
Frederiksværk Gymnasium og HF

®

Elevtrivselsundersøgelse 2012

Svarprocent: 86% (489 besvarelser ud af 568 mulige)

Åbne kommentarer-rapport
(Bilag til Skolerapporten)



Er der noget på uddannelsen/kurset, der er bedre eller dårligere end forventet?

2-årig HF - 1. årgang - 1p

Nogen af lærerene٠

Nej ٠
ja, lærerne er ikke så engageret som jeg havde forventet. 
Jeg havde forventet at der ville være flere forskellige arbejdsformer og ikke så meget klasseundervisning.

٠

Nej det syntes jeg ikke ٠
Der er nogle lærer der er bedre end andre, men det er der vel på alle skoler.٠
Lærene er ikke så god til at få ro i klassen٠
Vi har ikke så meget sammenhold i klassen. Det kunne godt bive bedre.٠
Der er ikke lige så mange lektier i HF som jeg forventede, så det er jo bare super!٠
Nej ikke rigtig, det lever op til alle forventninger ٠
Much worse! i would have expected a whole bunch of well knowledgeable people with alot of competence for 
doing more out of their mental and behavioural patterns. Which i must say have dissapointed me a great deal 
since ive not seen the big gap in mental strength on the mathematical course study too the study of language. :(

٠

Jeg synes det hele er fint. Kemi kunne være bedre.٠

2-årig HF - 1. årgang - 1q

Engelsk er lidt for let iforhold til at man går på HF. ٠
Bogen i Geografi er forældet.
Der er koldt på skolen.
Klasselokalerne har dårlige strømtilslutningsforhold til pc.
Der er tit problemer, når lærerne skal vise ting på projektoren i de gamle klasselokaler.
Hvorfor er der ikke overvågning på parkeringsarealerne - en har påkørt min bil.
Ved praktisk idræt har jeg fornemmelsen, at timerne ikke er forberedt, men vi bare finder ud af, så hvad vi har lyst 
til selv at lave.
Vandautomaten og kantinen er god. Godt med fællesskab.

٠

Studievejlederne er en dårligere oplevelse end forventet.٠
jeg forventede ikke vi skulle have timer til halv 4 overhalvdelen af ugen. ٠
Jeg har hørt mange steder at HF ikke er så seriøst og på særlig højt niveau. 
Men jeg synes, at det er på et godt niveau og vi stadig lærer noget og får noget ud af undervisningen.
Vi har også en del afleveringer, så jeg synes slet ikke at man bare kan sidde at slappe af selvom det "bare" er HF.

٠

det er hårdere end jeg havde regnet med.. ٠
SU vejledning er meget dårlig.
Uddannelses-vejledning er meget dårlig.

٠

2-årig HF - 1. årgang - 1r

mediefag psykologi er ret tørt i forhold til sidste år٠
ved jeg sku ikke lige :)٠
Jeg for ikke noget ud af min undervisningen, lærerene er skidte til og hjælpe synes jeg. Skolen virker heller ikke 
lige så seriøst som jeg regnede med. Aflyste timer bliver ikke indformeret i god tid.

٠

jeg er bare meget positiv over skolen i det hele tiden٠
Niveauet af seriøsitet blandt mine medkursister er væsentligt lavere end jeg havde forventet og undervisningen er 
ikke på et så højt fagligt niveau som jeg havde forventet og det er næsten umuligt at rykke de fag man gerne vil 
fokusere på op i de niveauer man skal bruge.

٠

nej٠
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Er der noget på uddannelsen/kurset, der er bedre eller dårligere end forventet?

Det ved jeg ikke.٠
Lærerne er rigtig skidte i forhold til hvad jeg havde forventet٠
ja, men det er der vel altid. ٠
hele banden٠
nej syntes jeg ikke. vi har ikke gået her så lang tid endnu så det svært at sige. ٠

2-årig HF - 2. årgang - 2p

nej det er der ikke. ٠
Jeg synes ikke alle lærer lever op til kravene ٠
Nej٠
Der er meget useriøsitet i klasserne blandt mange af eleverne, det er noget der har trukket mig meget ned.٠
Undervisningen kunne være bedre! ٠
for meget larm i klasserne for meget fravær før det sker noget, dette skal ændres, da man ikke kan klare en 
uddannelse som denne hvis ikke de lever op til de regler som skolen selv har sat. 

٠

2-årig HF - 2. årgang - 2q

Det ved jeg ikke ٠
Nej.٠
det faglige niveau, lærerne er ikke kompetente nok٠
ved det ikke٠
Nej. ٠
??٠
??? ٠

STX (Alment Gymnasium) - 1. årgang - 1a

Alt, alt, alt, alt for meget naturfag. Meget dårligt udvalg af studieretninger, alt for standard i forhold til f.eks. 
Ørestad, hvor man kan få Engelsk A og Psykologi B, og hvor de tilbyder flere valg af sprog.

٠

Samarbejdet mellem de forskellige årgange er super.٠
Jeg forventede at lærerne så eleverne som selvstændige unge mennesker, der kunne tage ansvar for egen læring, 
men jeg må ærligt sige at det modsatte er bevist.

٠

Jeg havde regnet med, at dem der ikke var så gode i nogle fag ville få mere hjælp. Fx engelsk, dem der ikke er 
særlig gode, synes jeg godt kunne få mere hjælp, ellers bliver de aldrig bedre. 

٠

STX (Alment Gymnasium) - 1. årgang - 1b

for mange lektier og timer٠
Det er en dårlig skole, og lærene er ikke særlig gode. JEG har ikke haft noget positivt andet end at klassen er 
godt. 

٠

Jeg synes godt, at undervisningen kunne være bedre i flere fag, men ellers er alt andet over forventning.
Oplysninger omkring studieretningerne er virkelig dårlige.

٠

Nej٠
nej٠
Nej syntes alt er perfekt٠
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Er der noget på uddannelsen/kurset, der er bedre eller dårligere end forventet?

STX (Alment Gymnasium) - 1. årgang - 1c

Jeg synes personligt ikke at man SKAL have et fag, for at få et andet.
Det er for dårligt, og gammeldags

٠

Lærerne er bedre end forventet. Undervisningen er vildt god, og arbejds måderne er som de skal være. Fantastisk 
skole jeg har valgt !

٠

Ja der er få, men generelt er de andre elever, på et stadie, man ville forvente af unge, der lige er gået ud af 
folkeskolen.

