
Samlede besvarelser for overskolen, 9.-12. klasse, på 
trivselsundersøgelse/undervisningsmiljøvurdering 2018

Antal besvarelser: 60

Generelt om Vidar Skolens 12-årige 
ungdomsuddannelse

Helt enig Delvis 
enig

Lidt 
uenig

Helt 
uenig

1 Jeg er klar over hvilke muligheder min 
ungdomsuddannelse på Vidar Skolen giver mig for at 
komme ind på en videregående uddannelse

8 29 17 1

2 Jeg vil gennemføre det 12-årige skoleforløb på Vidar 42 12 3 3
3 Jeg får et godt fundament for resten af mit liv ved at 

gennemføre hele skoleforløbet
23 26 5

4 Jeg overvejer at forlade Vidar Skolen efter 10. klasse 6 5 6 33
5 Jeg er generelt tilfreds med det faglige niveau i 

overskolen
8 28 8 5

6 Egne kommentarer

Trivsel på skolen Helt enig Delvis 
enig

Lidt 
uenig

Helt 
uenig

7 Jeg trives godt i klassen 30 22 2
8 Jeg trives godt i frikvartererne 31 21 2
9 Jeg udtaler mig positivt om skolen til andre 31 19 4
10 Jeg har venner på skolen 45 5 2
11 Det sker at jeg bliver drillet eller chikaneret af andre på 

skolen.
1 8 8 36

Det sker, at jeg udsætter andre for drilleri eller chikane. 7 19 29
12 Jeg oplever arbejdsro i klassen. 5 2 2
13 Egne kommentarer

Forholdet mellem lærer og elev Helt enig Delvis 
enig

Lidt uenig Helt 
uenig

14 Lærerne hjælper til med at løse problemer og konflikter 11 31 8 2
15 Lærerne viser at de kan lide mig 25 24 1
16 Lærerne er interesseret i at jeg lykkes 36 18 1
17 Lærerne er imødekommende over for mig 25 26 1
18 Jeg forstår lærernes beskeder og forklaringer 4 21 14
19 Egne kommentarer

Arbejdsoppgaver og arbejdsmåder Helt enig Delvis 
enig

Lidt 
uenig

Helt 
uenig

20 Jeg bliver motiveret af lærernes undervisning 3 45 6
21 Jeg får passende hjælp og vejledning af lærerne 13 29 11
22 Jeg får mulighed for at arbejde selvstændigt i 

fagområder som interesserer mig
15 32 6

23 Lærerne lægger op til forskellige arbejdsmåder og 
arbeidsopgaver

14 28 9

24 Jeg får tilpas med hjemmeoppgaver i løbet af ugen 18 22 11
26 Mulighederne for at udvikle en selvstændig 

arbejdsproces i timene er gode
11 35 6 2

28 Der er et tilpas antal prøver i løbet af året 19 20 11 2
30 Egne kommentarer

Brug af PC i undervisningen
Andre hjelpemidler

Helt enig Delvis 
enig

Lidt 
uenig

Helt 
uenig
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31 Jeg har tilgang til PC når jeg har brug for det 8 19 12 25
34 Jeg bruger ofte en PC til at lave opgaver på 14 21 10 10
35 Det er stadig vigtigt at skrive opgaver i hånden 24 12 17 3
36 Egne kommentarer

Skolens fysiske omgivelser Helt enig Delvis 
enig

Lidt 
uenig

Helt 
uenig

37 Skolens udeområder giver mulighed for de aktiviteter 
som overskolen har behov for

5 14 16 20

38 Overskolens lokaler (klasseværelser og opholdsrum) 
danner en god ramme for klassernes trivsel

4 6 20 27

39 Madordningen på Vidar Skolen fungerer godt 7 12 28 9
40 Man kan finde et sted på skolen med arbejdsro hvis 

man vil lave lektier 
4 6 21 24

41 Man kan finde et sted til fx gruppearbejde hvis man har
brug for det

3 13 19 20

42 Der er altid pænt og ordentligt i overskolens lokaler 6 24 24
43 De tekniske installationer fungerer tilfredstillende i 

