Elevbarometer 2021 Munkagårdsgymnasiet
1. Vad är din könsidentitet?
Namn

Antal

%

Tjej

128

60,1

Kille

83

39

Annat alternativ

0

0

Vill ej svara

2

0,9

213

100

Total

Svarsfrekvens
100% (213/213)

2. Vilket program går du på?
Namn

Antal

%

Spår 1

17

8

Spår 2

21

9,9

Naturbruksprogrammet

175

82,2

213

100

Total

Svarsfrekvens
100% (213/213)

3. Vilken årskurs läser du?
Namn

Antal

%

Årskurs 1

97

45,5

Årskurs 2

61

28,6

Årskurs 3

55

25,8

213

100

Antal

%

Djur

109

51,2

Lantbruk

63

29,6

Skog

14

6,6

Trädgård

27

12,7

213

100

Total

Svarsfrekvens
100% (213/213)

4. Vilken inriktning läser du?
Namn

Total

Svarsfrekvens
100% (213/213)

5. Är du nöjd med Munkagårdsgymnasiet som helhet?
Namn

Antal

%

I hög grad

115

54

I ganska hög grad

91

42,7

I ganska låg grad

7

3,3

I låg grad

0

0

213

100

Total

Svarsfrekvens
100% (213/213)

6. Varför sökte du till Munkagårdsgymnasiet?
för jag tyckte det lätt roligt
Komma ifrån min hemkommun och för att jag hade hört bra om skolan
ville komma bort från klass rummet
För att det var enda skolan nära mig som hade inriktningen jag ville gå på.
för jag skule bli skogsmaskins förare
Jag sökte först till djur men bytte sedan till trädgård efter ett år. Varför jag började här var bara en tillfällighet och
jag fann intresse i det.
Hade bara hört gått om den.
för var intresserad av lantbruk och min syv hittade munkagård och trivdes jätte bra här och gör det än !
För att det, gynnade mig och jag har hört mycket bra om skolan, samt att jag har intresset för lantbruk.
för jag ville till denna skolan
fick höra av en kompis som gått här att det fanns spår för dem med diagnoser så va därför jag valde det och för att
det va den enda skolan i närheten som hade djur linjen.
Hadde inte mycket att kunna välj på
Jag är väldigt intresserad av djur och har velat gå här sen jag gick i sjätte klass.
trädgårdsprogram
tyckte det verkade vara en bra skola. gillade att lantbuket är med både djur och maskiner.
för vi har lantbruk hemma
Bra skola
för att jag är intresserad av lanbruk och vill jobba inom den gröna näringen i framtiden

Det var den närmaste lantbruksskolan
Föf att jah ville läsa lantbruk
Nära, intresse för lantbruk, det lät rolig
för att jobba med lantbruk, intresset
farsan har gått här och har hört många bra historier om allt ifrån supa till bra lärare
För tyckte det var en vettig skola.
För att jag är intresserad utav lantbruk
Jag ville gå naturbruk och munka va den finaste skolan som jag kunde hitta
för att få en bra utbildning i dom gröna näringarna
För det är en bra skola.
För min bror sa att de va en bra skola
För att många tycker att skolan är väldigt bra och man lär känna många nya kompisar från olika ställen. Sen är det
mycket praktiskt och det gillar jag.
För att det fanns den utbildningen jag ville ha och det är nära.
För att jag är intresserad av dom gröna näringen och har alltid velat gå på munkagård.
Intresserad av lantbruk
för att det var den närmaste skolan som kunde förse mig med den hjälp jag behöver
Det lät kul och min kompis gick här innan och hon älskade det jätte mycket också.
För intresse av djur, hört bra om skolan.
Då mina föräldrar förslog de redan när jag gick i 5:an i grundskolan, jag hade även hört mycket bra om skolan och
var flera gånger på besök och kollade på djuren.
var intresserad av linjen och ansåg skolan vara bästa valet
För jag tyckte det var det bästa alternativet av det gymnasium jag var och kollade på. Eftersom det fanns spår klass
så tyckte föräldrarna det var det bästa alternativet med.
Jag var intresserad av djur och hade hört att det fanns bra hjälp och anpassning för de elever som behöver det.
Jag ville gå naturbruksprogrammet & detta var det närmsta som fanns.
Jag sökte till Munkagårdsgymnasiet därför att där varvar man med praktiskt samt teoretiskt vilket jag tycker är
skönt.
Ville jobba med djur
För att de finns djurlinjen som jag vill gå på
Har alltid viljat jobba med djur och tyckte det var en bra möjlighet då
Jag ville gå en utbildning som arbetar mycket praktiskt då jag har svårare för det teoretiska och kan inte alltid visa
mina kunskaper där igenom.
för jag kom inte på nåt bättre
För jag tyckte skolan verkade bra och många duktiga lärare.
FÖR ATT JAG VILL JOBBA MED LANTBRUK I FRAMTIDEN

