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238

Distribution

Link uden e-mail
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Nej

Sprog

Danish
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Computer
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 9. klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Aldrig
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o God
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o Meget god
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Meget godt
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18.3. På værelset?

Middel
o 18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Slet ingen
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Tilfreds
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Mindre tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Middel
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Meget gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen
o 30.2. Niveaudeling

3
o 30.3. Beliggenhed

6
o 30.4. Skolens størrelse

2
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

1
o 30.9. Antal af valgperioder

4
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever

5
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Ja
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
o nej
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
o nej
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
o nej
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o ved ik
o



























Powered by www.questback.com

Elevtilfredshedsundersøgelse 16/17

10-10-2017 11:42

Respondentdata:

Powered by www.questback.com

Elevtilfredshedsundersøgelse 16/17

10-10-2017 11:42

Systemfelter:
Svar ID

99824308

Respondent

distbylink@questback.com

Antal cases

0

Svar starttid

5/9/2017 7:51:41 AM

Svar sluttid

5/9/2017 7:58:40 AM

Svar varrighed

419
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Sjældent
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Middel
7. Kommentarer?
o Kommer an på læreren
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
9. Kommentarer?
o Igen hvilken lærer
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o Meget god
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
17. Kommentarer?
o Super godt
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?
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Godt
18.3. På værelset?

Meget godt
o 18.4. I fritiden?

Godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Stor
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Tilfreds
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Meget tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Meget gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen
o 30.2. Niveaudeling

3
o 30.3. Beliggenhed

1
o 30.4. Skolens størrelse

2
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter

4
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

5
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever

6
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o Ligeglad
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o Ligeglad
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
o Nej
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
o Freja vil gerne have en vandautomat med helt koldt vand
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
o Nej
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o Bedre lærer
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 9. klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Sjældent
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Meget godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Meget god
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o Meget god
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Meget godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Meget godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Godt
o 18.3. På værelset?
Powered by www.questback.com

Elevtilfredshedsundersøgelse 16/17

10-10-2017 11:42


Godt
18.4. I fritiden?

Middel
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Meget stor
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Tilfreds
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Meget tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen

6
o 30.2. Niveaudeling

1
o 30.3. Beliggenhed

5
o 30.4. Skolens størrelse
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang

2
o 30.7. Faciliteter
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

3
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Ja
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Dreng
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Aldrig
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Meget godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o God
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o God
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Middelt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Godt
o 18.3. På værelset?
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Godt
18.4. I fritiden?

Godt
19. Kommentarer?
o det er ganske udemærket
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Mindre
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Meget tilfreds
23. Kommentarer?
o jeg kan spise næsten alt
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Meget tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen
o 30.2. Niveaudeling

5
o 30.3. Beliggenhed
o 30.4. Skolens størrelse

3
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter

1
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

2
o 30.9. Antal af valgperioder

4
o 30.10. Værdigrundlag

6
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Ja
33. Kommentarer?
o jeg har skiftet værelse
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o Ligeglad
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
o Kunststofbane
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o
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5/9/2017 7:52:28 AM
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5/9/2017 7:58:56 AM
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388

Distribution
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Nej

Sprog

Danish
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Computer
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Sjældent
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Middel
7. Kommentarer?
o Man kan godt mærke at det ikke er alle lærer der har undervist før
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Meget godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o Meget god
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Meget godt
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18.3. På værelset?

Meget godt
o 18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
o Det er bedre med værelset efter jeg er flyttet
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Meget stor
21. Kommentarer?
o Det er dejligt at man bare kan være sig selv på gangene og ikke skal tænke på at der kommer en dreng lige rundt om hjørnet
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Mindre tilfreds
23. Kommentarer?
o Jeg syntes ofte de laver nogle meget specielle retter, eller at kødet er tørt
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Gode
27. Kommentarer?
o Jeg syntes nogle gange lærerne skal være bedre til at lytte hvis det ikke går godt på værelset
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Meget gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen
o 30.2. Niveaudeling

4
o 30.3. Beliggenhed
o 30.4. Skolens størrelse

3
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang

5
o 30.7. Faciliteter

1
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

2
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik

6
o 30.12. Kendskab via tidligere elever
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Ja
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
o Hip hop
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
o En ny gymnastikhal hvor der ikke er harpiks på gulvet
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
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o nej
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o At man i kontaktholdet er blandet på kryds og tværs så man bliver mere fælles med drengene
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Svar starttid

5/9/2017 7:53:34 AM

Svar sluttid

5/9/2017 7:57:18 AM

Svar varrighed

224

Distribution

Link uden e-mail

Skjult svar

Nej

Sprog

Danish
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Computer
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 9. klasse
2. Hvilket køn er du?
o Dreng
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Ofte
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Meget godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Middel
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o God
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Meget godt
o 18.3. På værelset?
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Meget godt
18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Mindre
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Mindre tilfreds
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Meget tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen

6
o 30.2. Niveaudeling

5
o 30.3. Beliggenhed

4
o 30.4. Skolens størrelse

3
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

1
o 30.9. Antal af valgperioder

2
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o Ikke dele pigegangen, og drengegangen.
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Dreng
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Sjældent
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Meget godt
5. Kommentarer?
o Skolen skal være berede til at ligestille eleverne
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Middel
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Meget godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o Middel
13. Kommentarer?
o I forhold til fodbold så kan fodboldlærene være bedre til at undervise i fodbold og tage det mere seriøst
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Middel
o 18.2. I valg-/linjefagene?
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Middel
18.3. På værelset?

Meget godt
o 18.4. I fritiden?

Dårligt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Meget stor
21. Kommentarer?
o det er ret godt
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Mindre tilfreds
23. Kommentarer?
o den kunne godt være bedre
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Meget tilfreds
25. Kommentarer?
o jeg syns den er god
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Meget gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Middel
29. Kommentarer?
o der kunne godt være et bedere dregne areal
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen

1
o 30.2. Niveaudeling

2
o 30.3. Beliggenhed

3
o 30.4. Skolens størrelse

4
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter

5
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever

6
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o Ligeglad
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Dreng
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Ofte
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Tilstrækkeligt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Middel
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Mindre godt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Middelt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o God
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Meget godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Meget godt
o 18.3. På værelset?
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Godt
18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Mindre
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Middel
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Meget tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Meget gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen
o 30.2. Niveaudeling
o 30.3. Beliggenhed

6
o 30.4. Skolens størrelse

5
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter

2
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

3
o 30.9. Antal af valgperioder

4
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever

1
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Ja
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
o Man bliver bedre
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
o Man bliver bedre
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
o Foldboldtbane, ny halv
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o Bedre mad
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Sjældent
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Meget godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o God
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o Meget god
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Middel
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Godt
o 18.3. På værelset?
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Meget godt
18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Stor
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Tilfreds
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Meget gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Meget gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen
o 30.2. Niveaudeling

1
o 30.3. Beliggenhed
o 30.4. Skolens størrelse

3
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter

4
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

2
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag

5
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever

6
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
o Flere efterskole cups
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
o fint
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
o nej
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
o Kunstgræsbane, større hal altså mere plads
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
o nej
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o ved jeg ikke
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Ofte
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Meget godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o God
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o God
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Meget godt
o 18.3. På værelset?
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Meget godt
18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Meget stor
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Middel
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Meget tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Meget gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen

6
o 30.2. Niveaudeling

3
o 30.3. Beliggenhed
o 30.4. Skolens størrelse
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang

5
o 30.7. Faciliteter

4
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

1
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever

2
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Sjældent
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Middel
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o God
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Meget godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Meget godt
o 18.3. På værelset?
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Meget godt
18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Mindre
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Middel
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Meget tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Middel
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen
o 30.2. Niveaudeling
o 30.3. Beliggenhed

6
o 30.4. Skolens størrelse
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter

4
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

3
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag

5
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever

1
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Ja
33. Kommentarer?
o Det kunne være ret sjovt, at få nye roomies i løbet af året.
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o Ligeglad
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
o hygge steder udenfor som måske hængekøjer
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Ofte
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Meget godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o God
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o God
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Godt
o 18.3. På værelset?
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Meget godt
18.4. I fritiden?

Godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Stor
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Middel
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Meget tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Meget gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Middel
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen

1
o 30.2. Niveaudeling

6
o 30.3. Beliggenhed

4
o 30.4. Skolens størrelse
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter

3
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever

5
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
o nej
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
o kuntsgræsplæne
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
o nej
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Aldrig
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o God
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o Meget god
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Meget godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Godt
o 18.3. På værelset?
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Meget godt
18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Middel
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Middel
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Meget gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Meget gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen
o 30.2. Niveaudeling

5
o 30.3. Beliggenhed

2
o 30.4. Skolens størrelse

6
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang

3
o 30.7. Faciliteter
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o Ligeglad
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o Ligeglad
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Sjældent
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Middel
7. Kommentarer?
o Det er forskelligt fra lærer til lærer
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Meget godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o God
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Meget godt
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18.3. På værelset?

Godt
o 18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Meget stor
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Tilfreds
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Meget gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen

5
o 30.2. Niveaudeling

1
o 30.3. Beliggenhed
o 30.4. Skolens størrelse

6
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang

3
o 30.7. Faciliteter

2
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag
o 30.9. Antal af valgperioder

4
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
o Man møder andre
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
o nej
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
o Udendørs trampolin eller svømmingpool
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
o nej
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o At der var flere anderledes dage
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 9. klasse
2. Hvilket køn er du?
o Dreng
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Aldrig
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o God
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o God
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Meget godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Meget godt
o 18.3. På værelset?
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Meget godt
18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Middel
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Middel
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Middel
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Middel
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Middel
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen
o 30.2. Niveaudeling
o 30.3. Beliggenhed

4
o 30.4. Skolens størrelse
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter

1
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

2
o 30.9. Antal af valgperioder

6
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever

5
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet

3
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Ja
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o Ligeglad
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o Ligeglad
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 9. klasse
2. Hvilket køn er du?
o Dreng
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Sjældent
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Middel
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Middelt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o God
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Middelt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Godt, Middel
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Godt
o 18.3. På værelset?
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Meget godt
18.4. I fritiden?

Godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Mindre
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Mindre gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen
o 30.2. Niveaudeling

1
o 30.3. Beliggenhed

6
o 30.4. Skolens størrelse

2
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang

5
o 30.7. Faciliteter

4
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

3
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Ja
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Ofte
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Meget god
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Meget godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o Meget god
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Meget godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Godt
o 18.3. På værelset?
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Meget godt
18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Middel
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Middel
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Meget tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Meget gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen

5
o 30.2. Niveaudeling
o 30.3. Beliggenhed

6
o 30.4. Skolens størrelse

3
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang

1
o 30.7. Faciliteter

4
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

2
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Ofte
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Mindre god
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Middelt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o God
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Middelt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Godt
o 18.3. På værelset?
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Meget godt
18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Meget stor
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Tilfreds
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Meget tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Meget gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen
o 30.2. Niveaudeling

6
o 30.3. Beliggenhed

3
o 30.4. Skolens størrelse

2
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang

4
o 30.7. Faciliteter

5
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever

1
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
o En hængekøje
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Sjældent
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Tilstrækkeligt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Middel
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o Meget god
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Meget godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Meget godt
o 18.3. På værelset?
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Meget godt
18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Stor
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Middel
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Middel
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Meget gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen
o 30.2. Niveaudeling

5
o 30.3. Beliggenhed

3
o 30.4. Skolens størrelse
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter

2
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag
o 30.9. Antal af valgperioder

6
o 30.10. Værdigrundlag

1
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever

4
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o Ligeglad
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o Lærene skal blive bedre til at informere elever
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Aldrig
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Middel
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o Meget god
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Middel
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Mindre godt
o 18.3. På værelset?
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Godt
18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Meget stor
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Middel
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen

2
o 30.2. Niveaudeling

4
o 30.3. Beliggenhed

3
o 30.4. Skolens størrelse

1
o 30.5. Klassernes størrelse

5
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag
o 30.9. Antal af valgperioder

6
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
o nej
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
o nej
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
o NEJ.
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o nej
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 9. klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Ofte
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Tilstrækkeligt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o God
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o God
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Godt
o 18.3. På værelset?
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Meget godt
18.4. I fritiden?

Godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Middel
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Mindre tilfreds
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Middel
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Gode
29. Kommentarer?
o der er for lidt opholdsarealer
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen
o 30.2. Niveaudeling
o 30.3. Beliggenhed
o 30.4. Skolens størrelse

5
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter

4
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

3
o 30.9. Antal af valgperioder

2
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever

1
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet

6
31. Kommentarer?
o jeg ville bare gerne på efterskole og der var plads på lomborg
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
o det er fedt at kunne komme ud og spille kampe i rigtige turneringer
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
o beach håndbold, madkunstskab
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
o syntes der skal være flere faciliteter udenfor, fordi om sommeren når det er godt vejr kan man kun spille volley og fodbold
næsten
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
o der skal være flere "unormale dage" ligesom dengang vi havde 24 timers løb, og som da vi blev vækket og fik pølser og kakao
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41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Ofte
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Godt
5. Kommentarer?
o Der er for meget forskels behandling
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Middel
7. Kommentarer?
o det er forskelligt fra fag til fag. Matematik lektie, lærer ikke særlig meget
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Godt
11. Kommentarer?
o godt undtagen skolestue 6-7-2
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o Middel
13. Kommentarer?
o Jeg synes der er for mange, da folk ikke ka nå at blive ordenligt god til 1-2 ting
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
15. Kommentarer?
o Man lærer ikke så meget til spring, der er for meget opvarmning, og for lidt spring udfordning til dem der kan spring
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
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18.1. I de boglige timer?

Middel
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Godt
o 18.3. På værelset?

Meget godt
o 18.4. I fritiden?

Godt
19. Kommentarer?
o for lidt ligestilling
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Stor
21. Kommentarer?
o Det er godt nogen gange, men andre er det træls. Der kunne godt være nogle flere besøgsdage
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Middel
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Meget gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen

3
o 30.2. Niveaudeling

1
o 30.3. Beliggenhed

4
o 30.4. Skolens størrelse
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter

2
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

5
o 30.9. Antal af valgperioder

6
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o Ligeglad
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o Ligeglad
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
o mindre, så folk kan lære tingene ordenligt
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
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40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o mere ligestilling

Respondentdata:

Powered by www.questback.com

Elevtilfredshedsundersøgelse 16/17

10-10-2017 11:42

Systemfelter:
Svar ID

99824441

Respondent

distbylink@questback.com

Antal cases

0

Svar starttid

5/9/2017 7:52:47 AM

Svar sluttid

5/9/2017 7:56:34 AM

Svar varrighed

227

Distribution

Link uden e-mail

Skjult svar

Nej

Sprog

Danish

Enhedstype

Computer

Svar:




















1. Hvilket klassetrin går du på?
o 9. klasse
2. Hvilket køn er du?
o Dreng
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Ofte
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Middel
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Middelt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o God
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Middelt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Godt
o 18.3. På værelset?
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Meget godt
18.4. I fritiden?

Godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Stor
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Tilfreds
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Middel
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Middel
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen
o 30.2. Niveaudeling
o 30.3. Beliggenhed
o 30.4. Skolens størrelse
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Ja
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Dreng
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Aldrig
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Meget godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o God
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Meget godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o Meget god
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
o e sport rum, motionscenter og foldboldbane er dog ikke helt i top (endnu)
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Meget godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Meget godt
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18.3. På værelset?

Meget godt
o 18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Mindre
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Mindre tilfreds
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Meget tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Middel
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen
o 30.2. Niveaudeling
o 30.3. Beliggenhed

4
o 30.4. Skolens størrelse

5
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter

2
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

3
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag

6
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever

1
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Ja
33. Kommentarer?
o jeg har intet problem med min roomie men det kunne ha været sjovt at prøve
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
o de nye faciliteter som jeg syntes mangler er på vej så det ser godt ud
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o lærere som ikke konstant er sure og ikke har en nærmest millitær eller bare nedladende væremåde
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Dreng
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Aldrig
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Tilstrækkeligt
5. Kommentarer?
o der er meget der er ændret iforhold til sidste år men der er ikke meget af det som er positivt eller godt
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o God
7. Kommentarer?
o gælder hvad jeg har
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Godt
11. Kommentarer?
o ja det sgu tilstrækkeligt
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o God
13. Kommentarer?
o jeg gad sgu godt have fransk
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
o springcenteret er meget godt men styrkecenteret kunne godt bruge nogle større og flere vægte
18. Hvordan trives du på skolen?
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18.1. I de boglige timer?

Godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Meget godt
o 18.3. På værelset?

Meget godt
o 18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Middel
21. Kommentarer?
o det da lidt kedeligt
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Meget tilfreds
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Meget tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Mindre gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen
o 30.2. Niveaudeling
o 30.3. Beliggenhed
o 30.4. Skolens størrelse

6
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter

3
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

1
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever

2
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o Ligeglad
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o Ligeglad
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
o få ordnet så amerikansk fodbold er et bedre valgfag
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
o fjerne e-sport
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
o få alle med ud og løbe mere
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41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o fjerne e-sport
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Sjældent
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Tilstrækkeligt
5. Kommentarer?
o Jeg synes, vi burde være bedre informeret om hvad der skal til for at få en skriftlig, med konkrete eksempler. Altså hvornår kan
man risikere at få en skriftlig.
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Middel
7. Kommentarer?
o Enten er kvaliten rigtig god, eller også er den mega dårlig. Undervisningskvaliteten skifter fra fag til fag, og det afhænger af,
hvilken lærer man har.
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
9. Kommentarer?
o Jeg synes det er en rigtig god ide med niveauopdelt undervisning, da man tør sige noget i timerne når ens klassekammerater
er på samme niveau som en selv. Man tænker hverken at man er for klog eller for dum til at række hånden op. Jeg har været
heldig, at få nogle rigtig gode lærere i alle fag, så jeg har lært en masse ting og rykket mig fagligt, men det er ikke alle lærerne
der er i stand til at give en læringsrig undervisning, så eleverne lærer noget. Nogle elever lærer derfor ikke noget i bestemte
fag, da læreren ikke er god til at undervise i faget. Den første halvdel af skoleåret lærte jeg fx ikke noget i engelsk og tysk, pga.
lærere, der var dårlige til at undervise. Det sidste halvår har jeg heldigvis lært en masse pga. lærerskift, og jeg har været heldig
så at have gode lærere i alle fag.
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Meget godt
11. Kommentarer?
o Jeg synes Clio online er et super godt undervisningsmateriale (bedre en Gyldendal)
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o God
13. Kommentarer?
o Jeg kan godt lide rytme, dans, løb, styrketræning og yoga
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14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
15. Kommentarer?
o Jeg synes, vi skulle have mere fokus på at lære skruer i spring
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
o Synes generelt vi har nogle gode faciliteter, specielt spring. Glæder mig til at se styrke-lokalet, når det er lavet om til
crossfitrum. Synes det er en super god ide og en spændende træningstilgang.
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Meget godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Godt
o 18.3. På værelset?

Meget godt
o 18.4. I fritiden?

Godt
19. Kommentarer?
o Syntees vi skulle have mere fokus på samarbejdsøvelser, og tvinge os til at komme lidt ud af vores komfortzone i starte af
skoleåret, med det formål at vi får et bedre fællesskab.
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Meget stor
21. Kommentarer?
o Rum og plads til at slappe af, og fedt at alle pigerne / drengene kan færdes frit på hinandens gange og værelser. Selvfølgelig
spørger man om lov til at gå ind på et andet værelse, inden man går ind.
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Meget tilfreds
23. Kommentarer?
o Jeg kan godt lide at skolen serverer sund mad, med variation af salat, morgenmad, middagsmad og aftensmad. Jeg kunne godt
tænke mig, at køkkenet oftere lavede grovboller, og fandt på noget andet end hele tiden at servere jordbærgrød og
jordbæryoghurt til dessert.
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Meget tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Gode
27. Kommentarer?
o Dog har der været en del værelser der ikke har fungeret
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Meget gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen
o 30.2. Niveaudeling

5
o 30.3. Beliggenhed

6
o 30.4. Skolens størrelse
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang

4
o 30.7. Faciliteter

1
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

2
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag

3
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o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
o Valgte skolen, fordi det er en Idrætsefterskole
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Ja
33. Kommentarer?
o Ville gerne have prøvet at skifte værelse, efter 1. halvår
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
o Jeg synes i skal holde fast i yoga som valgfag, da det er en mega fed aktivitet. Synes også crossfit er meget spændende og
nutidigt
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
o nej
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
o Jeg synes skolen skulle indføre, at vi en gang i ugen ser nyheder i fortælletimen, da det er vigtig at vide hvad der sker ude i
samfundet/ verden. Den viden man får fra nyhederne gør en mere rystet til at forholde sig til samfundets problemstillinger, og
kan bruges i alle fag
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o Flere samarbejdsøvelser, og rystesammen aktiviteter, fagligt dygtige lærer på alle niveauer både lektie, fokus, studie og turbo.
Nyheder en gang i ugen. Værelsesskift en gang i løbet af skoleåret. Skifte borde i spisesalen 4 gange på et år. Altsammen for at
gøre eleverne klogere og styrke fællesskabet.
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 9. klasse
2. Hvilket køn er du?
o Dreng
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Ofte
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Middel
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Middelt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o Middel
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Middelt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Godt
o 18.3. På værelset?
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Godt
18.4. I fritiden?

Godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Middel
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Middel
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Middel
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Middel
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Mindre gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen

5
o 30.2. Niveaudeling

6
o 30.3. Beliggenhed

2
o 30.4. Skolens størrelse

4
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang

3
o 30.7. Faciliteter
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

1
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Ja
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
o Det er fed
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
o Styrke
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
o Borde man kan spille brætspil ved
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 9. klasse
2. Hvilket køn er du?
o Dreng
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Ofte
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Tilstrækkeligt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Middel
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Middelt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o God
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Middel
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Godt
o 18.3. På værelset?
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Godt
18.4. I fritiden?

Godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Middel
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Tilfreds
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Middel
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Middel
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen
o 30.2. Niveaudeling
o 30.3. Beliggenhed

4
o 30.4. Skolens størrelse

2
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter

3
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

5
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever

1
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Ja
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o
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Computer
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Ofte
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Tilstrækkeligt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o God
7. Kommentarer?
o Det er meget forskelligt, fra hvilken lærer man har.
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Mindre godt
11. Kommentarer?
o Det er især ikke specielt godt i fysik
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o God
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?
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Middel
18.3. På værelset?

Meget godt
o 18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Stor
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Mindre tilfreds
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Middel
29. Kommentarer?
o Der kunne godt være flere fælles opholdsarealer
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen
o 30.2. Niveaudeling

3
o 30.3. Beliggenhed

2
o 30.4. Skolens størrelse
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang

5
o 30.7. Faciliteter

1
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

4
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag

6
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o



























Respondentdata:
Powered by www.questback.com

Elevtilfredshedsundersøgelse 16/17

10-10-2017 11:42

Powered by www.questback.com

Elevtilfredshedsundersøgelse 16/17

10-10-2017 11:42

Systemfelter:
Svar ID

99824241

Respondent

distbylink@questback.com

Antal cases

0

Svar starttid

5/9/2017 7:50:57 AM

Svar sluttid

5/9/2017 7:56:00 AM
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Ofte
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Meget godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Meget god
7. Kommentarer?
o Jeg synes, at jeg har været heldig med de klasser jeg er kommet i, men jeg kan høre, at der er problemer i nogle af de andre
timer.
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Meget godt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Meget godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o God
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Meget godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Meget godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?
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Meget godt
18.3. På værelset?

Meget godt
o 18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Stor
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Meget tilfreds
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Meget tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Meget gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen
o 30.2. Niveaudeling

2
o 30.3. Beliggenhed
o 30.4. Skolens størrelse
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang

4
o 30.7. Faciliteter

3
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

1
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag

5
o 30.11. Kostpolitik

6
o 30.12. Kendskab via tidligere elever
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
o Medie?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
o Kunststofbane
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
o Nej
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o Det ved jeg ikke helt
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20718

Distribution

Link uden e-mail

Skjult svar

Nej

Sprog
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Sjældent
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Meget godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Middel
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o God
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Middel
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Godt
o 18.3. På værelset?
Powered by www.questback.com

Elevtilfredshedsundersøgelse 16/17

10-10-2017 11:42


Godt
18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Stor
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Tilfreds
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Middel
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen
o 30.2. Niveaudeling

3
o 30.3. Beliggenhed

5
o 30.4. Skolens størrelse

4
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter

2
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

1
o 30.9. Antal af valgperioder

6
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o Ligeglad
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o Ligeglad
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
o Sovetime
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o Mindre tandlægedage
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 9. klasse
2. Hvilket køn er du?
o Dreng
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Ofte
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Meget godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o God
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o Meget god
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Meget godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Middel
o 18.3. På værelset?
Powered by www.questback.com

Elevtilfredshedsundersøgelse 16/17

10-10-2017 11:42


Meget godt
18.4. I fritiden?

Mindre godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Middel
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Tilfreds
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Meget tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Meget gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Meget gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen

1
o 30.2. Niveaudeling
o 30.3. Beliggenhed

2
o 30.4. Skolens størrelse

3
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter

5
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

4
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet

6
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Ofte
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Tilstrækkeligt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Middel
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Godt
11. Kommentarer?
o Klasselokalerne i kælderen er mindre attraktive
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o God
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Godt
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18.3. På værelset?

Meget godt
o 18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Middel
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Middel
23. Kommentarer?
o synes godt det kunne variere mere
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Middel
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Middel
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen

4
o 30.2. Niveaudeling

3
o 30.3. Beliggenhed
o 30.4. Skolens størrelse

6
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter

1
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

2
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag

5
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o Ligeglad
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o Ligeglad
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
o Nej
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
o Nej
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
o man lavede flere sjove ting fælles
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o flere aktiviteter, mere fælleskab og bedre mad
Powered by www.questback.com
o



























10-10-2017 11:42

Elevtilfredshedsundersøgelse 16/17

10-10-2017 11:42

Respondentdata:

Powered by www.questback.com

Elevtilfredshedsundersøgelse 16/17

10-10-2017 11:42

Systemfelter:
Svar ID

99824404

Respondent

distbylink@questback.com

Antal cases

0

Svar starttid

5/9/2017 7:52:18 AM

Svar sluttid

5/9/2017 8:03:30 AM

Svar varrighed

672

Distribution
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 9. klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Sjældent
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Middel
7. Kommentarer?
o det kommer an på hvem man har
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Middelt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o God
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Meget godt
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18.3. På værelset?

Meget godt
o 18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Stor
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Middel
23. Kommentarer?
o det var bedst i starten og så gik det ellers ned.
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Middel
25. Kommentarer?
o det kunne være federe med blandede dreng/pige kontakthold
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Middel
27. Kommentarer?
o de er små og dårlige stole på halvdelen
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen
o 30.2. Niveaudeling

3
o 30.3. Beliggenhed

4
o 30.4. Skolens størrelse

5
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter

2
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

1
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever

6
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Ja
33. Kommentarer?
o bare 1 gang midt i året, hvis man ikke føler sig tilpas, eller har lyst til at prøve nyt
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o Ligeglad
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o Ligeglad
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
o nej men det kunne være fedt med karakter
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
o svømmehal, heste, kaniner og køer
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
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o svømning, ridning, kaninspring og malkning
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o nye stole på værelserne
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Dreng
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Ofte
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Tilstrækkeligt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Middel
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o God
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Godt
o 18.3. På værelset?
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Meget godt
18.4. I fritiden?

Godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Slet ingen
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Utilfreds
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Middel
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen

3
o 30.2. Niveaudeling
o 30.3. Beliggenhed

2
o 30.4. Skolens størrelse

4
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter

5
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

6
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet

1
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 9. klasse
2. Hvilket køn er du?
o Dreng
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Ofte
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Tilstrækkeligt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Middel
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Mindre godt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Mindre godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o Middel
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Middelt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Godt, Middel, Mindre godt, Dårligt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Meget godt
o 18.3. På værelset?
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Meget godt
18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Meget stor
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Mindre tilfreds
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Meget tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Middel
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen
o 30.2. Niveaudeling
o 30.3. Beliggenhed

1
o 30.4. Skolens størrelse

6
o 30.5. Klassernes størrelse

5
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag
o 30.9. Antal af valgperioder

4
o 30.10. Værdigrundlag

3
o 30.11. Kostpolitik

2
o 30.12. Kendskab via tidligere elever
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
o Glem det
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o Ligeglad
35. Uddyb venligst
o Spiller ikke håndbold
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o Ligeglad
37. Uddyb venligst
o Spiller ikke fodbold
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
o Tumbling
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
o Nyt poolbord
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
o Næ
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Dreng
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Ofte
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Meget godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o God
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o God
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Middel
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Meget godt
o 18.3. På værelset?
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Meget godt
18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Meget stor
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Mindre tilfreds
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Middel
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Meget gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen

5
o 30.2. Niveaudeling

4
o 30.3. Beliggenhed
o 30.4. Skolens størrelse

3
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang

6
o 30.7. Faciliteter

2
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

1
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o Ligeglad
35. Uddyb venligst
o Jeg går ikke selv til det
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o Ligeglad
37. Uddyb venligst
o Jeg går ikke selv til det
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
o Parkour
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 9. klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Ofte
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o For lidt
5. Kommentarer?
o Det er mega forskelligt hvordan lærerne straffer eleverne, nogle bliver straffet mere end andre selvom de har lavet de samme
ting. Og Marven fik f.eks. alt for mange chancer, hvis det havde været en hver anden var personen blevet smidt ud for lang tid
siden.
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Meget god
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Meget godt
9. Kommentarer?
o Mine karakterer i slutningen af 8 klasse var kun 7 og 4 taller og enkelte 02. Og i halvårs i år fik jeg kun et 4 resten 7 og 10
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Meget godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o Meget god
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Meget godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
o Jeg kunen godt tænke mig at olympen måske snart fik ny møbler, de er virkelig slitte og man kan banke mega meget støv i af
sofaen og af pudderne.
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18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Middel
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Middel
o 18.3. På værelset?

