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Trivsel

I spørgsmålene der omhandler trivsel på skolen kan man se at langt 
størstedelen af vores elever trives. Kun 2 elever mener ikke de har fået nye 
venner under deres ophold på Agerskov Ungdomsskole. 



Hvis vi kigger på tallene for mobning på skolen kan vi se at der gennem hele 
skoleåret generelt ikke har været store udfordringer. Der er dog nogle, hvilket 
også stemmer overens med de oplevelser lærerne har i det daglige. Tallene for 
online mobning er også meget sigende i forhold til det vi selv oplever. 

Mistrivsel



Når man ser på tallene for hjemve, er det ikke så overraskende at andelen af 
elever med hjemve er større hos piger. Heldigvis virker det ikke til at det er 
noget der påvirker trivslen i specielt høj grad. Det kan måske virke en smule 
overraskende at der er nogle elever der får mere hjemve i slutningen af 
skoleåret. 

Hjemve



I forhold til weekender og aktiviteter synes størstedelen af eleverne at der er 
nok aktiviteter, både lærerstyrede og selvorganiserede. Ikke helt så mange 
synes de er gode til selv at tage initiativ til aktiviteter. 

Aktiviteter og weekender



I forhold til udvikling er det ikke så overraskende for os, at mange elever 
oplever stor udvikling. Generelt er det over en bred kam en god oplevelse af 
udvikling. De steder hvor de er flest der er uenige i udsagnet er i forhold til at 
række hånden mere op i timerne, fremlægge osv. Det er også der vi måske 
godt kan opleve udfordringer for vores elever. Derudover er det ogsi i forhold 
til at blive bevidst om ansvaret for den verden vi lever i. Det giver meget god 
mening da mange elever giver udtryk for at man på efterskolen lever lidt i en 
boble. 

Udvikling



Elevernes besvarelser i forhold til undervisning giver et enslydende billede i 
forhold til det lærerne oplever i hverdagen. De fleste elever synes det faglige 
niveau er passende og er ikke utilfredse med deres egen præstation. 

Undervisning



I forhold til personale, kan vi ud fra tallene se at eleverne generelt har en 
opfattelse af at de ansatte på skolen gerne vil eleverne og at de i forskellig 
grad også vil bruge personalet hvis de har udfordringer. Det er ikke så 
overraskende at det er kontaktlæreren der “scorer” højest, da det er den af de 
ansatte som en elev har allermest kontakt med. 

Personale



Elevernes overordnede forhold til Agerskov Ungdomsskole er selvfølgelig 
overvejende positivt, da kun 17 % ikke har valgt en positiv besvarelse. Der er 
samtidig heller ikke nogen der har valgt en direkte negativ besvarelse. Det 
kunne dog være spændende at dykke mere ned i hvad de 17 % der har svaret 
“I nogen grad” bygger besvarelsen på. 

Er du glad for at være på Efterskole?


