Selvevaluering på Vittrup Fri Fagskole
Tilfredshedsundersøgelse blandt eleverne vedr.
undervisningsmiljø, indhold, kost og medindflydelse i
undervisningen.
Skoleåret 2021/22

Vittrup Fri Fagskole har i starten af skoleåret 2021/22 foretaget den obligatoriske
årlige selvevaluering af elevernes tilfredshed med tilbuddet, ifølge lov om
folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie
kostskoler) § 2 stk. 7.
Selvevalueringen tager udgangspunkt i nogle af skolens værdier, som er
beskrevet i værdigrundlaget for skolen. Evalueringen stiller uddybende spørgsmål
til to kerneområder ”Sundhed og trivsel” samt ”Kost, ernæring og motion”
Eleverne på skolens fire linjer skal besvare en række skriftligt stillede spørgsmål.
Svarene danner efterfølgende et billede af, om Vittrup Fri Fagskole formår at
præge eleverne med de værdier, vi har beskrevet i værdigrundlaget.
20 elever ud af 33 har besvaret spørgsmålene til selvevalueringen. Corona har gjort
det svært at få alle med i den periode vi har gennemført undersøgelsen.
Konklusion:
Vi har valgt at konkludere på de forskellige kerneområder enkeltvis. Dette vil give
os et bedre billede af, om der er behov for en handleplan.

Spørgeskema vedrørende dagligdagen på Vittrup Fri Fagskole:
Mener du efter et ophold på VFF er i stand til at tilberede et sundt og nærende måltid.
11____ Jeg vil uden problemer kunne tilberede et sundt og nærende måltid
3____ Jeg vil med hjælp fra andre vil kunne lave et sundt og nærende måltid
3____ Jeg ved,ikke om jeg kan lave et sundt og nærende måltid
3____ Jeg kan ikke lave et sundt og nærende måltid

Eleverne giver i deres besvarelser udtryk for, at langt de fleste, uden problemer kan tilberede
sunde og nærende måltider, samt sortere, vaske og evt. stryge deres eget tøj. Dette må beskrives
som tilfredsstillende, især når ganske få af eleverne udtrykker, at de slet ikke kan lave sunde og
nærende måltider.
Føler du dig i stand til at sortere, vaske og evt. stryge deres eget tøj.
10____ Jeg kan uden problemer sortere, vaske og evt. stryge mit eget tøj
7____ Jeg kan med hjælp fra andre kunne sortere, vaske og evt. stryge mit eget tøj
2____ Jeg ved ikke om jeg kan sortere, vaske og evt. stryge mit eget tøj
1____ Jeg kan ikke sortere, vaske og evt. stryge mit eget tøj

Hvordan synes du om de tilbud, skolen tilbyder i fritiden?
0____ Særdeles godt
8____ Meget godt
11____ Godt
1____ Dårligt
0____ Særdeles dårligt

Ud fra besvarelserne kan vi se, at ca. halvdelen af besvarelserne siger at det har
været godt at kunne vælge aktiviteter om aftenen. Derudover giver knapt
50 % af besvarelserne udtryk for, at de synes godt om de aktiviteter, elever og
lærere spontant tilbyder om aftenen. Vi har desuden en pædagog ansat til vagt om
aftenen, og dette giver netop mulighed for flere spontane aktiviteter om aftenen.
Hvordan synes du det er at være på skolen i weekenden?
2____ Særdeles godt
9____ Meget godt
3____ Godt
2____ Dårligt
0____ Særdeles dårligt
4____ Ved ikke

Mere end halvdelen af eleverne giver udtryk for, at deres ophold har givet dem
mere selvtillid og tro på sig selv.
Mener du at dit ophold på VFF indtil nu har givet større selvtillid og mere tro på dig selv?
4____ Rigtig meget
3____ Meget
12____ Lidt
1____ Meget lidt
0____ Selvtillid stærkt forringet

Elever, der har valgt at blive på skolen i weekenderne, giver generelt udtryk for, at
de er tilfredse.

Mener du at kontaktlærer tiden bliver udnyttet godt nok ?
5____ Særdeles godt
4____ Meget godt
8____ Godt
1____ Dårligt
0____ Særdeles dårligt
2____ Ved ikke

Har du gjort brug af de tilbud, der spontant opstår om aftenen af vagter, eller andre
elever? (Det kan fx badminton eller fitnesstræning.)
4____ Meget
13____ Engang imellem
3____ Aldrig

Generelt er eleverne særdeles tilfredse med idræt og fællesaktiviteter, Flere har
givet udtryk for at de ønsker mere fælles- idræt. aktiviteter.
Har du under dit ophold på VFF fået mere interesse for at dyrke en motionsform.
2____ Rigtig meget
3____ Meget
6____ Lidt
4____ Meget lidt
5____ Slet ikke
Har du taget på i vægt eller tabt dig, mens de har gået på VFF.
8____ Vægten er formindsket
8____ Vægten er uændret
3____ Vægten er forøget
1____ Ved ikke

Med hensyn til ændringer i vægt ser det ud til, at det er en meget lille gruppe som
har forøget sin vægt.

Har du været god til at passe mødetiderne til morgenmaden.
9____ Har været gode til at passe mødetiderne
8____ Har ikke været gode til at passe mødetiderne
3____ Ved ikke

Mht at møde til tiden svarer kun 9 , at det kan de godt, mens 8 elever
godt ved, at de har et problem med at komme op om morgenen, men at de dog er
blevet bedre, da der er fokus på det.
Dette stemmer meget godt sammen med den opfattelse af elevernes fremmøde, vi
som personale har, hvilket betyder, at eleverne er meget ærlige omkring det at
møde til morgenmad. Det er positivt og et fokus vi fortsat arbejder med.
Hvor ofte de spiser/drikker slik, sodavand, chips og lignende.
6____ Sjældent
3____ En gang om ugen
8____ 2 til 3 gange om ugen
3____ Hver dag
11 af

eleverne giver udtryk for, at de 2 til 3 gange om ugen, eller mere,
spiser/drikker slik, sodavand, chips og lignende. Det er meget vigtigt, at vi
fortsætter med, at inddrage det i kostfagsundervisningen i håb om, at det igen får
en større effekt på elevernes trivsel og sundhed.
Har du følt, at du har været med til at bestemme i undervisningen?
2____ Rigtig meget
7____ Meget
6____ Lidt
1____ Meget lidt
4____ Slet ikke

Med hensyn til at have indflydelse på undervisningen, giver langt størstedelen af
eleverne udtryk for at de har meget eller rigtig meget indflydelse undervisningen.
Det er meget tilfredsstillende, men et fokus vi ikke må miste, for hvis eleverne som
skriver det modsatte ikke er motiverede, skal det rettes på.
Føler du at du har bidraget til at skabe et godt fællesskab på skolen?

4____ Rigtig meget
5____ Meget
7____ Lidt
3____ Meget lidt
1____ Slet ikke

Eleverne er blevet bedt om at reflektere over, hvad de har gjort for at bidrage til
fællesskabet. Hertil svarer størstedelen af eleverne, at de har bidraget til at skabe
et godt fællesskab. Det er meget positivt og en vi vurderer at det er af stor
betydning at vi ikke er så mange her, og eleverne lærer hinanden godt at kende.

Vil du anbefale andre unge at gå på Vittrup Fri Fagskole
17____ Ja
1____ Ved ikke
2____ Nej

Endelig giver langt størstedelen af eleverne udtryk for, at de vil anbefale andre
unge at gå på Vittrup Fri Fagskole, hvilket er meget tilfredsstillenden