Godt
o 18.4. I fritiden?
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Stor
21. Kommentarer?
o Jeg synes det er ærgeligt det er sådan opdelt, det kunne være federe hvis gangene var mix. Så der både var drenge og pige
værelser på sammen gang, men selvfølgelig var forskellige badeværelser. Det tror jeg giver et stærkere sammenhold, fordi at
man går endnu mere op af hinanden, ikke kun med pigerne men også med drengene.
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Tilfreds
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Middel
25. Kommentarer?
o Jeg ville gerne have en anden
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Gode
27. Kommentarer?
o Nogle værelser er bedre end andre. F.eks. nogle tre mand værelser på herra er meget små!
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen

1
o 30.2. Niveaudeling
o 30.3. Beliggenhed

6
o 30.4. Skolens størrelse
o 30.5. Klassernes størrelse

5
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
o Den gad ikke at trykke på alle så har svaret på dem jeg kunne.
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
o Skiftede værelse i starten af året
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
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39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
o Bedre olympen
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o Ikke opdellt pige og drenge gange
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Dreng
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Ofte
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Middel
7. Kommentarer?
o heino matematik sejler lidt
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o Meget god
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Meget godt
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18.3. På værelset?

Middel
o 18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Slet ingen
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Tilfreds
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Meget tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Meget gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Meget gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen
o 30.2. Niveaudeling
o 30.3. Beliggenhed

3
o 30.4. Skolens størrelse
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang

5
o 30.7. Faciliteter

2
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

1
o 30.9. Antal af valgperioder

6
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Ja
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o Dårlig ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Ofte
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Tilstrækkeligt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Middel
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o God
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Middel
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Godt
o 18.3. På værelset?
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Middel
18.4. I fritiden?

Godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Stor
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Tilfreds
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Middel
25. Kommentarer?
o man mærker ikke meget til det
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen

3
o 30.2. Niveaudeling

1
o 30.3. Beliggenhed

4
o 30.4. Skolens størrelse
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang

5
o 30.7. Faciliteter

6
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

2
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
o det er en god ide, der kan bare godt være for mange kampe når man også har andre aktiviteter og kampe i andre sportsgrene
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
o det er en god ide, der kan bare godt være for mange kampe når man også har andre aktiviteter og kampe i andre sportsgrene
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
o amerikansk fodbold
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o mere information til forældrene
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 9. klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Aldrig
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o For lidt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o God
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o Middel
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Middelt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Godt
o 18.3. På værelset?
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Meget godt
18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Stor
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Middel
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen
o 30.2. Niveaudeling
o 30.3. Beliggenhed
o 30.4. Skolens størrelse
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 9. klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Aldrig
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Middel
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o Middel
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Middel
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Godt
o 18.3. På værelset?
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Godt
18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Mindre
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Middel
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Meget gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen
o 30.2. Niveaudeling

1
o 30.3. Beliggenhed

4
o 30.4. Skolens størrelse
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter

5
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

3
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik

2
o 30.12. Kendskab via tidligere elever

6
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o Knap så sure lærer
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Dreng
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Ofte
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Tilstrækkeligt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o God
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o Meget god
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Godt, Middel
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Meget godt
o 18.3. På værelset?
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Meget godt
18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Mindre
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Middel
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Middel
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Middel
29. Kommentarer?
o der kunne godt være mere behagelige sofaer i foyen
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen

1
o 30.2. Niveaudeling

3
o 30.3. Beliggenhed

6
o 30.4. Skolens størrelse
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter

4
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

5
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever

2
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o Ligeglad
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o Ligeglad
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o hvis lærende havde mere kendskab til unge
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Aldrig
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Meget godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Middel
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o God
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Middelt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Middel
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Godt
o 18.3. På værelset?
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Meget godt
18.4. I fritiden?

Godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Slet ingen
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Middel
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Meget gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Meget gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen
o 30.2. Niveaudeling
o 30.3. Beliggenhed

4
o 30.4. Skolens størrelse

6
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter

2
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

1
o 30.9. Antal af valgperioder

5
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever

3
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
o modernisering af spisesal
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o Evt. en rejse mere
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 9. klasse
2. Hvilket køn er du?
o Dreng
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Ofte
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o For lidt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Middel
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o God
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Meget godt
o 18.3. På værelset?
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Meget godt
18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Slet ingen
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Mindre tilfreds
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Meget tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen

5
o 30.2. Niveaudeling
o 30.3. Beliggenhed
o 30.4. Skolens størrelse
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter

3
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

6
o 30.9. Antal af valgperioder

4
o 30.10. Værdigrundlag

2
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever

1
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
o kunstgræs
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o Jeg synes faktisk der skulle være nogle bedre weekender, fordi der er nogle fede weekender, men der er også lorte
weekender. Jeg synes også maden kunne være en del bedre
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Sjældent
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Middel
7. Kommentarer?
o Der er mange unge lære
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Mindre godt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o Meget god
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Meget godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Middelt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Middel
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Godt
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18.3. På værelset?

Godt
o 18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Stor
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Middel
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Mindre tilfreds
25. Kommentarer?
o Jeg synes ikke man har kontakt med den nok
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Meget gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Meget gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen
o 30.2. Niveaudeling

5
o 30.3. Beliggenhed
o 30.4. Skolens størrelse
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang

4
o 30.7. Faciliteter

6
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

1
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever

2
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet

3
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o Der kommer mere erfarne lære, som kender til det at være lære.
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Dreng
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Ofte
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Meget godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o God
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o God
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Middelt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Meget godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Meget godt
o 18.3. På værelset?
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Meget godt
18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Middel
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Mindre tilfreds
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Middel
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen

1
o 30.2. Niveaudeling

2
o 30.3. Beliggenhed

3
o 30.4. Skolens størrelse

5
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter

6
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

4
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Ja
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Ofte
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Meget godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Middel
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Middelt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o Middel
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Meget godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Meget godt
o 18.3. På værelset?
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Godt
18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Stor
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Tilfreds
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen

5
o 30.2. Niveaudeling

4
o 30.3. Beliggenhed
o 30.4. Skolens størrelse

6
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

3
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag

2
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever

1
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Ja
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o Ligeglad
35. Uddyb venligst
o Spiller ikke håndbold
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o Ligeglad
37. Uddyb venligst
o Spiller ikke fodbold
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
o Nej
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
o Nej
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
o Nej
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o Flere aktiviteter om aftenen
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Dreng
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Sjældent
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Tilstrækkeligt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Middel
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Middelt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o God
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Middelt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Meget godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Godt
o 18.3. På værelset?
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Meget godt
18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Meget stor
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Middel
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Middel
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Middel
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen

6
o 30.2. Niveaudeling

4
o 30.3. Beliggenhed
o 30.4. Skolens størrelse

5
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter

3
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

1
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik

2
o 30.12. Kendskab via tidligere elever
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
o det var sjovt
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o Dårlig ide
37. Uddyb venligst
o vi var for dårlige
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
o Gardin i drengeareal,
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
o nej
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o mere tid på hinandens gange
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 9. klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Ofte
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Tilstrækkeligt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o God
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Meget godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o God
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Middel
o 18.3. På værelset?
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Meget godt
18.4. I fritiden?

Godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Meget stor
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Meget tilfreds
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Middel
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen
o 30.2. Niveaudeling

2
o 30.3. Beliggenhed

6
o 30.4. Skolens størrelse
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang

3
o 30.7. Faciliteter
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

4
o 30.9. Antal af valgperioder

5
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever

1
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
o Nej, men mere håndbold
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
o Bedre hal
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
o Der skal foregå flere aktiviteter på skolen med andre efterskoler
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o pas
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Ofte
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Middel
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o God
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Meget godt
o 18.3. På værelset?
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Middel
18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Stor
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Tilfreds
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen

6
o 30.2. Niveaudeling

3
o 30.3. Beliggenhed

4
o 30.4. Skolens størrelse

5
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Aldrig
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Middel
7. Kommentarer?
o Kommer an på hvilken lærer man har
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
9. Kommentarer?
o det samme som før
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o Meget god
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
17. Kommentarer?
o meget godt
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Meget godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?
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Meget godt
18.3. På værelset?

Meget godt
o 18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Stor
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Tilfreds
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Meget gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen
o 30.2. Niveaudeling

4
o 30.3. Beliggenhed

2
o 30.4. Skolens størrelse
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang

5
o 30.7. Faciliteter

1
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

3
o 30.9. Antal af valgperioder

6
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o Ligeglad
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o Ligeglad
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
o nej
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
o nej
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
o nej
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o Bedre lærere
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Sjældent
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Middel
7. Kommentarer?
o DET KOMMER AN PÅ HVILKET FAG
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o God
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Meget godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Meget godt
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18.3. På værelset?

Meget godt
o 18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Middel
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Tilfreds
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Middel
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Middel
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen

5
o 30.2. Niveaudeling

3
o 30.3. Beliggenhed
o 30.4. Skolens størrelse

2
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang

6
o 30.7. Faciliteter

4
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

1
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o Ligeglad
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o Ligeglad
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 9. klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Ofte
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Tilstrækkeligt
5. Kommentarer?
o alt for hårde regler
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o God
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Meget godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o Meget god
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Middel
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18.3. På værelset?

Meget godt
o 18.4. I fritiden?

Godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Middel
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Mindre tilfreds
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Middel
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Meget gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Meget gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen
o 30.2. Niveaudeling

4
o 30.3. Beliggenhed
o 30.4. Skolens størrelse
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter

1
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

2
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever

3
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Ja
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o Ligeglad
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o Dårlig ide
37. Uddyb venligst
o magter ikke for mange kampe
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
o Team gym
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
o flere opholdsteder
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
o konkurrence i søvn
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o mere søvn
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Ofte
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Tilstrækkeligt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Middel
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o Meget god
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Meget godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Meget godt
o 18.3. På værelset?
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Godt
18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Meget stor
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Tilfreds
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Meget tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Gode
27. Kommentarer?
o 4-mandsværelserne og 2-mandsværelserne er gode til det antal. Men man bør ikke klemme 3 ind på et to mands-værelse og 3
på 4-mandsværelse.
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Meget gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen
o 30.2. Niveaudeling
o 30.3. Beliggenhed
o 30.4. Skolens størrelse

3
o 30.5. Klassernes størrelse

6
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag

4
o 30.11. Kostpolitik

5
o 30.12. Kendskab via tidligere elever

2
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
o Ej
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
o Kunstgræsbane.
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Dreng
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Sjældent
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Tilstrækkeligt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Mindre god
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Mindre godt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Mindre godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o Middel
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Middelt
17. Kommentarer?
o dårlig fodbold bane og dårlig e-sport computere, dårlig hal
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Middel
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Meget godt
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18.3. På værelset?

