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VGIE – Undervisningsmiljøvurdering 2017 
Denne Undervisningsmiljøvurdering er gennemført som et anonymt elevspørgeskema på 
ElevIntra sidst i foråret 2017 
 
I undersøgelsen har vi valgt at sætte fokus på- og søge at få belyst elevernes holdning til 
en række områder på skolen. 
 
Områder der er forsøgt belyst: 

 Baggrund 
 Hverdagen 
 Weekenden 
 Bogligt 
 Linjefag 
 Obligatorisk gymnastik 

 Undervisningen 
 Rejser 
 Fællesarealer 
 Klasselokalerne 
 Sikkerhed 

 Bo forhold 
 Mad og køkken 
 
Hovedsigtet med undersøgelsen er at få belyst det generelle undervisningsmiljø på VGIE, 

men vi har også sat fokus på områder som Sikkerhed, Bo forhold, Mad og køkken m.m. 

Der indkom 184 svar. Svarende til 98% af de adspurgte, hvilket anses for meget 

tilfredsstillende. 

Den samlede undersøgelse er tilgængelig i udskrift på skolen.  

Nedenfor bringes et sammendrag af undersøgelsen. 
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Baggrund 
Den generelle tilfredshed 

86% af eleverne giver udtryk for at de er meget- eller særdeles tilfreds med at være elev 

på VGIE. 3 elever giver udtryk for at de ikke er særlig tilfreds med at være elever på 

VGIE. Der er ingen elever, der slet ikke er tilfreds med at være lev på skolen. 

Hvorfor efterskole 

Den vigtigste grund til at tage på efterskole er ifølge 48 % af eleverne, at det at være på 

efterskole skulle være en speciel oplevelse. 20% har valgt efterskole for at få nye venner. 

Måske lidt overraskende har kun 6 elever (3%) valgt at tage på efterskole for at blive 

dygtigere til deres linjefag. 

Hverdagen 
Tryghed 

93% af eleverne føler sig altid- eller for det meste trygge på skolen. Der er ingen der kun 

sjældent føler sig tryg. 

94% giver udtryk for at der generelt er et godt forhold eleverne indbyrdes på skolen. 

94% siger at der er et godt forhold mellem 9. klasser og 10. klasser 

177 elever svarende til 97% har lyst til at lave noget med de andre i deres fritid. 

19 elever ved ikke, hvor man skal gå hen såfremt man har problemer. Hvilket muligvis. 

kan skyldes et mindre godt forhold til kontaktlæreren. 

Faglighed 

97% af eleverne har fået indfriet deres faglige forventninger til undervisningen, mens 

76% synes de er blevet bedre til at gå i skole på VGIE. 

Weekender 
Aktivitetsmuligheder  

Mange elever vælger at være på VGIE i weekenden. 68 elever er der tit eller så tit som 

muligt mens 65 er der af og til. 

61 % er tilfreds eller meget tilfreds med de aktivitetsmuligheder, der tilbydes i 

weekenden. 5 % er utilfredse eller meget utilfredse – mens der er en stor neutralgruppe, 

der hverken er tilfreds eller utilfreds med de aktiviteter, der tilbydes. 

I de skrevne bemærkninger til weekender efterspørger nogle elever flere fællesaktiviteter i 

weekender – nogle efterspørger flere temaweekender. 

Nogle af weekenderne er ikke så kraftig programlagt med hensyn til aktiviteter. Mange 

elever er glade for disse weekender, da det giver dem lidt luft i forhold til en travl 

hverdag. Så holdningerne er forskellige. 
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Bogligt 
Generelt 

Omkring det boglige har vi forespurgt om elevernes udbytte i deres respektive boglige fag. 

Der er en generel oplevelse af at udbyttet har været god eller meget god i fagene. Størst i 

Dansk, Matematik, Engelsk og Tysk – knap så stor i Fysik samt SHK. 

Linjefag 
Omkring linjefag er der blevet spurgt om elevens forhold til linjelæreren/linjelærerne. 

Her svarer 95% at de har et godt forhold til linjelæreren/linjelærerne. 

De faglige forventninger 

86 % af eleverne har fået indfriet de faglige forventninger til linjefaget. 

Kigger man lidt tættere på svar fra dem, der ikke har fået indfriet de faglige forventninger 

er der flest håndboldpiger (6), Rytme (4) og fodbolddrenge (4), der ikke har fået indfriet 

de faglige forventninger. 

I bemærkningerne står der blandt andet at nogle fodbolddrenge er ærgerlige over skolens 

måde at inddele hold på. Skolen inddeler med et 1. hold samt to jævnbyrdige 2. hold. 

Nogle af eleverne, synes at de med den inddeling har haft for lidt at kæmpe for, da 

trupperne meget hurtig var udtaget.  

