1

Glad og tilfreds

Midt imellem

Sur og ked

Ved ikke

Køn

Pige

Dreng

1 Er du en pige eller en dreng

Skolen og Klassen

1

Balletlinjen

Danselinjen

Ja

Nogle gange

Nej. ikke
rigtigt

Godt

Nogenlunde

Ikke så godt

Ja

Nogenlunde

Nej, ikke
rigtigt

Går du på…?

2

Er du glad for at gå i læseskolen?

3

Er du glad for at gå i danseskolen?

4

Hvordan har du det med dine lærere i
læseskolen?

5

Hvordan har du det med dine
danselærere?

6

Gartneriet

Er du glad for den klasse du går i?

2
7

Er du glad for den klasse du danser
med?

8

Hvordan har du det med dine
klassekammerater?

9

Hvordan har du det med dine
dansekammerater?

Godt

Nogenlunde

Ikke så godt

Ja, de fleste

Nogle stykker

Nej, ikke
rigtigt

Ja, tit

Ja, nogle
gange

Nej, ikke ret tit

Ja

Nej

Ved ikke

10 Kan du godt lide dine klassekammerater?
11 Kan du godt lide dine dansekammerater?

12 Leger du hjemme hos nogen fra skolen?
13 Er der nogen fra skolen, der kommer og
leger hjemme hos dig?

Klassen og kammeraterne

1

Har du nogle gode venner i dine klasse?

2

Har du nogle gode venner på din skole?

3

Tror du, at dine klassekammerater godt
kan lide dig?

4

Tror du, at dine dansekammerater godt
kan lide dig?

3

5

Ja, tit

Nogle gange

Nej

Ja

Nej

Ved ikke

Ja, for det
meste

Nogle gange

Nej, ikke ret tit

Ja, for det
meste

Nogle gange

Nej, ikke ret tit

Synes du, at I taler pænt til hinanden i
klassen?

6

Har i nogle regler for, hvordan I skal
opføre jer over for hinanden i klassen?

7

Har i nogle regler for, hvordan I skal
opføre jer over for hinanden når i leger?

8 Overholder du selv reglerne for, hvordan
du skal opføre dig over for dine
klassekamerater?

9

Synes du, at dine klassekammerater er
gode til at overholde reglerne for,
hvordan i skal opføre jer over for
hinanden?

4

Mobning

Nej, aldrig

1

Er der nogen i læseskolen, der driller dig,
så du bliver ked af det?

2

Er der nogen i din danseklasse, der
driller dig, så du bliver ked af det?

3

Er der nogen fra en anden klasse, der
driller dig, så du bliver ked af det?

Nej, aldrig

Ja, nogle
gange

Ja. nogle
gange

Ja, tit

Ja, tit

Ved ikke

4 Tror du, at du selv har været med
til at drille nogen, så de er blevet
ked af det?

5

Har i snakket om mobning og drilleri i
jeres klasse?

6

Hjælper jeres klasselærer, hvis der er
nogen i klassen, der har problemer?

7 Har du prøvet at blive drillet af en lærer i
læseskolen, så du er blevet ked af det?

8 Har du prøvet at blive drillet af en lærer til
danse, så du er blevet ked af det?

Ja

Nej

Ved ikke

Nej, aldrig

Ja, nogle
gange

Ja, tit

5

Klasselæreren

1

Tror du, at din klasselærer godt kan lide
dig?

2

Tror du, at din danselærer godt kan lide
dig?

3

Synes du, at din klasselærer gør noget
for, at alle i klassen skal have det godt?

4

Synes du, at din danselærer gør noget
for, at alle i klassen skal have det godt?

5

Taler din klasselærer med jer om,
hvordan i har det med hinanden i
klassen?

6

Taler din danselærer med jer om,
hvordan i har det med hinanden i
klassen?

7

Hvis du har brug for hjælpe, kan du så få
det hos din klasselærer?

8

Hvis du har brug for hjælpe, kan du så få
det hos din danselærer?

Ja, meget

Nogle gange

Nej, ikke ret
meget

Ja, tit

Nogle gange

Nej, ikke ret tit

Ja

Nej

Ved ikke

6

Timerne og undervisningen

Godt

Nogenlunde

Ikke så
godt

Ved ikke

1 Hvordan synes du selv, at du klarer
dig i skolen?

2 Hvordan synes du selv, at du klarer
dig i dansen?

3

Keder du dig i timerne?

