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Er du glad for din skole?

Er du glad for dine lærere?

Ikke så 't
ja, al'd
ja, for det meste
nej, slet ikke

Har du det godt med at tage hen på skolen?

sjælendt eller aldrig
ikke så 0t
for det meste
al0d

ja, de ﬂeste
ja, en eller nogle enkelte
Ja, dem alle sammen

Har du det godt med at skulle se dine
værkstedskammerater?

al#d
al#d
for det meste

for det meste

ikke så #t

ikke så #t

I hvor høj grad giver din uddannelse mening
for dig/lever op til din forventning?

Synes du, at I har det godt sammen på dit
værksted?

slet ikke

ikke så 't

i ringe grad

ja, al'd

i nogen grad

ja, for det meste

i høj grad

Synes du, at I er gode til at arbejde sammen
om det faglige?

nej, slet ikke
ja, for det meste
ja, al1d
ikke så 1t

nej, slet ikke

Føler du dig tryg på værkstedet?

ikke så 't
ja, al'd
ja, for det meste
nej, slet ikke

Er I efter din mening gode til at støtte og
hjælpe hinanden, når der er behov for det?

Hvordan vil du beskrive omgangstonen på dit
hold?

sjælendt eller aldrig

Fri

ja, for det meste

God

ja, al2d

nedladende

engang imellem

Respek0uld

I hvor høj grad oplever du konflikter på
skolen?

Hvilken type af konflikter drejer det sig om?

Konﬂikter i forhold /l
regler på skolen
slet ikke
I ringe grad
I nogen grad
I høj grad

Konﬂikter mellem elever
og ledelsen
Konﬂikter mellem grupper
af elever
Konﬂikter mellem lærere
og elever

Oplever du, at skolen gør noget for at løse
konflikter?

Gør skolen noget for trivslen på skolen?

slet ikke

I høj grad

I ringe grad

I nogen grad

I nogen grad

I ringe grad

I høj grad

slet ikke

Synes du, at skolen gør noget for at forhindre
mobning?

Oplever du mobning på skolen?

Nej
ja, ﬂere gange
ja, en enkelt gang

I høj grad
I nogen grad
I ringe grad
slet ikke

Såfremt du har oplevet mobning, har du så
gjort noget for at forhindre det?

Er du medlem af skolens Facebook gruppe?

Nej

Nej

Ja

Er du tilfreds med informations niveauet på
Facebook?

Ja

Synes du, at lærerne motiverer dig og giver dig
den hjælp, du har brug for?

Meget &lfreds

slet ikke

Tilfreds

I ringe grad

U&lfreds

I nogen grad
I høj grad

Hvor tilfreds er du med dine egne faglige
præstationer?

Hvor tilfreds er du med dine muligheder for at påvirke og tilrettelægge forløbet?

Hverken eller
Meget ,lfreds

Tilfreds

Tilfreds

Meget -lfreds

U,lfreds

Hverken eller

Savner du mulighed for at arbejde mere
sammen med andre?

I høj grad
I nogen grad
I ringe grad
Slet ikke

Bruger du vejledningen?

sjælendt
Ja, -t
Aldrig
Af og -l

Hvad bruger du vejledningen til?

Kender du dine muligheder for at klage over
undervisning, lærerne, skolemiljøet m.m.?

Andet

Personlige .ng (psykiske
problemer, stress, sociale
problemer)
Prak.ske .ng om
uddannelse, prak.k …

Hvilke ord passer bedst på din skole?

Nej
Ja

Hvor tilfreds er du med skolens indeklima (temperatur, træk, larm, rengøring, udluftning)?

Hyggelig
Kedelig
Nedslidt
Velholdt

U"lfreds
Tilfreds
Meget "lfreds
Hverken eller

Kender du skolens instruktion vedr. brand?

Nej
Ja

Er du begyndt at eksperimentere med euforiserende stoffer efter du er begyndt på skolen?

Ja
Nej

