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Spørgeskema 2017   

  

Kære forældre
 
Det har stor betydning for bestyrelsen, skolen - og i sidste ende vores børn – at I bruger 10-15 minutter på at
besvare årets spørgeskemaundersøgelse, så vi igen kan samle op på forældrenes syn på vores fælles skole.  
 
Vi har skåret lidt ned i antallet af spørgsmål i forhold til sidste års undersøgelse, men da hovedparten af
spørgsmålene er de samme som tidligere år giver det os mulighed for at sammenligne og se, om I mener, vi er
på rette vej.
 
Til de fleste spørgsmål er der mulighed for at uddybe i et tekstfelt. Det er dejligt med kommentarer, men er du i
bekneb for tid, så er det vigtigere for os at få de hurtige afkrydsninger fra mange forældre. Undersøgelsen er
åben for alle forældre og der er en undersøgelse for hvert barn, I måtte have på skolen. Nogle spørgsmål
handler om jeres generelle oplevelse, og nogle spørgsmål handler om det specifikke barns situation. Hvis I
udfylder tekstfelter med kommentarer er det nok at skrive disse en gang, i stedet for at gentage samme budskab
flere gange (for flere børn og begge forældre). Som sagt er det vigtigt for os at få besvarelser fra mange
forældre – og det har betydning af begge forældre svarer.
 
Det er muligt at besvare spørgsmålene fra d. 28/1 til d. 10/2.Det er lige op til vinterferien og undersøgelsen er
kun åben i disse 14 dage, så skynd jer at svare, inden I kommer fra det igen J
 
Efter sidste svarfrist vil vi samle svarene og sammenligne dem med de svar, vi fik ved sidste års
spørgeskemaundersøgelse.
 
Resultatet vil vi fremlægge i forbindelse med generalforsamlingen d. 15/3, og svarene bliver en del af vores
arbejdsgrundlag i det videre arbejde med at udvikle skolen. En stor tak til Bente Bøttger for at stå for selve
undersøgelsens gennemførelse og opsamling.
 
Tak fordi du tager dig tiden til at svare!
 
Med venlig hilsen
 
Bestyrelse og ledelse
28. januar 2017
 
 
 
 

 

  Målgruppen for undersøgelsen var forældre i 00A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A
  Undersøgelsesperiode: 28-01-2017 til 10-02-2017
  Antal besvarelser ialt: 107
  

   Barnets køn

  •  Dreng    59 svar 56% 
  •  Pige    46 svar 44% 

   Hvilken klasse går barnet i?

  •  Børnehaveklasse    19 svar 18% 
  •  1. klasse    14 svar 13% 
  •  2. klasse    15 svar 14% 
  •  3. klasse    12 svar 12% 
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  •  4. kasse    10 svar 10% 
  •  5. klasse    7 svar 7% 
  •  6. klasse    7 svar 7% 
  •  7. klasse    5 svar 5% 
  •  8. Klasse    5 svar 5% 
  •  9. klasse    10 svar 10% 

   Mit barn er glad for at gå i skole

  •  Helt enig    57 svar 54% 
  •  Enig    45 svar 43% 
  •  Uenig    3 svar 3% 
  •  Meget uenig    0 svar 0% 

   Kommentarer til spørgsmål 3

   Skolen tager hånd om elevernes trivsel

  •  Meget enig    51 svar 49% 
  •  Enig    46 svar 44% 
  •  Hverken enig eller uenig    7 svar 7% 
  •  Uenig    1 svar 1% 
  •  Meget uenig    0 svar 0% 

   Kommentarer til spørgsmål 5

   Skolen er god til at se den enkelte elev

  •  Helt enig    45 svar 45% 
  •  Enig    52 svar 51% 
  •  Uenig    3 svar 3% 
  •  Helt uenig    1 svar 1% 

   Kommentarer til spørgsmål 7

   Mit barn føler, at det bliver hørt

  •  Helt enig    40 svar 38% 
  •  Enig    56 svar 54% 
  •  Uenig    8 svar 8% 
  •  Helt uenig    0 svar 0% 

