
117 svar

Accepterer svar

Er du dreng eller pige og går du i 9. eller 10. kl.

117 svar

Oversigt Spørgsmål Individuel

9. kl. dreng
9. kl. pige
10. kl. dreng
10. kl. pige

53%

33,3%

Årssevaluering Høng E�erskole 19/20 (elever)

Spørgsmål Svar 117

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=da&continue=https://docs.google.com/forms/d/1Tvvzq1WjykboPXPCgcbAwwJ80dHA4iscf3eLM1HneUY/edit%3Fusp%3Ddrive_web


Hvilken stamklasse har du gået i?

117 svar

Hvilke forventninger havde du til dit efterskoleår? (sæt gerne flere krydser).

117 svar

9. klasse
10A
10B
10C
10D

13,7%

17,1%

23,9%

24,8%

20,5%

0 25 50 75 100 125

Personlig udvikling

Faglig udvikling

Nye venskaber

Mere udadvendte

Flyttet grænser

Bedre fysik
At det kunne forebygge

skoletræthed
at have det sjovt

111 (94,9 %)111 (94,9 %)111 (94,9 %)

28 (23,9 %)28 (23,9 %)28 (23,9 %)

111 (94,9 %)111 (94,9 %)111 (94,9 %)

72 (61,5 %)72 (61,5 %)72 (61,5 %)

66 (56,4 %)66 (56,4 %)66 (56,4 %)

1 (0,9 %)1 (0,9 %)1 (0,9 %)

1 (0,9 %)1 (0,9 %)1 (0,9 %)

1 (0,9 %)1 (0,9 %)1 (0,9 %)



I hvilken grad har efterskoleår levet op til dine forventninger?

117 svar

Har du i løbet af året fået en eller flere trygge relationer til voksne på efterskolen?

117 svar

I høj grad og mere end det
I meget høj grad
I høj grad
Delvist
I ringe grad

12,8%

13,7%

23,1%

48,7%

Ja, til alle medarbejdere
Ja, til de fleste medarbejdere
Ja, til en enkelt eller nogle enkelte
medarbejdere
Nej, til ingen medarbejdere

61,5%

29,1%



Hvordan har du brugt din kontaktlærer? (sæt gerne flere krydser).

117 svar

Har du i løbet af året fået en eller flere trygge relationer til andre elever på efterskolen?

117 svar

0 20 40 60 80

Til samtaler om personlige ting

Til samtaler om faglige ting
Til hyggesamtaler

Jeg har ikke haft brug for at tale
med …

Til samtaler om det vigtigste men
har i…

Det er oftest at jeg fortrækker at
snak…

62 (53 %)62 (53 %)62 (53 %)
30 (25,6 %)30 (25,6 %)30 (25,6 %)

21 (17,9 %)21 (17,9 %)21 (17,9 %)
45 (38,5 %)45 (38,5 %)45 (38,5 %)

13 (11,1 %)13 (11,1 %)13 (11,1 %)
28 (23,9 %)28 (23,9 %)28 (23,9 %)

2 (1,7 %)2 (1,7 %)2 (1,7 %)
1 (0,9 %)1 (0,9 %)1 (0,9 %)
1 (0,9 %)1 (0,9 %)1 (0,9 %)
1 (0,9 %)1 (0,9 %)1 (0,9 %)
1 (0,9 %)1 (0,9 %)1 (0,9 %)

Ja, til alle elever
Ja, til de fleste elever
Ja, til en enkelt eller nogle enkelte
elever
Nej, til ingen elever

23,1%

71,8%



Den faglige undervisning

I hvor høj grad har du været engageret i danskundervisningen?

117 svar

Hvordan er undervisningsniveauet for dig i DANSK?

117 svar

I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Slet ikke

17,9%

9,4%71,8%

For højt
Passende
For lavt

94%



Har du oplevet, at der har været differentieret i danskundervisningen?

117 svar

I hvor høj grad har du været engageret i matematikundervisningen?

117 svar

Ja
Nej
Ved ikke

47,9%

12%

40,2%

I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Slet ikke

22,2%

12,8%
63,2%



Hvordan er undervisningsniveauet for dig i MATEMATIK?

117 svar

Har du oplevet, at der har været differentieret i matematikundervisningen?

117 svar

For højt
Passende
For lavt

10,3%

84,6%

Ja
Nej
Ved ikke

41%

52,1%



I hvor høj grad har du været engageret i engelskundervisningen?

117 svar

Hvordan er undervisningsniveauet for dig i ENGELSK?