Obligatorisk gymnastik 
Omkring obligatorisk gymnastik er eleverne blevet spurgt om deres forhold til 

gymnastiklærerne. Her svarer 70 % at de har haft et godt forhold til de obligatoriske 

gymnastiklærere. 

Det faglige udbytte 

9% synes de har haft mindre godt- eller dårligt udbytte af den obligatoriske gymnastik – 

mens 91% synes de har haft middel eller bedre udbytte af gymnastikken. 

Undervisningen 
Eleverne er her blevet spurgt om en række forhold vedrørende selve den boglige 

undervisning. Der er blevet forespurgt om arbejdsformer, undervisningsniveau, 

niveaudeling, elevmedbestemmelse, elever og læreres forberedelse, Facebook mm. 

Det generelle 

98% af eleverne giver udtryk for at det generelle undervisningsniveau på VGIE er 

passende. 

97% er positive over for niveaudeling i engelsk, tysk og matematik. 
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97% siger at der er et passende antal elever i klasserne, og ca. lige så mange giver udtryk 

for at de kan få hjælp til lektier og at samarbejdet eleverne i mellem er godt i timerne. 

Medbestemmelse 

36% giver udtryk for at de ikke synes, at de har medbestemmelse i undervisningen. 

Spørgsmålet er ikke specificeret yderligere, så det fremgår ikke om en del af de elever, der 

giver udtryk for at de ikke har medbestemmelse faktisk har det fint med dette. Vi synes 

dog at det er en stor %-del og noget vi vil sætte yderligere fokus på. 

Forberedelse 

69% mener at eleverne møder velforberedte til undervisningen, hvilket jo samtidig 

betyder, at eleverne mener at 31% ikke møder velforberedte til undervisningen.  

Heldigvis mener 97% af eleverne, at lærerne møder velforberedte op til undervisningen. 

Arbejdsro og Facebook 

Adspurgt omkring arbejdsro i timerne giver 83% udtryk for at der er arbejdsro i timerne.  

De 17%, der ikke giver udtryk for at der er tilpas arbejdsro, synes muligvis at Facebook 

fylder for meget i timerne.  

48% synes nemlig at Facebook fylder for meget i timerne. Holdningen omkring Facebook 

deler således vandene nogenlunde ligeligt, da 52% ikke synes Facebook fylder for meget i 

timerne. 

52% mener at eleverne ville få mere ud af undervisningen, hvis Facebook blev lukket ned 

i undervisningstimerne. Et resultat der bestemt er tankevækkende, og som der sættes 

yderligere fokus på. 

Rejser 
På VGIE deltager eleverne på to udenlandsture. En skitur til Kaprun / Zell am 

See i Østrig samt en linjetur, hvor flere europæiske byer som Barcelona, Prag 

og Budapest er blevet besøgt. 

Skituren 

Alle – bortset fra en enkelt elev - har været tilfreds med- og oplevet skituren til Kaprun 

som positiv. 

Linjeturen 

Ingen elever var utilfredse med linjeturen. 96% af eleverne har været tilfredse eller meget 

tilfredse med linjeturen, mens 4% hverken har været tilfredse eller utilfredse med 

linjeturen. 

I bemærkningerne omkring skolerejserne har mange elever udtrykt at rejserne har været 

meget fede, og eleverne har i det hele taget udtrykt begejstring for turene. 
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Fællesarealer 

Det generelle billede 

Haller, spring- og spejlsal, fitnessrum, opholdsstue og gangarealer mm udgør skolens 

fællesarealer. 

93% af eleverne vurderer at VGIE er en velholdt skole og 95% vurderer fællesarealerne 

som gode. 

94% af eleverne synes at fællesarealerne er rene og ryddelige. 

Klasselokalerne 

Det generelle billede 

90% af eleverne vurderer klasseværelserne som gode, mens 93% synes at 

klasseværelserne er rene og ryddelige. 

Indeklimaet i klasselokalerne vurderes af 86% som godt. 

90% mener at inventaret i klasselokalerne er vedligeholdt, men der er dog 29% af 

eleverne, der er uenig i at inventaret giver dem mulighed for en god sidde- og 

arbejdsstilling. Det er specielt stolene eleverne kunne ønske sig bedre. 

Sikkerhed 
Brand 

Der er i løbet af skoleåret blevet holdt en brandøvelse og en kombineret brand- og 

indsatsøvelse på skolen. 

Adspurgt om de har fået gennemgået proceduren ved brand udtrykker 3 elever uenighed i 

dette. 

97% af eleverne siger at de er fortrolige- og kendte med proceduren ved brand. 

Bo forhold 
Eleverne er blevet spurgt om en række ting vedrørende deres bo forhold herunder trivsel 

på værelse og afdeling, indretning af værelse og afdeling samt bad- og toiletforhold. 