٠

Nej٠
Festerne٠
Vores spansk lærer kan ikke foreklarer på dansk, det har resulteret  i at over 1/2 af holdet er stoppet og resten 
nok gør i fremtiden

٠

Well, kunne godt undvære de huller der til tider er i skemaet. Som at møde klokken 8:15, have en lektion, og 
vente to på at franskholdet har deres fag, mens tyskeleverne ikke har noget at lave.. 

٠

Jeg syntes lærenes måde at være på er meget dårlig, de favorisere rigtigt meget, de elever som virkelig kan deres 
ting bliver klart prioriteret højere end dem som måske ikke siger så meget, og det kan man TYDELIGT mærke, og 
det syntes jeg virkeligt er for dårligt, da alle skal have en chance, men måske ikke er lige så skarp som andre. 

٠

Lærene dømmer eleverne meget hurtigt, og det kan resultere i at hvis man har givet et dårligt førstehåndsindtryk, 
gider lærene ikke se dig på andre måder og de er hele tiden efter en ligegyldig hvad man gør.. Det er samtidig 
også som om de tror de har en hvis magt over eleverne og behandler dem dårligt. 

٠

Nogle af lærerne syntes jeg ikke lever op til mine forventninger, deres undervisning er enormt kedelig og jeg 
syntes ikke man får ud af undervisningen som man burde

٠

Muligheden for enten at tage sit arbejde seriøst eller omvendt.٠
Nej٠
Nej, det er der ikke.٠
lærerne er nogle svin og regner dig for ingenting og kantine maden er vanvittig dyr.٠
Hele skolen er langt bedre end jeg forventede.٠

STX (Alment Gymnasium) - 1. årgang - 1x

måske lidt bedre borde og stole٠
Miljøet i klassen er blevet langt bedre end først forventet, men synes det er ærgerligt at få personer sænker 
undervisningen lidt.

٠

Lærerne har mulighed for at skrive lektier ind i et særskilt felt under undervisningen, de fleste skriver ikke lektier 
som en note under timen. Det giver et dårligt overblik over lektierne. Sene indskrivninger af lektier kan ligeledes 
være til gene. Ellers er Lectio et rigtig godt værktøj for eleven, som jeg personligt sætter meget pris på.

٠

Den sociale sammenfletning af forskellige årgange og klasser fra samme årgang har skuffet mig lidt. Der er for lidt 
sociale arrangementer fra skolens side af.

٠

det er ærgerligt at der ikke er biologi på noget højere end C٠
Jeg synes det er rigtig godt, at man kan se sine lektier på lectio, men det dårlige er at mange af lærerene ikke 
skriver lektierne som note der inde, men bare skriver det under den næste time.

٠

STX (Alment Gymnasium) - 1. årgang - 1y

Det ved jeg ikke?٠
Nej٠
Virkelig mange lektier! man kan ikke nå at lave dem når man også har et fritidsjob٠
TYSK HVORFOR ?! skal man have det BÆ! ?٠
Nej٠
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Er der noget på uddannelsen/kurset, der er bedre eller dårligere end forventet?

Der er god vægt på det sociale sammenværd i klasserne. ٠
Jeg havde forventet at musik undervisningen ville være lettere, men det lever meget godt op til mit niveau.٠
Næ..٠

STX (Alment Gymnasium) - 1. årgang - 1z

det er dårligt på den måde, at man skal betale alt selv٠
Mange af timerne er meget ensartet. Der burde være mere kreativitet i timerne og ting at lave i pauserne٠
Musik er dårligere end forventete. Idræt er bedre end forventet.٠
for mange lektier٠
Nogle af lærernes manglende respekt overfor eleverne.٠
De sociale kompetancer er klart over forventning, men jeg tror at undervisninger er lidt under forventning i visse 
fag. 

٠

Gymnasiet er meget mere seriøst end folkeskolen og det er rigtig godt og vigtigt for mig, da det har stoe betydning 
for klassen om alle gider at være der og gider at lære noget.

٠

Lærernes mangel på pædagogik. ٠
Nogle af lærernes mangel på respekt overfor eleverne.٠
Ikke rigtig... Det er rimelig meget som forventet.٠
Det ikke alle lærene der er særlige gode٠
Det meste٠

STX (Alment Gymnasium) - 2. årgang - 2a

Jeg forventede at en kreativ- og sprogliglinje som min ville tilbyde flere muligheder for kreativ udfoldelse. Eks. 
mulighed for et dramahold eller flere sprogtimer. I forhold til de ting min linje lovede at sætte fokus på synes jeg 
ikke at det overhoved er levet op til kravende.

٠

Fagophøjelse og valgfag er dårligt planlagt.٠
Jeg kunne godt tænke mig flere valgfag.٠
Flere biologitimer end forventet٠
Lærene og kontoret har det med at være rigtig dårlig til at informere om forskellige ting i god tid.
De er heller ikke særlig pedagoriske og har ikke meget forståelse for at folk kan have sygdomme, angst eller 
forskellige behov. mange kunne godt bruge nogle kurser eller noget ligene hvor de kunne lærer om angst, 
forskellige psykiske problemer osv.

٠

Jeg havde ikke forventet så usundt mad, da jeg kommer fra en folkeskole, hvor man dårligt nok fik chokolade i sin 
yoghurt. 

Jeg synes det er vigtigt for os studerende at leve sundt. 

٠

Gymnasiet er meget anderledes end jeg forventede dengang jeg begyndte.٠
Jeg oplever, at der er gode engagementer, og at eleverne på Frederiksværk Gymnasium og HF er kreative og 
kunstneriske. 

٠

STX (Alment Gymnasium) - 2. årgang - 2b

Fremmedsprog 2. er dårligere end forventet, mulighederne for at lave noget sjovt i frikvaterene er og meget 
begrænset og kantinen er utrolig dyr.

٠

NOPE٠
Syntes at det er yderst dejligt, at skolen er så fleksibel. Plus man kan altid lave en special aftale og kompromis, 
ang. studieretning, fravær, klasse osv. Det giver ligesom fornemmelsen af, at der er nogen der stoler og tror på at 
man kan, om de så kender én personligt eller ej!

٠
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Er der noget på uddannelsen/kurset, der er bedre eller dårligere end forventet?

Dårligt planlagte afleveringer.٠
Har været lidt skuffet over nogle enkelte lærere, som der gør at man ligefrem kan komme til at savne de lærere 
man tidligere har set som værende de mindre gode lærere. De ændre tit holdninger, bliver hurtigt sure, og føler 
sig trådt over tæerne hvor andre er rigtig søde og en ideel drømme lærer. 

