Har du oplevet situationer på skolen som du synes var for farlige evt. hvilket?
Nej det syntes jeg ikke 😃
nogle gange
nej
Det synes jeg ikke, at jeg har.
Ikke noget speciel
nej
Nej jeg har ikke oplevet nogle farlige situationer her på skolen.
Ikke jeg lige kan komme på...
Nej.
Nej.
Nope, der er da rimelig meget beskyttelse....
Nej ikke rigtigt, måske lidt men ikke nok til at kalde det for "Farligt"
nej
Nej.
Jeg synes ikke at der har været noget i år.
Nej, der har ikke været nogen rigtigt, andet end der har været nogle få sygdomme som var
smittende
Nej, overhovedet ikke.
nej, jeg synes der ikke var noget farligt ved skolen
Uha, fjerne kondomer fra tavrenerne.
-Nej det har der ikke været.
nej.
Overhovedet ikke, aktiviteterne i år har været super fede!
nej jeg syntes generelt at skolen har passet rigitg godt på os, men samtidig, har vi heller ikke
været bundet af alt for mange regler, jeg syntes at det har været rigtig godt, for vi skal også
udfordres.
nej
Øhhm neeej

Jeg har set nogle kravle op ad brand "røret" ved øst, det ville være ret farligt hvis de faldt ned.
Beredskabsstyrelsen; Lod nåle sidde i elever til de kom tilbage på skolen.
?
Det farligste har været adventure race hvilket var grænse overskridende men sjovt!
Det har jeg ikke.
nej... måske alt for meget drama i år

Nej.
Nej.
Næ

Nej, jeg synes, at skolen har været rigtig god til at vi har skullet afprøve grænser, men vi har ikke
været tvunget.
Nej overhovedet ikke! Jeg synes altid i har haft styr på sikkerheden

Nej
Nej det tror jeg ikke, men jeg tror dog i stedet at vi har for lidt faglige situationer
nej

Jeg synes ikke der har været noget sådan farligt.
Altså når vi er ude at cykler, syntes jeg hurtigt at det bliver farligt, for der er mange der køre midt
ude på vejen og mange der køre fem ved siden af hinanden.
Da vi var på adventurerace, var det ikke alle elever der cyklede forsvarligt, og sådan er det
generelt når eleverne er ude og cykle.
nej.
Nej, det har jeg ikke. Jeg er blevet udfordret, men har ikke følt mig i fare.
nej
nej
Nej
Der sidder søm i væggen nede på syge stavnen.

Er der noget i skolens indretning du vil foreslå anderledes?
Nej det er der ikke det har været et perfekt år
nææ
der skal være et godt fællesrum på alle gangene
Gardinerne og maling på poeten, mellemtiden og gimle. farverne er ulidelig grimme, og det er
gardinerne også!!
En kørebane man må køre cross på :)
det kunne være fedt med en klatre væg inde ved den lille gymnastiksal..
og en motocrossbane
Nej.
Jeg synes personligt at det har været fedt at pige- og drengegangene ligger blandet og ikke
fraskilt.
Nej.
Kun arken. Selve indretningen i arken mht. sofaerne kunne godt ændres.
nope alt er fint
jeg tænker der ville gøre godt med smartboards i klasserne og så strame reglerne meget
derover. Og måske løsne lidt andre steder.
nej
renovere mellemtiden/poeten/gimle.
syntes tankegangen/komponisten er nogle virkelige fede gange.
Nej det er der heller ikke noget der skal laves om på, fordi skolen ser sådan her ud og det er det
der gør den til denne skole.
Nej.
Nej.
nej
Kunne være fedt vis pool bordet blev flyttet.
de gamle gange må godt blive renoveret.
slet ikke, det er skide godt :))
Gulven i hallen er meget kedeligt og mørkt og kunne derfor godt blive udskiftet, evt til noget lyst
træ.
de gamle gange skal laves om og få større værelser
Ud med de her gamle stole i fordragssalen de gør ondt i numsen.
Fællesområderne på mellemtiden, gimle og poeten. De er meget mørke, og man sidder langt
væk fra hinanden.
Værelserne - at sengen står lige ind til døren er ubehageligt.
Synes skolen er meget upersonlig, Eleverne kunne være med til at sætte præ på skolen
Der kunne godt komme nogle flere hygge hjørner med puder og lamper evt tv.
Nej.
???

