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Undervisningsmiljøvurdering 
 

Vesterlund Efterskole følger løbende op på undervisningsmiljøet i regelmæssige 

samtaletimer med hele elevgruppen.  

Der følges også op på elevernes trivsel  på  gangmøder mellem elever og ganglærere, 

samt individuelle samtaler af såvel  formel som uformel karakter. 

Det ligger skolen  på sinde, at omgangstonen er præget af at vise respekt for andre  

og tage eget ansvar på sig. 

 

Nedenstående undersøgelse er en spørgeskemaundersøgelse, som alle eleverne har 

haft mulighed for at besvare. 

Undersøgelsen giver det generelle indtryk, at eleverne føler tryghed ved såvel de 

fysiske som de psykiske rammer. Herunder at kun få elever i meget begrænset 

omfang har oplevet mobning. Det at mobning forekommer betyder, at det til 

stadighed skal være et opmærksomhedsfelt. 

 

Vesterlund, juni 2020. 

 

 

Søren Haubjerg 

Forstander 
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Vesterlund Efterskole – 

Undervisningsmiljøvurdering 
 

 

Medvirkende: 89 ud af 193 elever har besvaret undersøgelsen. Svarprocent 46% 

Antal: 89 

Udarbejdet af: ND 

 

 
GENERELT PÅ SKOLEN 
 

Nr
. 

1. Holdning til skolen og din skolegang Meget 
uenig 

Lidt 
uenig 

Lidt 
enig 

Meget 
enig 

1 Jeg er glad for at gå på Vesterlund 
Efterskole 

 1% 0 % 7 % 92 % 

2 Jeg har lyst til at lære noget nyt 2 % 4 % 22 % 71 % 
3 Jeg synes, jeg lærer meget på skolen 1 % 8 % 48 % 43 % 
4 Lærerne er gode til at undervise 1 % 4 % 44 % 51 % 
5 Mine lærere opmuntrer mig til at komme 

frem med mine synspunkter 
2 % 10 % 40 % 47 % 

6 Jeg har problemer med enkelte af mine 
lærere 

 40 % 27 % 30 % 2 % 

7 Mine lærere stiller for små krav til mig 28 % 43 % 27 % 2 % 
8 Mine lærere stiller for store krav  48 % 40 % 11 % 0 % 
9 Vores lærere behandler os retfærdigt 2 % 4 % 27 % 66 % 
10 Jeg får ofte ros af lærerne 1 % 24 % 52 % 24 % 
11 Lærerne lytter, når vi kommer med 

forslag til emner i undervisningen 
3 % 17 % 45 % 35 % 

12 Lærerne hjælper mig, når jeg har 
problemer 

0 % 4 % 22 % 73 % 

13 Vi har tit mange lektier 54 % 29 % 16 % 1 % 
14 Jeg får ikke altid lavet lektier og opgaver 

til tiden 
53 % 15 % 24 % 9 % 

15 Jeg engagerer mig i undervisningen 2 % 11 % 40 %  46 % 
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Nr
. 

2. Holdning til din klasse Meget 
uenig 

Lidt 
uenig 

Lidt 
enig 

Meget 
enig 

1 Jeg kan godt lide at samarbejde med 
andre om opgaverne 

1 % 8 % 36 % 55 % 

2 Vi hjælper tit hinanden i klassen 0 % 12 % 31 % 56 % 
3 Vi har det godt sammen i klassen 0 % 9 % 19 % 72 % 
4 Mine klassekammerater synes om mig 2 % 3 % 47 % 47 % 

 
 
UNDERVISNINGEN PÅ VESTERLUND EFTERSKOLE 
 
3. Holdning til undervisningsformer 
Jeg lærer mest i skolen (sæt et x): 

 Når det er læreren, der underviser alene  15 % 
 Når vi har gruppearbejde   28 % 
 Når vi arbejder med projekter i et fag  36 % 
 Når jeg arbejder alene med opgaver eller lektier  21 % 

 
 

Nr
. 