٠

Næh det var generelt hvad jeg forventede٠
I og med, at FVGH ligger i et område, hvor der ikke er nær så mange potentielle elever, som for eksempel i Kbh, 
kan det tydeligt mærkes, at muligheden for at den enkelte kan specialisere sig i en bestemt retning er næsten ikke 
eksisterende. FVGH er altså for almen til mig.

٠

Næææh٠
Problemer med dårlige lærer. Lektie cafe er kun onsdag, og vi har altid sent fri der... ٠
Jeg er blevet positivt overrasket over mange af lærerne og over sammenholdet i klassen.٠
Nej, som forventet.٠
Jeg havde håbet at der var bedre kommunikation lærerne i mellem. Der er meget dårlig planlægning med hensyn 
til store afleveringer op til ferier, da alle lærerne gerne vil have afleveringerne af vejen. Det er fint, men niveauet 
er for højt, hvis man skal kunne nå dem alle sammen. 

٠

mange af lærernes niveau har været over alt forventning٠

STX (Alment Gymnasium) - 2. årgang - 2c

Alt er nogenlunde som det, jeg forventede, da jeg beslutte at begynde på Frederiksværk Gymnasium og HF.٠
Nej.٠
Nej٠
Nej det mener jeg ikke at der er. Jeg forventede at det ville blive hårdt, fordi det er et højere fagligt niveau end 
folkeskolen og det føler jeg også det er. 

٠

Ja for pokker! ٠
Lærende er mere hjælpsomme end forventet٠
syntes koordinationen ved fx. hytteture m. musical, information ved sportsbegivenheder og generelt planlægning 
til tider er dårlig

٠

Spansk er ikke så sjovt som jeg havde forventet. Timerne er meget lange.٠
Samfundsfag er bedre end forventet, men det har også noget med læreren at gøre, at undervisningen bliver gjort 
sjov og spændende, men samtidig lærerigt.

٠

Det minder meget om folkeskolen٠

STX (Alment Gymnasium) - 2. årgang - 2x

Der er for mange ligegyldige fag i forhold til elever, som de fleste i min klasse, der ved hvad de vil videre. Der er fx 
ingen grund til en kommende dyrlæge har samfundsfag.

Første år havde vi samfundsfag på C niveau, ingen af os læste lektier, havde brug for undervisningen eller skal 
bruge det til noget som helst andet end 3% bredere viden med hensyn til det samfundsfaglige - spild af tid.

Derudover er AT mange steder (af hvad jeg har hørt) slet ikke godt nok organiseret. Jeg er bestemt imod AT og 
går ind for afskaffelsen af dette hvilket i øjeblikket florerer på facebook gennem en "synes-godt-om-side". AT er 
ligegyldigt og formålet kan slet ikke opfyldes godt nok. Man burde lave noget tværfagligt der har mere styr på 
tingene og med fag med selv vælger. igen frihed med henblik på at kunne enspore sine senere valg mere. Hvis du 
selv har mulighed for at vælge hvilke fag du vil være tværfaglig i bliver du dermed tvunget til at vælge mere i én 
retning og det vil altså gøre det nemmere for folk at finde ud af hvad de vil.

٠

nej٠

Side 5



Er der noget på uddannelsen/kurset, der er bedre eller dårligere end forventet?

Det er super skønt at der er stor fleksibilitet i valgfagene. Jeg kan både være på naturvidenskabelig linie og have 
musik på A med valgfag. Det er ret unikt, så vidt jeg ved. Desuden, så er det, så vidt jeg ved, muligt at tage MGK 
sideløbende med et fireårigt gymnasieforløb. Det er et klart plus i min bog for flekibiliteten. 
DOG! : Der er, i forbindelse med AT meget dårlig kommunikation mellem lærerne, sådan at de ikke internt er sikre 
på hvad de forventer af os i en AT opgave.

٠

der er for lidt matematik, fysik og kemi٠
Planlægning mellem flere projekter, så som Musical og AT-uge, burde være bedre.٠
Jeg havde skrevet en hel masse nyttige og interessante ting i dette felt, men så loggede siden mig automatisk af. 
Jeg beklager at I ikke får del i guldkornene.

Dette er nu anden gang jeg går igennem undersøgelsen. FIX DET!!!!

٠

STX (Alment Gymnasium) - 2. årgang - 2y

Der må gerne havde været faget Drama. Der måtte også gerne havde været en linje med mediefag.٠
Nej٠
Udskiftning af lærer, synes jeg måske ikke er særlig rart, jeg synes det er bedre at have den samme lærer hele 
året.  
Forholdt mellem klassekatarer og lærer er godt.
Jeg synes nogle lærer er dårlige til at give ordentlig tilbagemældning på en aflevering, så man kan gøre det bedre 
til næste gange, samt er nogle lærer langsomme til at give vores aflevering tilbage, jeg synes specielt det gælder 
dansk. 

٠

Jeg synes personligt at det har været lidt forvirrende at starte som på en gymnasial uddannelse som helt ny og 
uvidende elev og så få så mange næsten lige så uvidende og nye lærere. Det synes jeg er irriterende for det føler 
jeg har gjort det lidt mere indviklet end det burde være at starte på gym.

٠

lærene engagerer sig ikke nok i hvordan eleverne klarer sig i løbet af året٠
Dårligere end forventet er, at man ikke kan regne med at få den studieretning som man har valg. ٠
Lærer på STX uddannelsen er ikke så pædagogiske som jeg havde forventet, de ved ikke rigtig hvordan man skal 
tag sig af sociale problemer i klassen eller de blander sig helst ikke. 

٠

Den lovede studieretning kom ikke til livs. ٠
Matematik læreren er dårligere end forventet, jeg havde håbet på at lære en masse٠
Da jeg fik bekræftet jeg var blevet optaget stod der i brevet at jeg havde fået den linje jeg havde ønsket, nogle 
uger inde i uddannelsen blev linjen lavet om (eller dvs. det var den fra starten, vi havde bare ikke fået noget af 
vide om det), det kunne man godt være blevet informeret om fra starten så man kunne søge et andet sted hen 
inden man lærte klassen at kende. 

٠

søde mennesker og klasserumkuluren er god og lærer og elever fornemmer jeg har et godt forhold til hinanden.
- alle afleveringer bliver lagt oveni hinanden, hvilket ikke  er særlig smart når der bliver stillet høje krav til vores 
afleveringer.

