
Elevmiljøundersøgelse, Nørreå Friskole 2020 

Nørreå Friskoles elevmiljøundersøgelse skulle fornyes januar 2020. 

Sidste gang anvendtes undersøgelsen fra Dansk Center for Undervisningsmiljø og gik fra 0. - 8. 

klasse. 

Denne gang gælder det fra 0. til 9. klasse, bortset fra 7. kl., som ikke nåede at svare. 

Der er 20 spørgsmål til 0. - 3. klasse og 40 spørgsmål til 4. - 9. klasse. 

Spørgsmålene omhandler følgende emner: 

 1. Social trivsel 

 Social trivsel består af spørgsmål, der omhandler elevernes opfattelse af deres 

 tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. 

 2. Faglig trivsel 

 Faglig trivsel består af spørgsmål, der omhandler elevernes oplevelse af egen faglige 

 evner, egen koncentrationsevne og problemløsningsevne. 

 3. Støtte og inspiration 

 Støtte og inspiration i undervisningen består af spørgsmål, der omhandler elevernes 

 oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærernes hjælp og støtte. 

 4. Ro og orden 

 Ro og orden indeholder spørgsmål, der omhandler elevernes oplevelse af ro og støj i 

 klassen, samt klasseledelse. 

 5. Fysiske og æstetiske omgivelser 

 Fysiske og æstetiske omgivelser indeholder elevernes oplevelser af rengøring, 

 møbler, indretning og udsmykning af skolen og skolens lokaler, samt indeklima. 

Denne undersøgelse er delt op i to grupper: 0. - 3. klasse og 4. - 9. klasse. 

Overordnet set, følger vi landsgennemsnittet ganske pænt men placerer os endnu bedre på 

områderne for social trivsel og fysiske og æstetiske omgivelser. 

 

 



Elevmiljøundersøgelse for 0. - 3. klasse på Nørreå Friskole. 

Børnene i denne aldersgruppe, er generelt rigtigt glade for vores skole. 

Når det gælder den sociale trivsel ligger 90% i den højeste kategori. De samme 90% er gældende, 

når det kommer til, hvor glad eleven er for sin klasse og hvor vellidt man er. Det skal også nævnes, 

at ingen elever føler sig alene i skolen. 

Alligevel svarer 50% af eleverne, at de nogle bliver drillet så de bliver kede af det. Det bliver vi 

nødt til, at være opmærksomme på og sætte i fokus på klassen, men også til vores 

fællessamlinger. 

Angående faglig trivsel svarer 38% er de er gode til at løse problemer og de resterende 62% svarer 

"ja, nogle gange". Som undervisere kan vi godt have mere fokus på, at styrke elevernes selvtillid og 

give dem mere mod på, at løse opgaverne selvstændigt. Derudover er eleverne generelt gode til, 

at koncentrere sig i timerne. 

Ved punktet støtte og inspiration, er86%  glade for lærerne og kun 14% svarer "ja, lidt". Det vidner 

om nærvær og engagerede ansatte. 

Derudover synes 90%, at lærerne er gode til at hjælpe dem i skolen, og 67% føler at de har 

medbestemmelse i timerne. 33% overhovedet ikke.  

Generelt synes eleverne også, at det de præsenteres for i timerne er ganske spændende. 

Under punktet ro og orden har 43% ikke svært ved at høre, hvad den voksne siger. 43% siger 

"nogle gange" og 14% siger "ja, tit" 

Børnene kan rigtigt godt lide klasselokalerne. Faktisk svarer 76% "ja, meget" og ingen "nej". 

Ingen børn har ondt i maven men 5% har ondt i hovedet. Dog har størstedelen af eleverne aldrig 

ondt. 

Med hensyn til om toiletterne er rene svarer 71% "ja, meget" og ingen svarer nej. 14% synes dog 

ikke at der er toiletter nok mens 86% mener det modsatte. 

Angående rengøring på skolen, synes 90% at der er meget rent. Der er også lys nok i klassen, en fin 

temperatur og luften er generelt god. Børnene synes godt om stolene og er meget positive når det 

kommer til skolens udsmykning. 76% synes den er virkelig flot. 

Eleverne er glade for ude-områderne. Faktisk er 95% enige om dette og giver topkarakterer. 

I det store hele, ser det ganske godt ud for vores skole og børnene i 0. - 3. klasse. 

 



Elevmiljøundersøgelse for 4. - 9. klasse på Nørreå Friskole. 

Generelt ser ganske godt ud, for vores børn fra 4. til 9. klasse. Vores gennemsnit for den generelle 

trivsel, er præcist det samme som for landsgennemsnittet. 

I faglig trivsel ligger vi en smule under, er på niveau mht. social trivsel og ligger over niveau når det 

kommer til ro og orden, samt støtte og inspiration. 

Det er tydeligt, at langt de fleste elever på skolen trives, synes godt om skolen, fællesskabet og alt 

det sociale og faglige der følger med, men vi skal være opmærksomme på de enkelte elever, som 

kan have det svært på disse områder. Ud fra undersøgelsen kan vi se, at det primært er elever fra 

4. og 5. klasse som det omhandler. Det kommer til udtryk på forskellig vis, bl.a. nævner nogle 

enkelte, at de føler sig ensomme og er bange for at blive til grin. Dertil kommer hovedsmerter og 

det at føle sig ukoncentreret. Heldigvis har langt de fleste elever det godt, men vi må gøre en 

ekstra indsats, for at få de sidste med. Af underviserne kræver det særlig opmærksomhed og er et 

indsatsområde, bl.a. ved klasse- og elevsamtaler.  

En rigtig stor del af eleverne føler, at de har indflydelse på undervisningen og langt størstedelen 

mener, at lærerne er gode til at hjælpe dem. 

Som man kunne se hos de mindre elever , er også de større børn begejstret for skolens udendørs 

faciliteter og ser positivt på udsmykningen. Helt så positivt ser de dog ikke på toiletforholdene, 

hvor flere har den holdning, at de godt kunne være renere og flere af dem. Dette har vi observeret 

ved flere elevmiljøundersøgelser og må nu handle på det. Emnet tages op på et personalemøde 

for yderligere tiltag. Desuden ser det ud til, at vi har nogle udfordringer med temperaturen på 

skolen. Dette tager vi op på møde snarest, så vi kan imødekomme denne udfordring. 

Overordnet set er eleverne glade for vores skole og vi vil fortsat gøre en ihærdig indsats for, at 

støtte op om den enkelte elev og dennes plads i fællesskabet, på Nørreå Friskole. 

Ansvarlig for undersøgelsen: 

Stine Dam & Thomas Heissel 

 