4. Udsagn om IT og medieforhold Meget 
uenig 

Lidt 
uenig 

Lidt 
enig 

Meget 
enig 

1 Vi har gode IT og medieforhold på 
skolen 

1 % 15 % 51 % 34 % 

2 Vinduer eller lys spejler sig ofte i 
skærmen 

28 % 22 % 44 % 6 % 

3 Når vi arbejder med pc’en er der cirka en 
armslængde fra øjne til skærmen 

6 % 19 % 49 % 26 % 

4 Stolen ved pc’en kan sættes op og ned, så 
den passer til mig 

75 % 7 % 3 % 15 % 

 
 
5. Holdning til dit eget faglige niveau 
Sæt et x: 

 Jeg er en af de bedste i klassen   24 % 
 Der er nogle få, der er bedre end mig  45 % 
 Der er mange, der er bedre end mig   31 % 
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DET PSYKISKE UNDERVISNINGSMILJØ 
 
6. Oplevelser vedrørende mobning 
Sæt et x i hvert af spørgsmålene 

A. Er du blevet mobbet i skolen 
 Nej, jeg er ikke blevet mobbet  79 % 
 Ja, det er sket en eller to gange   8  % 
 Ja, cirka en gang om ugen    1  % 
 Ja, flere gange om dagen    1  % 

 
B. Hvem mobber dig for det meste 

 Ingen    87 % 
 En dreng      1 % 
 En pige      0 % 
 En gruppe af drenge   10 % 
 En grupper af piger     0 % 
 En gruppe af drenge og piger    0 % 

 
C. Har du været med til at mobbe andre 

 Nej, jeg har ikke mobbet andre  91 % 
 Ja, det er sket en eller to gange    7 % 
 Ja, cirka en gang om ugen     0 % 
 Ja, flere gange om ugen     2 % 

 
 

Nr
. 

7. Udsagn om mobning Aldrig Sjældent Af og til Ofte 

1 Griber lærerne ind, når der er mobning på 
skolen 

3 % 9 % 36 % 52 % 

2 Føler du dig nogensinde alene på skolen 29 % 44 %  22% 4 % 
3 Føler du dig tryg på skolen 1 % 1 % 12 % 85 % 
4 Føler du dig nogensinde holdt udenfor på 

skolen 
39 % 28 % 30 % 2 % 

5 Er du nogensinde med til at holde andre 
udenfor 

71 % 18 % 10 % % 
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VESTERLUND EFTERSKOLES FYSISKE RAMMER 
 

Nr
. 

8. Udsagn om skolens fysiske og 
miljømæssige rammer 

Meget 
uenig 

Lidt 
uenig 

Lidt 
enig 

Meget 
enig 

1 Der er god plads i klassens lokale 3 % 28 % 39 % 29 % 
2 Indretningen af klasselokalerne er gode 7 % 31 % 36 % 26 % 
3 Jeg kan se, hvad der sker på tavlen 2 % 12 % 40 % 45 % 
4 Vi sidder godt på stolene 26 % 37 % 21 % 16 % 
5 Der er lys nok til at læse og skrive 1 % 4 % 20 % 74 % 

 
 

Nr
. 

9. Udsagn om skolens fysiske og 
miljømæssige rammer 

Meget 
uenig 

Lidt 
uenig 

Lidt 
enig 

Meget 
enig 

1 Jeg kan høre, hvad der bliver sagt i 
timerne 

1 % 0 % 15 % 84 % 

2 Vi har gode steder til gruppearbejde 11 % 30 % 36 % 22 % 
3 Vi må gerne drikke vand i timerne, hvis 

vi bliver tørstige 
3 % 9 % 12 % 75 % 

4 Vi har gode steder til leg, boldspil og 
bevægelse i pauserne 

3 % 8 % 17 % 72 % 

5 Vi har gode forhold til idræt 1 % 0 % 1 % 98 % 
 
 

Nr
. 

