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I efterskoleloven står der, at skolen regelmæssigt skal foretage en evaluering af skolens samlede 

undervisning og udarbejde en plan med opfølgning på evalueringen. 

I år har evalueringen af den samlede undervisning taget udgangspunkt i den helt specielle situation, at 

skolen med øjeblikkelig virkning skulle lukke ned for at begrænse smitten med corona-virus. Nedlukningen 

var en kæmpe udfordring for efterskolen. Dette skyldes især det, at en efterskole ikke kun er faglig 

undervisning, men også handler om det daglige liv i tæt kontakt med hinanden. 

På en weekend har Skolen for Gastronomi, Musik og Design`s undervisere skulle foretage en digital 

omstilling og gennemføre alt undervisning på afstand. 

Evaluering af undervisningen har derfor i år taget udgangspunkt i et spørgeskema, som alle skolens elever 

har svaret på efter de d. 18. maj var kommet tilbage på skolen.   

Spørgsmålene omhandler: Hvilken betydning har nedlukningen af skolen haft for elevernes trivsel, sociale 

relationer og læring. 

Alle skolens elever har besvaret spørgsmålene. Nedenfor ses 9. klasses svar. 

 

                Spørgeskema om hjemmeundervisningen under corona 

Hvilke klasse går du i.         9.e 

Jeg savnede at være på SGMD  

Helt enig   1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10                      63% 

Overvejende enig 1,2,3                                  19% 

Hverken enig eller uenig 1, 2, 3                    19% 

Helt uenig 

Ved ikke 

Jeg savnede undervisningen på skolen 

Helt enig 1,2,3,4,                                 25% 

Overvejende enig 1,2,3,4,5,6,7        43% 

Hverken enig eller uenig 1,2            12.5% 

Helt uenig 1,                                       0,6% 

Ved ikke 1,                                          0,6% 
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Mine lærere fra skolen lavede en plan for hver enkelt skoledag 

Helt enig 1,2                                             12% 

Overvejende enig 1,2,3,4,5,6,7,8,9       56% 

Hverken enig eller uenig 1,2,3,4,5        31% 

Helt uenig 

Ved ikke 

 

Jeg vidste for det meste, hvad lærerne ville have mig til  

Helt enig 1,2,3                                           18% 

Overvejende enig 1,2,3,4,5,6                  37% 

Hverken enig eller uenig 1,2,3,4,5          31% 

Helt uenig 1,                                                0.6% 

Ved ikke 1, 

 

Lærerne var/er opmærksomme på, hvordan jeg har det 

 Helt enig 1,2,                                                  12.5% 

Overvejende enig 1,2,3,4,5,6,7,8                 50% 

Hverken enig eller uenig 1,2,3,                     19% 

Helt uenig 1,                                                    0.6% 

Ved ikke 1,1                                                     12.5% 

 

Jeg tror, at de fleste af mine klassekammerater laver/lavede skolearbejde hver dag. 

Helt enig 1, 

Overvejende enig 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13                        81% 

Hverken enig eller uenig 1, 

Helt uenig 1, 

Ved ikke 

 

 



Evaluering af skolens samlede undervisning  2019-2020 
 

Jeg havde kontakt med mindst en af mine lærere hver dag  

Helt enig 1,2,3,4,5,6,7                      43% 

Overvejende enig 1,2,3,4,5,6          38% 

Hverken enig eller uenig 1, 

Helt uenig 1, 

Ved ikke 

 

Hvis der er opgaver, jeg ikke forstår, er/var det nemt at få hjælp fra en lærer 

Helt enig 

Overvejende enig 1,2,3,4                                25% 

Hverken enig eller uenig 1,2,3,4,5,6,7,8,       50% 

Helt uenig 1,  2,                                                 12.5% 

Ved ikke 1,2                                                      12.5% 

Det var nemt at følge med i undervisningen. 

Helt enig 1,2,                                    12.5% 

Overvejende enig  1,2,3,4,5,6         38% 

Hverken enig eller uenig 1,2,3         19% 

Helt uenig 1,2,3,4,5                           31% 

Ved ikke 

 

Din oplevelse af undervisningen under coronaen 

Den er kedelig  

Helt enig 1,2,3,4,5,                               32% 

Overvejende enig 1,2,3,4,5,6            37% 

Hverken enig eller uenig 1,2,3,4,      25% 

Helt uenig 

Ved ikke 1, 
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Jeg har svært ved at vurdere, om jeg når at lære det jeg skal..(eksamen)  

Helt enig 1,2,3,4,5,6                     37% 

Overvejende enig 1,2,3,4            25% 

Hverken enig eller uenig 1,2,3    19% 

Helt uenig 1,2,                               12% 

Ved ikke 1, 

Det var nemt at følge med i undervisning  

Helt enig 1,                                                  0.6% 

Overvejende enig 1,2,3,4,5,6,7                44% 

Hverken enig eller uenig 1,2,3,4             25% 

Helt uenig 1,2,3,4,                                     25% 

Ved ikke 

Det var dejligt at få lov at arbejde selvstændigt 

 Helt enig 1,2,3,4,                                25% 

Overvejende enig 1,2,3,4,                  25% 

Hverken enig eller uenig 1,2,3,4,5    31% 

Helt uenig 1,2,3                                   19% 

Ved ikke 

Lærerne klarede situationen godt 

Helt enig 1,2,3                                              19% 

Overvejende enig 1,2,3,4,5,6,                   38% 

Hverken enig eller uenig 1,2,3,4,5,6         38% 

Helt uenig  

Ved ikke 1, 

Skolen og dens ledelse har informeret os godt 

 Helt enig 1, 

Overvejende enig 1,2,3,4,5,6,7                          44% 

Hverken enig eller uenig 1,2,3,4,5,                   31% 

Helt uenig 1,2,3,                                                  19% 

Ved ikke  
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Jeg følte mig ensom under coronaen 

Helt enig 1, 2,3,4                               25% 

Overvejende enig 1,2,3,4,5,             32% 

Hverken enig eller uenig  1, 2          13% 

Helt uenig 1,2,3,4,5                           32% 

Ved ikke 1,                                            0.6% 

 

Konklusion: 

Alle skolens 85 elever har besvaret spørgeskemaet. 

Eleverne har generelt følt sig pressede, og det viser sig især på det sociale område, hvor over halvdelen har 

følt sig ensomme. 

Hvad angår samarbejde med lærere kan der sammenfattes, at mere end halvdelen siger, at de ved, hvad 

læreren vil have dem til og der bliver lavet planer for dem hver dag. Eleverne oplever at de fleste lærere er 

opmærksomme på både skolearbejdet og deres trivsel.  

 I 9. Klasse mente hele 81%  at klassekammeraterne lavede skolearbejde hver dag, hvilket jeg som 

underviser også fornemmede de gjorde. 

Hvad angår elevernes tro på egne evner viser evalueringen, at over halvdelen er usikre på om de har lært 

det de skulle. 

 Næsten halvdelen synes det var nemt at følge med i undervisning, hvorimod  25% synes det var svært. 

 Den digitale undervisning har for de fleste fungeret godt og mange har haft glæde af at arbejde 

selvstændigt med opgaverne. De fleste elever synes dog at den digitale undervisning har været kedelig, og 

omkring 10% af årgangen har følt sig hægtet af og manglet den almindelige skolegang med den daglige 

kontakt med klassekammeraterne og lærere. 

 

 

 

 

 


