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Køn

Om dig

Hvor tilfreds er du:

Hvor tilfreds er du med din klasselærer:

Pige Dreng

1 Er du en pige eller en dreng 35 1

Balletlinjen Danselinjen

1 Går du på…? 6 30

5. kl 6. kl 7. kl 8. kl 9. kl

2 Går du i…? 8 13 3 7 5

Meget 
tilfreds

Tilfreds Hverken 
tilfreds / 
utilfreds

Utilfreds Meget 
utilfreds

Ved 
ikke/ 
ikke 

relevant

1 alt i alt med undervisning i 
læseskolen?

64.4% 27% 5.4%

2 alt i alt med undervisning i 
danseskolen?

89% 5.4%

3 med 
undervisningsmaterialet i 
læseskolen

27% 67.5%

Meget 
tilfreds

Tilfreds Hverken 
tilfreds/
utilfreds

Utilfreds Meget 
utilfreds

Ved 
ikke / 
ikke 

relevant 

1 Dygtighed 83.7% 10.8%



�2

Hvor tilfreds er du med din danselærer:

2 Evne til at skabe ro og orden 59.4% 35.1%

3 Evne til at gøre 
undervisningen spændende 
og interessant 

29.7% 64.8%

4 Evne til at hjælpe dig og 
udvikle dig fagligt (fx hjælpe 
dig med det, du har svært ved 
og med at lære nye ting

59.4% 35.1%

5 Evne til at hjælpe dig være en 
god ven og have det godt 
sammen med andre

83.7% 10.8%

6 Evne til at gøre noget ved 
mobning, konflikter og drillerier

75.6% 18.9%

7 Tid til dig 64.8% 29.7%

8 Evne til at lytte til de forslag, 
du kommer med

59.4% 35.1%

Meget 
tilfreds

Tilfreds Hverken 
tilfreds/
utilfreds

Utilfreds Meget 
utilfreds

Ved 
ikke / 
ikke 

relevant 

1 Dygtighed 94.5%

2 Evne til at skabe ro og orden 64.8% 24.3%

3 Evne til at gøre 
undervisningen spændende 
og interessant 

83.7% 8.1% 2.7%

4 Evne til at hjælpe dig og 
udvikle dig fagligt (fx hjælpe 
dig med det, du har svært ved 
og med at lære nye ting

75.6% 13.5% 5.4%

5 Evne til at hjælpe dig være en 
god ven og have det godt 
sammen med andre

40.5% 45.9% 5.4% 2.7%

6 Evne til at gøre noget ved 
mobning, konflikter og drillerier

56.7% 37.8%

7 Tid til dig 64.8% 27% 2.7%

8 Evne til at lytte til de forslag, 
du kommer med

13.5% 5.4%
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Hvor tilfreds er du med:

Hvor tilfreds er du:

Hjemme:

Meget 
tilfreds

Tilfreds Hverken
tilfreds / 
utilfreds

Utilfreds Meget 
utilfreds

Ved 
ikke / 
ikke 

relevant 

1 Skolens lokaler, balletsalen, 
white box, møbler, plads mv. 

32.4% 45.9% 16.2%

2 Skolens udendørsområder 10.8% 27 48.6% 5.4% 2.7%

3 SIkkerheden i trafikken mellem 
skolen og dit hjem

54% 32.4% 5.4% 2.7%

4 Den del af undervisning, der 
sker uden for skolen, fx 
udflugter i skoven eller til 
museer

32.4% 48.6% 13.5%

Meget 
tilfreds

Tilfreds Hverken 
tilfreds / 
utilfreds

Utilfreds Meget 
utilfreds

Ved ikke 
/ ikke 

relevant 

1 Hvor tilfreds er du med din 
læseskole?

67.5% 27%

2 Hvor tilfreds er du med din 
danseskole?

67.5% 27%

sæt ét kryds 1 2 3 4 eller 
derover

1 Hvor mange hjemmeboende børn 
er der i alt hjemme hos dig, 
inklusive dig selv?

10.8% 59.4% 24.3% 10.8%

sæt ét eller flere krydser 0-2 år 3-5 år 6-9 år 10-13 år 14-17 år 18 og 
derover

2 I hvilke(n) aldersgruppe(r) er der 
hjemmeboende børn hjemme hos 
dig,inklusiv dig selv? 

1 5 12 30 18 6

sæt ét kryds Dansk Andet sprog
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Generelt:

Hvor ofte oplever du:

