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På dette ark evalueres 

elevens 
tilfredshed med skolen  
generelt. 
 

 
Ja, rigtig meget 

 
Ja 

 
Ved ikke 

 

 
Nej 

 

 
Nej, slet ikke 

Er du glad for at gå på Sofie 
Rifbjerg Efterskole ? 32% 51% 11% 3% 3% 
Mener du, at der er plads til 

dig 
og dine behov på skolen ? 

6% 72% 8% 11% 3% 
Er du tryg ved de voksne på 
skolen ? 25% 58% 17%   
Er du tryg ved de andre 
elever 

på skolen ? 
11% 50% 31% 5% 3% 

Vil du anbefale Sofie Rifbjerg 
Efterskole til andre unge 33% 37% 25%  5% 
Synes du, at lærerne tager 
dine ønsker for fremtiden 
alvorligt? 

27% 56% 14%  3% 
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På dette ark evalueres 

elevens 
forhold til de øvrige elever. 
 

 

 
Ja, rigtig meget 

 
Ja 

 
Ved ikke 

 

 
Nej 

 

 
Nej, slet ikke 

Synes du, at eleverne på 
skolen har det godt sammen  18% 52% 27% 3%  
Snakker du med de andre  

elever på skolen ? 20% 71% 3% 3% 3% 
Er der elever, som du 
snakker med hver dag ? 40% 57%   3% 
Hjælper du de elever,du kan 
se, har brug for det ? 8% 61% 31%   
Har du forståelse for, at 
nogen elever er anderledes 
end dig ? 

30% 67% 3%   
Taler du altid pænt til de 
andre elever 13% 51% 21% 12% 3% 
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På dette ark evalueres 

elevens 
oplevelse af mobning på 
skolen. 
 

 
Nej, slet ikke 

 
Nej, næsten ikke 

 
Ved ikke 

 

 
Ja, lidt 

 

 
Ja, rigtig meget 

Har du været udsat for 
mobning på SRE ? 60% 20% 12% 8%  
Har du mobbet andre imens 

du har gået på skolen ? 57% 23% 14% 6%  
Har du oplevet andre elever 
blive mobbet på skolen ? 20% 14% 29% 26% 8% 
Oplever du, at lærerne 
vender ryggen til mobning ? 44% 16% 32% 8%  
Oplever du mobning i 
undervisningstiden ? 55% 24% 15% 3% 3% 
Oplever du mobning i 
fritiden ? 38% 9% 32% 15% 6% 
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På dette ark evalueres 

elevens 
oplevelse af forholdet til 
lærerne. 
 

 
Ja, rigtig meget 

 
Ja 

 
Ved ikke 

 

 
Nej 

 

 
Nej, slet ikke 

Kan du altid få fat på en 
lærer,når du har brug for det  8% 49% 29% 14%  
Kan du altid gå til en lærer, 

når du er ked af det ? 4% 59% 23% 11% 3% 
Oplever du, at lærerne lytter 
til dig, når du er ked af det ? 18% 55% 24% 3%  
Føler du, at de voksne på 
skolen forstår dig ? 15% 41% 27% 14% 3% 
Tager lærerne dig alvorligt, 

når du er ked af det ? 18% 58% 18% 6%  
Taler lærerne pænt til dig ? 

23% 71% 6%   
Taler du pænt til lærerne ? 

15% 63% 19% 3%  
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På dette ark evalueres 

elevens 
oplevelse af undervisningen 
 

 

 
Ja, rigtig meget 

 
Ja 

 
Ved ikke 

 

 
Nej 

 

 
Nej, slet ikke 

Synes du, at du lære noget i 
skolen? 34% 49% 9% 6% 3% 
Fortæller din lærer dig, at 
det du laver i timerne er 
godt? 

15% 50% 29% 3% 3% 
Må du være med til at 
bestemme, hvad I skal 
arbejde med i timerne? 

 23,5% 50% 23,5% 3% 
Er du tilfreds med 

undervisningen? 9% 56% 17,5% 6% 11,5% 
Synes du, at det du skal lave 
i timerne er for let?  15% 59% 23% 3% 
Synes du, at det du skal lave 
i timerne er for svært?  17% 48% 32% 3% 
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På dette ark evalueres 

elevens 
oplevelse af skolens fysiske 
rammer. 
 

 
Ja, rigtig meget 

 
Ja 

 
Ved ikke 

 

 
Nej 

 

 
Nej, slet ikke 

Synes du, at der er områder 
udenfor, hvor der er dejligt at 

være? 
10% 63% 16% 8% 3% 

Synes du, at der er plads nok i 
skolens lokaler?  57% 26% 14% 3% 
Er der gjort noget for at skolen 

skal se pæn og hyggelig ud-fx 
med billeder, planter og farver? 

9% 48% 29% 14%  
Synes du, at toiletterne på skolen 

er i orden? 12% 49% 27% 9% 3% 
Er der steder nok, hvor man kan 
være i fred og ro?  54% 14% 15% 17% 
Synes du, at der er rent på 

skolen? 12% 64% 15% 6% 3% 
Synes du, at sikkerheden er i 
orden i skolens lokaler? 15% 55% 27% 3%  



Er du tit glad og godt tilpas? 

26% 40% 20% 8% 6% 
 


