
DET PSYKISKE

1 Har du en bedste ven på skolen? Ja Nej

2 Har du mere end én ven på skolen? Ja Nej

3 Har du altid nogen at være sammen med? Ja Nogle gange Nej

4 Hvordan har du det med dine lærere? Godt Nogenlunde Skidt

5 Bliver du drillet? Aldrig Nogle gange Ofte

6 Bliver du mobbet? Aldrig Nogle gange Ofte

7 Driller du andre? Aldrig Nogle gange Ofte

8 Mobber du andre? Aldrig Nogle gange Ofte

9 Går du glad i skole om morgenen? Sjældent Nogle gange Ofte

10 Går du glad hjem fra skole? Sjældent Nogle gange Ofte

11 Har du mange lektier for? Aldrig Nogle gange Ofte

12 Her kan du skrive, hvis du har tilføjelser eller gode ideer:

Vi vil rigtig gerne vide, hvad du synes om det at være elev på Randersgades Skole. Man kan kalde det stemningen. De voksne vil kalde det 
det psykiske miljø. Vi har lavet nogle spørgsmål, men måske har du noget helt andet, du synes, det er vigtigt, vi får at vide. Det kan du skrive 
på linierne.



DET FYSISKE

1 Er der rent og pænt på toiletterne? Ja Nogle gange Nej

2 Sidder du godt ved dit bord? Ja Nej

3 Er der for belysningen i dit klasseværelset i orden? Ja Nej

4 Er der for luften i dit klasseværelset i orden? Ja Nej

5 Er der temperaturen i dit klasseværelset i orden? Ja Nogle gange Nej

6 Har du et godt sted at sidde og spise? Ja Nej

7 Er skolens IT-udstyr i orden?                              Ja Nej

8 Er internet-/intranet-tilgangen i orden? Ja Nej

9 Er el-tilslutningsmulighederne til opladere i orden? Ja Nej

10 Er vores bøger og læringsportaler tidssvarende? Ja Nej

11 Er der meget støj i timerne? Aldrig Nogle gange Ofte

12 Er der meget støj i pauserne? Aldrig Nogle gange Ofte

13 Her kan du skrive, hvis du har tilføjelser eller gode ideer:

Vi vil også rigtig gerne vide, hvad du synes om selve stedet, og de ting vi har her. Altså hvad du synes om de rammer du færdes i. De voksne 
vil kalde det det fysiske miljø. Igen har vi nogle spørgsmål, men på linierne kan du også skrive noget, hvis der er mere, du mener, vi bør vide.



DET ÆSTETISKE

1 Synes du, at skolen er pæn udvendig? Ja Nej

2 Synes du, at skolen er pæn indvendig? Ja Nej

3 Har vi pæne ting på væggene? Ja Nej

4 Er der rart og pænt i dit klasseværelse? Ja Nej

5 Synes du, at man kan se, at det er din klasse? Ja Nej

6 Er der muligheder for at opbevare elevprodukter? Ja Nej

7 Er der muligheder for at udstille elevprodukter? Ja Nej

8 Hjælper du med at holde skolen pæn? Ja Nej

9 Synes du, at Randersgades Skole er et godt sted at lære? Ja Nej

10 Her kan du skrive, hvis du har tilføjelser eller gode ideer:

Sidst vil vi også meget gerne vide hvordan det er at være her på skolen. Ikke rammerne heller ikke hvordan du har det med dem der er her, 
men hvordan du har det med selve stedet! De voksne vil kalde det det æstetiske miljø.