Ikke lige hvad jeg kan komme i tanke om.
At der kunne være et sted ligesom tv stuen, hvor vi kunne tager madasser ind, og sove der inde
mange.
Nej, synes skolen har alt hvad der skal bruges og der behøves ikke at blive lavet noget om

En smule, på Gimle, da vi ikke rigtig var på vores fælles areal, fordi der altid var alt for mørkt, vi
var der virkelig sjældent, og det synes jeg egentlig er rigtig ærgerligt.
Nej. Jeg har forelsket mig i skolen som den er, og hvis jeg kan så vil jeg også mene at alle andre
kan!
Træk jeres persienner FRA!!!!!! Der er intet lys, og det virker ærligt sygt dystert.. Så er der også
den lange gang ved fysik, hvor der hænger noget "Kunst", det ser også skrækkeligt ud. Der er
blandt andet et kors, som ligner noget friskole børnene i 0. har lavet, og jeg synes ærlig talt
heller ikke at et kors hører til på denne skole, for vi er sgu ikke kristne. Dog ved jeg også at kors
har andre symboler, og det var IKKE!! for at træde nogle over tæerne.
De gamle bygninger og værelser kunne godt trænge til en kærlig hånd, fx utætte døre i
fællesrum på de ældre gange
Jeg synes at stolene i foredragssalen skulle skiftes ud, da de ødelægger meget a dit tøj, og hvis
du nu komme fra en familie hvor de ikke har så mange penge, så er det også trælst at nogle
stole skal ødelægge tøjet af
Måske nytmalet gulv i den store hal det mørkegrønne gulv er måske lidt for dysteret og kedeligt,
det måtte gerne være lyst
Syntes måske det havde været godt hvis der havde været flere af de ting der mangler på
gangene, men syntes det er godt indrettet.
Jeg synes godt at nogle af de gammel værelser kunne blive gjort lidt pænere og så flere spejle i
skabet sådan man kan se sit tøj også, men også lidt mere aktiviteter nede i arken.
Måske et eller andet ude i solgården.
Nej jeg syntes skolen er god som den er, jeg syntes det er en meget hyggelig skole og gode
omgivelser. Men jeg syntes ikke at gimle, poeten og mellemtidens fællesrum er gode, de er for
mørke og for kedelige, måske kunne der komme nye sofaer eller noget andet der kunne gøre
det mere hyggeligt.
Nej, jeg synes skolen er hyggelig, og der er mange gode rum, hvor det er muligt at sætte sig
flere sammen og hygge - måske lidt flere pladser i arken.
nej.
De tre gange Poeten, mellemtiden og gimle, ligger adskildt fra de to andre gange, tankegangen
og komponisten. Det er en stor ting at lave om, men det kunne da være rart hvis de hang
sammen. :)
jeg synes at det er mærkeligt at der er gode stole nede på sygestavn, men at på mellemtiden,
gimle og poeten er der dårlige stole som er gået i stykker og alt muligt.
ja sengene er lort. og sofaerne på Mellemtiden, Gimle og Poeten er virkelig dårelig og en grund
til at vi ikke bruger fællesrummet.
Det synes jeg ikke rigtig faktisk.
nej.

Er der noget du mener bør repareres/trænger til udskiftning?
Mellemtiden GIMLE poeten
nej endelig ikke
bruserne på komponisten er svage og det ville være rart hvis man kunne regulere varmen og
tage brusehovedet ned
Foredrags salen, den skal helt klart males, nyt gulv og evt nye stole!!!!
Trænings lokale skal i et større lokale
trænings lokalet og klassefløjen
Et tjek på alle brusere og wc'er kunne være fedt (bedre rengøringer næste år)
Sengene på Poeten, Mellemtiden og Gimle.
Sengene, og gardinerne på Mellemtiden, Gimle og Poeten. Selve vaskekælderen ser heller ikke
så indbydene ud. Jeg tør ihvertfald ikke at gå derned alene.
Jeg synes skolen er i pæn stand.
Dørene til toilettet på gangen.
nej
Ja som sagt gangene på mellemtiden/poeten/gimle
nej
Nej, der er faktisk rigtigt fint her på HU
Gulvet burde udskiftes i styrketræning. Det er for farligt at gå med tunge vægte deroppe og
ligepludselig træde i et hul.
toiletterne skal ordnes, fordi de stopper hele tiden
Umildbart ikke fremover.
badene er utrolig dårlige mange steder.
Toilettet oven på tankegangen!
jeg syntes at klassenfløjen er meget slidt og den kunne godt trænge til at blive lavet om.
træningsrummet, synes der skal være flere maskiner og mere udvalg
Sofaer på alle gange og nye forhæng
Kælderen (hvor der i øjeblikket er Foto), synes jeg er MEGET kedelig. JEg synes også at miljøet
i klassefløjen generelt er kedelig, fordi at klasseværelserne minder alt for meget om folkeskolen.
Jeg synes godt der kan komme lidt kunst op på væggene, så det ikke ser så trist ud.
- Bruserne på de gamle gange
- Farverne på bord, skab og hylder på gamle gange
- Toiletterne i klassefløjen
Sofaer på gangene
Der var på et tidspunkt hvor alle toiletter i mellemtiden var proped
Stavnen kunne måske godt trænge til at blive bedre, den er lidt faldefærdig.
nej.
syntes skolen skulle have flere spring ting... for så bliver efterskole året bedre og sjovere... for
de ting vi ha nu... er LORT!!! virkelig LORT!! SÅ syntes i skulle tænke over det!!!
som nye spring ting og flere redskaber osv...

