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Faglig trivsel - 47 drenge Helt 
enig

Enig Uenig Ved 
ikke

Jeg klarer mig godt fagligt. 6 35 3 3

Jeg har gjort faglige fremskridt i år. 12 22 8 5

Undervisningen giver mig lyst til at lære mere. 2 23 15 7

Hjælper din lærer dig med at lære, på måder som virker godt for dig? 11 26 6 4

Det er nemt for mig, at koncentrere mig om mit skolearbejde i timerne? 3 25 13 6

Faglig trivsel - 79 piger Helt 
enig

Enig Uenig Ved 
ikke

Jeg klarer mig godt fagligt. 14 54 4 7

Jeg har gjort faglige fremskridt i år. 11 36 19 13

Undervisningen giver mig lyst til at lære mere. 1 48 10 20

Hjælper din lærer dig med at lære, på måder som virker godt for dig? 15 43 13 8

Det er nemt for mig, at koncentrere mig om mit skolearbejde i timerne? 3 37 28 11
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Jeg klarer mig godt fagligt.

Jeg har gjort faglige fremskridt i år.

Undervisningen giver mig lyst til at lære mere.

Hjælper din lærer dig med at lære, på måder som virker godt for dig?

Det er nemt for mig, at koncentrere mig om mit skolearbejde i timerne?

0,0 25,0 50,0 75,0 100,0

Helt enig Enig Uenig Ved ikke

Jeg klarer mig godt fagligt.

Jeg har gjort faglige fremskridt i år.

Undervisningen giver mig lyst til at lære mere.

Hjælper din lærer dig med at lære, på måder som virker godt for dig?

Det er nemt for mig, at koncentrere mig om mit skolearbejde i timerne?

0,0 25,0 50,0 75,0 100,0

Helt enig Enig Uenig Ved ikke

Faglig trivsel - 47 drenge

Faglig trivsel - 79 piger
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Social trivsel - 47 drenge  Altid Ofte En 
gang i 

mellem

Sjælden

Er du glad for din skole? 30 13 4 0

Føler du, at du hører til på skolen? 38 7 1 0

Føler du dig ensom på skolen? 0 2 2 43

Føler du dig tryg på skolen? 23 19 2 1

De andre elever accepterer mig 
som den, jeg er.

37 9 0 1

Er du blevet mobbet på skolen i 
år?

0 0 1 46

Syntes du, at der er nogen på 
skolen, der bliver mobbet?

6 2 21 18

Har du været med til at mobbe 
nogen på skolen i år?

0 1 5 40

Jeg prøver at hjælpe mine venner, 
når de er sure eller triste.

25 18 4 0

Er lærerne gode til at støtte dig, når 
du har brug for det?

15 20 9 3

Kan du godt lide pauser og fritid på 
skolen?

44 3 0 0

Glæder du dig til at komme tilbage 
på skolen efter weekend?

16 23 6 2

Social trivsel - 79 piger Altid Ofte En 
gang i 
mellem

Sjælden

Er du glad for din skole? 44 27 7 1

Føler du, at du hører til på skolen? 49 22 5 2

Føler du dig ensom på skolen? 0 5 21 52

Føler du dig tryg på skolen? 51 25 3 0

De andre elever accepterer mig 
som den, jeg er.

41 30 8 0

Er du blevet mobbet på skolen i 
år?

0 2 3 73

Syntes du, at der er nogen på 
skolen, der bliver mobbet?

4 13 45 14

Har du været med til at mobbe 
nogen på skolen i år?

1 1 1 76

Jeg prøver at hjælpe mine venner, 
når de er sure eller triste.

63 16 0 0

Er lærerne gode til at støtte dig, når 
du har brug for det?

37 30 9 3

Kan du godt lide pauser og fritid på 
skolen?

65 12 0 1

Glæder du dig til at komme tilbage 
på skolen efter weekend?

29 39 7 4
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Er du glad for din skole?

Føler du, at du hører til på skolen?

Føler du dig ensom på skolen?

Føler du dig tryg på skolen?

De andre elever accepterer mig som den, jeg er.

Er du blevet mobbet på skolen i år?

Syntes du, at der er nogen på skolen, der bliver mobbet?

Har du været med til at mobbe nogen på skolen i år?

Jeg prøver at hjælpe mine venner, når de er sure eller triste.

Er lærerne gode til at støtte dig, når du har brug for det?

Kan du godt lide pauser og fritid på skolen?

Glæder du dig til at komme tilbage på skolen efter weekend?

0,0 25,0 50,0 75,0 100,0

Altid Ofte En gang i mellem SjældenSocial trivsel - 47 drenge 
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Er du glad for din skole?

Føler du, at du hører til på skolen?

Føler du dig ensom på skolen?

Føler du dig tryg på skolen?

De andre elever accepterer mig som den, jeg er.

Er du blevet mobbet på skolen i år?

Syntes du, at der er nogen på skolen, der bliver mobbet?

Har du været med til at mobbe nogen på skolen i år?

Jeg prøver at hjælpe mine venner, når de er sure eller triste.

Er lærerne gode til at støtte dig, når du har brug for det?

Kan du godt lide pauser og fritid på skolen?

Glæder du dig til at komme tilbage på skolen efter weekend?

0,0 25,0 50,0 75,0 100,0

Altid Ofte En gang i mellem SjældenSocial trivsel - 79 piger 



Evaluering:  
126 ud af skolens 149 elever har i en fællestime d. 7.6. besvaret spørgeskema om Undervisningsmiljø på Agerskov Ungdomsskole,  
hvilket svarer til en besvarelse på 84,5%


Faglig trivsel: 
Mange elever syntes de klarer sig fagligt godt og mellem 60 og 70% syntes de har gjort faglige fremskridt i løbet af dette skoleår, men 
ca 30% af pigerne er uenige i, de har gjort faglige fremskridt. Ca 75% af eleverne syntes lærerene kan hjælpe dem, på måder der virker 
for dem.


Social trivsel: 
Eleverne har generelt et godt socialt liv på skolen, omkring 90% er altid eller ofte glade for skolen og føler de hører til på AU, de syntes 
godt om pauser og fritid og glæder sig til at komme tilbage til skolen efter weekend. Der er en stor grad af tryghed blandt eleverne og 
de oplever at blive accepteret, som dem de er. Pigerne er rigtig gode og drenge knap så gode til at hjælpe deres venner, når de er triste. 
Kun enkelte elever føler sig mobbet en gang i mellem eller ofte, men mange elever syntes, nogen bliver mobbet ofte eller en gang i 
mellem.

Eleverne 15% af pigerne og 25% af drengene oplever “sjældent” eller “en gang i mellem” at lærerene er gode til at støtte dem, når de 
har brug for det.


Plan for videre forløb: 
Arbejde med at få en større andel af eleverne til at opleve de gør faglige fremskridt, samt fokusere på at øge muligheder for at eleverne 
kan koncentrere sig om deres skolearbejde i timerne. Arbejdet foregår i fag teams og på lærermøder.

Sætte fokus på mobning og elevernes syn på mobning, samt på lærerenes støtte til eleverne, når de har brug for det. Foregår på 
lærermøder og efterfølgende evt. i kontakt-grupper.
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