
Selvevaluering 2020 - 2021

Meget enig Enig Delvis enig Ikke enig

Oplever du generelt at skolens medarbejdere 
medarbejdere "tror på at du kan"? 35% 53% 10% 2%

Oplever du generelt at skolens medarbejdere giver dig 
realistiske udfordringer? 20% 60% 19% 0%

Vil du samlet set sige at du er blevet tilpas udfordret? 18% 69% 10% 4%

Har du fået et mere positivt syn på at gå i skole, mens 
du har været elev på Kildevæld? 43% 41% 13% 2%

Oplever du at få mere ros end kritik i skolen? 25% 61% 12% 1%

Har du fagligt udviklet dig positivt, i løber af dit 
efterskoleophold? 36% 43% 16% 5%

Har du fået mere tro på dig selv, mens du har gået på 
kildevæld? 39% 40% 18% 4%

Er du her på Kildevæld blevet mere kvalificeret til, på 
et tidspunkt at skulle klare dig selv? 34% 48% 11% 7%

Er du blevet mere tolerant over for andre, i løbet af dit 
år på Kildevæld? 37% 54% 7% 1%

Vil du anbefale Kildevæld til andre? 55% 33% 8% 4%

Antal besvarelser 83

Antal elever 95

Besvarelsesprocent 87%
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Undervisningsmiljøvurdering 20-21

Meget enig Enig Delvis enig Ikke enig

1. Oplever du at undervisningslokalerne fungerer som de skal (borde, 
stole, tavler, fremvisere mm)?

36% 51% 11% 2%

2. Er der generelt pænt og ryddeligt på skolen? 26% 54% 20% 0%

3. Er toiletterne på undervisningsgangen normalt rengjorte og i orden? 10% 45% 40% 5%

4. Er det generelle indeklima (kulde, varme, fugt, træk osv.) i orden? 22% 39% 31% 8%

5. Har du mulighed for at få frisk luft og motion hver dag? 61% 34% 3% 1%

6. Synes du generelt at man taler ordentlig til hinanden på skolen? 11% 45% 38% 6%

7. Oplever du et trygt miljø på skolen, hvor du ikke bliver mobbet? 39% 48% 11% 1%

8. Oplever du at kunne få hjælp fra en medarbejder, til f.eks. at løse 
konflikter med andre elever?

32% 45% 20% 3%

9. Oplever du generelt at de krav og forventninger, som stilles til dig på 
skolen er rimelige?

16% 62% 18% 3%

10. Ved du hvad du skal gøre hvis der opstår brand på skolen? 61% 30% 9% 0%

11. Oplever du at både inde- og udearealerne er i sikkehedsmæssigt 
forsvarlig stand?

39% 55% 6% 0%

12. Bliver ting repareret inden for rimelig tid hvis de går i stykker? 13% 40% 33% 14%

13. Oplever du at lærerne er velforberedte, når de møder til time? 43% 48% 8% 1%

14. Oplever du at du har mulighed for at modtage undervisning på et 
niveau der passer til dig?

26% 55% 15% 3%

15. Bliver du udfordret i tilpas grad i undervisningen? 31% 53% 11% 5%

16. Er der tilpas afveksling i undervisningen mellem tavleundervisning, 
gruppearbejde og opgaveskrivning?

15% 69% 11% 5%
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Undervisningsmiljøvurdering 20-21

Meget enig Enig Delvis enig Ikke enig

17. Er der tilpas ro og orden i timerne, så du ikke føler dig forstyrret 
eller begrænset i din mulighed for fordybelse?

14% 47% 33% 6%

18. Er der i rimelig grad vikardækning, ved læreres sygdom eller andet 
fravær?

25% 56% 15% 3%

19. Får du de tilbagemeldinger fra din lærer som du har brug for i din 
faglige udvikling?

21% 54% 23% 2%

20. Oplever du at din lærer er lydhør over for forslag og ønsker fra 
dig?

17% 61% 18% 3%

21. Oplever du at dine forældre bliver hørt, hvis de har forslag eller 
ønsker til skolen?

15% 53% 29% 3%

22. Tror du på at skolen lærer dig de ting som er nødvendige for at 
komme godt videre på gymnasiet, erhvervsuddannelse m.m.?

31% 53% 13% 3%

Antal besvarelser 87 93%

Antal elever 94
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Evaluering 2020 - 2021 
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Kommentarer til selvevaluering af skoleåret 2020-21 
 
Evalueringen er lavet med afsæt i en af skolens grundlæggende værdier at vi ønsker ”at fremelske det bedste 
i hinanden”. 
Overordnet er evalueringen udtryk for at der blandt eleverne opleves stor tilfredshed, med en oplevelse af at 
blive hørt, set og anerkendt. Det generelle billede er også at eleverne har udviklet sig fagligt og oplever sig 
bedre klar til at skulle videre efter Kildevæld. Positivt er det også at de allerfleste elever vil anbefale Kildevæld 
til andre. 
 
Det mest interessante ved evalueringen er i virkeligheden de mere personlige kommentarer som eleverne er 
kommet med, f.eks. skriver en elev at vedkommende er blevet et ”lykkeligere menneske” efter at have gået to 
år på Kildevæld. Flere giver udtryk for at det har været nogle fantastiske år, med et godt fællesskab både med 
de jævnaldrende venner og med de voksne på skolen. Flere har givet udtryk for at restriktioner og perioden 
hvor eleverne var hjemme grundet Corona har været negative i forhold til den samlede oplevelse af skoleåret 
Der er også konkrette ting som eleverne udtrykker utilfredshed med bl.a. den praktiske indretning af specielt 
værelsesgangen i stueetagen samt muligheden for i højere grad at kunne gøre sit værelse mere personligt. 
Det er områder som vi konkret kan tage fat på og gøre noget ved fremadrettet. 
Til slut en kommentar fra en elev som vel rammer den gennerelle oplevelse af skoleåret: ”Jeg har haft nu to 
virkelig gode år, med både op- og nedture, med alt i alt to fantastiske år”.  
 
Kommentarer til undervisningsmiljøvurdering 
 
Undervisningsmiljøvurderingen er elevernes vurdering af det ”arbejdsmiljø” som de har været i det sidste år. 
Generelt er oplevelsen af miljøet på skolen positivt, men der er helt sikkert også områder som vi kan/skal gøre 
noget ved. 

 Rengøring af toiletter er og har altid været en udfordring, selv om vores rengøringsmedarbejdere 
ordner alle toiletter dagligt, så opleves toiletterne alligevel ikke i optimal rengøringsstandard, det skal 
vi finde en løsning på. 

 For mange elever oplever at man ikke taler ordentligt til hinanden, det er klart en pædagogisk 
udfordring at arbejde videre med i det kommende skoleår. 

 En del elever oplever problemer med det gennerelle indeklima, hvilket gerne skulle blive bedre med 
ny varmestyring som er lavet i indeværende skoleår. 

 For mange elever oplever at der går for lang tid med at få tingene repareret, hvilket primært handler 
om bedre kommunikation. 

 Endelig så oplever for mange elever at der er for meget uro i klasserne, hvilket er noget vi er meget 
optaget af og skal arbejde målrettet med fremadrettet. 

 
 
 