10. Udsagn om skolens fysiske og 
miljømæssige rammer 

Meget 
uenig 

Lidt 
uenig 

Lidt 
enig 

Meget 
enig 

1 Vores toiletter er pæne og rene 1 % 3 % 42 % 54 % 
2 Der er altid sæbe, toiletpapir og 

håndklæde/papir på toiletterne 
1 % 11 % 38 % 49 % 

3 Når ting går i stykker på skolen, bliver de 
repareret 

2 % 26 % 39 % 33 % 
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Nr
. 

11. Udsagn om skolens fysiske og 
miljømæssige rammer 

Meget 
uenig 

Lidt 
uenig 

Lidt 
enig 

Meget 
enig 

1 Vi ved, hvad vi skal gøre, hvis det 
brænder 

4 % 7 % 40 % 48 % 

2 Skolens bygninger er rare at være i 1 % 3 % 27 % 69 % 
3 Vi har gode fællesområder indenfor 13 % 15 % 40 % 31 % 
4 Vi har nogle spændende faglokaler 8 % 33 % 44 % 16 % 
5 Jeg synes, der mangler udsmykning på 

skolen 
10 % 24 % 47 % 19 % 

6 Der er meget støj på skolen 25 % 43 % 30 % 2 % 
 
 

Nr
. 

12. Udsagn om skolens fysiske og 
miljømæssige rammer 

Meget 
uenig 

Lidt 
uenig 

Lidt 
enig 

Meget 
enig 

1 Jeg savner flere grønne planter på skolen 21 % 38 % 29 % 11 % 
2 Der er spændende områder udenfor 1 % 19 % 39 % 40 % 
3 Jeg mangler gode steder at gå hen, når jeg 

skal koncentrere mig 
13 % 24 % 45 % 18 % 

4 Vi bruger arealerne udenfor i 
undervisningen 

19 % 38 %    
30% 

12 % 

 
 

Nr
. 

13. Udsagn om skolens fysiske og 
miljømæssige rammer 

Aldrig Sjældent Af og til Ofte 

1 Det trækker fra vinduerne på skolen 20 % 42 % 28 % 10 % 
2 Der er for varmt i klassen eller andre 

steder på skolen 
13 % 39 % 35 % 12 % 

3 Der er for koldt i klassen eller andre 
steder på skolen 

8 % 36 % 45 %  11 % 

4 Jeg falder over tasker og andre ting, der 
ligger på gulvet 

53 % 30 % 12 % 4 % 

5 Vi lufter selv ud i klasselokalet ved at 
åbne vinduer og døre 

1 % 3 % 36 % 60 % 

6 Jeg er god til at rydde op efter mig selv 1 % 1 % 20 % 78 % 
7 Vi har mulighed for at sidde på 

forskellige måder i klassen 
16 % 35 % 33 % 17 % 

 
Nr
. 

14. Udsagn om hvordan du oplever 
kontaktlærerfunktionen for dig som elev 

Aldrig Sjældent Af og til Ofte 

1 Jeg får den støtte jeg har brug for 3 % 3 % 30 %  63 % 
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Nr
. 

15. Udsagn om hvordan du oplever skolen 
håndtere dig, når du har haft personlige 
udfordringer 

Aldrig Sjældent Af og til Ofte 

1 Jeg får den støtte fra min FUT lærer, som 
jeg har brug for 
 

1 % 7 % 27 % 65 % 

2 Jeg får den støtte fra fysioterapeuten, som 
jeg har brug for, hvis jeg har haft en skade 
 

2 % 7 %  33 % 58 % 

 
 
Bogligt. Hvordan ser du en boglig undervisning forbedret på Vesterlund, hvis 
du skulle bestemme? (Kommentarer fra eleverne) 
 

Måske være lidt bedre til at hjælpe den enkle elev 
Det er forskelligt fra lærer til lærer, men det er generelt godt. 

 
Det er forskelligt fra lærer til lærer, men det er generelt godt. 

 
Mindre prøver og mere tværfaglig undervisning med masser af variation 

 
Som jeg ser det er Vesterlund en rigtig god skole med et højt fagligt niveau,  
men alligevel så der er plads til alle. Jeg syntes det er rigtig dejligt at komme  
et sted hen hvor der bliver arbejdet meget projektorienteret. Det giver rigtig meget.  
Jeg har ikke noget at sætte en finger på. 

