
  

 

Termometeret

KOMMENTARRAPPORT

Vejlernes NaturFriskole
Thisted Kommune



  

 

 

Læsevejledning
Kommentarrapporten viser de kommentarer, som eleverne har skrevet ved spørgsmål med
kommentarfelter, se indholdsfortegnelsen. Rapporten medtager kun kommentarer fra de spørgsmål,
hvor eleverne faktisk har kommentarer. Kommentarmuligheden gælder for elever på mellemtrinnet
og udskolingen, altså elever fra 4.-10. klasse, ikke for indskolingen.

Kommentarrapporten supplerer bilagsrapporten ved at vise elevernes kommentarer til de få
spørgsmål, hvor eleverne har mulighed for at skrive fritekst i form af uddybende kommentarer til et
spørgsmål eller til undersøgelsen.

Alle kommentarer er med i rapporten. Brug kommentarerne til:
•at forstå enkelte spørgsmål og problemstillinger
•at følge op på undersøgelsen i en dialog med eleverne
•at søge mulige handlinger til en plan for et bedre undervisningsmiljø

Kommentarrapporten kan dermed indgå som procesmateriale i skolens undervisningsmiljøvurdering,
UMV, eller opfølgning herpå.

Rapportstatus

Antal elever i undersøgelsen: 74
Antal elever der har afgivet kommentarer: 2

Følgende klasser indgår i resultatudtrækket: Vejlernes NaturFriskole - 0A, Vejlernes NaturFriskole - 1A, Vejlernes
NaturFriskole - 2A, Vejlernes NaturFriskole - 3A, Vejlernes NaturFriskole - 4A, Vejlernes NaturFriskole - 5A,
Vejlernes NaturFriskole - 6A
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Indholdsfortegnelse
1 Hvad gik mobningen ud på? 4

2 Har du forslag til, hvad der kan gøre skolens rammer bedre? 5

3 Uddybende kommentarer til undersøgelsen eller til undervisningsmiljøet på skolen? 6

4 Har du forslag til forbedringer eller andre fritidsaktiviteter? 7

5 Hvordan har du udviklet dig? 8



  

 

1 Hvad gik mobningen ud på?
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2 Har du forslag til, hvad der kan gøre skolens rammer bedre?
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•

•

3 Uddybende kommentarer til undersøgelsen eller til
undervisningsmiljøet på skolen?

der lidt for varmt i klasselokalerne kun nogle gange :)
nogle gange stinker toiletterne !!!!!!!
vi kunne godt bruge et elevråd !!!!!!!!!!
 
 
 
 
 
men det er den bedste skole i verden !!!!!!!!!!:)
nej men jeg er sej :D

Mellemtrin
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4 Har du forslag til forbedringer eller andre fritidsaktiviteter?
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5 Hvordan har du udviklet dig?
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