ELEVENKÄT FÖR GKC 2010
Enkäten är besvarad av 155 personer. De har svarat utifrån en sifferskala från 1-6 där 1 står för
instämmer inte alls och 6 står för instämmer helt. Talet som redovisas är ett medelvärde.

Jag tycker att gymnasiestudierna är
meningsfulla för mig.

4,90

Jag tycker att mina lärare har förmåga att
engagera och skapa intresse i sitt ämne.

4,41

Vi har modern teknik och bra läromedel
på skolan.

5,01

Vi använder modern informationsteknik
på ett bra sätt i undervisningen.

4,78

Jag blir bra bemött av lärare och annan
personal på skolan.

5,08

Jag får den information jag behöver via
Fronter, veckonytt, hemsidan mm.

4,51

Jag får bra information om kursplaner och
betygskriterier.

4,54

På mitt program hänger undervisningen i de
olika ämnena ihop så att programmålen
uppnås.

4,67

Jag får regelbunden information från mina
lärare om mina studieresultat utifrån målen
för kursen och betygskriterierna.

4,52

Jag får det stöd jag behöver för att uppnå
godkänd nivå i alla kurser.

4,95

Utvecklingssamtalen fungerar bra.

5,15

Jag har möjlighet att påverka undervisningen.

4,31
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Klassrådet/lotstiden ger mig möjlighet att
påverka.

3,68

Jag känner mig lugn inför redovisningar och
prov.

4,08

Jag känner att lärarna tror på mig och min
förmåga att lära.

4,72

Lärarna bedömer mina prestationer rättvist
utifrån kända betygskriterier.

4,60

Jag trivs med det dagliga skolarbetet.

4,30

Jag känner mig trygg i skolan.

5,43

Jag har blivit mobbad eller kränkt i skolan
under detta läsår.
Ja
Nej
Hur ofta och på vilket sätt har du blivit
mobbad eller kränkt (besvaras endast av de
som har svarat ja på fråga 24)?
(Detta är en fritextfråga.)
Skulle du rekommendera din skola till dina
vänner?
Ja
Nej

5%
95%
Svaren redovisas ej pga att individerna kan
identifieras.
På programlagsnivå bearbetas svaren.

90%
10%
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