 
Jeg synes den boglige undervisning er fin som den er, hvis den skulle være lidt bedre, så skulle den ikke være så ensformigt 

 
Læse en bog, tror jeg nok er mit bedste bud 
Lidt mere aktivitet i timerne 

 
Mindre talen fra læren, og mere i gruppe arbejde. Måske lidt mere fordybelse og lidt flere lektier... 
Ved ikke 
Det ved jeg ikke 
Ike det store, men heller ikke det faglige jeg kommer for. 

 
Måske lidt mere varieret og ikke så meget stillesiddende i klassen hvor læren snakker og vi så laver opgaver dertil

 
Gerne med flere indslag fra eleverne og mere bevægelse i timerne 
Jeg kunne godt bruge en lidt mere boglig matematiktime. 
Det er forskelligt fra lærer til lærer, men det er generelt godt. 
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Syntes det skal forblive som det er 
Hvis jeg skulle bestemme, måtte underviserne gerne fokusere mere på klassisk boglig undervisning i stedet for at forsøge sig 
Dejligt at der kommer niveaudelt undervisning næste år. 
Min klasse og jeg passede fagligt dårligt sammen. 
gruppearbejde 

 
Varierende 
Gruppearbejde 
projekter 
ikke bare hvor læren står ved tavlen 
Som den er 
Jeg er blevet mere koncentreret i forhold til sidste år 
Lidt mere aktivitet i timerne 
Jeg vil nok have flere fysiske aktiviteter 

 
Sjovere og alternativ undervisning som fanger elevernes opmærksomhed og giver eleverne en lyst til at komme til undervisning.

 
At man må arbejde udenfor, og selv bestemmer, hvem man skal arbejde med. Lave undervisning som sissel 
Flere timer. 
jeg syntes som udgangspunkt at undervisningen er god på Vesterlund, og jeg føler jeg har lært meget!Så derfor syntes jeg hell
Mere aktivitet. 
Lidt bedre klasselokaler i nogle af klasserne. 
måske noget mere undervisning fra tavlen i stedet for at læse i bæger hele tiden 
Mere arbejde og mindre forklaring 
Flere timer. 

 
Den er fin nok, dog ekstremt lidt lektier og mangel på fremlæggelser i undervisningen, hvilket gør at man bliver mere sky foran klassen
Jeg synes ikke er som sådan er noget der skal forbedres fagligt. 
Måske, skal der indarbejdes noget mere fysisk aktivitet i timerne, da man hurtigt bliver træt hvis man bare sidder.

 
være mere i bevægelse og at man må sætte sig mere ud af klassen og arbejde. og det skal foregå mere på computer især i matema

 
Gerne med flere indslag fra eleverne og mere bevægelse i timerne 

 
Jeg synes den er god. 
Måske lave noget undervisning udenfor, hvis det er godt vejr. 

 
Den boglige undervisning er god. 
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At man får opgaver lige efter man har gennemgået et emne, så det stadig er friskt i hjernen. 

 
Niveau opdelt 

 
Mindre prøver og mere tværfaglig undervisning med masser af variation  

 
 
 

Profilerne (gymnastik, musik og friluftsliv). Beskriv hvad dit profil fag har gjort ved 
dig  
i dette skoleår. 
(Kommentarer fra eleverne) 
 

Jeg er blevet bedre til gymnastik og har udviklet mig. 

 
Jeg er blevet bedre til gymnastik og har udviklet mig. 

 
Det har gjort mig dygtig og bedre 
Jeg er blevet bedre til faget og har fået mere i dybden med det. 
Jeg har udviklet mig meget, specielt i gymnastik, men også i friluftsliv.  
Jeg har fået en masse nye venner, som har været med til at skabe det fedeste fælleskab. 

 
Jeg har både haft gymnastik og friluftsliv, som begge har været virkelig fede,  
både udfordrende og spændende, og jeg har lære en masse nyt. 

