
Rapport elevundersøkelsen 10. trinn

Hva er positivt dette året:

Ingen mobbing og god trivsel. Elevene scorer høyt på spørsmålet “om de har noen medelever å være
sammen med i friminuttene”. Elevene svarer veldig bra på spørsmålet, “ vet du hvilke regler som
gjelder for hvordan dere skal ha det på skolen.” ( 4,6.) Påstanden “de voksne sørger for at vi følger
reglene for hvordan vi skal ha det på skolen viser en god score , (4,5).
Fortsatt positiv utvikling på spørsmålet om “ hjemme oppmuntrer de voksne meg i skolearbeidet.
Spesielt godt er resultatet på påstanden “ hjemme forventer de at jeg gjør så godt jeg kan” . 4,8 av
5,0.

Også god score på påstanden “ lærerne hjelper meg slik at jeg forstår det jeg skal lære. På påstanden
“ mine lærere synes det er greit at vi elever gjør feil fordi vi kan lære av det er det også god score,
4,4. På spørsmålet om du får nok utfordringer på skolen er scoren 4,2.
Angående kvaliteten på utdannings og yrkesrådgivning fortsetter den gode utviklingen.
Under fysisk læringsmiljø så scorer bibliotek og renhold veldig bra.

Hva skal vi jobbe videre med: Hvordan jobbe med dette: Ansvar:
På påstanden “ lærerne legger
til rette for at jeg kan bruke
praktiske arbeidsmåter ( f.eks å
lage modeller, bruke
måleinstrumenter, rollespill,
spill og lignende) scorer elevene
kun 2,8.

Arbeide videre med innføringen
av fagfornyelsen.
Dele undervisningsopplegg
opplegg mellom enkeltlærere
og trinnene.

Alle

På spørsmålet “ hvor ofte får du
tilbakemeldinger fra lærerne
som du kan bruke til å bli bedre
i fagene?”- scorer elevene 3,3.

Øke bevisstgjøringen blant
elevene på når dette “skjer “ i
klasserommet.

Alle

Motivasjon er det feltet hvor en
scorer lavt. “Hvor godt liker du
skolearbeidet?” -2,7. På
påstanden, “jeg gleder meg til å
gå på skolen” -får en scoren 3,2.
på påstanden “ Jeg synes det vi
lærer på skolen er viktig”,
scorer de 3,3

Legge mer til rette for at en kan
bruke praktiske arbeidsmåter jfr
punkt en i denne delen.
Fortsette innføringen av
fagfornyelsen.

Alle

Scoren på påstanden “ I klassen
min synes vi det er viktig å
jobbe godt med skolearbeidet
er på 3,6.

Fortsette arbeidet med å gjøre
undervisningen relevant for
elevenes framtid.

alle