ville gå en lantbrukslinje och munka var närmast och bäst
För att jag är lantbruksintresserad och vill arbeta med de gröna näringarna
För att jag har alltid bott och jobbat på gård så det rä det jag tycker är kul, och vad jag vill görs i framtiden
För att jag ville läsa lantbruk
Vill ha möjlighet att kunna söka jobb senare inom lantbruket och hört från många som tidigare gått här att det är
kul.
tyckte det verkade bra.
För att jag ville ha möjligheten att söka jobb efter gymnasiet inom lantbruk
Intresserad av lantbruk
Jag ville gå lantbruk och har inte så mycket erfarenhet sen innan. Så jag valde munkagård för att man har mycket
praktik på skolan och lärare runt om sig som kan hjälpa en.
för gemenskapen på skolan
För att jag har hört gått om munkagård och lantbruk har alltid varit en stor del i mitt liv så valet va inte så svårt.
För jag var intresserad av lantbruk, dessutom hade jag hört ett bra ryckte om skolan.
Jag vill göra något som jag tycker är kul och har nytta av i livet
FÖR ATT DE HADE DEN INRIKTNINGEN JAG VILLE GÅ OCH DET VAR DEN NÄRMASTE SKOLAN MED DEN
INRIKTNINGEN
för att jag vill hålla på med lantbruk i framtiden.
För att jag är intresserad av lantbruk och tycker det är kul.
för att jag är uppvuxen på gård och kände att jag ville fördjupa mig i de och göra något som jag tycket var kul.
För jag vill arbeta med djur i framtiden.
ville gå på en praktisk linje.
Mycket praktiskt.
För jag vill följa min dröm sedan jag var liten till att bli veterinär, och jag älskar djur.
Jag sökte de eftersom mamma tipsade om det eftersom hennes barndomskompis hade gått här och hennes son går
just nu här. Jag ville även ha mer praktiskt för tycker de verka kul.
tycker om djur och ville göra något praktiskt för jag vet att det kommer hjälp mig i skolan
För att jag ville få mer praktisk erfarenhet
Därför jag ville gå på en skola som erbjöd boende och jag ville gå en inrikting med djur speciellt hund
Jag gillade utbildningen och ville ha mycket praktiskt med djur.
För att få kombinera s kolgången med att få jobba med djur och för att lära sig mer om djur då det är intressant och
att få ha praktiskt.
för att denna skolan har mycket praktiskt arbete och jag tycker nog att jag lär mig bättre om jag får göra det jag ska
lära mig. plus att jag är verkligen intresserad av djur. jag vill jobba med det i framtiden.
För jag tyckte det verkade som en bra skola och tyckte det skulle vara roligt.
Jag sökte till munkagård för att jag var skoltrött och ville därför gå en praktisk linje. Jag hat alltid gillat djur och
munkagård var den närmsta skolan med djurinriktning.

Eftersom jag ville gå på ett program där man får lära sig och jobba med djur i verkligheten, och inte bara i böcker.
För att jag ville gå en praktiskskola
gillar att jobba praktiskt
För att jag hade skaffat katter ett tag innan och jag började må bra av det. Då kände jag att jag kanske skulle gå på
en skola där man arbetar med djur. Sedan hittade jag skolan på gymnasiemässan i Göteborg och jag gick på öppet
hus. Sedan så bestämde jag mig bara.
För jag ville ha det praktiska arbetet och ville inte bo hemma under mina gymnasie år
efter som jag ville jobba med djur och praktiskt. och det fans möjlighet att bo på skolan.
ville jobba med djur och hundar
För jag gillar anläggning, bygg och maskiner.
för att man kan välja sina val på de olika linjerna så att alla i klassen inte bara läser samma ämnen.
Ville jobba med djur i framtiden.
För vill blir veterinär
Verkade vara bra skola med bra utbildning som intresserar mig
För att jag ville gå djurvård och jobba med djur senare i livet
För jag ej ville gå i min komun
För jag alltid älskar djur och alltid varit på studiebesök som lite på munka därför var det ett enkelt val
Vill jobba med djur, gå på internat
Velat kombinera skolan med hund
Såg ut att var en bra skola mellan dem jag valde mellan. Hade det jag behövde och var mest lockande
Vill jobba med hundar
Har alltid tyckt om djur och vetat att att munka var rätt skola för mig
för att jag vill jobba med djur
Jag tycker om att ha mycket praktiskt och det visste jag munkagård hade och att andra hade sagt lärarna är har bra
pedagogisk förmåga och hjälper eleverna.
Tyckte att linjen verkade intressant och omfattar de jag tycker om, alltså natur och djur.
För jag fick ett bra bemötande av skolans monter på gymnasiemässan
Djur har alltid varit ett stort intresse och Munkagårdsgymnasiet hade djur som utbildning
Djurintresse
För att det var den enda utbildningen där jag kunde kombinera djurpark med hund, samt zoohandel. Det var även
en skola där jag kunde ha med mig hunden utan att behöva betala dagisavgift.
För jag älskar djur
För jag ville kunna välja vad jag ville gå, plocka lite hud, lite djurpark och lite djursjukvård och inte bara läsa ett av
spåren.
Jag ville studera djur
vill jobba med djur och det var mycket praktiskt arbete +internat