 
Jeg er blevet bedre til at springe 
Jeg er i gymnastik blevet langt bedre til rytme! Og har bare haft det sjovt. 

 
Jeg har haft alle tre, og alle tre fag er grunden til jeg har valgt VE. Det har gjort en  
masse godt, og at min efterskoleår har været varieret med en masse spændende og  
forskellige valgfag. 
Jeg er blevet bedre til det 
Gymnastik, jeg har udviklet mig selvom jeg har skade 
Det har været okay 

 
 

 

 
Gymnastik har for mig været super fedt og udfordrende men samtidig har jeg prøvet  
mange forskellige ting 
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Jeg er blevet meget bedre til de forskellige fag 
Jeg er blevet bedre til gymnastik og har udviklet mig. 
Det har gjort mig meget mere målret og gladere i dagligdagene 

 
Jeg har deltaget i alle tre profiler, og de har alle hjulpet mig med at være mere selvsikker. 
Jeg har lært utrolig meget nyt, og har haft dem alle. SÅ fedt, jeg er blevet bedre til at ro  
på hvad jeg kan og sige ja til nye oplevelser. 
kommet mere i form 

 
Jeg er blevet bedre i de valgte fag, og har givet mig flere venskaber da man mødes i  
forskellige konstellationer 

 
Jeg er blevet glad for at lave rytmisk gymnastik, da jeg ikke har kunne springe hele året  
grundet knæskade. Jeg er blevet udfordret på mit niveau og har derned kunne udvikle mig. 

 
jeg har udviklet mig 
lært nye ting 
haft det sjovt og har hygget mig 

 
Jeg har udviklet mig meget 
Jeg er i gymnastik blevet langt bedre til rytme! Og har bare haft det sjovt. 
Det har udviklet mig på det område jeg har valgt 
Gymnastik, jeg har fået mulighed for at dyrke gymnastik meget mere end jeg ellers  
har kunnet, hvilket jeg ser som en stor fordel. Jeg har rykket mig meget på baglæns  
bane, men ellers ikke det helt store. 
 
Har ikke friluftsliv/musik 
Jeg har udviklet mig ved at blive fordybet i et fag som har gjort mig bedre 

 
Jeg er blevet bedre og har udviklet mig 
Gymnastik og musik har været med til at gøre året sjovere. 
Det har gjort så meget for mit efterskoleår, især den måde vi vælger valgfag på, at  
vi helt selv kan vælge! Så i må aldrig lave linjer! bliv ved med at lave valgfag 
Jeg har haft lidt af alle tre, og de har gjort mig bedre til de forskellige ting. 
Jeg har valgt gymnastik og jeg har udviklet mig rytmisk og er blevet bedre til at springe,  
og være sammen i grupper/ med en makker. 
Det har været rart at alle har noget de går op i samt at man kan prøve andre fag 
Har fået kano og og kajak bevis og har lavet nye spring i gymnastik. 
Gymnastik og musik har været med til at gøre året sjovere. 
At jeg er blevet bedre til de forskellige ting 
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Jeg synes musik har gjort en masse især mit humør. Men læreren har gjort det surt og  
træls at skulle møde op. Gymnastik og sport har gjort jeg er kommet mere i gang, men synes  
der er for meget på skolen, i forhold til de i siger med at hvis man ikke er gymnast eller en der  
er særlig aktiv kan gå her holder ikke altid. 
Jeg har udviklet mig meget med hensyn til min sport, og de gode trænere har givet mig gode 
 forudsætninger for at blive bedre 

 
det har gjort man er blevet tættere med flere personer. 

 
Gymnastik har for mig været super fedt og udfordrende men samtidig har jeg prøvet mange  
forskellige ting 

 
Det var sjovt, men også hårdt. 
Det har gjort mig bedre. 

 
Gymnastik har gjort, at jeg har lavet noget i min fritid som jeg finder interessant.  
Gymnastiklærerne er meget motiverende. 

