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Spørgeskema 2018   

  

Kære forældre
 
Så er det atter tid for den årlige spørgeskemaundersøgelse, der har stor betydning for at vurdere alle forældres
opfattelse af skolen og give bestyrelsen og ledelsen mulighed for at videreudvikle skolen.
 
Vi er nu i gang med det 7. skoleår i Tybjerg Privatskoles bestyrelse og der har været meget fokus på at bygge
skolen op. De seneste år har vi brugt kræfter på at konsolidere og optimere med god hjælp fra Strategiplanen
Tybjerg 20:20. I de tidligere års spørgeskemaundersøgelse har vi været ret stringente med at stille de samme
spørgsmål for at kunne sammenligne svarene over tid. Men vi har også fået en del input fra forældre, der syntes,
at besvarelsen var alt for tidskrævende og omfattende. Det tager vi nu konsekvensen af og gennemfører derfor i
år en del ændringer, hvorefter vi har et nyt fundament at sammenligne med i årene fremover.
 
De tre vigtigste ændringer er:
 

1. Vi beder blot om én besvarelse pr. familie, som dermed dækker begge forældres opfattelse og omfatter
alle de børn, I har på skolen. Hvis I slet ikke kan blive enige om at svare sammen, hvis I har to forskellige
husstande eller af andre årsager ønsker at hver forældre besvarer skemaet, kan I kontakte skolens
kontor og bede om at få en ekstra undersøgelse tilføjet.

2. Vi har reduceret antallet af spørgsmål en del og de tager nu udgangspunkt i tre sektioner, der passer til
vores tre værdiord: Høj faglighed, (spørgsmål 3 -12) Fællesskab (spørgsmål 13 – 22) og Trivsel
(spørgsmål 23 – 31).

3. Vi har reduceret antallet af kommentarfelter til fri tekst. De er samlet i slutningen af undersøgelsen og
der er et felt til generelle kommentarer samt et felt til hvert klassetrin. Har du fx tre børn på skolen har du
besvaret alle spørgsmål ud fra en helhedsoplevelse, og kan nu tilføje nogle specifikke kommentarer vedr.
hvert barn i kommentarfeltet til de tre klasser, børnene går i. Det kan være afvigelser i forhold til de
generelle svar eller en særlig ting, du vil fremhæve eller er frustreret over. Skriv gerne kommentaren uden
at nævne barnets navn for at bevare anonymitet.

 
Det er muligt at besvare spørgsmålene fra den 13. til den 28. januar. Undersøgelsen er kun åben i disse 14
dage, så skynd jer at svare, inden I kommer fra det igen J
 
Resultatet vil vi fremlægge i forbindelse med generalforsamlingen den 14. marts 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
undersøgelsens gennemførelse og opsamling.
 
Tak fordi du prioriterer at bruge 10-15 minutter på at besvare årets spørgeskemaundersøgelse!
 
Med venlig hilsen
 
Bestyrelse og ledelse
12. januar 2018
 
 
 
 

 

  Målgruppen for undersøgelsen var forældre i 00A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A
  Undersøgelsesperiode: 13-01-2018 til 28-01-2018
  Antal besvarelser ialt: 59
  

   Hvor mange børn har du på skolen?

  •  1 barn    30 svar 51% 
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  •  2 børn    25 svar 42% 
  •  3 børn    4 svar 7% 
  •  4 børn    0 svar 0% 
  •  5 børn    0 svar 0% 

   Hvilken / hvilke klasse/r går barnet/børnene i i?

   På Tybjerg Privatskole kan eleverne godt lide, når der er morgenbånd (læsning og bevægelse)

  •  Meget enig    25 svar 42% 
  •  Enig    28 svar 47% 
  •  Hverken enig eller uenig    6 svar 10% 
  •  Uenig    0 svar 0% 
  •  Meget uenig    0 svar 0% 

   Tybjerg Privatskole udfordrer eleverne fagligt

  •  Meget enig    25 svar 42% 
  •  Enig    26 svar 44% 
  •  Hverken enig eller uenig    5 svar 8% 
  •  Uenig    3 svar 5% 
  •  Meget uenig    0 svar 0% 

   På Tybjerg Privatskole får eleverne den faglige hjælp, de har brug for

  •  Meget enig    28 svar 47% 
  •  Enig    21 svar 36% 
  •  Hverken enig eller uenig    8 svar 14% 
  •  Uenig    2 svar 3% 
  •  Meget uenig    0 svar 0% 

