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Undervisningsmiljøvurderingen 2013-15 

Undersøgelsen er baseret på skolens afsluttende online-evaluering fra 2 elevhold og forældre for perioden 2013-2015.  

Skolens elevtal og forældregruppen har udviklet sig markant i perioden og derfor har vi baseret resultatopgørelsen på middeltal uanset antal besvarelser i de 

forskellige områder. Undersøgelsens handlingsplan implementeres i skoleåret 15-16 og gentages i juni 2016. 

 

Konklusioner -  handleplaner 

 Der er overordnet stor tilfredshed med at være elev på Ranum Efterskole College. 
Det sociale og trivslen har udviklet sig positivt på alle områder, selvom skolen er vokset med 100 elever til 405 elever. 
Der fokuseres på at skabe klarere rammer og regler og et tættere og mere forpligtigende fællesskab i samspil med ansatte, elever og forældre. 
De fysiske rammer er generelt indbydende og fornuftige. 
Der arbejdes for at skabe et godt indeklima med bedre varme styring, særligt i festsalen. Ligeledes skiftes de sidste ældre vinduer i husene. 
Der anskaffes bedre stole i flere klasserum, og der skal etableres flere velfærdsområder i særligt Seminariehuset. 
Der er stor tilfredshed med kost og frifrugt ordning, og denne udvides med et stærkere fokus på lokale leverandører og bæredygtighed, samt økologi. 
 

 Der er generel stor tilfredshed med den almene undervisning og det faglige læringsmiljø. 
Der arbejdes med fortsat faglig udvikling gennem tværfaglige temaer, særligt relateret til profilfags- og kulturrejser. 
Dette gøres med afsæt i fagteams, som opstiller mål for de enkelte fag – evalueres i juni 2017. 
 

 Der er størst stigning i tilfredsheden på det internationale faglige forløb. 
Der er sket en betydelig stigning i antallet af elever og fag på den internationale linje, og det er særdeles positivt at tilfredsheden og udbyttet af forløbet også er 
steget fra under middel til noget over middel på alle områder. Der ansættes flere tosprogede og udenlandske medarbejdere. 
Der arbejdes fortsat med integration af dansk/engelsk sprog, interkultur og faglig udvikling, både på elev og lærer niveau. 
 

 Profilfag og profilfagsrejserne har stor betydning for udbyttet af opholdet og den personlige udvikling. 
Tilfredsheden har været generelt stor ifht. profilfag- og kulturfag. Og rejserne, som markerer målet for mange fag ligger i absolut top tilfredshedsmæssigt. Der skal 
arbejdes videre med at styrke den tværfaglige integration, samt styrke opfølgningen og efterbehandling på fagene.  
 

 Der er gode lærer/elev relationer, samt generel meget tilfredshed med forældre-/ skolesamarbejdet. 
Lærere og elever sammensættes fra 2015 august i kontaktgrupper og huse således at man også har hinanden fagligt.  
på skolen og har en god kontakt til kontaktlærerne. Ligeledes er der generel tilfredshed med skole-hjem samarbejdet. 
Der arbejdes på at forbedre kendskab og brug af skolens Intra-net Skoleplan. Det er oversat til engelsk, men ikke alle beskeder udgår bilingvalt.  
 
Olav Storm, forstander. 
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Resultat at online evaluering 2015, juni (elever) 

 

Skala 1-5  

(1 ikke tilfredsstillende / dårligt - 5 tilfredsstillende / bedst og hvor 2,5 er middel) 

 

 

ALMENE FAG - udvikling fra 2013-15 
  

Område det 
boglige 
område 

profilfag og 
rejser 

det 
sociale 
område  

dansk matematik engelsk tysk/fransk medborgerskab biologi fysik 

Middeltal 14-
15 

3,31 
 

4,17 3,69 3,13 3,50 3,03 3,25 3,03 2,71 3,45 

Middeltal 13-
14 

2,45 3,14 2,93 2,35 2,49 2,41 2,58 1,66 1,83 2,03 

Ændring 0,86 1,02 0,76 0,78 1,01 0,62 0,67 1,37 0,88 1,41 
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Resultat at online evaluering 2015, juni (elever) 