3 Hvilket sprog taler I mest derhjemme? 33 3

Meget enig Lidt enig Lidt uenig Meget 
uenig

1 Vi sidder godt på stolene 27% 45.9% 21.6%

2 Jeg kan høre hvad der bliver sagt i 
timerne i læseskolen

70.2% 24.3%

3 Jeg kan høre hvad der bliver sagt i 
timerne i danseskolen

89.1% 5.4%

4 Det bliver gjort godt rent i 
læseskolen

21.6% 21.6% 10.8% 2.7%

5 Det bliver gjort godt rent i 
danseskolen

18.9% 62.1% 13.5%

6 Vi har gode steder til 
gruppearbejde i læseskolen

5.4% 54% 35.1%

7 Vi har gode steder til 
gruppearbejde i danseskolen

27% 54% 13.5%

Ja, flere 
gange

Ja, en enkelt 
gang

Nej

1 Hvis du tænker tilbage måned for måned, 
er du så inden for det sidste år kommet til 
skade i læseskolen?

24.3% 70.2%

2 Hvis du tænker tilbage måned for måned, 
er du så inden for det sidste år kommet til 
skade i danseskolen?

10.8% 32.4% 51.3%

Ofte Af og til Sjældent Aldrig

1 Det trækker fra vinduerne i 
læseskolen

24.3% 27% 43.2%

2 Der er for varmt i læseskolen 16.2% 8.1% 32.4% 2.7%

3 Der lugter meget i læseskolen 13.5% 54% 27%

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

29.7% 64.8%
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Er du enig eller uenig?

5 Vi lufter selv ud i læseskolen ved at 
åbne vinduer / døre

16.2% 54 24.3%

6 Jeg er god til at rydde op efter mig 
selv i læseskolen

64.8% 29.7%

7 Vi har muligheder for at sidde på 
forskellige måder i løbet af 
skoledagen i læseskolen

18.9% 29.7% 40.5% 5.4%

8 Jeg har madpakke med 100%

9 Jeg går udenfor i frikvartererne 16.2% 62.1% 16.2%

Ofte Af og til Sjældent Aldrig

1 Det trækker fra vinduerne i 
danseskolen

10.8% 32.4% 51.3%

2 Der er for varmt i danseskolen 54% 29.7% 10.8%

3 Der lugter meget i danseskolen 13.5% 27% 54%

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

10.8% 21.6% 62.1%

5 Vi lufter selv ud i danseskolen ved 
at åbne vinduer / døre

18.9% 51.3% 24.3%

6 Jeg er god til at rydde op efter mig 
selv i danseskolen

81% 13.5%

7 Vi har muligheder for at sidde på 
forskellige måder i løbet af 
skoledagen i danseskolen

54% 27% 8.1% 5.4%

Meget enig Lidt enig Lidt uenig Meget uenig 

1 Vi kan komme til en PC, når vi har 
brug for det

70.2% 24.3%

2 Stolen ved PC’en kan sættes op og 
ned, så den passer mig

8.1% 86.4%

3 Vinduer eller lys spejler sig ofte i 
skærmen på PC’en

21.6% 27% 24.3% 21.6%

4 Når vi arbejder ved PC, er der ca. 
en armslængde afstand fra øjne til 
skærm

32.4% 32.4% 29.7%
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5 Når vi arbejder ved PC, er der 
plads foran tastatur til støtte af 
begge underarme

35.1% 45.9% 8.1%

Meget enig Lidt enig Lidt uenig Meget uenig

1 Vi har gode steder til leg, boldspil 
og bevægelse i frikvartererne

24.3% 27% 24.3% 21.6%

2 Vi har gode omklædningsrum til 
dans

13.5% 8.1% 27% 45.9%

3 Vores toiletter er pæne og rene 18.9% 26% 48.6%

4 Der er altid sæbe, håndklæder og 
toiletpapir på toiletterne

16.2% 62.1% 16.2%

5 Vi har et køleskab til opbevaring af 
vores madpakker

64.8% 27% 2.7% 2.7%

6 Vores skolegård er et sikkert sted 
at være

37.8% 35.1% 21.6% 2.7%

7 Når ting går i stykker på vores 
skole, bliver de hurtigt repareret

35.1% 45.9% 8.1% 8.1%

8 Jeg kan altid finde en voksen i 
frikvartererne 

32.4% 37.8% 27%

9 Vi ved hvad vi skal gøre, hvis 
skolen brænder

43.2% 31.5% 16.2% 2.7%

Meget enig Lidt enig Lidt uenig Meget uenig

1 Vores klasselokale er kedeligt 24.3% 72.9%

2 Vi har nogle gode faglokaler 
(musikrum, billedkunst, fysik)

29.7% 51.3% 16.2%

3 Jeg synes, der mangler 
udsmykning på min skole

13.5% 16.2% 27% 40.5%

4 Der er meget støj på min skole 10.8% 51.3% 35.1%

5 Jeg savner flere grønne planter på 
min skole

13.5% 59.4% 8.1% 16.2%

6 Der er spændende områder 
udenfor

8.1% 64.8% 21.6%

7 Jeg har lyst til at være udenfor i 
frikvartererne

13.5% 48.6% 18.9% 16.2%

8 Vi bruger arealerne udenfor i 
undervisningen (f. eks, biologi, 
natur/teknik)

8.1% 37.8% 48.6% 8.1%
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Helbred

Styrkehjulet

9 Vi bruger arealerne udenfor i 
danseundervisningen

37.8% 32.4% 27%

10 Jeg vil gerne have mulighed for at 
arbejde mere praktisk og kreativt 
på skolen

32.4% 27% 35.1% 2.7%

11 Vi arbejder for sjældent med 
projektor og opgaver, hvor jeg 
bruger mange sider af mig selv

21.6% 59.4% 16.2%

12 Vi er med til at indrette og 
udsmykke skolens bygninger og 
arealer udenfor 

13.5% 21.6% 40.5% 21.6%

Har du tit…

Nej, aldrig 
eller næst-
en aldrig

Ja, nogle 
gange

Ja, tit Ved ikke

1 - ondt i hovedet? 37.8% 48.6% 10.8%

2 - ondt i maven? 37.8% 43.2% 8.1% 8.1%

3 - feber 75.6% 5.4% 16.2%

4 - problemer med astma eller 
allergi?