Meget godt
o 18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Slet ingen
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Mindre tilfreds
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Middel
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen
o 30.2. Niveaudeling

2
o 30.3. Beliggenhed
o 30.4. Skolens størrelse

3
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter

4
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

5
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever

1
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet

6
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o lære der ikke er sure
o



























Respondentdata:
Powered by www.questback.com

Elevtilfredshedsundersøgelse 16/17

10-10-2017 11:42

Systemfelter:
Svar ID

99819136

Respondent

distbylink@questback.com

Antal cases

0

Svar starttid

5/9/2017 6:35:14 AM

Svar sluttid

5/9/2017 6:40:17 AM

Svar varrighed

303

Distribution

Link uden e-mail

Skjult svar

Nej

Sprog

Danish

Enhedstype

Computer

Svar:




















1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Dreng
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Ofte
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Meget godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Middel
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o God
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Godt
o 18.3. På værelset?
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Godt
18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Stor
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Meget tilfreds
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Meget gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen

2
o 30.2. Niveaudeling

4
o 30.3. Beliggenhed

3
o 30.4. Skolens størrelse
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
o Nej
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
o Nej
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
o Parkour
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o Det ved jeg ikke
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 9. klasse
2. Hvilket køn er du?
o Dreng
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Aldrig
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Mindre god
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Mindre godt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o God
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Mindre godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Meget godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Mindre godt
o 18.3. På værelset?
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Meget godt
18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Meget stor
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Utilfreds
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Meget tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Middel
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen

5
o 30.2. Niveaudeling

3
o 30.3. Beliggenhed
o 30.4. Skolens størrelse

4
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter

1
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag
o 30.9. Antal af valgperioder

6
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever

2
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o Ligeglad
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o Ligeglad
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
o Powertumbling
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
o nej
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
o nej
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o Maden
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Dreng
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Ofte
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o God
7. Kommentarer?
o er blandet fra hver til hver
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
9. Kommentarer?
o Matematik lektie sejler lidt
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o God
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Middelt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Middel
o 18.2. I valg-/linjefagene?
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Godt
18.3. På værelset?

Meget godt
o 18.4. I fritiden?

Godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Stor
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Tilfreds
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Tilfreds
25. Kommentarer?
o Da nogle af lærer skulle vende sig til at være efterskolelærer syntes de har gjort det meget fint
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Middel
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen

4
o 30.2. Niveaudeling

2
o 30.3. Beliggenhed

1
o 30.4. Skolens størrelse
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter

5
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

3
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever

6
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
o syntes det er fedt så kommer der flere kampe
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
o Syntes det er fedt at der kommer flere kampe
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
o næ
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
o næ
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
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o næ
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o ved ik
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Sjældent
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Tilstrækkeligt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Mindre god
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Middelt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o God
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Middelt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Middel
o 18.3. På værelset?
Powered by www.questback.com

Elevtilfredshedsundersøgelse 16/17

10-10-2017 11:42


Godt
18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Mindre
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Mindre tilfreds
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Mindre tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen
o 30.2. Niveaudeling

6
o 30.3. Beliggenhed

4
o 30.4. Skolens størrelse

3
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter

5
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

2
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever

1
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Ja
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Ofte
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Middel
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o God
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Middel
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Godt
o 18.3. På værelset?
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Godt
18.4. I fritiden?

Godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Middel
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Middel
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Middel
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen

3
o 30.2. Niveaudeling

4
o 30.3. Beliggenhed
o 30.4. Skolens størrelse

6
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter

1
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

2
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever

5
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o Ligeglad
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
o Sovetime
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 9. klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Aldrig
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Meget godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Middel
7. Kommentarer?
o Man når ikke hele pensumet
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o Meget god
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Meget godt
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18.3. På værelset?

Meget godt
o 18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Meget stor
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Meget tilfreds
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Meget gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Meget gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen
o 30.2. Niveaudeling

3
o 30.3. Beliggenhed

2
o 30.4. Skolens størrelse
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang

4
o 30.7. Faciliteter

6
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag

1
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever

5
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
o kunstgræsbane
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o



























Respondentdata:
Powered by www.questback.com

Elevtilfredshedsundersøgelse 16/17

10-10-2017 11:42

Systemfelter:
Svar ID

99824353

Respondent

distbylink@questback.com

Antal cases

0

Svar starttid

5/9/2017 7:51:56 AM

Svar sluttid

5/9/2017 7:58:57 AM

Svar varrighed

421

Distribution

Link uden e-mail

Skjult svar

Nej

Sprog

Danish

Enhedstype

Computer

Svar:




















1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Dreng
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Ofte
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Tilstrækkeligt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o God
7. Kommentarer?
o Nogle lærere skal lige slappe lidt af (Lotte)
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Meget godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o God
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Meget godt
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18.3. På værelset?

Meget godt
o 18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Middel
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Tilfreds
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Middel
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen
o 30.2. Niveaudeling

5
o 30.3. Beliggenhed
o 30.4. Skolens størrelse

4
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter

3
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag
o 30.9. Antal af valgperioder

1
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik

6
o 30.12. Kendskab via tidligere elever

2
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o Ligeglad
35. Uddyb venligst
o Jeg går ikke op i håndbold
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o Ligeglad
37. Uddyb venligst
o Jeg går ikke op i foodbold
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
o Parkour
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
o Parkour park og udendør træningsfacilliteter
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
o styrke konkurencer og brydning
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Sjældent
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Middel
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Middelt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o God
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Godt
o 18.3. På værelset?
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Meget godt
18.4. I fritiden?

Godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Middel
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Tilfreds
23. Kommentarer?
o Hårnet ville anbefales, da det ofte blive fundet hår i maden
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Middel
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Middel
27. Kommentarer?
o Unfair med 3 personer på firemand væresler, når der også bor 3 på et tomands værelse
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Meget gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen

5
o 30.2. Niveaudeling
o 30.3. Beliggenhed

4
o 30.4. Skolens størrelse
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang

2
o 30.7. Faciliteter

1
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag
o 30.9. Antal af valgperioder

3
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever

6
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
o De ovenstående var ikke ikke grunden til jeg valgte skolen, men pga gymnastikken
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Dreng
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Ofte
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o God
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Middelt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o God
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Meget godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Meget godt
o 18.3. På værelset?
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Meget godt
18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Middel
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Tilfreds
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen

6
o 30.2. Niveaudeling
o 30.3. Beliggenhed
o 30.4. Skolens størrelse
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter

2
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

3
o 30.9. Antal af valgperioder

4
o 30.10. Værdigrundlag

1
o 30.11. Kostpolitik

5
o 30.12. Kendskab via tidligere elever
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Dreng
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Ofte
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Middel
7. Kommentarer?
o Der er meget uro og nogle gange spiller mange i stedet for at lave noget
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
9. Kommentarer?
o Mange spiller og det forstyre en, og man vil ikke være en stræber, som det så ligner.
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Middelt
11. Kommentarer?
o Dem ovenpå er gode og dem i kælderen er mindre gode
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o God
13. Kommentarer?
o Fedt at man kan vælge 3 gange.
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Middelt
17. Kommentarer?
o Hal og springcenteret er godt, men fodboldbanen er knap så god
18. Hvordan trives du på skolen?
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18.1. I de boglige timer?

Middel
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Godt
o 18.3. På værelset?

Godt
o 18.4. I fritiden?

Middel
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Mindre
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Middel
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Middel
27. Kommentarer?
o Generelt godt, men noget er ikke så pænt. Gardiner er heller ikke de bedste. Kommer lys ind om morgenen og det forstyre.
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen

2
o 30.2. Niveaudeling

5
o 30.3. Beliggenhed
o 30.4. Skolens størrelse

6
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter

4
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

1
o 30.9. Antal af valgperioder

3
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
o Dejligt at man kan komme ud og spille flere kampe
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
o Nej
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
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o Kunstgræsbane
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
o Nej
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o Ved ikke
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 9. klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Ofte
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Middel
7. Kommentarer?
o dansk er god, engelsk er dårligt, natur fag forstår jeg ikke
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Middelt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o Meget god
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Middel
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Godt
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18.3. På værelset?

Meget godt
o 18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Stor
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Tilfreds
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Mindre tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Meget gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen

4
o 30.2. Niveaudeling

1
o 30.3. Beliggenhed

6
o 30.4. Skolens størrelse
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter

3
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

2
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet

5
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
o artistik gymnastik
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
o artistisk gymnastik
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o mennesker vare mere søde og forstår at bare fordi jeg kommer fra en anden sted og har en accent og er lidt forskeliget og min
dansk er ikke så godt så må det godt være søde i sted for at kikke på mig som jeg er forskelligt
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Dreng
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Ofte
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Meget godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o God
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o Meget god
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Meget godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Meget godt
o 18.3. På værelset?
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Meget godt
18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Middel
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Middel
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Meget tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Dårlige
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Meget gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen

2
o 30.2. Niveaudeling

1
o 30.3. Beliggenhed
o 30.4. Skolens størrelse
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang

5
o 30.7. Faciliteter

3
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik

6
o 30.12. Kendskab via tidligere elever

4
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o Ligeglad
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o Ligeglad
37. Uddyb venligst
o Jeg spiller ikke bold
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
o Nej
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
o Nej
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
o Nej
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o Større værelse
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Sjældent
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Middel
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o God
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Middel
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Godt
o 18.3. På værelset?
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Meget godt
18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Stor
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Tilfreds
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Meget tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Meget gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Meget gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen
o 30.2. Niveaudeling
o 30.3. Beliggenhed

4
o 30.4. Skolens størrelse

6
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter

5
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

2
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag

1
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever

3
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 9. klasse
2. Hvilket køn er du?
o Dreng
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Sjældent
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o For lidt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Middel
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o God
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Mindre godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Meget godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Meget godt
o 18.3. På værelset?
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18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Slet ingen
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Middel
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Mindre gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen

6
o 30.2. Niveaudeling

2
o 30.3. Beliggenhed

3
o 30.4. Skolens størrelse

4
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter

1
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet

5
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
o Hygge med pedel
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o



























Respondentdata:

Powered by www.questback.com

Elevtilfredshedsundersøgelse 16/17

10-10-2017 11:42

Systemfelter:
Svar ID

99824323

Respondent

distbylink@questback.com

Antal cases

0

Svar starttid

5/9/2017 7:51:45 AM

Svar sluttid

5/9/2017 7:56:34 AM

Svar varrighed

289

Distribution

Link uden e-mail

Skjult svar

Nej

Sprog

Danish

Enhedstype

Computer

Svar:




















1. Hvilket klassetrin går du på?
o 9. klasse
2. Hvilket køn er du?
o Dreng
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Sjældent
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o God
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o Meget god
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Meget godt
o 18.3. På værelset?
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Godt
18.4. I fritiden?

Godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Stor
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Meget tilfreds
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Middel
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Mindre gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Meget gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen

6
o 30.2. Niveaudeling

2
o 30.3. Beliggenhed
o 30.4. Skolens størrelse

3
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang

5
o 30.7. Faciliteter
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

1
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever

4
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Ja
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o Ligeglad
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o Ligeglad
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Ofte
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Middel
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o Meget god
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Godt
o 18.3. På værelset?
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Meget godt
18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Stor
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Middel
23. Kommentarer?
o Det kunne være mere varieret
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Gode
27. Kommentarer?
o Mit værelse er jeg tilfreds med, men andre er måske ikke lige så gode og godt sammensatte.
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Meget gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen
o 30.2. Niveaudeling

5
o 30.3. Beliggenhed
o 30.4. Skolens størrelse

2
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang

3
o 30.7. Faciliteter

4
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

1
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever

6
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
o Jeg ville have det svært med at skulle bytte og væk fra de "vante rammer" som man havde fået på ens værelse.
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
o Jeg har ingen nye forslag, men jeg synes ikke, at der bør være så stor fokus på e-sport. Det synes jeg ødelægger skolen ry, med
at det er en gymnastik- og idrætsefterskole med et godt niveau i gymnastikken. Det er gymnastikmennesker man skal
tiltrække, så det er det fokus skolen bør have, ikke e-sport. Det gør skolen mindre aktiv.
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
o Fysiklokalet ville nyde godt af en renovering. Muligvis også resten af kælderen.
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
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41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o Jeg synes, at det ville være rart, hvis man fik information om kommende events eller anderledes ting som skal ske i lidt bedre
tid, så man ved hvad der skal ske. det ville i hvert fald have hjulpet mig, så jeg ikke følte mig så uvis omkring hvad jeg skulle de
forskellige dag og de forskellige tidspunkter.
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Dreng
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Ofte
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o God
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o Meget god
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Middel, Mindre godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Meget godt, Godt
o 18.3. På værelset?
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Middel
18.4. I fritiden?

Godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Mindre
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Tilfreds
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Meget tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen
o 30.2. Niveaudeling

3
o 30.3. Beliggenhed
o 30.4. Skolens størrelse
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter

4
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

1
o 30.9. Antal af valgperioder

2
o 30.10. Værdigrundlag

6
o 30.11. Kostpolitik

5
o 30.12. Kendskab via tidligere elever
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
o altså selvfølgeligt hvis det slet ikke fungere, syntes jeg der skal være mulighed for det, eller hvis man er enige om at man
hellere vil bo med nogle andre. men er også nederen hvis nu det ikke er gengældt
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
o fedt sammenhold
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
o godt sammenhold
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
o løb for nybegynder, mortor cross
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
o noget feder tøj eller et andet mærke, ihvertfald vores hummel t-shirts er ikke lige de pæneste
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
o ud og se noget speedway eller mortor cross, eller komme ud og prøve det selv
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41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o feder t-shirts
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 9. klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Aldrig
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Meget godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Meget god
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Meget godt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Meget godt
11. Kommentarer?
o Det er ikke godt i kælderen;)
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o Meget god
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Meget godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Meget godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Meget godt
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18.3. På værelset?

Meget godt
o 18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Meget stor
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Meget tilfreds
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Meget tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Meget gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen
o 30.2. Niveaudeling
o 30.3. Beliggenhed
o 30.4. Skolens størrelse
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
o Redskaber
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 9. klasse
2. Hvilket køn er du?
o Dreng
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Meget godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o God
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Meget godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o God
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Meget godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Godt
o 18.3. På værelset?

Middel
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18.4. I fritiden?

Middel
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Slet ingen
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Middel
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Meget gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Meget gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen

4
o 30.2. Niveaudeling
o 30.3. Beliggenhed

6
o 30.4. Skolens størrelse

5
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter

1
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

2
o 30.9. Antal af valgperioder

3
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Ja
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
o faste tribuner i hallen
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
o skatte-jagt dag
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Dreng
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Aldrig
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Meget godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Mindre god
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Mindre godt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Meget godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o Mindre god
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Mindre godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Meget godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Dårligt
o 18.3. På værelset?
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Meget godt
18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Middel
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Utilfreds
23. Kommentarer?
o MEGET UTILFREDS!
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Middel
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Middel
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen
o 30.2. Niveaudeling
o 30.3. Beliggenhed

2
o 30.4. Skolens størrelse

3
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever

1
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Ja
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Dreng
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Ofte
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o For lidt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Middel
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Dårligt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o Middel
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Middelt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Middel
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Middel
o 18.3. På værelset?
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Middel
18.4. I fritiden?

Middel
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Meget stor
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Utilfreds
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Middel
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Dårlige
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Middel
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen

4
o 30.2. Niveaudeling

5
o 30.3. Beliggenhed
o 30.4. Skolens størrelse

6
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

1
o 30.9. Antal af valgperioder

3
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever

2
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o



























Respondentdata:

Powered by www.questback.com

Elevtilfredshedsundersøgelse 16/17

10-10-2017 11:42

Systemfelter:
Svar ID

99818580

Respondent

distbylink@questback.com

Antal cases

0

Svar starttid

5/9/2017 6:23:10 AM

Svar sluttid

5/9/2017 6:29:16 AM

Svar varrighed

366

Distribution

Link uden e-mail

Skjult svar

Nej

Sprog

Danish

Enhedstype

Computer

Svar:




















1. Hvilket klassetrin går du på?
o 9. klasse
2. Hvilket køn er du?
o Dreng
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Sjældent
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Mindre god
7. Kommentarer?
o Der er larm og lærene er ikke gode til at forklare
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o God
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Middel
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18.3. På værelset?

Meget godt
o 18.4. I fritiden?

Godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Stor
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Middel
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Middel
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen
o 30.2. Niveaudeling

5
o 30.3. Beliggenhed
o 30.4. Skolens størrelse

4
o 30.5. Klassernes størrelse

6
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter

1
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

2
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever

3
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Ja
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
o Motocross
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
o ude aktiviteter sådan at vi ikke er indenfor hele tiden
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o at vi fik lavet drengenes værelser bedre samt bade og toiletter
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Aldrig
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Tilstrækkeligt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Middel
7. Kommentarer?
o Det er forskelligt fra hvilket niveau og lærer du har
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o God
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Middelt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Godt
Powered by www.questback.com

Elevtilfredshedsundersøgelse 16/17

10-10-2017 11:42

18.3. På værelset?

Meget godt
o 18.4. I fritiden?

Godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Stor
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Tilfreds
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Meget tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Middel
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Meget gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen
o 30.2. Niveaudeling

1
o 30.3. Beliggenhed
o 30.4. Skolens størrelse

2
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang

3
o 30.7. Faciliteter

4
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag
o 30.9. Antal af valgperioder

5
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever

6
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o Dårlig ide
37. Uddyb venligst
o Jeg syntes fodboldholdene er for meget ude af huset
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Ofte
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Dårlig
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Middelt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o Middel
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Meget godt
o 18.3. På værelset?
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Middel
18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Middel
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Meget tilfreds
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Middel
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Middel
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Meget gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen

5
o 30.2. Niveaudeling
o 30.3. Beliggenhed

4
o 30.4. Skolens størrelse
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter

3
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

1
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever

6
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet

2
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Ja
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Ofte
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o God
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Mindre godt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Middelt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o God
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Mindre godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Middelt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Godt
o 18.3. På værelset?
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Meget godt
18.4. I fritiden?

Godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Middel
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Tilfreds
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Meget gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen
o 30.2. Niveaudeling

6
o 30.3. Beliggenhed

1
o 30.4. Skolens størrelse
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter

5
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

2
o 30.9. Antal af valgperioder

4
o 30.10. Værdigrundlag

3
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o Ligeglad
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 9. klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Ofte
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o God
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o God
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Godt
o 18.3. På værelset?
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Godt
18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Tilfreds
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Middel
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Meget gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen

5
o 30.2. Niveaudeling
o 30.3. Beliggenhed

3
o 30.4. Skolens størrelse
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Dreng
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Ofte
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Tilstrækkeligt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o God
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Middelt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o Middel
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Mindre godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Meget godt
o 18.3. På værelset?
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Meget godt
18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Mindre
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Utilfreds
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Middel
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Middel
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen
o 30.2. Niveaudeling

2
o 30.3. Beliggenhed
o 30.4. Skolens størrelse
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter

1
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Ja
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o Ligeglad
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o Ligeglad
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
o power tumbling
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
o spring center
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
o drop e-sport
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 9. klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Ofte
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o God
7. Kommentarer?
o det kommer selvfølgelig an på hvilken lære man har
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Middelt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o Meget god
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Godt
Powered by www.questback.com

Elevtilfredshedsundersøgelse 16/17

18.3. På værelset?

Middel
o 18.4. I fritiden?

Godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Stor
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Middel
23. Kommentarer?
o det var godt i starten.
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Middel
25. Kommentarer?
o synes godt man kunne lave mere i holdene og det kunne måske være fedt hvis k-holdene var blandet pige/dreng.
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Middel
27. Kommentarer?
o de er meget små (3 mands) og dårlige stole.
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Meget gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen

5
o 30.2. Niveaudeling

3
o 30.3. Beliggenhed
o 30.4. Skolens størrelse

4
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter

2
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

1
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever

6
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Ja
33. Kommentarer?
o bare en gang om året. hvis man ikke kan med dem man bor med, eller bare for at prøve nået nyt.
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o Ligeglad
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o Ligeglad
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
o svømmehal, heste/dyr
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
o svømning og ridning
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41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 9. klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Aldrig
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Meget godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Meget god
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Meget godt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Meget godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o Meget god
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Meget godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Meget godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Meget godt
o 18.3. På værelset?
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Middel
18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Stor
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Meget tilfreds
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Meget gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen
o 30.2. Niveaudeling
o 30.3. Beliggenhed

3
o 30.4. Skolens størrelse

6
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang

5
o 30.7. Faciliteter
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

2
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag

1
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever

4
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
o Danmark rundt weekend igen næste år
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 9. klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Aldrig
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o God
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Meget godt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o Meget god
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Meget godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Godt
o 18.3. På værelset?
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Godt
18.4. I fritiden?

