Test dit undervisningsmiljø
1. Er du generelt tilfreds med arbejdet på dit værksted?
A
Ja, arbejdet består af et godt miks af praktiske opgaver og noget teori. Vi skifter mellem at arbejde
selvstændigt og arbejde sammen i grupper. Hvis det er svært får vi gode forklaringer og hjælp. Der er altid
noget at lave.
B
Sådan midtimellem. De fleste opgaver er gode og der er mulighed for at veksle mellem opgaverne, men
nogen gange er der ikke noget at lave for os.
C
Overhovedet ikke. Enten er der ikke noget/for lidt at lave eller også bliver vi sat til gruppearbejde hele
timen, eller venter på vores lærer.

2. Hvor tilfreds er du med det sociale liv og miljø på skolen?
A
Meget tilfreds, det er helt perfekt. Det sociale sammenhold er i top, og alle er med i fællesskabet.
B
Temmelig tilfreds. Der er masser af sociale aktiviteter på skolen, som man kan deltage i. Men der en del
elever, der ikke deltager og virker til at føle sig lidt udenfor.
C
Meget utilfreds. Det sociale liv er ikke-eksisterende og omgangstonen blandt eleverne er rigtig dårlig.

3. Synes du, dine lærere motiverer dig fagligt?
A
Ja, undervisningen/arbejdet er interessant og varieret, og lærernes engagement smitter og giver mig lyst til
at lære og fordybe mig i faget.
B
Tja, indimellem formår de at fange min interesse og motivere mig fagligt. Men det er mest, hvis
emnet/opgaven i forvejen er interessant.
C
Slet ikke. Det er, som om læreren bevidst forsøger at gøre selv de mest opgaver/emner kedelige.

4. Er det nemt at følge med i, hvad der foregår på skolen (fx sociale aktiviteter)

A
Supernemt. Man kan finde alle oplysninger samlet et sted, og det er nærmest umuligt at misse oplysninger
om aktiviteter.
B
For det meste. Nogle gange misser man en oplysning, men det er vist mest, fordi jeg selv er lidt
uopmærksom.
C
Nej. Det er slet ikke til at finde hoved eller hale i, hvad der sker på skolen.

5. Føler du dig stresset?
A
Nej, jeg planlægger min tid, så der er tid til det hele og nogle gange lidt til.
B
En gang imellem
C
Ja, det er svært at få det hele til at spille med både skole, job, venner ogfritidsaktiviteter.

6. Er det muligt at få sund og velsmagende mad i skolens kantine?
A
Ja, der er altid et stort udvalg af lækre og sunde retter.
B
Det er lidt op og ned. Der er sunde retter på menuen en gang imellem.
C
Overhovedet ikke.
7. Hvad er dit indtryk af skolens fælles arealer (fx fællesrum, hyggekroge)?
A
Rigtig godt. Der er masser af muligheder for at hygge sig både ude og inde i pauserne.
B
De er okay. Der er fint med plads, men lokalerne og møblerne kunne godt trænge til at blive shinet lidt op.
C
Dårligt! Der er slet ikke nok fællesrum, og man skal kigge meget længe efter hygge i hyggekrogene.

8. Er der gode muligheder for at udfolde sig aktivt på skolen i hverdagen (ikke fredags aktivitet)?
A
Ja, der er rigtig gode muligheder for at røre sig på skolen. Både hvis man vil dyrke holdsport, træne selv,
spille eller noget helt fjerde.
B
Sådan midt imellem. Der er okay muligheder for at lave noget.
C
Nej, slet ikke. Sportsfaciliteterne er oldnordiske, og de udendørs arealer indbyder slet ikke til, at man
bruger dem.

9. Hvordan er værkstedsforholdene?
A
De er super gode. Lokalerne er lækre og indbydende, og man bliver motiveret til at lære og lave noget, når
man opholder sig på skolen.
B
De er så som så. Altså tingene falder ikke fra hinanden, og vinduer kan åbnes de fleste steder, men det ville
ikke skade med en pose penge til renovering.
C
De er under al kritik. Rummene er små og trange, stolene er mindst 30 år gamle, og der lugter surt og
muggent i mange af lokalerne.

10. Er der gode muligheder for at få hjælp og vejledning på skolen? (fx fagligt og personligt)?
A
Ja. Vejledernes døre er altid åbne, og de er gode både til at svare på mine spørgsmål.
B
Tja. Det er selvfølgelig muligt at få vejledning, men kvaliteten af vejledningen er nogle gange lidt svingende.
C
Nej. Vejledningen er helt hen i vejret, og jeg kunne ikke drømme om at henvende mig med spørgsmål af
nogen som helst karakter.