٠

Klassekulturen er i al almindelighed meget ringere end jeg havde forventet. ٠
selve fagene er gode, hvor man lære noget, dog er der nogen af lærene der har problemer med at få elevernes 
accept, og at der er problemer med indlærring. I dansk føles det som om der ikke bliver taget højde fra de 
forskellige  personers niveau. 
dog manglende arbejdsro i matematik 
de resterende lærere er er gode og får hevet eleverne med og gjort det forståeligt.

٠

At vores linje blev lavet om, hvor der gik lang tid før vi blev informeret om det. ٠
Flere fester٠
internettet har tit problemer eller er langsomt. nogle lærere lever ikke op til forventningerne٠
Undervisningen er langt mere ukoncentreret på grund af larm i klassen.٠
Egentlig ikke. Jeg ville gerne have timer på kryds af klasserne, men det har ikke noget med uddannelsen at gøre.٠
Lærerne٠
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STX (Alment Gymnasium) - 2. årgang - 2z

jeg troede kommunikationen blandt lærer var blevet bedre end i folkeskolen når man begyndte på et gymnasie, 
men jeg synes det er utrolig dårlig kommunikation. 

٠

Det sociale et dårligere end forventet ٠
Lærerne er ikke lige gode. Nogle kan ikke lærer fra sig.٠
Undervisning dårlig
Skolen som helhed bedre end forventet

٠

Gode lærer, meget forskellige niveauer ٠
Det der er dårligt, er at fok kender hinanden så meget på tværs, så man lære ikke nye mennesker at kende, da 
det er næsten kun elever fra området som vælger Frederiksværk Gymnasium. 

٠

Skulle oprindeligt have været på et kemihold hvor der var 33 elever, men nogle af os blev flyttet så vi kun er 13-15 
elever på det nye hold - det fungere virkelig godt og vi har en god lærer

٠

det er kedeligt٠
Ja, lærernes måde at undervise på. jeg synes godt at det kunne være bedre, vi har alt for meget tavle 
undervisning, hvor læreren bare står og taler og det er virkeligt kedeligt i længden, bare at sidde og høre på og 
skrive noter til. 

٠

Havde forventet et andet niveau i fagene, og at det ville være sværrere at få topkaraktere. ٠
Lærerne har mere engagement - dog kan deres undervisning til tider, være kedelig eller mindre forstående i 
forhold til hvad vi kan bruge "det lærte" til i en eventuel videregående uddannelse.

٠

STX (Alment Gymnasium) - 3. årgang - 3a

Jeg havde ikke så mange forventniger til hverken gymnasietuddannelse eller frederiksværk gymnasium٠
Nej٠
Niveauet hos mine medstuderende er for lavt og der er for få konsekvenser, når de ikke laver noget. Det er 
simpelthen for dårligt og demotiverende for os andre.

٠

Nej٠
Det sociale miljø er meget dårligere end antaget, og lærene er ikke særlig inspirerende. ٠
Det er simpelthen et useriøst sted, som jeg aldrig ville anbefale til andre. Der er intet i denne uddannelse jeg kan 
bruge ind til videre. Desuden holder skolen ikke hvad den har lovet, vi blev blandt andet lovet spille aftener og en 
masse udflugter. På mine 3 år på dette Gymnasium har jeg kun oplevet at der har været én spille aften, og opera 
man kunne komme til...

٠

Lærerne ٠
Samholdet på skolen er rigtig god, men det faglige niveau kunne godt være bedre٠
spansk er dårligere end hvad jeg forventede٠

STX (Alment Gymnasium) - 3. årgang - 3b

Jeg var rigtigt glad for at jeg havde valgt billedkunst på B niveau.٠
Administrationen٠
Kontoret laver en del fejl! Jeg skal til biologi eksamen uden at få læseferie... Jeg fandt først ud af, at det ikke var 
valgtfrit hvilke emner man må anvende i SRP.
Mange lærer har forskellige meninger om hvordan man for eksempel skal gribe AT an

٠

Hvis Frederiksværk Gymnasium og HF udelukkende var en uddannelsesinstitution og ikke forsøgte, at 
implementere andre tiltag som for eksempel diverse ikke-skole-relaterede foredrag i kantinen og tiltag som 
Operation Dagsværk, ville vurderingen af Frederiksværk Gymnasium og HF som helhed blive højere.

٠

Planlægningen er dårligere end forventet. Det virker ikke rigtigt som om, at der altid er styr på tingene. Tvertimod. ٠
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klasse fordelingerne har været meget blandet. jeg har ikke fået de fag jeg havde bestemt jeg skulle fortsætte 
med. mange af fagende afsluttede vi i 1.g. 

٠

der er ikke ret meget styr på tingene, og kontoret, ledelsen og lærerne står ikke altid til ansvar for deres fejl٠
Alt er cirka efter forventningerne. ٠
Vi har nogen fag som vi ikke selv har valgt٠
Administrationen er dårligere end forventet. Jeg synes ikke rigtig de informere os godt nok i forhold til hvad jeg 
havde forventet. Fx hvis en lærer er syg eller hvis man har fået en forkert studieretning så har de ikke informeret 
om det fra start. 

٠

Jeg syntes ikke det faglige niveau er højt nok.
Men fællesskabet er helt i top. 

٠

Det faglige niveau er lavere end forventet. Med lærerne er det meget forskelligt - nogle lærere er bedre mens 
andre er dårligere end forventet. Mht. omgivelserne på skolen, arrangementer osv. er det dårligere end forventet.

٠

De fleste af os fra klassen valgte nogle andre fag, en anden linje endda. Da vi havde gået på skolen nogen 
måneder fandt vi ud af, at nogle af de fag vi havde valgt, ikke var nogle fag vi ville få, da der var sket en fejl. Det 
var dårligere end forventet

٠

STX (Alment Gymnasium) - 3. årgang - 3c

Jeg synes det er meget svært at få hjælp til det, som man ikke forstår i første omgang. Lærerne tager ikke så 
meget højde for at man - selvom man er i 3.g - stadig ikke helt har fattet tingene. Dette er en tendens som kan 
ses i hele klassen, da ingen af os endnu har fundet ud af hvad der præcis forventes af en i afleveringer og 
projekter, og da der er ingen af lærerne som gider at gå det igennem med en. 

٠

Det er lidt kedeligere end forventet٠
Ønsket om interessante/spændende fag og emner er dårligere end forventet. 
Havde forventet der var mere styr på tingene end der er.
Havde forventet at de elever der går på stx er engagerede og seriøse med hensyn til undervisning og læring, 
hvilket de ikke er.

