
KÆRE ELEV PÅ PILEHAVESKOLEN
Jeg – og alle de andre voksne på skolen - vil meget gerne have noget at vide om, hvordan du trives
med at gå på Pilehaveskolen. Derfor får du her nogle spørgsmål, som du kan bruge til at fortælle
om, hvad du syntes om dit klasselokale, toiletterne og legepladsen og om, hvordan du har det med
dine kammerater plus en masse andre ting.

Vi har spurgt elevrådet om de syntes, at hæftet var ok, og det har de sagt ja til.

Du vil se spørgsmål både med og uden billeder, og som svar skal du vælge den 'smily' og det svar
der passer bedst til, hvad du syntes. 

Du kan få hjælp af dine lærere, hvis der er noget, du er i tvivl om. Du må gerne udfylde
spørgeskemaet sammen med en voksen. 

Når jeg har fået svar fra alle eleverne, vil du få at vide, hvordan du og de andre elever tilsammen
trives på Pilehaveskolen.

Jeg glæder mig meget til at få læse dit svar.

Med Venlig Hilsen
Mette Karlsson

Velkommen
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Lidt om dig

1. Jeg hedder:*

2. Jeg går i:*

 

3. Jeg er en:*

Lidt om din klasse
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4. Er du glad for at gå i skole?*
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5. Er du glad for den klasse du går i?*

  

6. Hvordan har du det med dine klassekammerater?*

  

7. Har du nogen gode venner i klassen / skolen?*

  

8. Kan du godt lide dine klassekammerater?*

  

9. Leger du hjemme hos nogen fra klassen?
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10. Er der nogen fra klassen der leger hjemme hos dig?

Klassen og kammeraterne
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Har du nogle gode venner i din
klasse?

Tror du, at dine klassekammerater
godt kan lide dig?

Synes du, at i taler grimt til
hinanden i klassen?

11. Vælg det du mener passer bedst*

  

12. Har i nogle regler for, hvordan i skal opføre jer overfor hinanden i klassen?*
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Mobning 2
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13. Overholder du selv de regler?*

Mobning 3
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Synes du, at dine klassekammerater er gode til at
overholde reglerne for, hvordan i skal opføre jer
overfor hinanden?

14. Vælg det du mener passer bedst*
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Mobning

Pilehaveskolens Undervisningsmiljøundersøgelse, 2015

  

15. Er der nogen i din klasse, der driller dig, så du bliver ked af det?*

  

16. Er der nogen fra andre klasser, der driller dig, så du bliver ked af det?*

   

17. Tror du, at du selv har været med til at drille nogen, så de er blevet kede af det?*

  

18. Har du prøvet at blive drillet af en voksen på skolen, så du er blevet ked af det?*
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Lidt om din klasselærer
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19. Tror du at de voksne i klassen godt kan lide dig?*

  

20. Synes du, at de voksne i din klasse gør noget for at i alle i klassen skal have det godt?*

  

21. Taler de voksne i din klasse med jer om hvordan i har det med hinanden?*

  

22. Hvis du har brug for hjælp, kan du så få det hos de voksne?*
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Timerne og undervisningen
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23. Hvordan synes du selv, at du klarer dig i skolen?*

 

Keder du dig i timerne?

Synes du, at det, du skal lave i timerne, er for svært

Synes du, at det, du skal lave i timerne, er for let?

24. Vælg det du mener passer bedst*

 

Fortæller de voksne i klassen dig, at det, du laver i
timerne, er godt?

Må du være med til at bestemme, hvad i skal
arbejde med i timerne?

25. Vælg det du mener passer bedst*
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26. Synes du, at du lærer noget i skolen?*

Rammer - klasselokalet
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27. Synes du at det er rart at være i jeres klasselokale?*
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28. Kan du høre hvad der bliver sagt i klassen?*

 

29. Kan du se hvad der sker på tavlen?*

30. Hvordan er temperaturen i klasseværelset?*

Tilpas

For koldt

For varmt
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31. Lugter der grimt i jeres klasseværelse?*

32. Hvordan er din stol at sidde på?*

God

Nogenlunde

Dårlig
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33. Hvordan er dit bord at sidde ved?*

Godt

Nogenlunde

Dårligt

Rammer - uden for klasseværelset. Legepladsen!
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34. Synes du, at skolens legeplads er god?*

Ja

Nogenlunde

Nej

Ved ikke

35. Hvad synes du om gyngen?*

God

Nogenlunde

Dårlig
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36. Hvad synes du om multibanen?*

God

Nogenlunde

Dårlig

37. Hvad synes du om mooncarbanen?*

God

Nogenlunde

Dårlig
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38. Hvad synes du om mooncaren?*

God

Nogenlunde

Dårlig

39. Hvad synes du om cyklerne?*

God

Nogenlunde

Dårlig

Rammer uden for klasseværelset - Resten af skolen!
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40. Er der nok plads til dine ting i garderoben?*

Ja

Nej

41. Er der orden i garderoben?*

Ja

Nej

42. Hvad synes du om kantinen?*

Meget god

Nogenlunde

Dårlig
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43. Er der toiletter nok på skolen?*

Ja

Nej

 

44. Er der nok udluftning på toiletterne?*

 

45. Er der steder nok hvor man kan være i fred og ro?*

 

46. Synes du, at skolen er pæn og hyggelig?*
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Sikkerhed

  

47. Har du fået at vide hvad du skal gøre hvis der udbryder brand på skolen?*

 

48. Har du prøvet at komme så slemt til skade, mens du var i skole, at der blev ringet efter mor eller far?*

Har du noget du gerne vil sige?
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49. Skriv om det værste ved at gå i skole. Du må også gerne tegne det, og aflevere det til en voksen i din
klasse.

*
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50. Skriv om det bedste ved at gå i skole. Du må også gerne tegne det, og aflevere det til en voksen i din
klasse

*
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