   Kommentarer til spørgsmål 9

   Skolen udvikler mit barns sociale kompetencer

  •  Helt enig    48 svar 47% 
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  •  Enig    49 svar 48% 
  •  Uenig    6 svar 6% 
  •  Helt uenig    0 svar 0% 

   Kommentarer til spørgsmål 11

   Skolen forholder sig aktivt til mobning

  •  Helt enig    66 svar 63% 
  •  Enig    36 svar 35% 
  •  Uenig    2 svar 2% 
  •  Helt uenig    0 svar 0% 

   Kommentarer til spørgsmål 13

   Mit barn kan godt lide, når der er morgenbånd (læsning og bevægelse)

  •  Helt enig    51 svar 50% 
  •  Enig    48 svar 47% 
  •  Uenig    4 svar 4% 
  •  Helt uenig    0 svar 0% 

   Kommentarer til spørgsmål 15

   Føler dit barn, at det bliver fagligt udfordret?

  •  Ja, i høj grad    37 svar 37% 
  •  Ja    52 svar 52% 
  •  Nej    7 svar 7% 
  •  Nej, slet ikke    4 svar 4% 

   Kommentarer til spørgsmål 17

   Mit barn får den faglige hjælp, det har brug for

  •  Ja, i høj grad    35 svar 34% 
  •  Ja    62 svar 60% 
  •  Nej    5 svar 5% 
  •  Nej, slet ikke    1 svar 1% 

   Kommentarer til spørgsmål 19

   Mit barn lærer gode arbejdsvaner

  •  Ja, i høj grad    31 svar 31% 
  •  Ja    58 svar 58% 
  •  Nej    9 svar 9% 
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  •  Nej, slet ikke    2 svar 2% 

   Kommentarer til spørgsmål 21

   IT indgår på tilfredsstillende vis i undervisningen

  •  Ja, i høj grad    20 svar 20% 
  •  Ja    72 svar 71% 
  •  Nej    8 svar 8% 
  •  Nej, slet ikke    1 svar 1% 

   Kommentarer til spørgsmål 23

   Skolens undervisning er passende varieret

  •  Passende    98 svar 97% 
  •  For lidt    3 svar 3% 
  •  For meget    0 svar 0% 

   Kommentarer til spørgsmål 25

   Sfo / Klub har et passende antal aktiviteter efter skoletid

  •  Passende    73 svar 72% 
  •  For lidt    28 svar 28% 
  •  For meget    0 svar 0% 

   Kommentarer til spørgsmål 27

   Mit barn kan godt lide den niveaudelte undervisning

  •  Helt enig    40 svar 42% 
  •  Enig    49 svar 51% 
  •  Uenig    6 svar 6% 
  •  Helt uenig    1 svar 1% 

   Kommentarer til spørgsmål 29

   Niveaudelingen har et passende omfang

  •  Passende    70 svar 73% 
  •  For lidt    25 svar 26% 
  •  For meget    1 svar 1% 

   Kommentarer til spørgsmål 31

   Mit barn kan godt lide, når der er udeskole
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  •  Helt enig    59 svar 59% 
  •  Enig    34 svar 34% 
  •  Uenig    6 svar 6% 
  •  Helt uenig    1 svar 1% 

   Kommentarer til spørgsmål 33

   Udeskolen bidrager til mit bars trivsel og læring

  •  Helt enig    61 svar 61% 
  •  Enig    33 svar 33% 
  •  Uenig    4 svar 4% 
  •  Helt uenig    2 svar 2% 

   Kommentarer til spørgsmål 35

   Jeg føler mig velinformeret om skolens syn på mit barn

  •  Helt enig    30 svar 30% 
  •  Enig    53 svar 53% 
  •  Uenig    15 svar 15% 
  •  Helt uenig    2 svar 2% 

   Kommentarer til spørgsmål 37

   Skolen har et passende antal forældremøder

  •  Passende    97 svar 94% 
  •  For lidt    6 svar 6% 
  •  For meget    0 svar 0% 

   Kommentarer til spørgsmål 39

   Skolen har et passende antal skole/hjem-samtaler

  •  Passende    91 svar 91% 
  •  For lidt    9 svar 9% 
  •  For meget    0 svar 0% 