Middel
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Stor
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Middel
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen

1
o 30.2. Niveaudeling

4
o 30.3. Beliggenhed
o 30.4. Skolens størrelse
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang

3
o 30.7. Faciliteter

5
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik

2
o 30.12. Kendskab via tidligere elever

6
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
o God måde at være sammen på
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Dreng
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Ofte
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Meget godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o God
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Meget godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o Middel
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Meget godt, Godt, Middel, Mindre godt, Dårligt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Meget godt, Godt, Middel, Mindre godt, Dårligt
o 18.3. På værelset?
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Meget godt, Godt, Middel, Mindre godt, Dårligt
18.4. I fritiden?

Meget godt, Godt, Middel, Mindre godt, Dårligt
19. Kommentarer?
o Trolololololololo
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Meget stor
21. Kommentarer?
o Det er for kedeligt
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Mindre tilfreds
23. Kommentarer?
o For lidt brun sovs og kartofler
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Meget tilfreds
25. Kommentarer?
o Søren Gahner er gud
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Middel
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen

5
o 30.2. Niveaudeling
o 30.3. Beliggenhed

4
o 30.4. Skolens størrelse

3
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter

2
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

1
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag

6
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Ja
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o Ligeglad
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Dreng
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Ofte
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Meget godt
5. Kommentarer?
o du må intet.
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o God
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Middelt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o God
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Middelt
17. Kommentarer?
o køb nu en boldrenser og nogle ordentlige bolde
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Middel
o 18.2. I valg-/linjefagene?
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Meget godt
18.3. På værelset?

Mindre godt
o 18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Meget stor
21. Kommentarer?
o Alle er fraskilt
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Tilfreds
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Dårlige
27. Kommentarer?
o Ingen plads og for korte senge
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen
o 30.2. Niveaudeling
o 30.3. Beliggenhed
o 30.4. Skolens størrelse
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter

6
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

3
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag

4
o 30.11. Kostpolitik

2
o 30.12. Kendskab via tidligere elever

5
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet

1
31. Kommentarer?
o Heino Holm og også pga at jeg fik muligheden for at også spille for team vestjylland
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Ja
33. Kommentarer?
o 1 håndboldspiller sammen med 2 gymnaster... det blir lidt kedeligt og ingen fællesinteresser
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
o det var drengerøv
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o Ligeglad
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
o udendørs crossfit
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40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Aldrig
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Tilstrækkeligt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Middel
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o Meget god
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Meget godt
o 18.3. På værelset?
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Meget godt
18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Meget stor
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Middel
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Meget tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Meget gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Meget gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen

6
o 30.2. Niveaudeling

5
o 30.3. Beliggenhed

4
o 30.4. Skolens størrelse
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter

3
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

1
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever

2
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
o Nek
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
o Nej
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
o Nej
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o Ved jeg ikke
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Ofte
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Meget godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Middel
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Middelt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o God
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Godt
o 18.3. På værelset?
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Meget godt
18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Middel
21. Kommentarer?
o Flere åbne gang arrangementer - evt. en gang i ugen
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Tilfreds
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Mindre tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen

3
o 30.2. Niveaudeling

4
o 30.3. Beliggenhed
o 30.4. Skolens størrelse
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter

1
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

2
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik

6
o 30.12. Kendskab via tidligere elever

5
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
o Skaber lokal tilknytning og sammenhold
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
o Ikke umiddelbart
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
o æh
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
o æh
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o Kloak-problemer
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Dreng
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Aldrig
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o For lidt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Dårlig
7. Kommentarer?
o Lærer er for dårlige til at motivere, og få folk igang
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Dårligt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Middelt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o Middel
13. Kommentarer?
o Undervisning er okay, selvom der er plads til meget forbedring
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
15. Kommentarer?
o Undervisning er okay, selvom der er plads til meget forbedring
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Middelt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Meget godt
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18.2. I valg-/linjefagene?

Meget godt
o 18.3. På værelset?

Meget godt
o 18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
o Der er ingen problemr
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Mindre
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Middel
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Mindre gode
27. Kommentarer?
o Nogen af dem er ikke så lækre
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Middel
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen
o 30.2. Niveaudeling
o 30.3. Beliggenhed
o 30.4. Skolens størrelse
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter

3
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

2
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever

1
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o Ligeglad
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o Ligeglad
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
o Nej
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
o Ny hal, Ny pomfrit grav
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
o nej
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o lærene tog sig sammen
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 9. klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Aldrig
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Middel
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o God
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Godt
o 18.3. På værelset?
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Middel
18.4. I fritiden?

Mindre godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Middel
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Mindre tilfreds
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Middel
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Middel
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen

1
o 30.2. Niveaudeling
o 30.3. Beliggenhed

3
o 30.4. Skolens størrelse
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter

2
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

6
o 30.9. Antal af valgperioder

5
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever

4
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Ja
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Sjældent
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Middel
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o God
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Godt
o 18.3. På værelset?
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Meget godt
18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Middel
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Middel
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Meget tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Meget gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen

4
o 30.2. Niveaudeling

5
o 30.3. Beliggenhed
o 30.4. Skolens størrelse

1
o 30.5. Klassernes størrelse

3
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang

6
o 30.7. Faciliteter

2
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o Ligeglad
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 9. klasse
2. Hvilket køn er du?
o Dreng
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Sjældent
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Godt
5. Kommentarer?
o Hvis man har lavet noget lort må man også selv tage ansvar for dem -Mathias Christiansen 2017
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Meget god
7. Kommentarer?
o Det er en meget god ordning at det er niveau opdelt
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Meget godt
9. Kommentarer?
o Som sagt det er godt lavede at det er niveau opdelt
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Meget godt
11. Kommentarer?
o Godt udstyr
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o Meget god
13. Kommentarer?
o Det er nogle fede fag der er
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
15. Kommentarer?
o Godt nok
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
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o Fedt at der er sådan nogle ting
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Middel
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Meget godt
o 18.3. På værelset?

Godt
o 18.4. I fritiden?

Godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Slet ingen
21. Kommentarer?
o God regl
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Tilfreds
23. Kommentarer?
o Nogle ting kunne være bedre
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Meget tilfreds
25. Kommentarer?
o Jonathan er mega awesome
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Gode
27. Kommentarer?
o Fede værelser
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Gode
29. Kommentarer?
o Fede steder
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen

3
o 30.2. Niveaudeling

4
o 30.3. Beliggenhed
o 30.4. Skolens størrelse
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang

2
o 30.7. Faciliteter

5
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

6
o 30.9. Antal af valgperioder

1
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
o Nej det vil ødelægge det lidt
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
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o Fed ide at vi også kan spille som en klub
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
o Fedt nok at vi kan det
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
o Svømning
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
o Udendørs håndboldbane
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
o Længere morgenløb og mere tid til det
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o At folk ikke gør og stjæler og respektere andre og deres ting
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Dreng
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Ofte
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Tilstrækkeligt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Dårlig
7. Kommentarer?
o vi fik 3 dansk lærer i kåbet af et år som endte med at ødelægge vores pensum
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Mindre godt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Dårligt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o Middel
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Middelt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Middel
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Godt
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18.3. På værelset?

Meget godt
o 18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Slet ingen
21. Kommentarer?
o Det er noget barnligt fis
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Utilfreds
23. Kommentarer?
o anset et nyt køkken noget af det kød vi får er lige så hårdt som en sten
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Middel
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Mindre gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen

1
o 30.2. Niveaudeling
o 30.3. Beliggenhed
o 30.4. Skolens størrelse

2
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

4
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet

5
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Ja
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
o none
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
o bare et eller andet og lave om aften
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
o næ
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o mange ting
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Dreng
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Ofte
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Middel
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o Middel
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Godt
o 18.3. På værelset?
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Godt
18.4. I fritiden?

Godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Mindre
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Middel
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Meget gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen

5
o 30.2. Niveaudeling

4
o 30.3. Beliggenhed

3
o 30.4. Skolens størrelse

2
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag
o 30.9. Antal af valgperioder

6
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever

1
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Ja
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
o Nej
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
o Nej
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
o Nej
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o Nej
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Dreng
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Ofte
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Meget godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Middel
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Middelt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o Middel
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Meget godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Meget godt
o 18.3. På værelset?
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Meget godt
18.4. I fritiden?

Godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Slet ingen
21. Kommentarer?
o det er fucked
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Utilfreds
23. Kommentarer?
o fucking lorte mad mann
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Mindre tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Middel
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Middel
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen

3
o 30.2. Niveaudeling

1
o 30.3. Beliggenhed

2
o 30.4. Skolens størrelse
o 30.5. Klassernes størrelse

6
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

5
o 30.9. Antal af valgperioder

4
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Ja
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o Ligeglad
35. Uddyb venligst
o bare jeg ikke skal være med
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o Ligeglad
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
o none
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Ofte
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Meget godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o God
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o Meget god
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Meget godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Meget godt
o 18.3. På værelset?
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Meget godt
18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Stor
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Middel
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Meget tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Meget gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen

6
o 30.2. Niveaudeling

1
o 30.3. Beliggenhed
o 30.4. Skolens størrelse
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter

2
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

3
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag

4
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever

5
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
o Skide god ide! Så man kan komme ud og spille end dele mere end normalt.
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
o nej
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
o nej
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
o nej
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o At gymnastiklærerne var bedre til at give noget mere information om det vi skal lave.
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Ofte
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Meget godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o God
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Middelt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o Meget god
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Meget godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Meget godt
o 18.3. På værelset?
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Meget godt
18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Stor
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Meget tilfreds
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Meget tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Meget gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Meget gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen

6
o 30.2. Niveaudeling

2
o 30.3. Beliggenhed

5
o 30.4. Skolens størrelse

3
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang

4
o 30.7. Faciliteter
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

1
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
o Udenlandsk rejse (varmen)
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o Mere fokus på kontakthold + kontakthold aktiviteter. Måske hvis kontaktholdene var blandet med drenge og piger.
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Ofte
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Middel
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Meget godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o Middel
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Meget godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Meget godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Meget godt
o 18.3. På værelset?
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Meget godt
18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Middel
21. Kommentarer?
o Der er fordele og ulemper.
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Tilfreds
23. Kommentarer?
o VI VIL SAVNE DORTHE
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Mindre tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Meget gode
27. Kommentarer?
o Det kunne dog være dejligt med et badeværelse
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Meget gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen

6
o 30.2. Niveaudeling
o 30.3. Beliggenhed

3
o 30.4. Skolens størrelse
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter

2
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

1
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik

5
o 30.12. Kendskab via tidligere elever

4
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
o På denne måde kan man bygge noget meget specielt op med sine rumboer. - men det ville selvfølgelig være en fordel at skifte,
hvis man ikke havde det godt på værelset, eller blot for at knytte bånd med flere.
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
o (synes dog godt, at skolen kunne deltage i flere volleyturneringer)
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
o Jeg har ikke et decideret forslag, men jeg synes dog, at den nye e-sport linje forekommer meget malplaceret. For fremtiden
ville det måske give et meget blandet elevhold, hvor den ene halvdel er e-sport tilhængere, og den resterende del er
o
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gymnastik mennekser. Dette vil påvirke opvisningerne, og generelt bare aktivitetsniveauet på Lomborg, og evt få de gymnastik
intresserede til at fravælge Lomborg, af den grund, at halvdelen af skolen ikke ville være ligeså engerede som resten.
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Dreng
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Ofte
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o God
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o God
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Middelt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Godt
o 18.3. På værelset?
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Middel, Dårligt
18.4. I fritiden?

Godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Mindre
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Meget tilfreds
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Utilfreds
25. Kommentarer?
o Dårlige lærer
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen

5
o 30.2. Niveaudeling

4
o 30.3. Beliggenhed

3
o 30.4. Skolens størrelse

2
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

1
o 30.9. Antal af valgperioder

6
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Ja
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
o Ikke gå mere ind for e-sport. Lomborg bliver snart Husby
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
o Kunstgrasbane
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
o Mere fodbold på skemaet
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o Bedre pr-mand
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Dreng
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Ofte
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o God
7. Kommentarer?
o Variere meget fra fag til fag
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o Meget god
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Meget godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Meget godt
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18.3. På værelset?

Meget godt
o 18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Slet ingen
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Tilfreds
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Meget tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Middel
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Meget gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen

6
o 30.2. Niveaudeling
o 30.3. Beliggenhed

3
o 30.4. Skolens størrelse
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter

4
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

1
o 30.9. Antal af valgperioder

5
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever

2
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Sjældent
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o God
7. Kommentarer?
o Fra lærer til lærer forskeligt
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o God
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Middel
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18.3. På værelset?

Godt
o 18.4. I fritiden?

Meget godt, Godt
19. Kommentarer?
o Der kun godt være flere angemanger om aften hvor man selv kan vælge om man ville være med eller ej
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Middel
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Tilfreds
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Mindre gode
27. Kommentarer?
o de er for små til 3 personer
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Meget gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen
o 30.2. Niveaudeling
o 30.3. Beliggenhed
o 30.4. Skolens størrelse

1
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang

5
o 30.7. Faciliteter

3
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

2
o 30.9. Antal af valgperioder

4
o 30.10. Værdigrundlag

6
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
o Kunst , Kreativ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
o svømmehal
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o flere angemanger om aften
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Ofte
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o God
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Middelt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o Middel
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Middel
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Godt
o 18.3. På værelset?
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Meget godt
18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Stor
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Mindre tilfreds
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Meget gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen

6
o 30.2. Niveaudeling

4
o 30.3. Beliggenhed
o 30.4. Skolens størrelse

5
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter

2
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

3
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever

1
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
o men hvis man har det dårligt, jo
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o Ligeglad
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o Ligeglad
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 9. klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Sjældent
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o God
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Meget godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o God
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Middel
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Godt
o 18.3. På værelset?
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Meget godt
18.4. I fritiden?

Godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Meget stor
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Middel
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Meget tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Meget gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Meget gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen

3
o 30.2. Niveaudeling

1
o 30.3. Beliggenhed
o 30.4. Skolens størrelse
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang

4
o 30.7. Faciliteter

6
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag
o 30.9. Antal af valgperioder

5
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever

2
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Nej
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Dreng
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Aldrig
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Godt
5. Kommentarer?
o Jeg synes vi skal ha' mere kage.
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Middel
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Mindre godt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o God
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Middel
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Meget godt
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18.3. På værelset?

Meget godt
o 18.4. I fritiden?

Middel
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Middel
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Utilfreds
23. Kommentarer?
o Alt for mange grønsager!
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen

6
o 30.2. Niveaudeling

5
o 30.3. Beliggenhed

2
o 30.4. Skolens størrelse

4
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter

1
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

3
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Ja
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o Bedre mad! Dvs, færre grønsager
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Dreng
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Ofte
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Tilstrækkeligt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Dårlig
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Mindre godt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Dårligt
11. Kommentarer?
o røv lugt i nogle af klasse værelserne
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o Middel
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Dårligt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Middel
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Meget godt
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18.3. På værelset?

Meget godt
o 18.4. I fritiden?

Meget godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Middel
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Middel
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Utilfreds
25. Kommentarer?
o sker aldrig noget
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Middel
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen

2
o 30.2. Niveaudeling

5
o 30.3. Beliggenhed

6
o 30.4. Skolens størrelse
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter

1
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

3
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik
o 30.12. Kendskab via tidligere elever

4
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Ja
33. Kommentarer?
o bare for at prøve at bo med nogle flere, ikke fordi man hader sin rombo altid jo...
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
o pisse fed
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
o malning - Bob Ross
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
o Malnings lokale
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
o kunst
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41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o hvis der var malning med legenden Bob Ross
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 9. klasse
2. Hvilket køn er du?
o Pige
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Ofte
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Godt
5. Kommentarer?
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o Middel
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Mindre godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o Middel
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Middelt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Mindre godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Meget godt
o 18.3. På værelset?
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Middel
18.4. I fritiden?

Godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Meget stor
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Mindre tilfreds
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Middel
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Meget gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen
o 30.2. Niveaudeling

4
o 30.3. Beliggenhed
o 30.4. Skolens størrelse

6
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang

1
o 30.7. Faciliteter

5
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag

2
o 30.9. Antal af valgperioder
o 30.10. Værdigrundlag
o 30.11. Kostpolitik

3
o 30.12. Kendskab via tidligere elever
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Ja
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o
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1. Hvilket klassetrin går du på?
o 10.klasse
2. Hvilket køn er du?
o Dreng
3. Hvor ofte benytter du hente/bringeordningen fra Struer eller Holstebro?
o Sjældent
4. Hvordan føler du dig informeret om skolens regler og konsekvenserne ved overtrædelse af dem?
o Meget godt
5. Kommentarer?
o Alt for godt
6. Hvordan vurderer du kvaliteten i undervisningen?
o God
7. Kommentarer?
8. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
9. Kommentarer?
10. Hvordan vurderer du faciliteterne (klasseværelset, udstyret, undervisningsmaterialet)?
o Godt
11. Kommentarer?
12. Hvordan vurderer du udbuddet af fag?
o Middel
13. Kommentarer?
14. Hvordan vurderer du dit udbytte af undervisningen?
o Godt
15. Kommentarer?
16. Hvordan vurderer du faciliteterne (f.eks. hal, springcenter, styrke-lokalet, fodoboldbanen, designlokalet, e-sport mm herunder
materialer)?
o Godt
17. Kommentarer?
18. Hvordan trives du på skolen?
o 18.1. I de boglige timer?

Godt
o 18.2. I valg-/linjefagene?

Meget godt
Powered by www.questback.com

Elevtilfredshedsundersøgelse 16/17

10-10-2017 11:42

18.3. På værelset?

Middel
o 18.4. I fritiden?

Godt
19. Kommentarer?
20. Hvor stor betydning har det for din trivsel, at skolen er opdelt i rene pige- og drengegange?
o Slet ingen
21. Kommentarer?
22. Hvor tilfreds er du med maden?
o Middel
23. Kommentarer?
24. Hvor tilfreds er du med kontaktlærerordningen?
o Tilfreds
25. Kommentarer?
26. Hvordan vurderer du værelserne?
o Gode
27. Kommentarer?
28. Hvordan vurderer du opholdsarealerne? (foyer, foredragssal, spisesal mv.)
o Gode
29. Kommentarer?
30. Hvorfor har du valgt Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole? Besvar de seks vigtigste i prioriteret rækkefølge
o 30.1. Hente/bringeordningen
o 30.2. Niveaudeling

4
o 30.3. Beliggenhed
o 30.4. Skolens størrelse

5
o 30.5. Klassernes størrelse
o 30.6. Opdeling i pige/drengegang
o 30.7. Faciliteter

2
o 30.8. Udbud af valg-/linjefag
o 30.9. Antal af valgperioder

3
o 30.10. Værdigrundlag

1
o 30.11. Kostpolitik

6
o 30.12. Kendskab via tidligere elever
o 30.13. Andre relationer - beskriv gerne i kommentarfeltet
31. Kommentarer?
32. På Lomborg bor I som udgangspunkt på samme værelse hele året - ville du gerne have haft mulighed for at skifte roomie og værelse
i løbet af året?
o Ja
33. Kommentarer?
34. Hvad synes du om, at skolen deltager i håndboldturnering med klubhold?
o God ide
35. Uddyb venligst
36. Hvad synes du om, at skolen deltager i fodboldturnering med klubhold?
o God ide
37. Uddyb venligst
38. Har du forslag til et nyt valg/linjefag?
39. Har du forslag til nye faciliteter på LGI?
o Kunstgræsbane
40. Har du forslag til et nye aktiviteter på LGI?
41. Hvad kunne gøre dit/et ophold på LGI endnu bedre?
o
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