   På Tybjerg Privatskole lærer eleverne gode arbejdsvaner

  •  Meget enig    14 svar 24% 
  •  Enig    31 svar 53% 
  •  Hverken enig eller uenig    11 svar 19% 
  •  Uenig    2 svar 3% 
  •  Meget uenig    1 svar 2% 

   På Tybjerg Privatskole indgår IT på tilfredsstillende vis i undervisningen

  •  Meget enig    13 svar 22% 
  •  Enig    29 svar 49% 
  •  Hverken enig eller uenig    12 svar 20% 
  •  Uenig    5 svar 8% 
  •  Meget uenig    0 svar 0% 

http://www.tybjergprivatskole.skoleintra.dk/Li/SpSkema/VisTekstsvar.asp?SkemaID=19&SpmaalID=916
http://www.tybjergprivatskole.skoleintra.dk/Li/SpSkema/VisGrafisk.asp?SkemaID=19&SpmaalID=917
http://www.tybjergprivatskole.skoleintra.dk/Li/SpSkema/VisGrafisk.asp?SkemaID=19&SpmaalID=987
http://www.tybjergprivatskole.skoleintra.dk/Li/SpSkema/VisGrafisk.asp?SkemaID=19&SpmaalID=988
http://www.tybjergprivatskole.skoleintra.dk/Li/SpSkema/VisGrafisk.asp?SkemaID=19&SpmaalID=989
http://www.tybjergprivatskole.skoleintra.dk/Li/SpSkema/VisGrafisk.asp?SkemaID=19&SpmaalID=990
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   På Tybjerg Privatskole er undervisningen passende varieret
  •  Meget enig    20 svar 34% 
  •  Enig    32 svar 54% 
  •  Hverken enig eller uenig    6 svar 10% 
  •  Uenig    1 svar 2% 
  •  Meget uenig    0 svar 0% 

   På Tybjerg Privatskole kan eleverne godt lide den niveau-baserede undervisning

  •  Meget enig    24 svar 41% 
  •  Enig    26 svar 45% 
  •  Hverken enig eller uenig    8 svar 14% 
  •  Uenig    0 svar 0% 
  •  Meget uenig    0 svar 0% 

   På Tybjerg Privatskole har den niveau-baserede undervisning et passende omfang

  •  Meget enig    14 svar 24% 
  •  Enig    26 svar 44% 
  •  Hverken enig eller uenig    11 svar 19% 
  •  Uenig    4 svar 7% 
  •  Meget uenig    4 svar 7% 

   På Tybjerg Privatskole kan eleverne godt lide, når der er udeskole

  •  Meget enig    28 svar 48% 
  •  Enig    19 svar 33% 
  •  Hverken enig eller uenig    8 svar 14% 
  •  Uenig    2 svar 3% 
  •  Meget uenig    1 svar 2% 

   På Tybjerg Privatskole bidrager udeskole til elevernes trivsel og læring

  •  Meget enig    30 svar 51% 
  •  Enig    15 svar 25% 
  •  Hverken enig eller uenig    12 svar 20% 
  •  Uenig    0 svar 0% 
  •  Meget uenig    2 svar 3% 

   Tybjerg Privatskole udvikler elevernes sociale kompetencer

  •  Meget enig    21 svar 36% 
  •  Enig    30 svar 51% 
  •  Hverken enig eller uenig    7 svar 12% 
  •  Uenig    1 svar 2% 
  •  Meget uenig    0 svar 0% 

  Tybjerg Privatskole holder forældrene velinformeret om skolens syn på den enkelte elev

http://www.tybjergprivatskole.skoleintra.dk/Li/SpSkema/VisGrafisk.asp?SkemaID=19&SpmaalID=992
http://www.tybjergprivatskole.skoleintra.dk/Li/SpSkema/VisGrafisk.asp?SkemaID=19&SpmaalID=993
http://www.tybjergprivatskole.skoleintra.dk/Li/SpSkema/VisGrafisk.asp?SkemaID=19&SpmaalID=994
http://www.tybjergprivatskole.skoleintra.dk/Li/SpSkema/VisGrafisk.asp?SkemaID=19&SpmaalID=995
http://www.tybjergprivatskole.skoleintra.dk/Li/SpSkema/VisGrafisk.asp?SkemaID=19&SpmaalID=996
http://www.tybjergprivatskole.skoleintra.dk/Li/SpSkema/VisGrafisk.asp?SkemaID=19&SpmaalID=997
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  •  Meget enig    15 svar 25% 
  •  Enig    30 svar 51% 
  •  Hverken enig eller uenig    8 svar 14% 
  •  Uenig    5 svar 8% 
  •  Meget uenig    1 svar 2% 

