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Gymnastikefterskolen Stevns

Bestyrelsens selvevaluering 2015

Forældretilfredshed
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Elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Vi gennemførte en spørgeskemaundersøgelse ud fra følgende overvejelser:

• Alle forældre blev tilbudt at deltage i undersøgelsen

• Spørgeguide med tilfredshedsangivelse på skala af de angivne spørgsmål samt 

kommentarfelter til evt. uddybende kommentarer

• Vi ønskede at kende til forældrenes opfattelse af deres børns efterskoleår

• Vi ønskede at få viden på et bredt grundlag fra så mange forældre som muligt, 

hvilket ikke havde været muligt ved fx fokusgruppeinterviews

• Konklusion på baggrund af det fremkomne materiale
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Validitet

• Spørgeskemaundersøgelsen blev udsendt elektronisk til 328 forældre

• 139 besvarede spørgeskemaundersøgelsen

• Dette giver en svarprocent på: 42 %

• Vi antager, at flere forældre har valgt at svare sammen, selvom spørgeskemaet 

blev udsendt til dem begge, hvorfor svarprocenten reelt kan være højere

• På baggrund af ovenstående finder vi undersøgelsens resultat validt at drage 

overordnede konklusioner ud fra
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Spørgsmålenes indhold

• Indfrielse af forventninger for efterskoleopholdet

• Kommunikation med skolen

• Kvalitet og kvantitet af forældrearrangementerne

• Tilkendegivelse af skolens styrker

• Tilkendegivelse af mulige forbedringer
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Konklusion – indfrielse af forventninger

• Klart overvejende positive kommentarer:

• Høj grad af personlig udvikling

• Sender et barn af sted og får et ungt, selvstændigt menneske hjem

• Har lært værdien af fællesskab og sammenhold



Powered by

Konklusion – kommunikation med skolen

• Stor tilfredshed med information via Facebook

• God og fyldestgørende info i forbindelse med ”fest-kriser” og hjemsendelser

• Ønske om flere infobreve, særligt i 2. semester

• Ønske om at få mere information om eksamenstider, mundtlige prøvetider m.m –

særligt drengene giver ikke meget info derhjemme
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Konklusion – kvalitet og kvantitet af 

forældrearrangementerne

Generelle konklusioner:

• Overvejende meget tilpas med mængden af forældrearrangementer, dog ønske 

om en forældre-/lærer-samtale mere, evt. i januar/februar
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Konklusion – tilkendegivelse af skolens 

styrker

Generelle konklusioner:

• Evnen til at se, forstå og tage hånd om den enkelte elev

• Skaber tryghed for forældrene i form af information om livet på Stevns via infobreve og 

de sociale medier

• Opvisningen – suveræn og fantastisk at alle er med i det fælles projekt

• Accepterer forskelligheder – og lærer eleverne det samme

• God ånd på skolen

• Lærer eleverne om konsekvens – kæft, trit og retning på den positive og lærerige måde

• Dygtige og engagerede medarbejdere med højt ambitionsniveau
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Konklusion – tilkendegivelse af mulige 

forbedringer

Generelle konklusioner:

• Bedre mad

• Højere faglighed for de stærkeste og svageste – ikke kun favne den store mellemgruppe 

– og evt. niveauopdele undervisningen

• Bedre internet – ikke optimalt når alle er på i fx lektietimen

• Sikre at alle K-lærere evner opgaven. Enkelte K-lærere skal i højere grad tage hånd om 

eleverne og aktivt være med til at skabe sammenhold i gruppen

• Behandling af skader – ventetid hos fysioterapeut er for lang