٠

Jeg havde forventet at der ville være bedre vejledning omkring hvad man kunne vælge at foretage sig efter 
gymnasiet, herunder også hjælp til at få mere viden omkring de forkellige vidregpende uddannelser. 

٠

Lærernes koordination med hinanden andgående opgaver er ekstrem dårlig. 

Rektor tager ikke eleverne seriøst, hvilket jeg havde regnet med. Grunden til at min forventning var anderledes, er 
at en anden mand var rektor før jeg begyndte, og han blev rost til skyerne af eleverne. 

٠

STX (Alment Gymnasium) - 3. årgang - 3x

Folk kan sløse sig igennem uddannelsen, uden sanktioner. ٠
Nej!٠
Jeg mener at der bør holdes mere øje med folks fravær, og tolerancen for samme bør være mindre. Jeg mener at 
der er al for mange som får lov til at være væk i længere periode, og alligevel bliver der ikke gjort noget ved det. 

٠

Bedre bedømmelse af karaktere ٠
Arbejdsmoralen er ikke tilfredsstillende. Jeg frustreres, når folk ikke kan finde ud af noget, selvom jeg ikke altid 
selv kan det. Jeg er blevet gladeligt overrasket over mine egne lærere, mens mine venners lærere i andre klasser 
lyder mere tvivlsomme. Intet er perfekt, men mange ting fungerer godt. Enkelte ting er noget rod.

٠

skolen er dårlig til at informere og planlægge. ٠

STX (Alment Gymnasium) - 3. årgang - 3y

nej٠
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Er der noget på uddannelsen/kurset, der er bedre eller dårligere end forventet?

Dårligere: Lærere, der ikke har været klaget over de sidste 20 år underviser stadig, og det foregår på et alt for 
dårligt fagligt niveau. Studievejledning, det sociale engagement blandt eleverne, dårlige AT-forløb, fordi timerne i 
det er spredt og lærerne er uenige. Idrætsundervisningen handler om teknik frem for engagement og at få rørt 
sig. 

٠

Lærene er dårligere end forventet. Der er nogle få som er bedre eller ligesom forventet, men jeg har desværre 
oplevet mange som var langt under forventet. Det sociale har været meget bedre end forventet, og det er også 
det som trækker min smalede vurdering af gymnasiet op.

٠

Jeg oplever ofte forvirring blandt lærene, og vi får ofte forskellige beskeder fra forskellige lærere. ٠
Jeg føler at informationen om fagene og studieretning før man starter i gymnasiet og undervejs er temmelig 
dårlig - eksempelvist: har jeg ikke selv haft nogen indflydelse på om jeg ville have kemi eller naturgeografi. 
Jeg føler elevrådet halter - hvilket skolens ledelse som udgangspunkt burde have op og stå på benene inden 
eleverne bliver kastet ud i det. 

٠

nope٠
Undervisningen er dårligere end forventet. ٠
Jeg havde forventet at gymnasiet var mere seriøst. Men det er nærmest en fortsættelse af folkeskolen, bare på et 
højere niveau. Men det kommer vel an på hvilken klasse, og hvilke personer, man er sat sammen med.

٠

STX (Alment Gymnasium) - 3. årgang - 3z

Internettet på skolen, har siden vi startede været meget ringe.٠
Mange elever i klassen er useriøse, og lærerne gør ikke nok ved det٠
Jeg har været ked af, at det kun har været nogen få i klassen der har været rigtig engageret, hvilket jeg føler har 
haft en negativ påvirkning på mit eget faglige niveau og lyst til at lære. Jeg føler at det i min klasse er set som 
noget negativt at være klog. 

٠

Internettet er dårligt٠
Internettet er virkelig dårligt (det gik ud under indskrivning af mine svar) og stolene er ikke til at sidde på.٠
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Hvis du har gode råd til, hvordan skolen kan blive bedre, kan du skrive dem her:

2-årig HF - 1. årgang - 1p

Bedre stole i klasseværelserne og sofaerne٠
Stolene er den værste omgang **** - Det er seriøst umuligt at slappe af på dem٠
Flere billeder på gangenes vægge, det virker lidt koldt og kedeligt med bare vægge ٠
En bedre græsplæne. ٠
Det der ville gøre skolen bedre, ville være hvis vi havde bedre stole og borde i klasseværelserne.٠
bedre og mindre lammende stole. nye sofaer. ٠
stole der er bedre at sidde på. når du sidder i en klasse fra 08:15 til 15:25 næsten hver dag for du nemt ondt i 
ryggen, jeg syntes vi burde få bedre støttende stole.

٠

place some more PC´s on the top floor and keep people from destroying them completely when your trying to 
make some new changes to the school area....AND please do try to make sure that information is checked in when 
people arnt using them for school purposes :) 

٠

2-årig HF - 1. årgang - 1q

studievejningerne burde vide noget mere omkring videregående uddannelser og Su - så lærerne ikke selv skal 
finde ud af det hele selv...
Flere fester, musikcafeer..

٠

Sidste års eleverne skal ikke styre skolen... 
fx. der står på begivenheden på facebook for galla, at det er iorden for ALLE elever at tage lang kjole på hvis det 
er det man har lyst til.. MEN nogen af sidste års eleverne siger at hvis de ser nogen første eller anden års elever 
med lang kjoler ødelægger de den med fx øl eller lign. 
Det synes jeg virkelig ikke er iorden. Galla er ikke deres aften, men alle eleverne's og skolens aften! 

٠

Få nogen i studievejledningen der rent faktisk ved noget om uddannelse og SU. Det er frustrerende at blive sendt 
rundt til 4 forskellige personer, der ingen ved noget - og bare sender en videre.

٠

Ryd alle malerier og sæt noget interresant op.٠
Der er meget beskidt - specielt på borde fordi, at stolene stilles op, hvorfor der ikke tørres af.
Toiletterne er ikke up-to-date - kig selv.
Hvorfor kan man ikke hænge sin jakke der?
Gamle båndafspilleren i klasserne ved højtalerne?
Projektorerne er der tit bøvl med + lyden?
I kemi rummene er der dårligt plads til alle?
Den gamle del af skolen er trist, hvorimod den ny er ok.
Lærerne kan til tider virke ligeglade - en lærer som derimod er engageret og "lever sig ind" er ansvarlig og 
kæmper er Daniel matematiklærer - stor ros!