   Tybjerg Privatskole har et passende antal forældremøder

  •  Meget enig    18 svar 31% 
  •  Enig    30 svar 51% 
  •  Hverken enig eller uenig    10 svar 17% 
  •  Uenig    1 svar 2% 
  •  Meget uenig    0 svar 0% 

   Tybjerg Privatskole har et passende antal skole/hjem-samtaler

  •  Meget enig    19 svar 32% 
  •  Enig    31 svar 53% 
  •  Hverken enig eller uenig    7 svar 12% 
  •  Uenig    2 svar 3% 
  •  Meget uenig    0 svar 0% 

   På Tybjerg Privatskole holder lærerne et passende informations-niveau

  •  Meget enig    16 svar 27% 
  •  Enig    30 svar 51% 
  •  Hverken enig eller uenig    7 svar 12% 
  •  Uenig    4 svar 7% 
  •  Meget uenig    2 svar 3% 

   På Tybjerg Privatskole holder pædagogerne et passende informations-niveau

  •  Meget enig    12 svar 20% 
  •  Enig    22 svar 37% 
  •  Hverken enig eller uenig    15 svar 25% 
  •  Uenig    8 svar 14% 
  •  Meget uenig    2 svar 3% 

   På Tybjerg Privatskole holder skolens leder et relevant informations-niveau

  •  Meget enig    21 svar 36% 
  •  Enig    27 svar 47% 
  •  Hverken enig eller uenig    9 svar 16% 
  •  Uenig    1 svar 2% 
  •  Meget uenig    0 svar 0% 

http://www.tybjergprivatskole.skoleintra.dk/Li/SpSkema/VisGrafisk.asp?SkemaID=19&SpmaalID=998
http://www.tybjergprivatskole.skoleintra.dk/Li/SpSkema/VisGrafisk.asp?SkemaID=19&SpmaalID=999
http://www.tybjergprivatskole.skoleintra.dk/Li/SpSkema/VisGrafisk.asp?SkemaID=19&SpmaalID=1000
http://www.tybjergprivatskole.skoleintra.dk/Li/SpSkema/VisGrafisk.asp?SkemaID=19&SpmaalID=1001
http://www.tybjergprivatskole.skoleintra.dk/Li/SpSkema/VisGrafisk.asp?SkemaID=19&SpmaalID=1002
http://www.tybjergprivatskole.skoleintra.dk/Li/SpSkema/VisGrafisk.asp?SkemaID=19&SpmaalID=1003
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   På Tybjerg Privatskole holder bestyrelsen et relevant informations-niveau

  •  Meget enig    23 svar 39% 
  •  Enig    28 svar 47% 
  •  Hverken enig eller uenig    8 svar 14% 
  •  Uenig    0 svar 0% 
  •  Meget uenig    0 svar 0% 

   På Tybjerg Privatskole bestræber skolens bestyrelse sig på at udvikle skolen

  •  Meget enig    31 svar 53% 
  •  Enig    23 svar 39% 
  •  Hverken enig eller uenig    5 svar 8% 
  •  Uenig    0 svar 0% 
  •  Meget uenig    0 svar 0% 

   
På Tybjerg Privatskole er det let for nye forældre at komme ind i fællesskabet og begå sig blandt
andre forældre på skolen

  •  Meget enig    8 svar 14% 
  •  Enig    22 svar 37% 
  •  Hverken enig eller uenig    20 svar 34% 
  •  Uenig    8 svar 14% 
  •  Meget uenig    1 svar 2% 

   Mit barn / mine børn er glade for at gå i skole

  •  Meget enig    30 svar 51% 
  •  Enig    26 svar 44% 
  •  Hverken enig eller uenig    2 svar 3% 
  •  Uenig    0 svar 0% 
  •  Meget uenig    1 svar 2% 

   Tybjerg Privatskole tager hånd om elevernes trivsel

  •  Meget enig    30 svar 51% 
  •  Enig    20 svar 34% 
  •  Hverken enig eller uenig    7 svar 12% 
  •  Uenig    2 svar 3% 
  •  Meget uenig    0 svar 0% 

   Tybjerg Privatskole er god til at se den enkelte elev

  •  Meget enig    23 svar 39% 
  •  Enig    24 svar 41% 
  •  Hverken enig eller uenig    9 svar 15% 
  •  Uenig    3 svar 5% 
  •  Meget uenig    0 svar 0% 

http://www.tybjergprivatskole.skoleintra.dk/Li/SpSkema/VisGrafisk.asp?SkemaID=19&SpmaalID=1004
http://www.tybjergprivatskole.skoleintra.dk/Li/SpSkema/VisGrafisk.asp?SkemaID=19&SpmaalID=1005
http://www.tybjergprivatskole.skoleintra.dk/Li/SpSkema/VisGrafisk.asp?SkemaID=19&SpmaalID=1006
http://www.tybjergprivatskole.skoleintra.dk/Li/SpSkema/VisGrafisk.asp?SkemaID=19&SpmaalID=1007
http://www.tybjergprivatskole.skoleintra.dk/Li/SpSkema/VisGrafisk.asp?SkemaID=19&SpmaalID=1008
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På Tybjerg Privatskole føler eleverne, at de bliver hørt