overskolens lokaler
6 14 35

44 Det er altid god orden og ikke rod på skolen 9 23 22
45 Egne kommentarer

Elevansvar og information Helt enig Delvis 
enig

Lidt uenig Helt 
uenig

46 Har skolen et velfungerende elevråd? 12 37 5 2
47 Overskolens elever bør tage ansvar for at elevrådet 

mødes og fungerer
14 30 8 3

49 Eleverne tager ansvar på sig for oprydning og 
rengøring i overskolens lokaler

5 22 19 5

50 Eleverne er loyale over for lærernes beslutninger og 
regler

3 34 14 5

51 Eleverne får altid informationer fra lærerne i god tid 4 22 29
53 Egne kommentarer

Særlige perioder Helt enig Delvis enig Lidt 
uenig

Helt uenig

54 Projektugen i oktober gav en tiltrængt mulighed for 
at samarbejde og lære på en anden og spændende 
måde

13 28 7 2

55 Landbrugsturen i 9. klasse og landmålingsturen i 10. 
klasse er gode og en vigtig del af skoleforløbet

27 15 5 1

56 Samfundsfagsrejsen i 11. klasse og kunstrejsen i 12. 
klasse er gode og en vigtig del af skoleforløbet.

33 12 1 2

58 Teaterprojekterne i 10. og 12. kl er vigtige i 
overskolen

30 13 5 2

58 Egne kommentarer

Dansk/litteratur Helt enig Delvis enig Lidt 
uenig

Helt 
uenig

59 Lærernes undervisning giver mig interesse for 
faget, så jeg får lyst til at lære mere

11 29 10 4

60 Jeg yder selv en tilfredsstillende indsats. 
(fremmøde, forberedelse, afleveringer

22 28 6

61 Jeg er tilfreds med de kundskaber jeg har opnået i 
faget

14 36 6

62 Egne kommentarer
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Engelsk Helt enig Delvis enig Lidt uenig Helt 
uenig

63 Lærernes undervisning giver mig interesse for faget 
så jeg får lyst til at lære mere

9 26 18 3

64 Jeg yder selv en tilfredsstillende indsats. (fremmøde, 
forberedelse, afleveringer og instilling i timerne)

27 21 11 6

65 Jeg er tilfreds med de kundskaber jeg har opnået i 
faget

8 24 16 6

66 Egne kommentarer

Matematik Helt enig Delvis enig Lidt uenig Helt 
uenig

67 Lærernes undervisning giver mig interesse for faget 
så jeg får lyst til at lære mere

23 9 1

68 Jeg yder selv en tilfredsstillende indsats. (fremmøde, 
forberedelse, afleveringer og instilling i timerne)

17 13 3

69 Jeg er tilfreds med de kundskaber jeg har opnået i 
faget

13 15 5

70 Egne kommentarer

Historie/samfundsfag Helt enig Delvis enig Lidt 
uenig

Helt 
uenig

71 Lærernes undervisning giver mig interesse for faget 
så jeg får lyst til at lære mere

23 22 5 2

72 Jeg yder selv en tilfredsstillende indsats. (fremmøde, 
forberedelse, afleveringer og instilling i timerne)

24 20 6 2

73 Jeg er tilfreds med de kundskaber jeg har opnået i 
faget

17 26 9 1

74 Egne kommentarer

Naturfag (kemi og fysik) Helt enig Delvis enig Lidt uenig Helt 
uenig

75 Lærernes undervisning giver mig interesse for faget 
så jeg får lyst til at lære mere

23 9 1

76 Jeg yder selv en tilfredsstillende indsats. (fremmøde, 
forberedelse, afleveringer og instilling i timerne)

17 11 3

77 Jeg er tilfreds med de kundskaber jeg har opnået i 
faget

13 15 5

78 Egne kommentarer

Spansk Helt enig Delvis enig Lidt uenig Helt 
uenig

79 Lærernes undervisning giver mig interesse for faget 
så jeg får lyst til at lære mere

23 22 5 2

80 Jeg yder selv en tilfredsstillende indsats. (fremmøde, 
forberedelse, afleveringer og instilling i timerne)

24 20 7 2

81 Jeg er tilfreds med de kundskaber jeg har opnået i 
faget

17 26 9 1

82 Egne kommentarer

IT-undervisning Helt enig Delvis enig Lidt 
uenig

Helt 
uenig

83 Lærernes undervisning giver mig interesse for faget 
så jeg får lyst til at lære mere

5 9 12 11

84 Jeg yder selv en tilfredsstillende indsats. (fremmøde, 
forberedelse, afleveringer og instilling i timerne)

10 11 8 7

85 Jeg er tilfreds med de kundskaber jeg har opnået i 5 8 7 16
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faget
86 Egne kommentarer

