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Hvad skal der til for at du trives på FE?
Fællesskabet og at man må lave sin hobby om aftenen nogle gange.
Søvn, kammerater og lærer er det vigtigste for mig. Har ikke haft så dygtige lærere før.
Kammerater og lærer .
Kammerater samt de forskellige aktiviteter og ture
Respekter hinanden både elever og lærer. At der er ro om aften/natten så man kan sove godt og få sin nattesøvn.
Være sammen med folk og have det sjovt med dem.
Fodbold og motivation.
At have nogen at snakke med.
Snakke og hygge sig.
Vil gerne have mere søvn.
En god nats søvn og gode lærere.
Søvn, kammerater og venskaber.

Hvor meget trives du på FE på en skala fra 1-10 hvor 10 er det højeste
Gennemsnitscore på 7,35

Har du en god relation til de voksne på skolen?

Ja, de har masser af energi og viser de gerne vil en.
Ja fordi vi har undervisning sammen.
Ja det har jeg.
Ja, fordi at jeg kan snakke godt med dem og sige alt til dem.
Ja. Jeg bliver hørt og respekteret og de forstår mig.
Nej.
Nogen af dem.
Ja fordi personen viser Mig respekt.
Det er ok.
Jaer, man kan tale om ting hvis man har brug for det.
Ja fordi de er nogle gode lærer.
Ja fordi de er tæt på mig har jeg gode relationer til dem.
jeg har fået rigtig god relation af voksen og hvorfor det er fordi jeg er god.
Ja, fordi personen er en mand. Fordi så kan man snakke med vedkommende om alt, også drenge ting.
ja jeg tror jeg har en god relation.
Ja fordi han har hjulpet mig.
Jeg syntes det er OK med lærerne, men de bliver dog sure på mig når jeg kommer for sent.

Hvordan er din relation til de voksne på en skala fra 1-10 hvor 10 er det højeste
Gennemsnit 6,9

Hvad er vigtigt for dig for at være motiveret til undervisning?

Det er lidt ligegyldigt, fordi jeg er altid motiveret når der komme nye udfordringer
Spændende undervisning
Bare det ikke er kedeligt
Giv mig ro tak
At man er forberedt til undervisningen
At jeg ikke er træt
Det er vigtigt at holde mig motiveret til undervisning
Har det godt
At man skal lave noget som er sjovt
at jeg får rigeligt med tid med lektier
Ro og musik i ørene
Lidt udfordret og noget jeg kender
Pauser, frisk luft og frugt
Et rummeligt klasselokale
Det der er vigtig at holde mig motiveret til undervisning er at der gode lærer
Ro og musik i ørene
At man kommer til tiden og man ikke er så negativ
At jeg forstår det og jeg er positiv over at jeg kan.
At man laver noget sjovt i timen
Søvn og mad og kammerater
At man laver noget sjovt i timen
Søvn og mad og kammerater
En underholdende måde at blive undervist på, eller hvis det er noget jeg har brug for
At det også er lidt sjovt
Det er spænende det vi laver, og lærerigt
At jeg får den hjælp jeg har brug for og at jeg bliver hørt i timerne. At undervisning ikke bliver kedeligt
og så at det er spændende. At folk møder til tiden.
At der er stille og roligt
At det er spændene undervisning

Har du kammerater eller voksne du kan snakke med, hvis du har det skidt?
Ja jeg har et par lærer jeg snakker med
Jeg snakker mest med de voksne
Ja det har jeg
Det har jeg og det er rimelig genialt
Ja jeg har både venner og lærer jeg kan snakke med
Ja selvom jeg syntes det kan være svært at stole på nogen
Ja værelseskammeraten, vi vender hele verdenssituationen i sengen om aftenen
Dem har jeg et par stykke af
Ja mange elever og voksne
Jeg har en del
Et par stykker
Sådan da

Giv maden karakter på en skala fra 1-10 hvor 10 er det højeste
Gennemsnit på 7,8

Hvordan oplever du spisesituationer. Hvad er godt og hvad kan forbedres?
Jeg er rigtig glad for det mad der bliver serveret, det er nærerigt og smagfuldt
Det er godt
Nogen gange er der meget larm
Vil gerne have at der er mere ro i spisesalen og at folk kommer til tiden.
Der er meget larm i spisesalen og folk kan ikke finde ud af at Ryde op
De voksne skal være bedre til at sørger for at folk får morgenmad
Fællesskabet er godt men Larm kan forbedres
Vi mangler mere kød
Det er perfekt. Jeg synes bare der skal være lidt mindre kød, fordi det kan skade klimaet
Der er meget larm
Lydniveauet kan være meget højt. Både og.
Det er god fordi vi for lidt at været
Måske IK for meget salt, sommetider er der for meget salt ellers er det spændende mad man får
Kødet er godt men for meget sundt
Jeg oplever spisesituationerne rigtige gode.
Mange i et rum giver uro for mig
Den er fin
Der må godt blive lidt mere ro i spisesalen
Træt af jeg har brug for hjælp. Træt af ta selv bord.
At lidt mere af det vigtige mad tror jeg
Har det fint, ved ikke hvad der skal forbedres
Personlig har jeg det godt med spiseforholdene.
Sundt og smager godt. Plus den gode salat.
Lave være med at spise noget
Fint, men der er larm
OPSUMMERING.
AMR gruppen vurderer, at der er en generel god trivsel på skolen. Både hvad angår det psykiske og fysiske arbejdsmiljø.
Der er dog flere der nævner at der kan forekomme støj i spisesalen. Vi vil i arbejdsgruppen have et særligt fokuspunkt
her.