٠

bedre borde og stole i klasserne. mere private bad i gymnastik omklædnings rummet.٠
Stop med at køre lortet som et fængsel - giv lidt plads, lad kreativiteten blomstre. ٠
RENGØRING!٠
Studievejlerne burde virkelig vide bare 5% omkring SU - det kan fandeme ikke være rigtigt at man bliver sendt 
rundt far Vejlederen til Kontoret, som så sender én tilbage til vejlederne, uden at nogen af dem ved noget som 
helst om SU - det er jo ikke fordi at det er første gang at nogen spørger om hjælp mht SU.

Lærene burde være meget mere konsekvente over for larmende og forstyrrende elever.

Lærene er alt alt ALT for teknofobiske. Nogle tillader slet ikke notat-tagning i timerne på Computer.

٠

2-årig HF - 1. årgang - 1r

skifte<nogen af lærene ٠
Det kunne hjælpe, hvis der kom ordentlige borde og stole i alle klasselokaler. ٠
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Hvis du har gode råd til, hvordan skolen kan blive bedre, kan du skrive dem her:

Nej.٠
det har jeg ikke :)٠

2-årig HF - 2. årgang - 2p

der kunne godt være bedre stole..٠
beder stole og bore. ٠
ordne borde og stole, få styr på rengøringen ordenligt٠
Nye møbler! nye stole til klasseværelserne vigtigst..٠
Få nogen nye stole!٠

2-årig HF - 2. årgang - 2q

??٠
Mange af toiletterne er klamme٠
bedre it-udtyre ٠
...... Kan ikke komme på nogle .....٠
sæt mere fokus på musik!!!! ٠
Få nogen nye bøger. ٠
der lugter altid i klasselokaler, evt pga. mug. der burde være en mikrobølgeovn i kantinen. der lugter altid ved 
toiletterne på gangen og de er ikke vedligeholdt

٠

STX (Alment Gymnasium) - 1. årgang - 1a

Jeg synes det er meget vigtigt, at vi får hængt et badeforhæng op, når vi skal i bad efter idræt. I den alder vi har 
nu, er det utroligt ubehageligt for nogle, og de kan føle sig meget usikre, når de skal stå i et offentligt bad. 
Specielt hos pigerne, nu da jeg ikke kan tale for drengene. Jeg talte med en lærer, men han lyttede ikke, 
tværtimod. Men det ville I DEN GRAD forbedre noget. Skolens udseende?? Den er jo gammel og kedelig, der er 
intet nyt og inspirerende, alt for almindeligt. Rengøringen er derimod rigtig god, jeg synes aldrig, at jeg på noget 
tidspunkt har tænkt, "Nøøøøj, hvor er der klamt her!" aldrig. 

٠

Male skolen i en anden farve, så den bliver lidt mere spændende. ٠
flere arrangementer udenfor skoletiden!!٠
Flere strømforsyninger, flere arbejdspladser uden for lokalerne.٠
Forny sig......٠

STX (Alment Gymnasium) - 1. årgang - 1b

nej٠
De stole vi sidder på er ubehagelige for ryggen ٠
Renovere den gamle del. Eller i hvert tilfald få bedre udluftning og pænere/nyere udseende.٠

STX (Alment Gymnasium) - 1. årgang - 1c

Flere stikkontakter.٠
Bedre stole - ødelagte skal skiftes ud, både i klasseværelserne og i kantinen٠
Det er for gammelt og slidt, vores højtalere har båndoptagere inden i, det er for oldschool.٠
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Hvis du har gode råd til, hvordan skolen kan blive bedre, kan du skrive dem her:

Fjern de grimme sofaer٠
De forskellige klasser bør rydde op efter undervisningen, så andre kan komme til deres timer, uden rod٠
lær' jeres lærere hvoran man opfører sig som et normalt individ.٠
Flere bordfodbold borde٠

STX (Alment Gymnasium) - 1. årgang - 1x

Der mangler nogle stikkontakter i nogle lokaler specielt i den gamle del af skolen, mange af stolene i den gamle 
del kunne godt være bedre end de er.

٠

der er en larm i a28 og der er for små stole i de gamle lokaler٠
Skolen burde udsmykkes og gøres "personlig"٠
Det ville være rart, hvis skolens ældre dele blev renoveret. Selv befinder jeg mig mest i den nye del af skolen, men 
1xx og 2xx kunne godt bruge nogle nye stole og borde, som man ser i Axx.

٠

STX (Alment Gymnasium) - 1. årgang - 1y

UDskift de gammle broder og stole i alle 100 og 200 lorkaler de er virklig dårlige i forholod til det nye! ٠
Jeg ville nu sige at bedre stole ville være passende, men kan selvfølgelig godt se at det ikke altid lige er det der 
bliver set højest på, det skal åbenbart ikke være komfortabelt at have time.

٠

Bedre mulighed for at have bærbar med i undervisningen altså stikdåser/stikontakter٠
Bløde puder til stolende for eleverne.
Når de skal sidde der i længere tid. 
Hvorfor skal det være anderledes for elverne end for lærendes konfort?

٠

STX (Alment Gymnasium) - 1. årgang - 1z

Flere sofaer og hyggehjørner til pausen. Lidt Hospitals agtigt nogle steder.٠
At der bliver holdt mere øje med elleverne foreksempel til fester hvor folk bliver nominerede til de forskellige ting 
at man holder mere øje med  hvad for nogen nomineringer der er, altså et større overblik over tingende. -Syntes 
ikke det er iorden at der er en der skal have ødelagt deres fest foreksempel på grund af mangel, på overblik.

٠

jeg er vandt til meget undervisning på computer tavle og til at lave alle ting over pc og ikke på papir ٠
Mangler nogle gange strømdåser.٠
Skolen har en virkelig god rengøring. Den er meget bedre end i folkeskolen f.eks. toiletterne er meget pænere og 
renere.

٠

Lokalerne ovre i det gamle er meget triste og man sidder ikke så godt på stolene. ٠
bedre stole/borde.
flere fester.
bedre internet..
bedre it.
større lokaler.
bedre idræts timer.

٠

lærene skal blive bedre٠
flere stole og borde i kantinen ٠

STX (Alment Gymnasium) - 2. årgang - 2a
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Hvis du har gode råd til, hvordan skolen kan blive bedre, kan du skrive dem her:

Pænere gardiner og lyse møbler. Lyse farver sætter en positiv stemning i lokalet. Kvalitets møbler - vi elever sidder 
ned hele dagen! Det er trættende altid bare at sidde på et dårligt stykke træ, og nogle af os har dårlige rygge. Jeg 
synes også det ville gøre godt med smartboards i alle lokaler. Er det virkeligt rigtigt at min gamle folkeskole havde 
bedre økonomi end mit gymnasie? Vi havde flotte stole med hjul på og lækre borde man kunne regulere højden 
på. Jeg synes godt gymnasiet kunne stramme lidt an på udseendet. Her er forfærdeligt grimt og demotiverende. 
Det ville bestemt ikke skade med en ordenligt make-over. Hilsen mig og 30 andre minimum.!

