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Denne rapport indeholder besvarelser for 232 respondenter og spørgeskemaet har en svarprocent på 69,5%. 
Spørgeskemaet blev gennemført i perioden 23-08-2022 - 21-09-2022. 
Rapporten blev udarbejdet den 22-09-2022 13:33:31. 
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1 Hvilket spor på FGU går du på? Pct. 
AGU 37% 
PGU 37% 
EGU 6% 
Basis 1% 
Andet  8% 
Ved ikke 11% 
Basis 208 
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2 Er du eller har du været i praktik, mens du har gået på FGU? Pct. 
Ja, jeg er i praktik 5% 
Ja, jeg har været i praktik 13% 
Nej 78% 
Ved ikke. 3% 
Basis 203 
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3 De næste spørgsmål handler om dit praktiksted. 
Hvis du ikke er på en praktikplads nu, skal du 
tænke på den du sidst var på.  Hvor enig er du i: 

Meget 
enig 

Enig Uenig 
Meget 
uenig 

 Ved 
ikke 

 

Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Basis Gns. 
Jeg lærer meget på min praktikplads 41% 38% 11% 5% 5% 37 3,2 
Jeg er glad for min praktikplads 41% 38% 14% 5% 3% 37 3,2 
Min vejleder på FGU giver mig den vejledning, som jeg har 
brug for 

22% 51% 3% 8% 16% 37 3,0 

Total      37 3,1 
Beregning i procent, vandret. Beregningen er baseret på basis, ikke besvarede undtaget. 
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4 Det følgende handler om de fysiske rammer på 
din skole.  Vi vil bede svare på, hvor enig du er i 
følgende: 

Meget 
enig 

Enig Uenig 
Meget 
uenig 

 Ved 
ikke 

 

Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Basis Gns. 
Jeg kan høre, hvad der bliver sagt i timerne 36% 57% 2% 0% 5% 183 3,4 
Jeg syntes, at der er rent på FGU 20% 54% 11% 1% 15% 183 3,1 
Der er god plads til det arbejde jeg skal udføre 27% 56% 5% 2% 10% 183 3,2 
Der bliver luftet ud ofte nok 26% 54% 8% 2% 11% 183 3,2 
Der er en god temperatur i lokalerne 14% 53% 19% 3% 11% 183 2,9 
Lyset er godt i lokalerne 30% 55% 7% 2% 7% 183 3,2 
Jeg ved, hvor jeg kan finde frisk drikkevand 45% 44% 4% 1% 5% 183 3,4 
FGU har det udstyr, jeg har brug for i undervisningen (f.eks. 
computere, bøger, undervisningsmaterialer, maskiner eller 
værktøj) 

35% 52% 4% 3% 5% 183 3,3 

Jeg har mulighed for at sidde/stå forskelligt i løbet af dagen 31% 55% 4% 2% 8% 183 3,3 
Total      183 3,2 
Beregning i procent, vandret. Beregningen er baseret på basis, ikke besvarede undtaget. 
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5 Er du på noget tidspunkt kommet til skade i skoletiden på skolen? Pct. 
Ja 18% 
Nej 77% 
Ved ikke. 5% 
Basis 183 
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6 Hvis ja, hvornår og hvordan? 
Svar Afdeling 
En af mine rigtigt gode venner skød mig i nosserne med en 
fodbold og skulle på skade stuen  

Frederiksværk 

Kan ikke huske hvornår, men har skåret mig et par gange. Frederiksværk 
Jeg har fortsudet min ankler. Frederiksværk 
Det var en mandag da vi skulle rykke en sofa så fik jeg 
håndled i klemme i døren  

Hillerød 

Ikke seriøst men har skåret min hånd et par få gange. Frederiksværk 
Auto  Frederiksværk 
Pas Skibby 
Kan ik husk præcis hvornår jeg spillet bord tenis og løbet 
ind i de der støttepel 

Hillerød 

Ved ik hvornår men fik et skjold i klemme på fingeren men 
det fint man skal bide smerten i sig og prøve igen med at 
fikse de ting man ik kan 

Frederiksværk 

Jeg fik skåret mig selv  Frederiksværk 
Jeg skar mig selv med en spartel det har jeg gjort mange 
gange 

Frederiksværk 

Jeg skar mig på en spartel for 1 måneds tid siden  Frederiksværk 
Alt muligt værktøj  Frederiksværk 
Kimikaler i øjet igår   Frederiksværk 
Alt muligt, stemmejern, spartel Frederiksværk 
Mandag morgen da jeg skulle skære en bolle op og skar 
mig i fingeren og da jeg smadrede hånden inde i maler 
rummet  