 
Gymnastik har fyldt enormt meget i mit efterskoleår, og det har gjort at jeg er endnu mere 
 motiveret end da jeg kom. 
Jeg har virkelig udviklet mig i gymnastik og fået en bedre forståelse for, hvordan jeg bruger  
min krop. Det er blevet meget hårdere og mere teknisk end de hold jeg har gået på. 

 
Det har udviklet mig 

 
Det har gjort mig dygtig og bedre 
Jeg har udviklet mig meget 

 
 
Din samlede vurdering. Skriv noget om VE, hvor vi kan gøre det bedre end vi gør i 
dag 
(Kommentarer fra eleverne) 
 

Fællesstue, bade i hallen 
  
Forbedret gange og måske nogle fællesområder  
Og mere fut-relateret 

 
Vesterlund Efterskole er en rigtig god skole. Hvis jeg skal sætte en finger på noget,  
så skal det være at de fysiske rammer (værelser, fællesområder osv.) godt kunne  
trænge til en opfrisker. Ellers en rigtig god skole 
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Nogle gange kunne der godt blive givet lidt mere information til os elever, der er ofte  
situationer hvor vi ikke aner hvad vi skal gøre. 

 
Se efter gruppe arbejder som arbejder godt sammen og sæt dem noget mere sammen. 
Jeg synes måske at skoledagene er rigtigt lange og der ikke er så meget pause, som man  
nogle gange har brug for. 

 
Lav vær med og lav for mange forandringer de næste år, for det hele fungere godt. Måske  
noget renovering af værelserne, nye støvsugere så det bliver nemmere og gøre rent. 
Måske at få nogle større senge på Sydfløjen 
Udsmyk skolen 
Bedre boligforhold. Bedre værelses fordeling. Opfriskning af Satellitterne. Ny pomfritgrav.  
Nye støvsuger. lav et gammel elevholds hold. 

 
Jeg synes det hele er skide godt 

 
Jeg synes alt er super 
Få lavet flere udendørs muligheder. 
F.eks. en tennisbane. 
Fællesstue, bade i hallen 
Meget med stolene i k1 og 2, og så nogle flere fridage 

 
Nu når vi lige har været oppe i eksamen alle sammen, synes jeg at det bliver bagatelliseret  
at nogle elever har det svært med at gå op til eksaminer. 
Citatet "prøvedag er en festdag for den velforberedte elev." hjalp overhovedet ikke mig da  
det kun fik mig til at føle jeg overhovedet ikke var forberedt nok og gjorde mig endnu mere  
panikslagen for at gå op. 
 
Så sørg for at sikre sig at alle har det godt med at gå op til eksamen i stedet for at  
bagatelliseret det. 
Være mere sammen i fut grupperne, især i starten.  
Dagligstue-området skal være meget bedre og mere indbydende.  
Aktiviteter om aftenen, evt. også elevarrangeret 
Åben døren mellem kvistene 

 
Man burde bestemt gøre noget ud af de fællesarealer der er, evt optimere dem, da man  
mangler et samlingspunkt. 

 
Introugen: blande os lidt mere, så det ikke hele tiden er efter elevnumre. Så man møder flere nye 



Vesterlund Efterskole 

Vesterlundvej 33 

DK-7323 Give 

 

T. 7573 6111 

F. 7573 6210 

 

kontor@vesterlund-efterskole.dk 

www.vesterlund-efterskole.dk 

 

 13

 
Fornyelse af dagligstuen eller flere samlingssteder 

 
Jeg synes måske at skoledagene er rigtigt lange og der ikke er så meget pause, som man  
nogle gange har brug for. 

 
Måske lidt mere teknik træning (basis) til spring på teamgym holdene, der er ikke et mellem niveau. 
Give alle fløje et fælles lokale hvor man kan samle sig, og lave nogle blandede gange hvor både  
drenge og piger bor så man kan snakke mere med det andet køn. Det ville jeg have ønsket, også  
for dem som måske ikke er så gode til at få snakket med drengene. Lidt bedre mad. 