Jag tyckte skolan verkade vara intressant och jag gillade att man fick lära sig mycket av den inriktingen jag valde.
För jag ville gå djurvård och hade hört mycket gott om skolan.
Verkade som en bra skola som brydde sig mycket om sina elever
Fin skola och tyckte linjen/inriktningen passade mig.
Vill bli veterinär inom lantbruksdjur och munkagårdsgymnasiet är en bra början.
För det verkade bra och hade mycket djur på skolan.
för att jag hade ett stort intresse för djur och har alltid velat bli veterinär och så hittade min mamma skolan och
tipsade mig.
Tyckte att gymnasiet så bättre ut än andra djurrelaterade gymnasier.
För att jag vill plugga och veta mer om djur.
För att jag är intresserad av djur och min syster har gått på munka och hon berätta då att det var en bra skola. Och
även att det är en lite mindre skola
Som en backup men väl när jag skulle välja så kände jag att det skulle vara lärorikt och roligt
För att jag ville söka till något lite mindre gymnasium som verkade vara lugnare och jag tyckte att det verkade vara
intressant här.
för att jag ville bli djurvåradre på djur park
Eftersom det fanns många olika djur att jobba med där. Detta var viktigt för mig eftersom jag vill veta mer om djur.
för att det inte fans någon annan linje jag ville jag ville gå och munka låg närmast.
Tyckte det var en väldigt bra skola när jag var här o testade på
för jag gillar djur och att det är mycket praktiskt.
Blev sugen
Ville gå naturbruksprogram och vill bli djurskötare
För jag ville jobba med djur i framtiden och jag ville inte ha praktiska övningar blandat med teoretiska.
för jag har hört att det är en bra och rolig skola och jag gillar att göra praktisk saker inte bara att sitta still hela tiden
och det är bra att det finns praktiska ämnen också.
tyckte det verkade som en jättebra skola och tyckte att dom hade väldigt bra möjligheter.
Jag kom på besök och fastnade direkt när jag såg mängden djur vi lär oss- och får ta hand om. Jag tyckte också om
att det finns boende här.
för att jag gillar djur och det ligger nära där jag bor.
Det verkade som en rolig skola att gå på med mycket praktiska ämnen. Det finns många olika djurarter här, så man
får lära sig om alla djuren i verkligheten och inte bara läsa om det.
är intressead att jobba med djur eller männiksor (inom vården) älskar djur och har ett enormt intresse av sjukvård
För att jag ville jobba med djur och så ville jag också komma bort lite ifrån där jag bor. Jag hade hört att denna
skolan var bra så tyckte det verka intressant.
Tycker om djur och jag visste inte heller vad jag skulle välja så då tänkte jag att Munka var en bra ide.
För att det fyller min passion för djur och djurvård.
För jag har hört bra om det och att det inte var så mycket att sitta vid skolbänkarna alltså att vi fick göra saker med

händerna.
jag sökte till Munka för att jag alltid har velat jobba med djur och det är en stor del att min vardag.
För att det var den skolan som verkade bäst och jag tänkte att jag skulle trivas bra här. Man fick ha med hund, det är
en mindre skola, mycket praktik med många djur.
För min dröm när jag var liten var att gå på en skola där jag får träffa djur varje dag då det är mitt största intresse
och något jag alltid ser fram emot och tycker är super kul. Även för att det var en internatskola och att det är skönt
och komma hemifrån.
Internaten och det var en relativt ”chill” linje medgett stort utbud av djur
För att jag vill ha en utbildning inom djursjukvård och hund. På de andra gymnasier som jag besökte kunde man
bara få ena och inte båda.
För jag är intresserad av djur
Jag sökte till Munkagård för jag var intresserad utav Trädgård.
För jag ville lära mig om djur och tänkte att det skulle bli en bra utbildning men jag bytte till trädgård och tyckte att
jag fick mer potential och lärde mig så mycket mer.
För att jag älskar djur och ville ha ett miljöombyte när de gällde skola.
Jag sökte till Munkagårdsgymnasiet för att jag har ett intresse för maskiner och växtodling.
Jag alltid gillat natur och hade någon som jag kände i skolan.
Det var närmst och verkade vara en skola med bra gemenskap
för jag ville köra stora maskiner och bo på internat
min morbror tipsa mig eftersom han gått här
ville gå där
Det var för att de var den mets tillgängliga och vid besök så fastnade jag för munka
kursen intresserade mig.
kursen intresserade mig.
För att jag var intresserad av den kursen och det var därför jag började på munka.
Ända linjen jag ville gå.
För jag gillar anläggning och maskiner
För jag ville gå på Munkagård och bojkottar pederskrivare gymnasie.
Ville bli skogsbrukare och tyckte denna skola passade mig bäst.
bra fråga
bra utbildning intreserad av skog. aldrig hört ett dåligt ord om de
för att de verkade vara en bra skola
För att det blev en slump och jag är lite intresserad om trädgård
Hörde av många att de var en bra skola
Ville få ombyte på miljö och har hört bra rykten om skolan
För att det var den närmaste trädgårds lingen som fans och jag tyckte att den verkade shyst.

kände nån som hade gått här o sa att det var bra
för min brorsa gick där och skolan låg inte så långt ifrån där jag bor.
Jag sökte till munkagård för ville lära mig mer
För jag ville göra något praktiskt och ändå läsa högskoleförberedande. På munkagård finns de mycket möjligheter
att engagera sig och utvecklas.
Gött me traktorer
Passade mina intressen
Roligt
För jag ville få den praktiska delen av djursjukvård och även kunna lösa högskoleförberedande
För jag ville gå lantbruk
Intresse för traktorer sedan jag var liten.
Vill jobba med djur, skolan verkade bra och jag kände mig hemma på skolan då den var väldigt mysigt uppbyggt och
passa mig bättre än andra skolor jag kollade på!
för det är den ända skolan i halland som hade utbildningen som jag ville gå.
För att mina föräldrar tyckte att jag skulle göra det och för att jag inte hade något annat val.
jag sökte för att det verkade roligt.jag gillar att vara ute.
För att det va det ända djur inriktade gymnasiet som hade den hjälpen jag behövde.
jag sökte till munkagård för spår 1 pogramet
Jag sökte till Munkagårdsgymnasiet för att jag ville bo på internatboende men också för att jag ville gå i ett
gymnasium utanför Göteborg.
pågrund av spår-inriktningen
för att jag ville gå där
för jag gillar och jobba med djur och arbeta mycket praktiskt.
Sökte in för hört att det är en bra skola och att man kan få bra hjälp och stöttning om man har svårt i skolan.
för att jag fick känsla, att det var här jag skulle gå när ,jag var och kollad runt.
För att jag kände att det verkade som en bra skola och att jag kunde få rätt hjälp av lärarna och coacherna i och med
min diagnos.
För jag tyckte det var en otroligt fin skola. gillar naturbruk, gillar djur och traktorer
För att det verkade va en bra skola
för jag ville jobba med djur och för att jag briner för dom. för att dom hade spår och det är bra för mig med
diagnoser.
Var intresserad av djur o ingen av de andra linjerna passade mig
Närmsta naturbruksgymnasiet
jag behövde ett program där jag kunde göra praktiska grejer och inte bara teoretiska som det är på PS i Varberg. jag
är intresserad av djur och därför kände jag att det passade bra.
ville ej gå ps
jag ville gå lantbruk

