
Evaluering af undervisningsmiljø 2019/2020 
 
I løbet af foråret 2020 har vi foretaget en evaluering af undervisningsmiljøet på Hou 
Maritime Idrætsefterskole. Undersøgelsen blev gennemført med et elektronisk 
spørgeskema, som blev sendt til alle elever. Heraf svarede 117 elever, hvilket betyder at 
75 pct. af alle elever svarede. 
 
Det fysiske undervisningsmiljø. 
 
I undersøgelsen er der blevet spurgt til følgende forhold. 

• Udluftning. 
• Temperaturforhold 
• Inventar 
• Undervisningslokalerne generelt. 

 
Der skulle svares ved markering ud for maksimalt et af følgende udsagn. 
 

• Meget tilfredsstillende. 
• Tilfredsstillende. 
• Utilfredsstillende. 
• Meget Utilfredsstillende. 
• Ved ikke.  

 
73 pct. af eleverne svarede, at de fandt udluftningen enten tilfredsstillende eller meget 
tilfredsstilende. I forbindelse med temperaturforholdene fandt 50 pct. af de adspurgte 
forholdene tilfredsstillende. 
Generelt fandt 52 pct. af alle adspurgte undervisningslokalerne enten tilfredsstillende eller 
meget tilfredsstillende. 
 
Handleplan. 
Disse svar er ikke overraskende, og der igangsat et byggeprojekt, der indeholder dels nye 
undervisningsfaciliteter, opholdsarealer og administrationsfaciliteter. Projektet afventer pt. 
endelig myndighedsgodkendelse, men forventes at være færdigbygget og klar til brug 
ultimo maj 2021. 
 
Det psykiske undervisningsmiljø.  
 
Her er eleverne bl.a. blevet spurgt om forholdet til lærerne. 
 

• Jeg er glad for min lærere 
• Jeg føler mig forfulgt af en eller flere eller mine lærere 
• Mine lærere stiller for store krav til mig. 
• Mine lærere behandler mig retfærdigt. 

 
 
Der skulle svares ved markering ud for maksimalt et af følgende udsagn: 



 
• Meget enig 
• Lidt enig 
• Lidt uenig 
• Meget uenig 

 
97 pct. af alle elever svarede, at det de enten er Meget enig eller Lidt enig i udsagnet ”jeg 
er glad for mine lærere.” Omvendt svarede 8 pct. af eleverne, at de følte sig forfulgt af en 
eller flere af deres lærere. 75 pct. af eleverne var enten Meget enig eller Lidt enig i 
udsagnet at ”Mine lærere stiller for store krav til mig” 
Stort set alle elever – nemlig 95 pct. – var enten Meget enig eller Lidt enig i udsagnet 
”Mine lærere behandler mig retfærdigt”. 
 
Handleplan. 
 
Undersøgelsen viser jo, at eleverne trives og har det rigtig godt på Hou Maritime 
Idrætsefterskole. Som sådan opstiller vi ikke en handleplan for det psykiske 
undervisningsmiljø. På HMI arbejder vi hele tiden på, at være opmærksom på den enkelte 
elev. Det arbejde udføres af dels af lærerne i forskellige undervisningssituationer, 
gruppelæreren og dels af inklusionsteamet. 
 
 
 

Løbende evaluering af undervisningen på HMI. 
I løbet af skoleåret foretages der løbende en evaluering af den faglige undervisning på 
HMI. 

Alle elever afleverer jævnligt skriftlige opgaver. Disse afleverede opgaver bliver dels 
bedømt med en karakter, og dels med en mundtlig og/eller en skriftlig kommentar. Dette 
giver den enkelte lærer mulighed for sammen med den enkelte, at evaluere dennes 
udbytte af pågældende undervisningen, men selvfølgelig også mulighed for at vurdere 
elevens faglige udvikling. 

Vi afvikler også terminsprøver, der både tjener til at evaluere elevens muligheder i de 
respektive fag, men også tjener det formål, at træne eleverne i forhold til de afsluttende 
skriftlige prøver. 

Der afvikles desuden planlagte samtaler i løbet af skoleåret mellem eleven og de 
forskellige faglærere. 
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