 
Flere udendørsaktiviteter f.eks. basketball eller andet. Lave lidt alternativ undervisning. Lave  
blandede gange og give alle fløje et fællesrum. LAD VÆRE MED AT ÆNDRE JERES SLOGAN; blod,  
sved og glædestårer. 
Lave bedre mad og mere varieret mad, så vi ikke får det samme hele tiden. 
Der er ikke noget der kunne gøres bedre. 
I er fantastiske!  
men Søren må ikke lave "blod, sved og glædestårer" om, det er det der gør Vesterlund til  
vesterlund, og vi vælger vesterlund, på nogle af de gamle traditioner, og fordi vi godt kan lide 
tingene som de er, så pas på med at lave for meget om! 
 
Og i stedet for at renovere foredragssalen, så brug pengene på nogle af værelserne, de trænger  
meget mere, især pigefløjen og sydfløjen. 
Være bedre til at gøre ting valgfrie i stedet for obligatoriske. 
Sydfløjen kunne godt lidt trænge til at blive renoveret samt nogle af de andre ældre bygninger. 
jeg synes skolen er god. men det kunne være rart vis der blev installeret nogle afløb på stierne  
foran spisesalen 
Spar mindre på morgenmaden så vi kan få yoghurt.  
Få fat i flere rengøringsmidler som koste og fejebakker. 
Der er ikke noget der kunne gøres bedre. 

 
Fællesstuen, der mangler noget der tiltrækker folk 
Synes overordnet Vesterlund er en helt fantastisk skole. De to ting jeg ønsker rigtig meget er at,  
nogle af lærerne ville være mere pædagogiske overfor eleverne, da jeg har oplevet en masse  
flabethed og ubehagelige oplevelser. Og den anden ting er en masse nyt der skal laves om  
ISÆR på Sydfløjen. Lyset fra lamperne gir ikke nok, vinduerne er gamle og utætte, sengene er 
 aaalt for små, dørene knirker, skabene er gamle, køkkenet er klamt, gardinerne er gamle og  
skabet i køkkenet er i stykker. Det hele deroppe trænger til en go kærlig hånd. 
Mere aktivitet i undervisningen og bedre faciliteter til gruppearbejde indendørs. 

 
det er i forvejen godt, men der kunne godt blive lavet om på nogle af de gamle gange. 
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Jeg synes alt er super 
Alt 
Jeg synes at i skal give os længere pauser, og ikke køre sådan et stramt program. Det kan nemt  
gøre en lidt stresset. Gi os tid til også bare at slappe af og være sammen med vores venner. 
Internettet kan godt være dårligt en gang i mellem. 

 
VE er et dejligt sted, og det eneste der kunne gøres bedre er at forsøge at blande eleverne mere,  
fx. blande folk fra forskellige gange. Ellers mener jeg skolen fungerer rigtig godt. 

 
Hmm, måske at man fik liiiidt længere pauser mellem timerne, så ens hjerne lidt kan nå at  
nulstille, og gøre sig klar til næste fag, så man ikke fx stadig snakker tysk i hjernen, når man så skal have engelsk 

 
Pas 

 
Forbedret gange og måske nogle fællesområder  
Og mere fut-relateret 

 
Din samlede vurdering. Skriv noget om VE, hvor du mener at vi gør det rigtigt godt 
(Kommentarer fra eleverne) 
 

I er rigtig retfærdige hvis nogle ikke gør det rigtige. God til at undervise 

 
I er rigtig retfærdige hvis nogle ikke gør det rigtige. God til at undervise 

 
I er mega engageret og det er bare mega fedt  
I er der altid for en og arrangere ting som ryster os godt sammen 

 
Jeres tilgang om at lave god skole er rigtig god. I er gode til at finde på aktiviteter og tænke  
kreativt 

 
Jeg synes alt i alt at det er en rigtig god efterskole, som den er nu, det bedste ville nok være  
ikke at lave for meget om på alt, F.eks. Valgte jeg VE fordi man kunne lave en masse forskellige  
ting, man skulle ikke vælge en linje, som man skal på mange andre efterskoler. 

 
Idk. Har ikke rigtig nogle tilføjelser. 
Lærer teamet er helt fantastisk. De mange valgfag man kan vælge osv. Det har været rigtigt  
godt at gå på vesterlund efterskole! 