Intresse av lantbruk
För var ett gymnasium med lantbruk och det var nära
för det va en trevlig skola.
Jag gillar djur
Släkt som gått där och positivt intryck vid munkadagarna

7. Varför valde du den inriktning (djur, skog, lantbruk, trädgård) du läser?
för jag har de som intresse
Tyckte att trädgård verkade intressant eftersom jag inte hade en aning om vad jag ville gå annars
min kompis gick skog
Jag har alltid varit intresserad av trädgårdsskötsel så Munkagårdsgymnasiet har alltid varit platsen jag ville gå på.
var mest interesant
Trädgård passade mig bättre personligen.
Var egentligen intresserad av florist men tänkte att jag tar trädgård så får jag en bra och bred grund.
för har intresset för lantbruk så vill jobba med det i framtiden
För att jag har alltid haft ett intresse av lantbruk sen jag var liten.
för att jag gillar lantbruk
jag valde djur för att jag älskar djur och är uppväxt med dem och har alltid älskat dem.
För att jag gillar djur
Har alltid känt en trygghet med djur och vill alltid lära mig mer om dem.
för att jag gillar blommor och bin! det är mycket arbete med kroppen och man får mindre teori än på andra
inriktningar som tex på lantbruk
har alltid varigt intresserad av lantbruk. uppvuxen med lantbruk.
för jag vill hålla på med lantbruk
Intresserad av lantbruk
för att det är där jag har mitt intresse
För att jag är intresserad av lantbruk.
För att det är kul
Intresse för maskiner så lantbruk blev självklart valet
Intresset
har jordbruk hemma och därför går jag jordbruk och har intresse för det mä
För jag är intresserad av lantbruk
För att jag är intresserad utav lantbruk
Jag valde djur men ändrade till lantbruk en månad in i ettan för att de verkade roligare
För intresset ligger i lantbruk

För lantbruk är bra att kunna.
Lantbruk va de som va mest intressant
För att jag är intresserad av lantbruk och det är något jag vill jobba med i framtiden som det ser ut nu.
Har alltid haft en koppling till lantbruk sen jag var liten så det är det jag har blivit intresserad av.
För att jag tyckte det var intressant att få jobba med både djur och växtodling.
Intresserad av växtodling och maskin
för att den intresserade mig mest
För att jag alttid har älskat djur och alltid tänkt jobba med djur.
Intresse för djur.
Jag valde djur då jag sen ja var väldigt liten älskat djur stora som små, jag var intresserad för hur man skötte olika
djur och tyckte det var väldigt intressant.
har längre intresserat mig för trädgård.
Ville lära mig mer och tyckte den var den mest intressanta inriktningen.
Jag läste först djur för att jag var intresserad av de och ville ha mycket teori. Jag blev dock trött på så mycket teori
och tyckte det var tråkigt att städa så mycket, så jag bytte till trädgård eftersom jag tyckte om att jobba med det
under naturbrukskursen och hade fler kompisar där.
Jag har alltid varit intresserad av djur av alla möjliga sorter & ville därav kombinera min utbildning med något jag är
intresserad av.
Jag valde inriktningen djur därför att jag tycker om djur
De var svårt att välja mellan djur och lantbruk
Jag valde djur för att det är mitt största intresse
Jag valde djur för att jag alltid har tyckt om djur och att kunna ta hand om de
Jag har alltid älskat djur och har alltid tyckt det varit coolt att se hur veterinärer arbetar.
För jag gillar djur
För att jag vill lära mig mer om maskiner och djur.
FÖR ATT JAG VILL BLI MASKIN FÖRARE
alltid gillat lantbruk så därför blev det de
För att jag har alltid bott på en gård och vill arbeta med lantbruk
För att det är det jag håller på med hemma och det är det jag tycker är kul
För att jag vill jobba med lantbruk så valde jag de
Tycker det är intressant och vill lära mig mer om lantbruksbranschen.
för att lära mig mer.
För att jag tycker det är kul, och ville lära mig mer inom
Intresserad av lantbruk
Jag går lantbruk för att jag har intresse för djur.
jag bor på gård och vill jobba med det i framtiden.

För att det är det jag är mest intresserad utav
För jag sosmagt var intresserad av lantbruk.
Jag är intreserad av lantbruket
Jag valde den inriktningen för att jag är intresserad av lantbruk och vill lära mig mer om det.
för att jag vill hålla på med lantbruk i framtiden.
För det var den inriktningen jag tyckte var mest intressant.
för att det var lantbruk specifikt jag ville göra och det jag hade lärdom av sen innan
För jag vill arbeta med djur i framtiden.
valde djur för att det är det som intresserar mig.
Mår bra av att vara med djur.
För jag vill bli veterinär
att jag valde djur va ganska självklar val eftersom jag vill hålla på med alla slags djur i framtiden och för det verka va
kul med lite omväxling mellan djuren.
jag valde djur för att jag vill jobba inom det i framtiden
jag valde djur för att jag vill lära mig mer om djur och så att jag kan arbeta med dom i framtiden
Därför att jag gillar djur
Jag gillar djur, speciellt kor.
Jag valde djur för att det är den del som jag föredrar, alltså gillar djur väldigt mycket.
jag valde djur för att det skulle ge mig chansen att lära mig lite om allt och alla djur. sen blev valet mycket enklare
för jag visste att jag skulle få jobba mycket praktiskt.
Jag valde att gå djur, då jag alltid har haft ett stort intresse för djur. Jag tyckte det verkade intressant och kände att
djur skulle passa mig perfekt.
Jag valde djur för att jag har alltid gillat djur, min dröm i framtiden är att jobba med djur, helst utomlands och rädda
utrotningshotade arter.
Eftersom jag alltid har varit intresserad och vill jobba med djur i framtiden.
För det verkade kul
för det fanns inte plats på lantbruk
Jag valde djur just för att jag mår bra av att vara med djur.
Jag valde djur på grund av att jag vill bli veterinär och jag tyckte detta var en bra inriktning då det är väldigt mycket
praktiskt
för jag viste inte vad jag skulle välja och gillar djur, trodde även att andra inriktningar skulle vara svårt men att
denna kanske skulle bli lättare.
ville jobba med djur i framtiden
Jag valde trädgård för att jag gillar anläggning, bygg och maskiner.
för att jag älskar djur men nu lutar det mer åt lantbruk. men allt är inte för alla.
Ville jobba med djur i framtiden och är väldigt dålig med växter.
För att bli och få kunskap av mitt önske yrke