   Kommentarer til spørgsmål 41

   Mit barns lærere holder et passende informations-niveau

  •  Passende    92 svar 91% 
  •  For lidt    8 svar 8% 
  •  For meget    1 svar 1% 
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   Kommentarer til spørgsmål 43

   Mit barns pædagoger holder et passende informations-niveau

  •  Passende    81 svar 81% 
  •  For lidt    19 svar 19% 
  •  For meget    0 svar 0% 

   Kommentarer til spørgsmål 45

   Skolens leder holder et relevant informations-niveau

  •  Passende    93 svar 92% 
  •  For lidt    6 svar 6% 
  •  For meget    2 svar 2% 

   Kommentarer til spørgsmål 47

   Skolens bestyrelse holder et relevant informations-niveau

  •  Passende    96 svar 94% 
  •  For lidt    5 svar 5% 
  •  For meget    1 svar 1% 

   Kommentarer til spørgsmål 49

   Skolens bestyrelse bestræber sig på at udvikle skolen

  •  Helt enig    68 svar 67% 
  •  Enig    30 svar 29% 
  •  Uenig    4 svar 4% 
  •  Helt uenig    0 svar 0% 

   Kommentarer til spørgsmål 51

   Jeg oplever, at den nuværende bestyrelse kommunikerer åbent om tingene over for forældrene

  •  Meget enig    50 svar 49% 
  •  Enig    37 svar 36% 
  •  Hverken enig eller uenig    16 svar 16% 
  •  Uenig    0 svar 0% 
  •  Meget uenig    0 svar 0% 

   Kommentarer til spørgsmål 53

   Mit barn er glad for sine lærere

  •  Ja, dem alle    66 svar 63% 
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  •  Ja, de fleste    37 svar 36% 
  •  Kun en enkelt    0 svar 0% 
  •  Nej    1 svar 1% 

   Kommentarer til spørgsmål 55

   Mit barn er glad for pædagogerne i sfo

  •  Ja, dem alle    70 svar 71% 
  •  Ja, de fleste    26 svar 27% 
  •  Kun en enkelt    1 svar 1% 
  •  Nej    1 svar 1% 

   Kommentarer til spørgsmål 57

   Mit barn er glad for sin skoleleder

  •  Helt enig    72 svar 71% 
  •  Enig    28 svar 27% 
  •  Uenig    2 svar 2% 
  •  Helt uenig    0 svar 0% 

   Kommentarer til spørgsmål 59

   Personalet er lydhøre, når jeg henvender mig

  •  Helt enig    66 svar 65% 
  •  Enig    34 svar 34% 
  •  Uenig    1 svar 1% 
  •  Helt uenig    0 svar 0% 

   Kommentarer til spørgsmål 61

   Det er uklart for mig, hvad jeg som forælder kan bidrage med på skolen

  •  Meget enig    4 svar 4% 
  •  Enig    13 svar 12% 
  •  Hverken enig eller uenig    29 svar 28% 
  •  Uenig    34 svar 33% 
  •  Meget uenig    24 svar 23% 

   Kommentarer til spørgsmål 63

   
For nye forældre er det svært at komme ind i fællesskabet og begå sig blandt andre forældre på
skolen

  •  Meget enig    7 svar 7% 
  •  Enig    11 svar 11% 
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  •  Hverken enig eller uenig    48 svar 48% 
  •  Uenig    23 svar 23% 
  •  Meget uenig    12 svar 12% 

   Kommentarer til spørgsmål 65

   Jeg er glad for at have mit barn på Tybjerg Privatskole

  •  Meget glad    72 svar 70% 
  •  Glad    21 svar 20% 
  •  Neutral    9 svar 9% 
  •  Ikke glad    1 svar 1% 

   Kommentarer til spørgsmål 67

   Jeg er tilfreds med den retning, skolen udvikler sig i

  •  Helt enig    56 svar 54% 
  •  Enig    42 svar 41% 
  •  Uenig    5 svar 5% 
  •  Helt uenig    0 svar 0% 

   Kommentarer til spørgsmål 69

  
  Undersøgelsen er udarbejdet af BBØ
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