 
Maden er skide god, og kan godt lide at man skal i køkken. Introturen og generelt alle de ture  
vi har været på, er virkelig noget som jeg vil huske tilbage på. Sang og fortælling er virkelig  
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nogle dejlige moduler. Lærerne er simpelthen også bare de bedste! ❤ 
Alt gør i godt 
I gode til at tage jer af os og gøre det trykt 
Maden... er fin dog varieger lidt mere. god intro tur. godt fællesskab 

 
 

 

 
I er gode til at skabe et godt og trygt miljo både med faciliteter og lærerne 
Prøve at få lavet nogle aktiviteter. 
I er rigtig retfærdige hvis nogle ikke gør det rigtige. God til at undervise 
Syntes jeres sprog er mega godt og jeres stemning gør det endnu federe at være her 

 
VE har været det bedste år i mit liv. Barr fortsæt med det i gør så alle andre også for en  
ligeså fantastisk oplevelse 
At 9. og 10. er sammen på holdene. 
Skemaet fungerer rigtig godt, og I er gode til at komme med oplevelser.  
Generelt er det hele fantastisk. 
Fantastiske lærer 

 
Jeg elsker at lærerne er så engegeret i deres arbejde, og gør noget ud af deres arbejde.  
 
Jo flere fælles ting, jo bedre!! 

 
Strukturen og reglerne 

 
Lærerne er vildt gode og der er mega mange fede fag og valgfag 

 
At der er mulighed for at være forskellige og alle bliver accepteret 
Lærer teamet er helt fantastisk. De mange valgfag man kan vælge osv. Det har været  
rigtigt godt at gå på vesterlund efterskole! 
Lærerene er næsten som venner samtidig som en autoritet 
Det er mega fedt at gå her. 
Rigtig gode til at være sammen med eleverne og rigtig kreative aktiviteter som er anderledes  
og hvor de tænker ud af boksen. At de giver en fairbedømmelse og ved at mennesker kan fejle  
og giver derfor en ny chance 

 
Fællesskab, håndterede coronasituationen godt, fede fællesaktiviteter osv. I er nogle  
engageret lærere. 
Det hele er meget godt. 
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I presser folk, men ikke mere end vi kan klare 
 
I giver oplevelser for livet 
 
Og så er i bare pisse dejlige 
Masse gode aktiviteter. 
Bogligt er det godt og man lærer noget i timerne, også til valgfag udvikler man sig meget på  
kun et år, være en del af et fællesskab, være gode til at arrangere ting, opvisninger, dygtige  
lærer, være gode til at drage elever med indover undervisningen eller fritiden. 
Vi har gode muligheder for at være aktiv når vi har lyst 
VE er gode til at gøre dig engageret og til at prøve ting i undervisningen. 
Det hele er meget godt. 

 
Kalet nok 
Jeg synes i gør det rigtig godt når i arrangere ture og aktiviteter. Undervisningen synes jeg  
også har været super god. 
Generelt synes jeg, at hverdagen er mega god på VE, den er også meget varieret så det er  
ikke de samme dage hver dag, men der er meget variation.  
 
Profilfagene er også super dope, så det spiller bare! 

 
I er gode til at skabe et godt og trygt miljø, både med faciliteter og lærerne 
Alt 
I har styr på jeres ting. Det må man sige. I gør det ordentligt 
At lave gode og sjove aktiviteter. 

 
 
I forhold til alle valgfagene, og gymnastikken er lærerne meget dygtige, og de er vildt gode  
til at gøre undervisningen spændene. Lærerne er ligesom ens venner. Der er en masse sjove  
aktiviteter, og maden er god. 

 
Jeg synes faktisk ikke at der er nogle dårlige ting at sige om VE, jeg elsker virkelig skolen, miljøet  
og ikke mindst menneskerne. 

 
Godt engagement 
jeg syntes det er rigtig godt 

 
I er mega engageret og det er bare mega fedt  
I er der altid for en og arrangere ting som ryster os godt sammen 

 