Pga intresse
Samma svar som ovan frågan
För det är det jag vill göra i livet
Alltid älskat djur och har djur hemma därför
Vill jobba med smådjur, inte något av de andra valen
För jag har alltid haft ett stort intresse för djur
Ville hålla på med djur
hundar
Valde djur för det är något jag vill jobba med
för att jag vill jobba med djur
För att jag tyckte linjen passa mig.
Jag har alltid varit väldigt facinerad av djur och velat lära mig så mycket som möjligt om varje djurslag. Vill även
jobba inom djurvård.
Är mest intresserad av djur där av djurlinjen
Som jag sa tidigare, djur har alltid varit ett intresse
Djur, djurintresse
Jag valde djur för att jag alltid varit intresserad av alla sorters djur, och jag ville göra det till mer än en hobby.
För djur är bäst såklart
Jag valde djur för det är mitt absolut största intresse enda sen barnsben och idag det jag brinner för mest i livet.
Jag valde inriktning djur för att jag älskar djur
vill jobba med djurparksdjur eller bli veterinär
Jag har alltid varit intresserade över djur och har alltid viljat arbeta med just djur i framtiden.
Eftersom jag älskar djur och vill gärna jobba med de i framtiden.
Jag vill jobba med djur i framtiden
Var intresserad av djur och ville bli djurvårdare
För att jag ville både läsa lantbruksdjur och djursjukvård.
Vill jobba med djur.
för att jag vill jobba med djur och har intresse för djur.
Ville jobba med djur i framtiden.
För jag blev intresserad av djurlinjen på öppethus.
För att jag gillar djur
älskar djur och vill gärna jobba med hundar
Jag valde djur inriktningen för att jag ville lära mig mer om djur och för att jag älskar djur, även att träna med djur är
roligt tycker jag.
för att jag är jätte djur intresserad
Jag valde min inriktning (djur) eftersom jag gillar att vara med djur och därför vill ha ett djur relaterat jobb när jag är

äldre.
eftersom alla andra verka inte så intressanta för mig och jag gillar djur.
Jag älskar djur och vill jobba med det
för att det är intressant att lsa om dom olika djuren.
För att jag gillar djur
vill bli djurskötare eller liknande
För att jag som sagt vill jobba med djur och tycker om djur.
jag valde inriktningen djur för jag gillar att vara med djur och ta hand om de.
för att jag vill utbilda mig till djurvådare och då valde jag att gå djur pogramet
Det är vad jag alltid har varit intresserad av.
för att jag gillar djur mest hundar.
Jag valde inriktningen djur för att jag tycker det är intressant med djur och jag vill jobba med djur i framtiden.
har stort intresse för djur och vård
Jag valde djur för att jag älskar att vara med djur och ta hand om dom.
För att djur gör mig glad och jag tycker om dem. Dock hade jag kanske kunnat välja lantbruk med då jag mest gillar
att vara hos kossorna och grisarna. Sen är traktor kul med.
Jag valde djur för att det är mitt livs största intresse.
Jag valde djur för att jag gillar att ta hand om djur och vill att dom ska må som bäst
Jag valde inriktningen djur för att jag tyckte det var de bästa valet för mig, man får det utbildningar man behöver ha
för att snabbt komma ut i arbetslivet. men också många bra kunskaper till andra saker.
Djurvård, för att jag vill jobba med djur och målet är att plugga vidare efter gymnasiet för att bli veterinär.
Jag valde djur för att det är som sagt mitt största intresse och har själv en katt och haft husdjur förut. Jag vill arbeta
med djur och hjälpa djur på alla sätt jag kan.
Har växt upp med djur så ”varför inte?”
För att jag alltid har varit intresserad utav djur.
Jag vill jobba med djur
Jag valde trädgård eftersom jag var intresserad utav ämnet.
För att trädgård är kul och man får lära sig så mycket och det är bra om man vill ha en utbildning sen
För att djur är de bästa jag vet jag älskar djur men kan inte så mycket om dem och iomed djurinrikningen kunde jag
både få vara med djur men dessutom lära mig av dem.
Jag valde lantbruk för att jag har ett intresse för maskiner och växtodling
För jag blev väldigt intresserad av mat som grönsaker och frukt. och såklart blommor som jag alltid har gillat och
natur.
För jag har intresse för skog
gillar skog
skog för att jag alltid gillat maskiner