٠

Syntes bestemt at skolen skal renoveres i klasse lokalerne (ikke i den nye bygning) bedre belysning i klassen og 
nye farver (maling) i de gamle lokaler.

٠

Eleverne er generelt dårlige til at rydde op, og indretningen er ikke just pæn.٠
hvide vægge males hvide igen, nye klarer og friskere farver på panelerne i stedet for rød (lime grøn, eller baby 
blå?)
knager til jakker eller lign.

٠

Sundere mad. ٠
hvis skolen fik ordentlige stole og borde i alle lokaler, og sørgede for at alle skolens computer altid virkede optimalt 
og der ikke var computere der over længere tid ikke virkede.

٠

Bedre lys i klasselokalerne eller evt. lysere farver i klasserne på væge og paneler.٠
Eleverne er dårlige til at rydde op, og lokalerne i den gamle afdeling er slidte.٠
Bedre stole og borde i de gamle klasseværelser. Nye billeder og en gang hvid maling.٠
Opdaterede klasselokaler, ny maling, rullestole! Whiteboards٠
Mere vand i kantinen. Flere vandposter.٠

STX (Alment Gymnasium) - 2. årgang - 2b

På det område tror jeg, at vi elever skal kigge indad. Det er primært vores manglende respekt for vores 
omgivelser, der er skyld i, at tingene ikke altid er optimale.

٠

Nyere møbler٠
Det ville fungere godt hvis der var nogle nyere materialer både bøger, lokaler og it-udstyr ٠
Ikke noget der ikke koster for meget.٠
Bedre muligheder for stikkontakter. Der er for få 3-stik stikkontakter. Det er ikke til at få fat i nogle stikdåser der 
virker. 

٠

Bedre IT forhold er et must her på gymnasiet. Det er ofte at alle elever oplever at stikkontakter, computere osv. 
ikke virker. 

٠

Det er eleverne der sviner. Efter pause, flyder det med madpapir og andet skrald på bordene i kantinen, og 
nogengange er papirer og andet skrald over alt, i klasserne. Dette vil rengøringsdamerne ikke rydde op. 

٠

De gamle toiletter er for mørke og har brug for rengøring.
De gamle lokaler burde blive ryddet op, så gamle ting opgaver og tegninger ikke hænger der længere.
Males i nyere farver.

٠

STX (Alment Gymnasium) - 2. årgang - 2c

få nogle bedre rengøringsassistener٠
Jeg syntes at stort set alle stolene på skolen er for ringe, de er næsten allesammen skæve!٠
Flere af mine bekendte melder om kvalme, hovedpine og generel dårlig befindende når de har haft undervisning i 
bestemte lokaler (dog altid i den gamle afdeling) - Dette har jeg også oplevet selv.
Måske bør der checkes for bygningsmæssige sygdomme fx. svamp & indeklima generelt

Derudover trænger toiletterne i den gamle afdeling til en seriøs renovering

٠

Flere afslappende områder og færre stole med skæve ben..٠

STX (Alment Gymnasium) - 2. årgang - 2x
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Hvis du har gode råd til, hvordan skolen kan blive bedre, kan du skrive dem her:

Felre stikkontakter, ٠
Større fokus, på at give folk lyst til at rydde op i kantinen, snarere end bare at løfte pegefingeren, når de ikke gør 
det. Bedre information om, hvad der forventes i anledning af oprydning.

٠

FIX undersøgelsen٠
Bedre stole ville være fint, især for dem med dårlig ryg٠

STX (Alment Gymnasium) - 2. årgang - 2y

toiletforholdene.٠
Efter uddanne lærerne, en del af dem kunne godt have brug for at lære at formidle deres viden til andre.٠
der ser altid meget rodet ud i klasselokalerne og der bliver ikke gjort rent så tit.٠
indret den bedre٠
nej٠
dekorer kantinen osv med ting som appellerer mere til ung  ٠
Lav den pæn٠
Gør mere ud af rengøring på toiletterne. :)
lærerne må også meget gerne snakke mere sammen omkring hvornår de ligger afleveringer så man ikke ender 
med 7 aflevering på en uge :)

٠

Skifte den rådne håndsæbe ud på toiletterne med en ordentlig en.٠
Eleverne skal tage sig sammen og selv gøre en indsats for at få skolen til at se pæn ud. Eleverne smider skrald og 
rydder ikke op efter sig selv.

٠

gør det lidt hyggeligt? 
der er meget store, områder uden noget personligt præg fra skolen. 
der burde være nogle flere fælles aktiviteter til at ryste klasserne sammen på tværs af klasserne

٠

Flere muligheder for udluftning ville være godt.
I mange af klasserne er det ikke muligt at åbne vinduer og lign. 
Dette gør at klasserne ofte bliver indelukkede og iltfattige. 

٠

Man skal skrue lidt ned varmen, så der ikke bliver så indelukket!!!٠
Fine og ordenlige toiletter som man har lyst til at gå ud på! Jeg synes de er klamme og der er altid rodet. ٠
Der kunne godt være et meget bedre indeklima.٠

STX (Alment Gymnasium) - 2. årgang - 2z

bedre rengøring på toliter٠
Klasse værelserne stinker tit af prut og madpakker! Det er ikke så lækkert at komme ind til efter frikvateret!

FOR LIDT TOILET PAPIR PÅ TOILETTERNE!!! IRRITERENDE HVIS MAN SKAL PÅ TØNDEN OG DER SÅ IKKE ER 
MERE PAPIR!

٠

Bedre og mere behaglige stole. Flere stikkontakter.٠
Borde og stole i den gamle afdeling skal skiftes ud. Stole i ny afdeling, skal laves eller skiftes ud, da halvdelen ikke 
kan bruges. Gamle klasselokaler, skal moderniseres.

٠

Andre borde og stole i alle lokaler!!! ٠
køb en ny٠
Selve skolen er rimelig ren, men der er også tit ulækkert. Der ligger mad papir osv. i klasserne og i kantinen. For 
at gøre dette bedre, er det elevernes ansvar at rydde op efter sig selv. Der er for mange elever der regner med, 
der kommer nogen og ordner det for dem.
Stolene og bordene i de gamle lokaler er noget der er for gammelt. Man sidder ikke specielt godt. Der mangler 
flere stikkontakter i de nye lokaler.