Trivsel på værelse og afdeling 

94% har det nogenlunde eller bedre på deres værelse - mens 93% er enig eller helt enig i 

at de har det godt på deres afdeling. 4 elever synes ikke, at de har det godt på deres 

afdeling. 

På VGIE bor man på samme afdeling og med samme roomie gennem hele skoleåret. Selv 

om det er relativt få, der ikke trives på værelse og afdeling er det et område der er værd 

at sætte fokus på.  
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Indretning af værelse og afdeling 

89% af eleverne synes at indretningen på værelset middel eller bedre – mens 83 % af 

eleverne synes at indretningen på afdelingen er middel eller bedre. 

Bad- og toiletforhold 

82% synes at bad- og toiletforhold er middel eller bedre. 

I bemærkninger til dette punkt udtrykker flere elever ønske om varmt vand på afdelingen 

hele dagen. Der er normalt kun varmt vand på afdeling til hen på formiddagen, hvorefter 

der kan tages et varmt bad i omklædningsrummene ved hallerne. 

Mad- og Køkken 
Her er eleverne blevet spurgt om den generelle tilfredshed med morgen-, middags- og 

aftensmad samt om spisesalen. 

Morgenmaden 

64% af eleverne er tilfredse eller meget tilfredse med morgenmaden mens 6% er 

utilfredse eller meget utilfredse. 30% er hverken tilfredse eller utilfredse. 

Middagsmaden 

46% af eleverne er tilfredse eller meget tilfredse med middagsmaden mens 14% er 

utilfredse eller meget utilfredse. 40% er hverken tilfredse eller utilfredse. 

Aftensmaden 

33% af eleverne er tilfredse eller meget tilfredse med middagsmaden mens 32% er 

utilfredse eller meget utilfredse. 35% er hverken tilfredse eller utilfredse. 

Af bemærkningerne til punktet omkring Mad og køkken omhandler de fleste kommentarer 

middagsmad og aftensmad, hvor elever udtrykker størst utilfredshed.  

Omkring middagsmaden udtrykker flere, at maden ikke er varieret nok. Eleverne synes at 

der er for mange gryderetter, der ligner hinanden. 

Omkring aftensmaden udtrykker nogle elever, at den er for ensformig, og at man savner 

mere variation. 

Det er en stor gruppe der ikke er tilfredse, og vi skal derfor have sat yderligere fokus på 

dette område. 

Handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet 
Der skal fortsat sættes fokus på at sætte elevtrivslen i højsædet. Elevtrivsel hænger i høj 

grad sammen med at der er gode relationer på værelse, afdeling og lærer - elev imellem. 

I undersøgelsen er der peget på at disse relationer mellem elever og enkelte lærere kan 

blive bedre. Der skal derfor arbejdes på at de pågældende lærere får styrket deres 

kompetencer på dette område gennem efteruddannelse mm. Dette arbejde prioriteres og 
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er igangsat. Endvidere igangsættes der som forsøg fra skoleåret 2017-18 værelsesbytte to 

gange i løbet af skoleåret således at man i løbet af et skoleår får tre forskellige roomies. 

Eleverne bør opleve at de har medindflydelse på deres undervisning. Det fremgår af 

skolens værdigrundlag, og er i det hele taget et dannelsesmål, at man som elev skal 

opleve at have indflydelse på ens egen læring og undervisningssituation. I løbet af 

skoleåret 2017-18 vil vi derfor sætte øget fokus på dette. 

En del elever er ikke tilfredse med maden, hvilket også skal belyses bedre. VGIE har netop 

igangsat et nyt samarbejdsudvalg, hvor der vil blive skabt et refleksivt rum mellem skolens 

respektive medarbejdergrupper. Det vil være oplagt at forsøge at blive klogere på 

madudfordringen i dette udvalg evt. gennem en yderligere belysning hos eleverne. 

Vedrørende spørgsmålet omkring Facebooks indflydelse på undervisningen, er der allerede 

truffet aftale om forsøgsvis at lukke for Facebook i undervisningstiden. Forsøget vil efter 

forsøgsperioden, der starter i begyndelsen af skoleåret 2017-18 blive evalueret. 

Forslag til retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen. 
Der følges første gang op - på de i handlingsplanen nævnte områder – i efterår 2017 og 
forår 2018.  
 
På trivselsområdet følges der op på, om skolen har gjort indsatser for at forbedre dette. 
 
På spørgsmålet omkring medindflydelse på undervisningen foreslås spørgsmålet 
debatteret på pædagogisk dag i løbet af skoleåret 2017-18. 
 
På kost området vurderes der om der i samarbejdsudvalget opstår konkrete ændringer 
omkring kosten 
 
Denne UMV er tilgængelig på skolens hjemmeside: www.vgie.dk 

 

Lagt på skolens hjemmeside den 20.6.2017 

http://www.vgie.dk/