gillar skog
För skog e fräckt
jag kan tänka mig att jobba med trädgård i framtiden och det är väldigt kul
För att jag tycker att det är kul och vill jobba med det i framtiden.
För att jag har testat på det och tyckte att det passade mig.
Trädgård innehåller så många olika delar.
För anläggning och maskiner
för de var de som ja kände passa mig bäst, vill ju bli snickare men trädgård blir bra nog.
För att jag gillar skogen och ville köra maskin i framtiden, så skog var bästa valet.
vetinet
mest intresant inriktining och man får många utbildningar som inte är helt grattsi
för att skog är
För att det blev en slump och jag är lite intresserad om trädgård
Valde skog för tyckte de värka mysigt
Är intresserad av skog och maskiner
För att det kändes kreativt med mycket fysiskt arbete. Jag funderade på att gå Djur men det blir för mycket läsa och
tiori så jag skulle inte orkat.
för jag var intresserad av det sen tidigare
jag valde lantbruk för att lära mig mer om de och sen har jag lantbruk hemma.
Valde lantbruk för har lantbruk hemma
För att kor är roligt
Gött me traktorer
Av intresse och jag ville gå något praktiskt.
Lantbruk e jag intresserad av och de e sen gammalt att Lantbruk e bästa linjen
Av samma anledning som jag valde att läsa på detta gymnasium
För jag är intresserad av lantbrul
Valde lantbruk för jag har alltid vart intresserad av traktorer.
Då jag vill jobba på klinik
för det är den roligaste.
För att den är mer intressant än de andra inriktningarna.
kul
Jag valde det för att skolan är så underbart vaker + att det finns mycket djur.
jag valde djur för jag vill jobba med djur men mest hundar
Jag har alltid älskat djur.
För att jag gillar djur.

för att jag ville
för jag gillar djur och jag har djur hemma.
Jag valde trädgård för att det är minst plugg men även en bred kurs och man kan bli väldigt mycket.
jag valde djur eftersom, jag har haft djur i hela mitt liv och vill lära mig mer om deras beteende.
Jag valde lantbruk för att jag tycker om de större djuren och ville lära mig mer om dem.
Lantbruk: För att jag gillar större djur och gillar att köra fordon som traktor och lastmaskin
för att det är mycket praktiskt och inte så mycket teori.
för att jag vill jobba med djur, för jag briner för djur.
Inget annat passade mig
Allltid varigt intreserad
först testade jag att gå djur men kände att det är för små djur och därför testade jag på lantbruks djuren och då
kände jag att detta är intressant.
bred utbildning
för är intresserad av de
Intresse av lantbruk
För är intresserad av lantbruk
för de är de jag är intresserad av
Jag gillar djur
intresse

8. När bestämde du dig för Munkagårdsgymnasiet?
Namn

Antal %

I årskurs nio

117 55,2

I årskurs åtta

35 16,5

Jag har länge vetat att jag vill gå på Munkagård

46 21,7

I gymnasiet, jag har bytt från ett annat program

14

6,6

Total 212 100

Svarsfrekvens
99,5% (212/213)

9. Vad tycker du om skolans marknadsföring? Har du idéer på hur vi skulle kunna få fler elever att visa
intresse för Munkagård?
inte vad jag vet
Skolans marknadsföring är bra
bra
Jag tycker att marknadsföringen är jättebra!
vissa sig mer ut på sociala medier och mässor
Väldigt aktivt på sociala medier redan idag, största problemet är att det är ett litet samhälle i sig så kan vara svårt
att få större uppmärksamhet. Men fortsätta med gymnaisiemässor, trakotortåg, sociala medier och promota
Munkagård genom kläder m.m. man kan ha på fritiden så som jackor.
Ge ut mer info till grundskolorna och speciellt de som går i 9an och ska välja.
nej inte just nu. det ni redan har lockar massa elever ändå !
Väldigt bra, inte vad jag kan komma på, jag tycker skolan är väldigt bra på att ha öppet hus, komma och skugga, och
dom är väldigt duktiga på att locka till sig nya elever till Munkagårdsgymnasiet.
ok
vet ej
Visa upp en mer med reklam och sånt
Jag tycker det är rätt så bra.
Bara var er själva, så genuint det går. utan att vara för oprofessionell...
tycker den är bra. tycker man skulle kunna visa mer av vad som händer på dem olika inriktningarna. tex lägga ut en
gång i veckan om vad man gjort på lantbruk. tex denna vecka har vi, plöjt inför vårvete och avvant smågrisar och
kört ut svämm.
den är bra
Tycker den marknadsförs bra
jag tycker den är bra och inget behöver ändras
Den är bra.
Marknadsföringen är överdriven
Jag tycker den är bra
Den är helt ok
hyffsat bra, var dock inte mycket i nian om munkagårdsgymnasiet
Mycket reklamer på det vi håller på med och gör!
Bra, vet inte
Man skulle kunna göra en video på instagram som kommer upp som reklam för de har jag sett från många andra
skolor
Tycker ni löser det bra
Nej.

