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A. Generelt
A 1. Er du glad for at gå på Kulturskolen?

A 2. I hvor høj grad lever Kulturskolen op til dine forventninger?

A 3. Er du tilfreds med information og hjælp fra Kulturskolens kontor?

A 4. Er du generelt tilfreds med Kulturskolens serviceniveau?

A 5. Benytter du Ishøj Kulturskoles hjemmeside?

A 6. Finder du de informationer på hjemmesiden, du søger?

A 7. Ser du det månedlige online nyhedsbrev ”Kulturskolenyt”?

A 8. Ser du Kulturskolens information på infoskærm?

A 9. Ser du Kulturskolens opdateringer på Facebook?

A 10. Hvor fik du kendskab til Kulturskolens eksistens?

A 11. Hvad synes du er vigtigst på Kulturskolen?

B. Det sociale miljø
B 1. Kan du lide at være sammen med andre elever i undervisningen?

B 2. Ser du andre kulturskoleelever i fritiden?

B 3. Synes du, at der fra Kulturskolens side bliver gjort nok for, at eleverne
skal have det godt sammen?

B 4. Har du deltaget i nogle af arrangementerne?

B 5. Har du deltaget i elevkoncerter?

B 6. Er du tilfreds med aktivitetsniveauet (koncerter, udstillinger,
sammenspil, fællesaktiviteter)?

B 7. Hvor tilfreds er du samlet set med det sociale miljø på Kulturskolen?

C. Lærerne
C 1. Synes du, at dine lærere motiverer dig fagligt?

C 2. Synes du, at dine lærere viser interesse for dig?

C 3. Oplever du, at lærernes forventninger stemmer overens med dine
egne?

C 4. Hvor tilfreds er du samlet set med lærerne?

D. Undervisningen
D 1. Hvor tilfreds er du samlet set med undervisningen?

D 2. Hvor tilfreds er du samlet set med dine egne faglige præstationer?

D 3. Savner du mulighed for at arbejde mere sammen med andre?

E. Stress
E 1. Føler du dig stresset på grund af øvning/ lektier og andet
hjemmearbejde?

E 2. Har du arbejde ved siden af skolen/Kulturskolen?

E 3. Hvor mange gange om ugen (ca.) skal du af sted til aktiviteter i din
fritid?

F. Rammer
F 1. Hvad synes du som helhed om indretningen af
undervisningslokalerne?

F 2. Har du kommentarer til indretning af undervisningslokalerne?
Kedelige.
Det er svært at svare på en undersøgelse som denne, da alt undervisningen ikke kan skæres over en kam.
Ud fra mit sysnpuntk er noget af undervisningen lidt for pædagogisk, og man kan bruge timer på at tale om,
hvor vigtigt det er at lytte til sig selv/tro på sig selv, mens den mere faglige del ofte er for lille og overfladisk.
Niveau er passende, men ville gerne have lidt mere value for pengene/mere fokuseret og faglig
undervisning, men dette behov tror jeg ikke er et generelt ønske, måske mere mit individuelle øsnke.
Nej
Belysningen "kommer og går"
Synes de er meget intetsigende. Eller rettere kedelige! Der kunne godt være noget inspiration på væggene,
tavler til teori og gerne et spejl i lokalerne, så man se om man stå/sidder rigtigt.
mere farve
Der er for mange aflysninger.
Mangler lidt stole og borde.
nope

F 3. Hvordan synes du muligheden for at opbevare overtøj, tasker mm er?

F 4. Hvad synes du om toiletforholdene?

F 5. Hvad synes du om antallet af steder/områder, hvor man kan opholde
sig i pauserne eller møde andre elever?

F 6. Hvordan vurderer du vedligeholdelsen af bygningerne?

F 7. Hvordan vurderer du farverne på væggene?

F 8. Hvordan vurderer du udsmykningen (planter, billeder osv.)?

F 9. Hvor tit oplever du, at det er for varmt eller for koldt i lokalerne?

F 10. Hvor tit oplever du, at der er problemer med larm og støj?

F 11. Hvor tit oplever du, at der roder i lokalerne?

F 12. Hvor tit oplever du, at der er problemer med dårlig lugt?

F 13. Hvor tit oplever du, at der er problemer med ventilation og
udluftning?

F 14. Hvor tilfreds er du samlet set med møbler og øvrigt inventar?

G. Om eleven
G 1. Jeg er:

G 2. Min alder:

G 3. Hvor mange år har du gået på Kulturskolen?

G 4. Har du stået på venteliste?

G 4 a. Hvis ja, hvor mange måneder?

G 5. Har du 3 gode råd til Kulturskolen, så den bedre opfylder dine ønsker?

Jeg synes ikke at elever bliver taget med på ord. I hvert fald slet ikke i en høj nok grad. Der bliver lyttet til
hvis vi synes noget er problematisk, men løsningerne finder lærer og ledelse i fællesskab uden at vi bliver
taget med på råd. Jeg synes at det er forkert at man finder problemer i fælleskab med elever, men løsninger
uden om elever. Udover dette synes jeg til tider at ledelsen er ufatteligt længe om at respondere på de
spørgsmål man har. De sender information ud alt for sent ( et eks. kunne være årsprøver for mgk).
Kunne være rart med nogle sofaer :)
1. Bedre repertoire til det overordnede stykke(i år: jorden rundt med 80 instrumenter),(Er personligt ikke vild
med improvisering eller dans midt i stykkerne) 2. Bedre rengøring,
Jeg ved ikke, hvad der er i vejen med kloarkerne, men det er ikke en specielt god lugt man bliver mødt med,
når man træder ind på skolen. Det skulle I tage og gøre noget ved. (Svar til B 7 og D 3 er "ved ikke"!)
Mindre pædagogisk undervisning og mere faglighed i timerne. De faglige lektier må i højere grad være i
overensstemmelse med det man lærer i undervisningen.
synes det er lidt irriterende at der ikke er nogen på kontoret om eftermiddagen. Har haft brug for at få hjælp,
men ikke kunne få det. Kunne man evt gøre noget, så man nærmest havde en musiksk SFO/aftenklub? hvor
man kunne komme og sniksnakke med sine musikvenner, måske som en slags café ? måske "bare" n aften
om ugen eller hver 2. uge? Og så kunne det være fedt med "lejre" hvor man spiller og hygger sig sammen
og er "væk hjemmefra". lidt som en slags ungdomsskoletilbud? Måske sammen med ungdomsskolen, men
med kulturskolens elever?
mere farve på væggene, de er kedelige ellers alt perfekt. min lærer er rigtig god og sød og tager sig godt at
mig også på mine dårlige dage.
please, mal vægene man bliver helt deprimeret af at se de kolde,kedelige mursten

Antal daglige svar