  •  Meget enig    15 svar 25% 
  •  Enig    30 svar 51% 
  •  Hverken enig eller uenig    10 svar 17% 
  •  Uenig    4 svar 7% 
  •  Meget uenig    0 svar 0% 

   Tybjerg Privatskole forholder sig aktivt til mobning

  •  Meget enig    28 svar 47% 
  •  Enig    22 svar 37% 
  •  Hverken enig eller uenig    6 svar 10% 
  •  Uenig    2 svar 3% 
  •  Meget uenig    1 svar 2% 

   Mit barn / mine børn er glad for sine lærere

  •  Meget enig    24 svar 41% 
  •  Enig    32 svar 54% 
  •  Hverken enig eller uenig    3 svar 5% 
  •  Uenig    0 svar 0% 
  •  Meget uenig    0 svar 0% 

   Mit barn / mine børn er glad for pædagogerne i sfo og klub

  •  Meget enig    24 svar 41% 
  •  Enig    25 svar 42% 
  •  Hverken enig eller uenig    10 svar 17% 
  •  Uenig    0 svar 0% 
  •  Meget uenig    0 svar 0% 

   Mit barn / mine børn er glad for sin skoleleder

  •  Meget enig    29 svar 49% 
  •  Enig    26 svar 44% 
  •  Hverken enig eller uenig    1 svar 2% 
  •  Uenig    3 svar 5% 
  •  Meget uenig    0 svar 0% 

   På Tybjerg Privatskole er personalet lydhøre, når jeg henvender mig

  •  Meget enig    24 svar 41% 
  •  Enig    30 svar 51% 
  •  Hverken enig eller uenig    2 svar 3% 
  •  Uenig    3 svar 5% 
  •  Meget uenig    0 svar 0% 

http://www.tybjergprivatskole.skoleintra.dk/Li/SpSkema/VisGrafisk.asp?SkemaID=19&SpmaalID=1009
http://www.tybjergprivatskole.skoleintra.dk/Li/SpSkema/VisGrafisk.asp?SkemaID=19&SpmaalID=1010
http://www.tybjergprivatskole.skoleintra.dk/Li/SpSkema/VisGrafisk.asp?SkemaID=19&SpmaalID=1011
http://www.tybjergprivatskole.skoleintra.dk/Li/SpSkema/VisGrafisk.asp?SkemaID=19&SpmaalID=1012
http://www.tybjergprivatskole.skoleintra.dk/Li/SpSkema/VisGrafisk.asp?SkemaID=19&SpmaalID=1013
http://www.tybjergprivatskole.skoleintra.dk/Li/SpSkema/VisGrafisk.asp?SkemaID=19&SpmaalID=1014


01/02/2018 10.47Spørgeskemaundersøgelse

Side 7 af 7http://www.tybjergprivatskole.skoleintra.dk/Li/SpSkema/Resultat.asp?SkemaID=19&Returside=/Li/Spskema/Oversigt.asp

  
 

Jeg er glad for at have mit barn / mine børn på Tybjerg Privatskole

  •  Meget enig    39 svar 66% 
  •  Enig    16 svar 27% 
  •  Hverken enig eller uenig    4 svar 7% 
  •  Uenig    0 svar 0% 
  •  Meget uenig    0 svar 0% 

   Jeg er tilfreds med den retning, skolen udvikler sig i

  •  Meget enig    21 svar 36% 
  •  Enig    31 svar 53% 
  •  Hverken enig eller uenig    4 svar 7% 
  •  Uenig    2 svar 3% 
  •  Meget uenig    0 svar 0% 

   Kommentarer til spørgsmålene

   Kommentarer angående børnehaveklassen

   Kommentarer angående 1. klasse

   Kommentarer angående 2. klasse

   Kommentarer angående 3. klasse

   Kommentarer angående 4. klasse

   Kommentarer angående 5. klasse

   Kommentarer angående 6. klasse

   Kommentarer angående 7. klasse

   Kommentarer angående 8. klasse

   Kommentarer angående 9. klasse

  
  Undersøgelsen er udarbejdet af BBØ
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