Vet ej
Jag tycker att den är ganska bra. Vi syns mycket på sociala medier. Om man vill få fler elever att söka hit skulle man
kunna bjuda hit högstadie elever så att de få se vad det är för skola och vad man kan läsa här. Men det har ju varit
väldigt svårt med corona. Annars har jag inte riktigt någon ide.
Tycker väl att det är bra, har inte lagt jättemycket fokus på det.
skolan som helhet är dålig på att marknadsföra sig. Skolan måste marknadsföra sig på platformar där dom vet att
ungdomar rör sig.
Vet ej
För lite marknadsföring. Visa upp sig mera?
Jag tycker att marknadsföringen är bra .
jag har inget direkt att säga angående marknadsföringen.
Har ingen tanke om det.
Mer reklam på olika sociala medier.
Jag tycker det är bra. Tycker ni sprider mycket intresse på sociala medier
Lite mer reklam på sociala medier
Vet inte
Jag vet inte, tycker den är ganska bra. Fick reda på att den fanns genom en kompis.
Dålig eftersom jag inte visste om att de existerade förens i slutet på 9an
Lägga ut mer på sociala medier och ha fler öppna dagar för andra elver
TYCKER DET ÄR BRA MED DEM ÖPPNA HUSEN, HAR INGA ANDRA IDEER
nej
Jag tycker att skolan marknadsför sig bra. De syns på många ställen både i verkligheten och på sociala medier.
Jag tycker det är bra när man åker ut till grundskolor och berättar om sin skola, det gör att man blir intresserad
Ingen aning, visa mer av vad vi gör
Tycker det är bra, tex med öppet hus å hela köret.
nej ni ser man ju överallt så det räcker nog.
Tyckte det var bra, dem öppna husen var väldigt bra planerade
vet ej
Jag tycker den är bra. Vet inte riktigt vad man kan göra.
mer marknadsföring på skolorna längre bort och gymnasiemässor
Man får upp mycket mer reklam på sociala medier ifrån andra naturbruksskolor så Munkagård tycker jag inte visar
upp sig lika bra
Verkar rätt så bra.
Jag tror att elever som börjar munkagård vet vad dom vill och de marknadsför bra
Jag ser mycket mer reklam om andra naturbruksskolor än munkagård
nej, jag tycker ni skyltar bra.

jag tyckte det var bra och har inga ideer.
bra för att dom erbjuder öppet hus och liknande då man får komma och kolla på hur det både ser ut och hur dom
jobbar med eleverna och de som sköts på munkagård
Jag tycker den är bra. Ni syns på många olika ställen.
jag tycker den är bra.
Jag har aldrig fått upp någon marknadsföring och har inga ideer
De är helt okej, kan inte komma på fler ideer
Gör kläder (t.ex kepsar) med munkagårds loggan eller bara rikta ut mot socialamedier.
kollade inte så mycket på reklamen utan det va min syster som tyckte vi skulle åka hit
jag har inte några ideér eller några tankar om den
Dåligt när jag gick i nian fick jag inga marknadförande grjejr för att börja på munka, bli bättre på att ha möte och
åsta komma någontin i/med markandsförings gruppen
Jag tycker att skolan kan anstränga sig lite till att marknadsföra. Vi har ett instagram konto, men borde kanske även
skaffa en egen hemsida.
Tycker den är bra. Ingen idé för tillfället hur man ska förbättra.
jag tycker att den är bra
Jag tycker den är bra.
Själv så har jag inte sett så mycket marknadsföring med de jag har sett är inlägg på instagram. Där tycker jag att de
blir så långa texter när de interljuvar folk som har gått på skolan man orkar inte läsa allt.
Den är bra tror jag, o ja vet inte riktigt.
Jag tycker marknadsföringen är bra men jag tycker det skall vissa på flera ställen, som på internatet.
tycker den är bra som den e
Jag tycker att det är bra och har inte några idéer själv.
Tycker den är väldigt liten, tillexempel göra ett öppen snapchat där vem som helst kan se storys och så vidare.
Kanske också skicka hem ett två sidigt häfte till alla som ska börja gymnasiet nästa årskurs ungefär med kort info om
Munka, där dom faktiskt måste läsa igenom för att veta vad det är
vet inte kollade inte eftersom jag fick reda på skolan igenom en kompis mamma. tror inte den var så bra. ända
marknadsföringen jag har sätt är på my dog.
vet ej
tagga ner med ʺbioprenörʺ saken för ingen ungdom vet knappt vad det betyder ändå
Ingen aning.
Super bra
Tycker den har blivit bättre nu på senaste, när jag började här hade jag aldrig hört talas om skolan eller mina
kompisar hade inte heller hört om den
Den är bra och har inga idéer
vet ej
Visa mer på sociala medier och skicka post hem till folk

Den är bra, vi skulle kunna synas på snapschat
jag tycker den är bra som den är
Var inte så mycket marknadföring på skolan när jag sökte
den är okej
Jag tycker den är bra och har blivit ännu bättre med åren jag gått på skolan.
Jag tycker att marknadsföringen är bra, vet inte hur den skulle kunna göras bättre.
Skolan har en bra marknadsföring
Har ej någon koll på marknadsföringen och inga idéer heller
Tycker den fungerar bra, bra på instagram och facebook för det är de som man använder för att hitta gymnasie INTE
snapchat eller tiktok.
Jag tycker att marknadsföringen har blivit mycket bättre den senaste tiden. Kanske att man hade kunnat fixa
broschyrer som kan finnas på högstadieskolor exempelvis.
Ingen aning. vet att öppet hus eller munkadagen är riktigt bra
Jag tycker det är viktigt att visa upp vår skola på sociala medier. speciellt nu under pandemin. Jag tycker vår
marknadsföring varit mycket dålig då jag fått mer reklam för 4 andra naturbruksgymnasier men aldrig någon från
oss
Vara aktiv på sociala medier men främst av allt: Skapa som mycket uppmärksamhet precis innan valet av gymnaise.
Som vid högstadiet när man får olika broschyrer att titta i osv. Där ska Munka visa sig så mycket som möjligt. Men
som sagt också vara aktiv och lägga ut på alla inriktningar på sociala medier
ingen aning
jag tycker den är bra.
jag tycker munkagård är mycket bra på att markandsföra sig, mycket bättre än alla andra skolor jag känner till
Bra
Skicka ut programblad till alla skolor, visas mer på sociala medier.
Dålig. Skulle kunna förbättras genom att göra mer reklam på sociala medier exempel facebook.
Bra marknadsföring på instagram
jag tycker skolans marknadsföring är bra
Den är sådär, vet inte många som vet vilken skola det är. Vara mer aktiv på sociala medier kanske.
Jag tycker den är bra men vet att djurlinjen inte alltid syns lika mycket som de andra linjerna. detta har blivit bättre
under min gång på munka men tycker ändå det är bra för er att veta.
marknadsföringen är bra men kan bli bättre, genom t.ex. med broschyrer och mer inlägg på sociala medier
den är ganska bra, jag hittade munkagård på facebook
Jag tycker att marknadsföringen är bra, men jag har tyvärr inte några idéer på hur skolan skulle kunna få fler elever
att visa intresse för Munkagård.
jag tycker den är bra
Sprid mer information om skolan på olika hemsidor som har med gymnasieval att göra. Berätta om vilka möjligheter
som finns för elever här.