٠
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Hvis du har gode råd til, hvordan skolen kan blive bedre, kan du skrive dem her:

Man kunne eventuelt lave det lidt mere moderne. Få nogle stole ind der ikke vipper, få nogle flere stikdåser, male i 
nyere og lysere farver i stedet for at det hele er så gammelt og kedeligt at se på. Evt nogle billeder, nogle planter, 
nye sofaer i kantinen, og billigere og sundere mad i kantinen ville BESTEMT heller ikke gøre noget :-)

٠

Nye borde og stole i klasserne ٠
Bedre stole, borde, og toiletterne er ulækre. ٠
Mange stole go borde er gamle, slidte og i stykker. Ville være dejligt med nye stole/borde i de "gamle" lokaler.٠
Mange af stolene burde blive udskiftet. Hver tredje vipper... 
FLERE STIKKONTAKTER! - jeg oplever tit at jeg ikke får taget noter, da min computer ikke kan holde strøm. Nogle 
gange må jeg sætte mig hen til vinduet...

٠

Folk kan lære at samle deres skrald op når de forlader et lokale!!!٠
- nye stole. 
- mere variation i undervisningen. (mere gruppe-abejde eller mere undervisning, hvor vi kan sætte os ud på 
gangen f.eks.)  
- mere varme på radiatoren.  

٠

Nye stole og borde til de gamle lokaler. 
Bedre rengøring. 

٠

bedre rengøring. 
Varme på skolen når det er iskoldt udenfor 

٠

Problemet med FVGH er, at de nye lokaler er nyrenoveret og har de basale ting. Dog kan der forekomme 
problemer, specielt med stole og strøm til computerne. Yderligere i de gamle lokaler, mangler der stik til ens 
computere, og det er kun et begrænset antal, der kan få strøm. Dårligt klima florerer også her på FVGH, og 
madpapirer og lignende er folk for dårlige til at smide ud/fjerne. 

٠

Det villle være fedt med nogle rene sæbedispensere på toiletterne, og at stolene i lokaler som A28 og lignende var 
til at sidde på uden at man gled ned fra dem. 

٠

STX (Alment Gymnasium) - 3. årgang - 3a

Nej٠
Flyt den til et andet sted, Frederiksværk er ligesom Detroit, ikke særlig hyggelig. Også sæt ind på bedre socialt 
miljø, fx mere venlig overfor nye elever

٠

STX (Alment Gymnasium) - 3. årgang - 3b

Folk skal blive bedre til at rydde op da der er ulækkert mange steder på skolen, som fx i kantinen og på 
toilletterne. Også tit i klasserne. 

٠

Nyere IT apparature, renovering af den gamle bygning, så den ligner den nye + bedre lys og 
udluftningsmuligheder, flere læse/studie-lokaler. 
Og så mener jeg der skal sættes et kø gelænder op i kantinen, så der bliver overholdt køkultur. 

٠

Flere farverige billeder på væggene. Det skal være lyst og i mødekommende.٠
Bedre udluftning - helt klart! Jeg har allergi for støv, parfume m.m.٠
På vores skole er der en tilbygning, og der er altid pænt og rent. Men går man over i vores afdeling, ligner det en 
svinesti, klasselokalerne er grimme og utrolig kedelige. Vi har varme på radiatorene om sommeren men ikke om 
vinteren. man kunne skifte farverne ud med andre farver end lige rød. Man kunne i det heletaget gøre 
klasselokalerne mere lyse .. der er meget mørkt i vores lokaler

٠

STX (Alment Gymnasium) - 3. årgang - 3c

Skolen skal piftes op i den "gamle" afdeling, så den bliver mere inspirerende og mere præget af eleverne٠
Gør rummene lysere i stedet for at køre den gamle 60'-80'er stil, det er jo direkte deprimerende. ٠
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Hvis du har gode råd til, hvordan skolen kan blive bedre, kan du skrive dem her:

Farve på væggene(malerier eller prof grafitti). Nye sofaer og hygge-/arbejdskroge. Nogen skal tage en seriøs snak 
med rektor - han har åbenbart ikke forstået vigtigheden af sit job! De gamle toiletter er simpelthen for klamme! 
Der ligger cigaretskodder alle vejne uden for skolens område, da man ikke må ryge på skolen samt sætte 
askebæger op på hverken skolens eller kommunens område - virkelig klamt!! Nye stole er virkelig efterspurgt - 
især for os med DÅRLIG ryg! - av av av... SMARTBOARD - hvorfor er man startet med at indføre den slags i 
folkeskolerne, når det er i gymnasiet at man især har brug for den slags! De har mange skoleår endnu... 

٠

Skolens ledelse skal tage elevers problemer mere seriøst. Det er deres arbejde at lytte til eleverne for at gøre 
skolen et bedre sted og være. Lærerne gør det ofte, men rektorer/inspektorer gør det meget sjældendt. Det er et 
problem 

٠

Der kan blive isoleret så man ikke fryser så meget om vinteren.
Ny og mere moderne indretning.
Få den ulækre lugt væk der er i nogle af lokalerne.

٠

STX (Alment Gymnasium) - 3. årgang - 3x

Jeg mener at der bør indføres flere timer til studievejledning, især når man går på det sidste år. Vi bliver ikke 
klædt ordentligt på til at skulle vælge vores fremtidige uddannelse.

٠

Dårligt inde miljø i den gamle bygning + stole og borde i de gamle lokaler er ikke optimale, idet de ikke kan 
indstilles til den enkelte elev.

٠

STX (Alment Gymnasium) - 3. årgang - 3y

Få større indflydelse på indretning. at der bliver lavet en større post i budgettet til vedligeholdelse. ٠
Flere steder hvor der er mulighed for at lave grupparbejde eller arbejde alene i fred og ro, så man ikke er 
"tvunget" til at sidde i kantinen

٠

STX (Alment Gymnasium) - 3. årgang - 3z

Nettet på skolen er rigtig dårligt.٠
Nye stole i den gamle afdeling, nye møbler i kantinen. ٠
I de gamle lokaler kan der godt komme nogle ordentlige stole, det er kedeligt når man sidder på gangen eller 
kantinen og laver lektier eller andet. Der må godt komme noget pynt op her og der. Internet kan der godt 
arbejdes med, det er ikke muligt at bruge det. Det er langsomt og går ud.

٠
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