Gribskov 

Jeg kan ikke huske hvornår men jeg ramte en båndpudser 
med min finger 

Frederiksværk 

Jeg blev slået i nakken da vi var i biografen.  Frederiksværk 
Glæmte at flytte min finger fra døren Frederiksværk 
Gik enen i en dare Frederiksværk 
Pga smalt arbejdsrum  
  

 
Frederiksværk 

Jeg kunne ikke ligge på knæet på værksted  Frederiksværk 
Kan ikke huske hvornår men brændte min hånd og har også 
skåret mig i fingeren ved et uheld  

Frederiksværk 

Jeg blev ramt i hovedet Skibby 
Skåret mig på hånden på en eller anden måde Skibby 
Splinter, næsten hver dag Skibby 
Splinter, sav i armen, bit i fingeren Skibby 
Splinter næsten hver dag Skibby 
I morgenmad jeg skulle hakke brød og jeg hakket min hånd   Skibby 
Jeg faldt bag over og slå rykken Hillerød 
Har skåret mig i fingeren Gribskov 
Jeg vågner op hver dag kl 7:30 så tager min tøj på så tager i 
skolen også jeg er har i tid  

Gribskov 

Ida der gik her sidste år klemte  min finger i døren på 
toilettet  

Hillerød 
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7 Æstetik  Vi vil bede dig svare på, hvor enig du er i 
følgende: 

Meget 
enig 

Enig Uenig 
Meget 
uenig 

 Ved 
ikke 

 

Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Basis Gns. 
Lokalerne er godt indrettet 16% 58% 14% 3% 8% 182 3,0 
Der er gode lokaler/udeområder, hvor mine holdkammerater 
og jeg kan være sammen  

19% 48% 14% 4% 14% 182 2,9 

Total      182 3,0 
Beregning i procent, vandret. Beregningen er baseret på basis, ikke besvarede undtaget. 

 
  



Undervisningsmiljøvurdering 2022 
 

FGU Nordsjælland | post@fgu-ns.dk | www.fgu-ns.dk 
| 10 | 

 

8 Relationer  Vi vil bede svare på, hvor enig du er i 
følgende: 

Meget 
enig 

Enig Uenig 
Meget 
uenig 

 Ved 
ikke 

 

Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Basis Gns. 
De andre elever accepterer mig som den jeg er 33% 47% 3% 2% 15% 181 3,3 
Vi hjælper tit hinanden på holdet 33% 48% 6% 2% 12% 181 3,3 
Vi har det godt sammen på holdet 30% 49% 6% 2% 13% 181 3,2 
Jeg føler mig som en del af fællesskabet 24% 52% 7% 3% 15% 181 3,1 
Jeg har det godt med mine undervisere  38% 51% 3% 1% 8% 181 3,4 
Mine undervisere interesserer sig for mig  27% 49% 3% 2% 20% 181 3,3 
Total      181 3,3 
Beregning i procent, vandret. Beregningen er baseret på basis, ikke besvarede undtaget. 
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9 Færdigheder, læring og trivsel  Vi vil bede svare 
på, hvor enig du er i følgende: 

Meget 
enig 

Enig Uenig 
Meget 
uenig 

 Ved 
ikke 

 

Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Basis Gns. 
Jeg syntes, at jeg lærer meget i undervisningen på FGU 
(undervisningen kan både være på FGU-skolen, på andre 
skoler, i et værksted eller andet) 

17% 61% 11% 4% 7% 179 3,0 

Undervisningen på skolen giver mig lyst til at lære nyt 21% 49% 13% 4% 13% 179 3,0 
Jeg er glad for at gå på FGU 36% 46% 6% 1% 12% 179 3,3 
Underviserne lytter, når vi kommer med forslag til emner i 
undervisningen 

25% 53% 7% 1% 14% 179 3,2 

Vi kan være med til at bestemme, hvordan vi skal arbejde i 
timerne 

22% 58% 7% 2% 11% 179 3,1 

Underviserne hjælper mig, når jeg har brug for det i 
undervisningen 

35% 54% 3% 1% 6% 179 3,3 

Mine undervisere er gode til at tale med mig om, hvordan jeg 
klarer opgaverne 

28% 55% 7% 2% 8% 179 3,2 

Min vejleder på FGU giver mig den vejledning, som jeg har 
brug for 

23% 45% 5% 2% 25% 179 3,2 

Total      179 3,2 
Beregning i procent, vandret. Beregningen er baseret på basis, ikke besvarede undtaget. 

 
 