Kunst og håndværk Helt enig Delvis enig Lidt uenig Helt 
uenig

88 Lærernes undervisning giver mig interesse for faget 
så jeg får lyst til at lære mere

41 14 1

89 Jeg yder selv en tilfredsstillende indsats. (fremmøde, 
forberedelse, afleveringer og instilling i timerne)

43 13

90 Jeg er tilfreds med de kundskaber jeg har opnået i 
faget

39 14 2

91 Egne kommentarer

Gymnastik Helt enig Delvis enig Lidt uenig Helt 
uenig

92 Lærernes undervisning giver mig interesse for faget 
så jeg får lyst til at lære mere

19 20 10 5

93 Jeg yder selv en tilfredsstillende indsats. (fremmøde, 
forberedelse, afleveringer og instilling i timerne)

26 17 7 4

94 Jeg er tilfreds med de kundskaber  jeg har opnået i 
faget

24 16 12 4

95 Egne kommentarer

Musik og kor Helt enig Delvis enig Lidt uenig Helt 
uenig

96 Lærernes undervisning giver mig interesse for faget 
så jeg får lyst til at lære mere

10 24 15 8

97 Jeg yder selv en tilfredsstillende indsats. (fremmøde, 
forberedelse, afleveringer og instilling i timerne)

25 22 8

98 Jeg er tilfreds med de kundskaber jeg har opnået i 
faget

14 29 10 2

99 Egne kommentarer

Eurytmi Helt enig Delvis enig Lidt 
uenig

Helt 
uenig

100 Lærernes undervisning giver mig interesse for faget 
så jeg får lyst til at lære mere

5 13 17 19

101 Jeg yder selv en tilfredsstillende indsats. (fremmøde,
forberedelse, afleveringer og instilling i timerne)

10 27 9 9

102 Jeg er tilfreds med de kundskaber jeg har opnået i 
faget

11 11 16 17

103 Egne kommentarer

Biologi/Geografi Helt enig Delvis enig Lidt 
uenig

Helt 
uenig

104 Lærernes undervisning giver mig interesse for faget 
så jeg får lyst til at lære mere

10 31 13 1

105 Jeg yder selv en tilfredsstillende indsats. (fremmøde,
forberedelse, afleveringer og instilling i timerne)

22 28 5

106 Jeg er tilfreds med de kundskaber jeg har opnået i 
faget

12 33 10

107 Egne kommentarer

Vurdering, vidnesbyrd og klageordning Helt enig Delvis enig Lidt 
uenig

Helt uenig
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108 Skolens vurderinger ved elev/forældresamtaler og i 
vidnesbyrdet er til hjælp for mig

27 20 5 1

109 Lærernes vurdering af mit skriftlige arbejde er god 
og hjælper mig 

16 31 6 1

110 Lærernes vurderinger er objektive 16 32 7
111 Jeg ved hvilket niveau jeg befinder mig på i alle fag 9 23 18 7
112 Jeg ved hvad jeg kan forbedre i alle fag 14 22 17 4
113 Jeg kan klage hvis jeg bliver vurderet forkert 11 19 23 8
114 Jeg har tillid til at en sådan klage vil blive objektivt 

behandlet
7 26 12 7

115 Egne kommentarer

De fysiske omgivelser  Helt enig Delvis enig Lidt 
uenig

Helt uenig

Jeg syntes, der er nok toiletter på skolen. 1 4 8 33
Jeg syntes, der er rent på skolen. 14 16 26
Er du tilfreds med lyset i klassen? 3 8 7
Bliver du forstyrret af larm i timerne? 18 20 9 7
Er du tilfreds med temperaturen i klassen? 7 30 14 6
Er du tilfreds med luften i klassen? (luften kan være 
god eller dårlig, tung eller frisk).

3 11 15 20

Jeg syntes godt om møblerne i min klasse (f.eks. 
borde og stole).

2 17 21 17

Jeg er tilfreds med hvordan skolen ser ud (f.eks. 
billeder, udsmykninger og farve på vægge og gulve).

4 25 12 13
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