4

Keder du dig i dansetimerne?

5

Synes du, at det du skal lave i timerne er
for svært?

6

Synes du, at det du skal lave i
dansetimerne er for svært?

7

Synes du, at det du skal lave i timerne er
for let?

8

Synes du, at det du skal lave i
dansetimerne er for let?

9

Fortæller din læseskole lærer dig, at det
du laver i timerne er godt?

10 Fortæller din danseskole lærer dig, at det
du laver i timerne er godt?

11 Må du være med til at bestemme, hvad i
skal arbejde med i timerne?

12 Må du være med til at bestemme, hvad i
skal arbejde med i dansen?

Nej, aldrig

Ja, nogle
gange

Ja, tit

Ja, tit

Nogle gange

Nej, ikke ret tit

7

Ja, meget

Nogle gange

Nej, ikke ret
meget

13 Synes du, at du lærer noget i skolen?

Rammer

Ja

Nogenlunde

Nej

Ved ikke

Ja

Nej

1 Synes du, at skolens legeplads er
god?

2 Synes du, at skolegården er rar at
være i?

Synes du at…
3

- jeres klasselokale er rart at være i?

4

- jere danselokaler er rart at være i?

5

- der er plads nok i jeres klasselokale?

6

- der er plads nok i jeres danselokale?

7

- du er med til at bestemme, hvordan klasselokalet ser ud?

8

- du har ordentlig plads til dine egne ting - fx jakker, skiftetøj
og andre ting?

9

- der er steder nok, hvor man kan være i fred og ro?

10 - der er pæne farver på væggene indendørs?
11 - at der er gjort noget for at skolen skal se pæn og hyggelig
ud - fx. med billeder og planter?

12 - at toiletterne på skolen er i orden?
13 - der er områder udenfor, hvor der er dejligt at være?

8

Rammer 2

1

2

God

Nogenlunde

Dårlig

Godt

Nogenlunde

Dårligt

Ja

Nogenlunde

Nej

Nej

Nogle gange

Ja

Hvordan er din stole at sidde på?

Hvordan er dit bort at sidde ved?

3

Kan du se, hvad der sker på tavlen?

4

Kan du høre, hvad der bliver sagt i
klassen?

5 Synes du, at der er for koldt i dit
klasseværelse?

7 Synes du, at der er for koldt i din
dansesal?

8 Synes du, at der er for varmt i dit
klasseværelse?

9 Synes du, at der er for varmt i din
dansesal?

10 Synes du, at der er for rodet i dit
klasseværelse?

11 Synes du, at der er for rodet i din
dansesal?

9
12 Synes du, at der er beskidt i dit
klasseværelse?

13 Synes du, at der er beskidt i din
dansesal?

14 Synes du, at der er beskidt andre steder
på skolen?

15 Synes du, at der lugter grimt i dit
klasseværelse?

16 Synes du, at der lugter grimt i din
dansesal?

17 Synes du, at der lugter grimt andre
steder på skolen?

Sikkerhed

Ja

1

2

Nej

Ved ikke

Nej

Ja

Har du fået at vide, hvad du skal gøre,
hvis der udbrydes brand på skolen?

Har du prøvet at komme så slemt til skade, mens du
var i skole, at der blev ringet efter mor eller far?

Helbred

Har du tit…
1 - ondt i hovedet?
2 - ondt i maven?
3 - feber
4 - problemer med astma eller
allergi?

5 - problemer med eksem/udslæt

Nej, aldrig
eller næsten aldrig

Ja, nogle
gange

Ja, tit

Ved ikke

10
6 - ondt i nakke, ryg, eller skuldre
7 - ondt andre steder i kroppen

Er du tit…
8

- ked af det?

9

- træt og uoplagt

Er du tit…

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

Ved ikke

10 - i rigtig godt humør?
11 - glad og godt tilpas?

Styrkehjulet

Ja

1

Kender du styrkehjulet?

2

Ved du hvad en styrke er?

3

Arbejder du med styrkehjulet i
læseskolen?

4

Arbejder du med styrkehjulet i
danseskolen?

5

Arbejder dine klassekammerater med
styrkehjulet?

6

Kan du lide styrkehjulet?

11

Tegn eller skriv om det du kan lide ved at gå i skole

Tegn eller skriv om det du ikke kan lide ved at gå i skole

