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KǀĞƌƐŝŐƚ�ŽǀĞƌ�ĞůĞǀƚƌŝǀƐĞů
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KǀĞƌƐŝŐƚ�ŽǀĞƌ�ĞůĞǀƚƌŝǀƐĞů
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Jeg er glad for at gå i skole 3,97

Undervisning 3,64
Jeg synes at undervisningen er interessant 3,99
Jeg har indflydelse på undervisningen 3,37
Jeg bliver nemt forstyrret i undervisningen 3,40
Læreren sørger for, at kursisternes ideer bliver brugt i undervisningen 3,78

Holdet 4,13
Når jeg ikke kan finde ud af en bestemt ting i skolen, tør jeg godt sige det i klassen 3,87
Jeg er glad for mit hold 4,18
Jeg støtter og hjælper de andre på holdet 4,19
På mit hold har vi respekt for hinanden 4,31
På mit hold er det godt at være aktiv i timerne 4,22
Jeg kan få hjælp og støtte fra de andre på mit hold 4,00

Køn

Kvinde

Mand

Alder

<20

20-24

25-29
30-34

Afdeling

Helsingør

Hillerød

Hold

1A

2B

3kdacre1 - Dansk C aug-dec Hillerød
3kdaagh1 - Dansk A Hillerød

Uddann...

AVU

HF

5: Helt enig; 1: Helt uenig

5: Helt enig; 1: Helt uenig

5: Helt enig; 1: Helt uenig

Mikkel Brynildsen Hindhede
HILLERØD HFE



Kursistkontakt 3,55
Jeg er god til at arbejde sammen med andre 3,95
Jeg har kontakt til de andre fra holdet uden for skoletiden 3,15

Faglig udvikling 4,00
Jeg klarer mig godt i skolen 3,81
Jeg bliver dygtigere af at gå i skole 4,20

Lærere 4,22
Jeg får tilbagemeldinger fra læreren, som jeg kan bruge 4,01
Læreren hjælper mig, når jeg har brug for det 4,39
Læreren respekterer mig 4,43
Lærerne koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer 4,02

Opgaver 3,66
Jeg afleverer mine opgaver til tiden 3,90
Jeg har svært ved at komme i gang med opgaver 3,41

Social trivsel 4,01

5: Helt enig; 1: Helt uenig

5: Helt enig; 1: Helt uenig

5: Helt enig; 1: Helt uenig

5: Helt enig; 1: Helt uenig



Jeg føler, at jeg hører til på min skole 3,88
Jeg ville ønske, jeg gik på en anden skole 4,07
Jeg har det dårligt i skolen 4,04
Jeg føler mig ensom i skolen 4,05
Der er gode muligheder på skolen for at få støtte og vejledning, hvis jeg har det svært 3,77

Har du overvejet at stoppe din uddannelse på skolen og hvis ja, hvorfor? Se svar

Stress faktorer 3,39
Jeg føler mig presset i skolen 3,23
Jeg føler mig presset pga egne krav og forventninger til skolearbejdet 3,45
Jeg føler mig presset pga lektier 3,22
Jeg føler mig presset pga eksamen 3,65

Mobning 4,83
Blevet kaldt grimme navne, gjort nar af eller blevet drillet på en sårende måde 4,79
Blevet truet til at gøre ting, jeg ikke havde lyst til 4,88
Blevet udsat for uønsket psykisk eller fysisk opmærksomhed 4,72
Blevet udsat for mobning? 4,93

Udsat for uønsket seksuel opmærksomhed 4,90

5: Aldrig; 1: Meget tit

5: Aldrig; 1: Meget tit

5: Aldrig; 1: Meget tit



Jeg er glad for at gå i skole 4,16

Undervisning 3,64
Jeg synes at undervisningen er interessant 4,11
Jeg har indflydelse på undervisningen 3,45
Jeg bliver nemt forstyrret i undervisningen 3,37
Læreren sørger for, at kursisternes ideer bliver brugt i undervisningen 3,63

Holdet 4,16
Når jeg ikke kan finde ud af en bestemt ting i skolen, tør jeg godt sige det i klassen 4,26
Jeg er glad for mit hold 4,36
Jeg støtter og hjælper de andre på holdet 4,20
På mit hold har vi respekt for hinanden 3,89
På mit hold er det godt at være aktiv i timerne 4,21
Jeg kan få hjælp og støtte fra de andre på mit hold 4,02
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2B
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3kdaaah1 - Dansk A aften Hillerød
4kdaagh1 - Dansk A Helsingør

Uddann...
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5: Helt enig; 1: Helt uenig

5: Helt enig; 1: Helt uenig

5: Helt enig; 1: Helt uenig
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Kursistkontakt 3,67
Jeg er god til at arbejde sammen med andre 4,28
Jeg har kontakt til de andre fra holdet uden for skoletiden 3,07

Faglig udvikling 4,18
Jeg klarer mig godt i skolen 3,91
Jeg bliver dygtigere af at gå i skole 4,45

Lærere 4,37
Jeg får tilbagemeldinger fra læreren, som jeg kan bruge 4,09
Læreren hjælper mig, når jeg har brug for det 4,52
Læreren respekterer mig 4,63
Lærerne koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer 4,22

Opgaver 3,52
Jeg afleverer mine opgaver til tiden 3,98
Jeg har svært ved at komme i gang med opgaver 3,07

Social trivsel 4,25

5: Helt enig; 1: Helt uenig

5: Helt enig; 1: Helt uenig

5: Helt enig; 1: Helt uenig

5: Helt enig; 1: Helt uenig



Jeg føler, at jeg hører til på min skole 4,24
Jeg ville ønske, jeg gik på en anden skole 4,05
Jeg har det dårligt i skolen 4,43
Jeg føler mig ensom i skolen 4,27
Der er gode muligheder på skolen for at få støtte og vejledning, hvis jeg har det svært 4,03

Har du overvejet at stoppe din uddannelse på skolen og hvis ja, hvorfor? Se svar

Stress faktorer 3,40
Jeg føler mig presset i skolen 3,14
Jeg føler mig presset pga egne krav og forventninger til skolearbejdet 3,51
Jeg føler mig presset pga lektier 3,14
Jeg føler mig presset pga eksamen 3,82

Mobning 4,88
Blevet kaldt grimme navne, gjort nar af eller blevet drillet på en sårende måde 4,83
Blevet truet til at gøre ting, jeg ikke havde lyst til 4,91
Blevet udsat for uønsket psykisk eller fysisk opmærksomhed 4,81
Blevet udsat for mobning? 4,95

Udsat for uønsket seksuel opmærksomhed 4,98

5: Aldrig; 1: Meget tit

5: Aldrig; 1: Meget tit

5: Aldrig; 1: Meget tit
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