67.5% 13.5% 8.1% 8.1%

5 - problemer med eksem/udslæt 67.5% 13.5% 13.5% 2.7%

6 - ondt i nakke, ryg, eller skuldre 48.6% 24.3% 5.4% 18.9%

7 - ondt andre steder i kroppen 32.4% 54% 8.1% 2.7%

Er du tit… Nej Ja

8 - ked af det? 83.7% 13.5%

9 - træt og uoplagt 72.9% 24.3%

Ja Nej Ved ikke

1 Kender du styrkehjulet? 100%

2 Ved du hvad en styrke er? 100%

3 Arbejder du med styrkehjulet i 
læseskolen?

81% 2.7% 13.5%
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Skolen og klassen

Klassen og kammeraterne

4 Arbejder du med styrkehjulet i 
danseskolen?

54% 40.5% 2.7%

5 Arbejder dine klassekammerater med 
styrkehjulet?

75.6% 14% 8.1%

6 Kan du lide styrkehjulet? 48.6% 10.8% 37.8%

Ja Nogenlunde Nej, ikke 
rigtigt

1 Er du glad for den klasse du går i? 72.9% 24.3%

2 Er du glad for den klasse du danser 
med?

89.1% 8.1%

Godt Nogenlunde Ikke så godt

3 Hvordan har du det med dine 
klassekammerater?

67.5% 29.7%

4 Hvordan har du det med dine 
dansekammerater?

67.5% 29.7%

Ja, de fleste Nogle stykker Nej, ikke 
rigtigt

5 Kan du godt lide dine klassekammerater? 72.2% 18.9% 2,7%2

6 Kan du godt lide dine dansekammerater? 72.2% 18.9% 2.7%

Ja, tit Ja, nogle 
gange

Nej, ikke ret tit

7 Leger du hjemme hos nogen fra skolen? 32.4% 48.6% 16.2%

8 Er der nogen fra skolen, der kommer og 
leger hjemme hos dig?

40.5% 35.1% 21.6%

Ja Nej Ved ikke

1 Har du nogle gode venner i dine klasse? 89.1% 2.7% 5.4%

2 Har du nogle gode venner på din skole? 89.1% 2.7% 5.4%
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Mobning

3 Tror du, at dine klassekammerater godt 
kan lide dig?

86.4% 2.7% 8.1%

4 Tror du, at dine dansekammerater godt 
kan lide dig?

86.4% 2.7% 8.1%

Ja, tit Nogle gange Nej

5 Synes du, at I taler pænt til hinanden i 
klassen?

81% 21.6%

Ja Nej Ved ikke

6 Har I nogle regler for, hvordan I skal 
opføre jer over for hinanden i klassen?

75.6% 10.8% 10.8%

7 Har I nogle regler for, hvordan I skal 
opføre jer over for hinanden når i leger?

64.8% 18.9% 18.9%

Ja, for det 
meste

Nogle gange Nej, ikke ret tit

8 Overholder du selv reglerne for, hvordan 
du skal opføre dig over for dine 
klassekamerater? 

100%

Ja, for det 
meste

Nogle gange Nej, ikke ret tit

9 Synes du, at dine klassekammerater er 
gode til at overholde reglerne for, 
hvordan I skal opføre jer over for 
hinanden?

89.1% 8.1%

Nej, aldrig Ja. nogle 
gange

Ja, tit

1 Er der nogen i læseskolen, der driller dig, 
så du bliver ked af det?

91.8% 5.4%

2 Er der nogen i din danseklasse, der driller 
dig, så du bliver ked af det?

94.5% 2.7%

3 Er der nogen fra en anden klasse, der 
driller dig, så du bliver ked af det? 

100%
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Nej, aldrig Ja, nogle 
gange

Ja, tit Ved ikke

4 Tror du, at du selv har været med 
til at drille nogen, så de er blevet 
ked af det? 

86.4% 10.8%

Ja Nej Ved ikke

5 Har i snakket om mobning og drilleri i 
jeres klasse? 

89.1% 2.7% 5.4%

6 Hjælper jeres klasselærer, hvis der er 
nogen i klassen, der har problemer? 

100%

Nej, aldrig Ja, nogle 
gange

Ja, tit

7 Har du prøvet at blive drillet af en lærer i 
læseskolen, så du er blevet ked af det? 

94.5% 2.7%

8 Har du prøvet at blive drillet af en lærer til 
danse, så du er blevet ked af det? 

100%