117 svar

I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Slet ikke

19,7%

11,1%
68,4%

For højt
Passende
For lavt

6%

20,5%

73,5%



Har du oplevet, at der har været differentieret i engelskundervisningen?

117 svar

Linjefag

Linjefag?

117 svar

Ja
Nej
Ved ikke

45,3%

18,8%

35,9%

Adventure
Art & Design
Global
Pyskologi & Livsstil

26,5%23,1%

19,7%
30,8%



Hvad var dine forventninger til linjefaget, før du startede på Høng Efterskole?

117 svar

Jeg forventede at vi ville udforske mange forskellige sportsgrene og måder at dyrke dem på.

Ved ikke

At jeg ville kunne prøve at arbejde med alternative kunstformer som ler eller glas

At jeg lærte mig selv bedre at kende, og at blive bedre til at forstå andre.

At vi skulle lave mange forskellige ting og at vi kom til at øve os i det kreative og blive bedre

at det ville være spændende

At det ville blive spænende

At jeg ville komme i bedre form, men stadig have det hyggeligt og lære nye teknikker

At blive bedre til at male/tegne, tænke mere kreativt og prøve nye måder at være kreativ på



I hvor høj grad har linjefaget levet op til dine forventninger?

117 svar

I høj gad
I nogen grad
I mindre grad
Slet ikke

30,8%

40,2%

27,4%



Hvad fik du ikke indfriet?

74 svar

Køkken og køkkenuger

Ved ikke

Det meste

Jeg synes der manglede lidt mere maling

ved ik

Jeg ville gerne have haft lidt mere varieret undervisning

Ville gerne havde haft lidt mere styrketræning

At jeg ikke fik så meget at vide om mig selv. Og linjefags turen

Linjefagsturen

Linjefagstur. Vi lavede lidt for meget normal aktivitet.



Har du lært noget i den uge, du var i køkkenet?

117 svar

Uddannelsesvejledning

Har vejledningen på Høng Efterskole gjort dig mere afklaret ift. valg af ungdomsuddannelse?

117 svar

Jeg har lært meget
Jeg har lært en del
Jeg har ikke lært så meget
Jeg har slet ikke lært moget
Jeg har ikke været i køkkenet

17,9%

8,5%

46,2%

24,8%

Ja
Nej
Jeg var afklaret, før jeg startede på
Høng Efterskole

40,2%

19,7%

40,2%



Fritiden

Hvordan oplever du antallet af fællesarrangementer i løbet af året?

117 svar

I hvor høj grad har du været deltagende i frivillige aktiviteter på skolen?

117 svar

Der er for mange
Antallet er tilpas
Der er for få

12,8%

14,5%

72,6%

I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Slet ikke

13,7%

17,9%

68,4%



Hvilke andre muligheder benytter du dig af? (sæt gerne flere krydser).

117 svar

Tak for dine besvarelser... :-)

0 25 50 75 100 125

Hallen
Styrketræning

Beachvolleybanen
Fodboldbanen

Billedkunst
Værelserne. OPholdstuen

stort set det hele mester
Crossfit banen

Værelser
Basketbanen

92 (78,6 %)92 (78,6 %)92 (78,6 %)
77 (65,8 %)77 (65,8 %)77 (65,8 %)

94 (80,3 %)94 (80,3 %)94 (80,3 %)
61 (52,1 %)61 (52,1 %)61 (52,1 %)

110 (94 %)110 (94 %)110 (94 %)
40 (34,2 %)40 (34,2 %)40 (34,2 %)

2 (1,7 %)2 (1,7 %)2 (1,7 %)
1 (0,9 %)1 (0,9 %)1 (0,9 %)
1 (0,9 %)1 (0,9 %)1 (0,9 %)
1 (0,9 %)1 (0,9 %)1 (0,9 %)
1 (0,9 %)1 (0,9 %)1 (0,9 %)



Yderligere kommentarer til 19/20-skoleåret

43 svar

God efterskole

Tak

ved ik

Tak for det mest lærerige år nogensinde. Specielt tak til Jannie som var min yndlingslærer, som jeg havde i
engelsk og hjalp mig meget med min ungdomsudannelse.

Ville havde ønsket at vi fik lidt mere tid sammen. Og at reglerne ikke var så stramme.

Fedeste år i mit liv:)

Det bedste måneder i mit liv!

Det har været et fantastisk år og jeg har fået en masse positiv udvikling takket være skolen

Det har været helt fantastisk, så tak!


