RESULTAT AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE
ØBS’ elever klarer sig godt fagligt efter 7.klasse.
På ØBS har vi altid lagt vægt på, at eleverne trives og blomstrer socialt. Dette er også grunden
til, at mange forældre vælger at sætte deres børn på ØBS. Men alle forældre er interesserede i,
at deres børn lærer noget i skolen, og alle nye forældre på ØBS spørger til skolens faglige
niveau. Bestyrelsen har derfor lavet en spørgeskemaundersøgelse af, hvordan det går vores
elever på deres nye skoler, når de forlader ØBS efter 7. Klasse. Og hvad har vi så fundet ud af?
Der tegner sig heldigvis et entydigt billede af, at ØBS’ elever uden problemer kan leve op til de
krav, der stilles ude i ”den virkelige verden”. Det er vi ikke spor overraskede over, men det er
ikke desto mindre rart at se det sort på hvidt.
Nedenfor kan I se resultatet af vores undersøgelse. Den er baseret på elevernes eget billede af,
hvor de står i forhold til deres nye klassekammerater i 8. klasse. (Det er ikke alle elever, der
har fået karakterer, når vi spørger dem efter ca. et halvt år på den nye skole.) Ti ud af femten
elever har fulgt vores opfordring til at deltage i undersøgelsen. Fremover vil vi arbejde på at få
endnu flere – og helst alle – til at deltage.
Indtil videre er det kun årgang 2013, der har deltaget. Årgang 2014 får snart et spørgeskema
tilsendt, og fremover vil alle årgang blive bedt om at deltage i undersøgelsen, så vi med tiden
får et mere dækkende billede af det faglige niveau hos vores afgangselever.
Med venlig hilsen
Forældrebestyrelsen på ØBS

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE, 7.KLASSE, ÅRGANG 2013
Respondenter: 10. Samlet population: 15. Mangler at svare: 5.
(I de tilfælde, hvor respondenter har givet flere svar på samme spørgsmål, f.eks. både B og C,
vægtes begge svar med ½.)
Svar ”A” betyder: De fleste af mine klassekammerater er fagligt stærkere end mig.
Svar ”B” betyder: Jeg er ca. på niveau med mine klassekammerater.
Svar ”C” betyder: Jeg er fagligt stærkere end de fleste af mine klassekammerater.
Dansk:
A: 0%
B: 70%
C: 30%
Matematik:
A: 20%
B: 15%
C: 65%

Fysik/kemi:
A:10%
B: 60%
C: 20%
(Har ikke fysik/kemi: 10 %)
Engelsk:
A: 5%
B: 40%
C: 55%
Tysk:
A: 10%
B: 30%
C: 60%
Projektarbejde:
A: 0%
B: 35%
C: 65%
Samlet vurdering:
A: 0%
B: 40%
C: 50%
(mangler at svare på dette spørgsmål: 10%)

