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Introduktion 

På Skolen for gastronomi, musik og design ser vi introturen som et centralt element i relationsdannelsen, 

både imellem eleverne samt lærere og elever imellem. Vi mener at gode relationer er et kritisk fundament 

for god trivsel. Derfor har vi valgt at selvevalueringens omdrejningspunkt er skolens introtur. 

Selvevalueringen for Skolen for gastronomi, musik og design er skrevet ud fra et frivilligt spørgeskema, 

udleveret digitalt til eleverne. 75 ud af 93 elever valgte at svare på spørgeskemaet, altså en svarprocent på 

80,6%, hvilket giver et godt indblik i den brede elevskare. 

Spørgeskemaet var bygget op, så eleverne fik et udsagn og kunne vælge en ud af fem svarmuligheder hertil. 

Svarmulighederne rangerede fra Slet ikke, Lidt, Middel, Meget, og Meget højt. 

Udsagnene handlede primært om elevernes trivsel og relationer. Men berørte også emner som fysiske 

rammer, mad og aktiviteter. 

 

Trivsel og relationer 

Eleverne har i udpræget grad følt at de har været en del af det store fællesskab. Dette ser vi da 64 ud af 75 

(85,3%) svarer Slet ikke eller Lidt til spørgsmålet ”I hvor høj grad følte du dig ensom på introturen”. 

Da introturen også har til formål at skabe nye relationer og styrke fællesskabet, evaluerer vi på i hvor høj 

grad introturen lever op til dette mål, som den form den har haft i år. Til udsagnet ”I hvor høj grad fik du 

nye bekendtskaber på introturen” svarede 66 ud af 75 (88%) Meget højt, Meget eller Mellem.  

Til spørgsmålet ”I hvor høj grad følte du at introturen styrkede fællesskabet” er der ingen der svarer Slet 

ikke. Der er 69 ud af 75 (92%) der svarer Meget højt, Meget eller Mellem. Derfor konkluderer vi at 

introturen i høj grad lever op til dens formål. 

 

Tryghed 

For at eleverne kan føle sig trygge på introturen, gør vi meget ud af at informere om hvad der skal foregå. 

Eleverne informeres på forhånd om aktiviteter, distancer, overnatningssteder, mad og hvem de skal sove i 

telt med. Til spørgsmålet ”I hvor høj grad var du tilfreds med informationen inden studieturen” svarer 65 ud 

af 75 (86,6%) Meget højt, Højt eller Mellem. Dette vurderer vi meget tilfredsstillende og vil derfor fortsætte 

denne form. 

Da elevernes trivsel har høj prioritet, er det vigtigt at de først og fremmest er trygge på introturen. Til 

spørgsmålet ”I hvor høj grad følte du dig tryg på introturen”, svarede 65 ud af 75 (86,7%) af de adspurgte 



Mellem, Meget eller Meget højt. Ud fra dette konkluderer vi at eleverne har befundet sig i trygge rammer 

på studieturen.  

 

Kost 

Vi vægter god, sund og varieret kost højt. På introturen fik vi morgenbuffet med både rundstykker, yoghurt 

samt forskellige morgenmadsprodukter. Herefter skulle eleverne selv smøre en madpakke til dagen. Disse 

bestod af sandwich med valgfrit fyld, herudover var der forskellig frugt og grønt. 34 ud af 75 (45,3%) svarer 

Meget højt, Højt eller Mellem til spørgsmålet ”I hvor høj grad var du tilfreds med madpakkerne på 

introturen”. Denne andel af tilfredse elever ligger i den lave ende, og vi vil derfor evaluere i 

personalegruppen hvordan dette kan forbedres. 

Om aftenen holder vi grillaften med diverse kød og salater. Denne form for aftensmad vurderer vi til at 

være et godt element i introturen, da det indbyder til hygge og fælles ansvar, fordi eleverne selv står for at 

tilberede maden. 67 ud af 75 (89,3%) svarer Meget højt, Højt eller Mellem til følgende spørgsmål ”I hvor 

høj grad var du tilfreds med grillaftenen”. Dette vurderer vi til at være meget tilfredsstillende og vil derfor 

fortsætte med denne form. 

Fysiske rammer 

På en introtur med kanotur, en god gåtur og andre fysiske aktiviteter kan gode fysiske kan bidrage til at 

eleverne føler sig udhvilede, friske og klar til nye aktiviteter. Eleverne skulle på introturen sove i telte. 52 ud 

af 75 (69,3%) svarede Meget højt, Højt eller Mellem på spørgsmålet ”I hvor høj grad var du tilfreds med 

overnatning i telte”. Størstedelen af eleverne var derfor tilfredse med overnatningen i telte. Vi vurderer at 

det er et godt element i introturen, da det kan udfordre eleverne og skabe oplevelser, især for de der ikke 

har prøvet det før. 

De to steder vi overnattede havde både bad og toilet. 41 ud af 75 (54%) svarer Meget højt, Højt eller 

Mellem på spørgsmålet ”I hvor høj grad var du tilfreds med toiletfaciliteterne på introturen”. Dette lever 

ikke fuldstændigt op til vores mål. Men dog vurderer vi det til værende ok, da det ikke nødvendigvis er af 

højeste prioritet. 

 

Konklusion 

68 ud af 75 (90,7%) af eleverne svarer Meget højt, Højt eller Mellem på følgende spørgsmål ”I hvor høj grad 

var du tilfreds med introturen i sin helhed” og ingen svarer Slet ikke. Derfor fremstår det klart at introturen 

i sin helhed fremstår som vellykket. Samlet med elevernes andre besvarelser vurderer vi at introturen i sin 

nuværende form fungerer godt og fuldstændigt efter hensigten. 