Vest, toiletterne ved klassefløjen.
Nej.
Nej
Det har været rigtig upraktisk, at os på gimle ikke selv har kunne styre varmen, jeg har flere
gange oplevet at jeg ikke kunne komme i bad, fordi vandet enten har været brandene eller også
har det været for koldt.
Jeg synes også at det har været irriterende, at varmen blev slukket så tidligt, fordi der var
virkelig koldt på nogen af værelserne.
Måske nogle af værelserne, de kunne godt trænge til en kærlig hånd! Og så fælles rummet på
gimle, det er så mørk og dystert, vi brugte ikke særlig mange aftener der fordi det ikke var
særligt "hyggeligt"

Klassefløjen. Generelt.
Indretningen af de ældre værelser, fx kontorstolene som er gået op i træet, samt de hårde senge
Jeg tror hvis I lavede " de gamle " gange kom til at ligne de nye, for så tror jeg at der ikke er
dårlig snak og folk kan også finde på at blive lidt moset
Gimle, Mellemtiden og Poetens senge, og gulvet oppe i styrketræning burde blive skiftet ud.
nej
Brusere på Poeten, Gimle og Mellemtiden
Toiletterne på de 3 gamle gange
Vaskene på de gamle gange
Synes de sofaer man har på gangen skal kigges på for de er ikke lige det man har lyst til at
sætte sig i.
Bruserne er ringe, de er dog blevet varmere og det er en god ting, men jeg syntes godt at der
kunne komme mere tryk på.
Lidt udskiftning i form af gamle eller slidte møbler synes jeg ikke ville gøre noget - blandt andet
på gangene.
jeg synes, at værelserne er for kolde i vinteren og efteråret. radiatorerne bør også være
varmere.
Evt stolene i foredragssalen, hvis man lige skal være lidt kritisk. Eller måske renovering af de
ældre gange.
man kunne godt lave noget til puderne på gangene.
ved ikke
Nej
Nogle væge skal males på værelserne.

Er der fejl eller mangler ved lokaler og/eller værelser?
Senge op GIMLE mellemtiden poeten
nej
væggene er meget tynde mellem værelserne, man kan høre alt hvad de andre snakker om
Nye senge på de gamle værelser, poeten, mellemtiden og gimle.

Lidt større skabe på tankegangen kunne være nice.
I nogle af klasselokalerne er der ikke nok stikkontakter til alle, hvilket godt kan gøre
arbejdsforholdene pressede.
Nej
Det har jeg skrevet i øvre felt, men ellers nej.
Nej de er også udmærket :-)
Smartboard, sidste år gik jeg på en anden efterskole med smartboards i alle klasser og det var
rigtigt godt! og nemt at bruge.
nej
Nej.
Nej
Nej.
Nej.
nej, alt er fint
Nej det er som det skal være i følge min mening.
nej.
Det vil jeg ikke sige. Der er rigeligt med plads

nej
Nej syntes værelset og øvrige lokaler er Iorden

Nej.
Synes de er alt for små de værelser
Jeg syntes godt skabspladsen kunne være større og lyset kunne godt være bedre for inde ved
mig har det været ret tamt.
Jeg mangler mere skabsplads.
nej ikke andet end det ser kedeligt ud på alle lokaler hvor vi har timer... måske skulle der komme
nye ting som bord, stole... og gulvet...

Nogen af værelserne, ihvertfald på Poeten, har en underlig lugt, og det er ikke pga. de
mennesker der bor derinde, men det havde værelserne lige siden vi kom. Det burde måske
tjekkes.
Nej.
Nej

Klasselokalerne er rigtig kedelige og meget folkeskole.
Nej det vil jeg ikke mene.

Farverne er i jo i sig selv en fejl...... Og det har vi tit fået bekræftet i rundvisninger..
Nej
Ved ikke
nej
På gangene mangler der tit møbler fordi folk tager dem
Ja på værelserne mangler der flere spejle i skabet sådan man kan se hele personen.
men ellers er der ikke så meget.

Kan ikke lige komme i tanke om noget
Loftslyset på værelserne synes jeg ikke er så godt, ikke når der er mørkt udenfor.
nej.
Det synes jeg ikke der er.
nej, ikke rigtigt.
ved ikke
Nej
vandskader i klassefløjen.
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