men aldrig mobning. 

• For dem har det nok været i sjov, men det kan hurtigt blive for meget. 

• Synes ikke jeg har oplevet det. 

• Har aldrig følt mig mobbet. 
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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. Andelen af elever der vurderer, at lærerne 

altid har tid til at snakke om problemer er 5 procentpoint dårligere end sidste år og dem 

der markerer i ”næsten aldrig” er 2,4 % (4 elever).  

 

 
Samlet vurdering af skoleåret 

 

Hvordan har maden været på Gunslevholm? 
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Sammenligning med de sidste to år: 

4,3 % af eleverne vurderer maden som ”Rigtig god”, mens yderligere 62,2 % er 

”Tilfredse”. Der er 33,5 % af eleverne der angiver at maden er ”Dårlig”. 

Dette er en markant stigning af elever, der er synes maden er ”Dårlig” i forhold til 12,4 % 

sidste år.  

 

Udpluk af kommentarer: 

• Nogle dage har den været god, andre dage mindre god og flere dage virkelig 

dårlig. Men generelt synes jeg køkkenet gør det godt 

• Smager tørt meget tit. Sovs i mange dage i træk. Alt for meget salat og for lidt af 

kød og de lidt sjovere ting at spise. 

• Det er de samme retter der kommer, måske nogle nye retter engang imellem 

• Synes at den er udemærket, i hverfald i forhold til hvor mange mennesker de skal 

lave mad til 

• Jeg synes det har været okay, men dog meget det samme 

 

Hvor tilfreds er du samlet set med dit ophold på Gunslevholm? 
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Sammenligning med de sidste to år: 

Sammenlignet med sidste år er der ikke helt den samme flotte tilbagemelding på 

skoleåret.  

72,6 % af eleverne giver skoleåret den bedste vurdering. Dette er et fald på 13,7 %-point.   

23,8 % vurderer, at de har været tilfredse med opholdet.  

 

6 elever har svaret, at de måske skulle have valgt noget andet. Dette er flere end de 

foregående år (sidste år var der ikke nogen der havde den oplevelse).  

 

Udpluk af kommentarer: 

• De gode oplevelser kan ikke kort beskrive det hele var fantastisk. 

• Ærgerligt vi ikke har haft en rigtig linjefagstur eller skitur eller lign. 

• Jeg synes at vores forskellige kulturaftener og bryllup var rigtig hyggeligt. 

Basisturene i starten af året var også rigtig sjove. 

• Den fede træning med sit linjefag, samt alle de venskaber man har fået ud af året. 

På trods af omstændighederne har vi haft et godt år alligevel. 

• Jeg synes bare det har været et fedt år, med en masse gode oplevelser og nye 

venskaber. Jeg har også elsket de turbolørdage vi har haft, især bryllup og 

Gunzfaktor. 

 