 

 

 

INTERNATIONALE FAG - udvikling fra 2013-15 
 

 

 

 
Område ric cambridge 

engelsk 

ric int math ric_science ric_geo ric_global ric_german ric_mandarin ric_french ric_spanish 

Middeltal 
14-15 

3,26 3,81 3,39 3,04 3,11 2,81 2,64 2,70 3,35 

Middeltal 
13-14 

2,25 2,45 2,14 1,72 2,10 2,11 1,89 1,95 1,82 

Ændring 1,01 1,36 1,25 1,32 1,01 0,70 0,75 0,75 1,52 
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Resultat at online evaluering 2015, juni (elever) 

 

 

 

PROFIL FAG - udvikling fra 2013-15 
 

 
Område 1 profilfag 2 profilfag 3 profilfag Socialt 

kammeratskab  
i profilfagene 

Middeltal 
14-15 

3,80 4,00 4,40 4,20 

Middeltal 
13-14 

3 3,03 2,90 3,15 

Ændring 0,84 0,98 1,50 1,05 
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Har I følt at jeres / du har - 

 

 

TRIVSEL - udvikling fra 2013-15 

 
  

Område  jeres 
barn 
har haft 
dygtige 
lærere 

vi har fået 
nok 
information 
om vores 
barns 
faglige 
udvikling 

lærerne har 
varet 
engagerede 

vi har fået 
fyldestgørende 
erhvervs og 
studievejled-
ning 

vi har haft et 
godt 
samarbejde 
med kontakt-
læreren 

vi har haft let ved 
at tale om evt 
problemer 

problemer 
er blevet 
løst pa en 
fornuftig 
måde 

problemer 
er blevet 
løst pa en 
fornuftig 
måde 

fået 
nye 
venner 

følt sig 
accepteret 

følt sig 
tryg på 
skolen 

Middeltal 
14-15 

 

3,40 3,00 3,76 3,50 3,02 3,02 3,24 4,02 4,39 4,15 3,93 

Middeltal 
13-14 

 

2,63 2,59 3,03 2,38 2,55 2,45 2,33 2,78 3,39 3,10 3,12 

Ændring  

0,78 0,41 0,74 1,13 0,47 0,57 0,91 1,25 1,00 1,05 0,80 



 

 
Seminarievej 23 · 9681 Ranum · Danmark 

T: +45 9666 4400 · E: info@ranumefterskole.dk · www.ranumefterskole.dk · CVR 27763227 

 
 
 

 

Resultat at online evaluering 2015, juni (elever/forældre) 

 

Har I følt at jeres / du har - 

 

Trivsel og samarbejde  - udvikling fra 2013-15 

  

Område følt sig mødt 
med åbenhed 
og tillid 

lært at 
engagere sig i 
fællesskabet 

lært at tage 
ansvar for 
pligter mv 

Trivsel i 
lejlighederne 

Trivsel på 
værelserne 

Trivsel i 
fællesområderne 

Trivsel i 
klasselokalerne 

        

Middeltal  
14-15 

3,90 3,95 4,29 3,82 3,80 3,90 3,67 

Middeltal  
13-14 

3,12 3,12 3,17 2,78 3,05 2,71 2,85 

Ændring 0,78 0,83 1,12 1,03 0,75 1,19 0,81 
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Resultat at online evaluering 2015, Juni  (elever/forældre) 
 
 

Kommunikation og samarbejde  - udvikling fra 2014-15 

 
Vi har været tilfredse med? 

Område internet og 
it på skolen 

forplejningen 
har været 
god 

fri frugt 
ordningen 
har været 
god 

information fra 
forstanderen 
kontoret 

information fra 
kontakt-læreren 

information 
fra 
hjemme 
siden 

information 
fra fag-
lærerne 

vi har brugt 
skoleplan 
hjemmefra 

Middeltal 
14-15 

3,40 3,59 4,50 3,24 2,90 3,20 3,56 2,00 

Middeltal 
13-14 

2,93 2,88 3,02 2,68 2,49 2,51 2,61 2,59 

Ændring 0,48 0,71 1,48 0,56 0,41 0,68 0,95 -0,59 