vet ej
jag tycker att det är bra att lägga ut videos osv på skolan
skriva ut mer vad man gör på skolan och vad man får lära sig om dom olika inriktingarna.
Att ta in fler utbildningar i de olika inriktningarna
visa mer vad eleverna gör på skolan och i de olika kurserna
Jag tycker den är bra. Så som det ser ut på instagram nu tycker jag är bra för att väcka elevers intresse, där man får
en inblick i skolan men också vad man kan jobba som efter skolan
jag tycker att det är bra att dom visar allt i film
jag tycker att den är bra, ni vissar på ett bra sätt att man borde söka hitt
Jag tycket att den är okej, men jag skulle vilja att man såg mer om det på Instagram reklam och Snapchat.
jag tycker att det är bra som det är, kanske lägga ut mer på instagramen för det är många som använder instagram
Jag tycker att marknadsföringen är bra, det bästa är att göra reklam på olika sociala medier som instagram då de
flesta ungdomar har det.
jag tycker den är rättså bra så det finns inget att ändra
Barnen kan få göra en enkät på vad dom tycker är bra med skolan ex. maten eller att få vara med djuren osv. Sen så
kan dom visa det för andra barn som inte har börjat på gymnasiet än.
Jag vet inte
Det tror jag inte, Munkagård är fortfarande en nish men den marknadsföring som vi har nu är tillräkligt tycker jag.
Jag har bara varit på en mässa med skolan i halmstad och det var då jag såg munkas reklam för första gången, så bli
bättre på att dela videor.
jag tycker att skolan har en bra marknadsföring och man blir intresserad av ett veta mer när man läser om skolan
eller besöker den.
Är inte jätteinriktid i eran marknadsföring. Men försök bara att synas överallt med hjälp av sociala medier, tidigare
och nuvarande elever och genom nyheter.
Jag tycker skolans syns mycket, mest som sponsrat inlägg på instagram men även på andra sociala medier vilket är
ett bra sätt att folk ska intressera sig och undra, ni kan även åka ut till högstadie skolor och förklara vad som sker på
skolan och hur roligt det är men även sanningen i det hela att det är jobbigt med distans och det är väldigt tufft att
hitta vänner.
Bra och nej
Bra.
Jag tyckte den av bra
Jag tycker dem hade kunnat visa upp sitt varumärke lite mer.
Jag tycker det är bra.
Tja kanske en video / film där man får följa olika elever i olika inriktningar en vanlig dag. Reklam på tv o sociala
medier.
vet inte
Den var bra tyckte jag men eftersom det är den enda naturbruksskola i Hallandsområdet så var de inte så mycke o
tveka på

den är bra
tycker marknadsföringen är bra. då den syns på exempel instagram och många ser det
Jag tycket att den är bra
eftersom att jag bor i en annan kommun längre bort va väl marknadsföringen inte så stor. jag hittade ju skolan
genom folk jag känner
Jag tycker att den är rätt bra
Jag tycker att skolan marknadsför bra på deras instagram men det är svårt nu med tanke på covid-19
Jag vet inte visste att jag ändå skulle gå här.
BRA
nej jag fick reda på mycket av folk som redan gått här.
Mer bilder, videor annonser på sociala medier.
nej
den är rätt okej i vanliga fall med deet har ju självklart blibvit sämre under corona
den är ganska så bra
Nej
Åka ut när covid-19 är lågt
Jo visst det är bra
Vet inte ,
Jag tycker att skolans marknadsföring e rätt bra
Blivit bättre. Bra jobb med instagram nu på senaste. Behöver dock snygga kepsar, mössor och vattenflaskor! Mer
gratis grejer att dela ut
Sådär
Jag tycker skolans marknadsföring är bra.
Bra
Bra de syns mycket på sociala medier
Dålig, många andra skolor kom till min grundskola och berättade om sig och hade en motor i korridoren och dela ut
ex. vattenflaskor. Det var bra då fick man chans att prata med elever som gick på skolan utan att behöva ta sig
någonstans
Vet inte, har ingen koll på hur den ser ut just nu.
Jag hade tyvärr inte hört mycket om skolan men känns som att skolans marknadsföring blivit bättre nu under corona
då man kan se bra videos och läsa om elever som tidigare gått på munka mm.
vet ej hur det ska gå till.
Jag är med i marknadsförings gruppen, jag tycker att vi är ganska många som är intresserade av marknadsföringen
på skolan. Jag har inga andra ideer.
marknasföringen var helt okej men jag hade viljat att ni var mer tydliga med man får läsa i varge utbildning och mer
inblick i spår 1, för det är mer anulunda än vad ni sa att det va
Vet ej

Tycker det är bra
dålig. mer reklam på facebook och instagram och snapchat behövs.
jag tycket att det är bra
Ingen aning faktist.. svår fråga
marknadsföringen är bra och jag kan inte komma på några ideér som skulle få andra att vilja söka in.
Bra. Nej!
Vet inte
vet inte
jag vet inte
Tycker den har varigt riktigt dålig på sista tiden. Har knappt hört nått om skolan utifrån.
vi är lite sämre på den delen då vi tex vi har valt att marknadsföra på skolans bussar och bilar men det står där ingen
kommer förstå vad man blir, kunde hellre stått att här blir man egenföretagare så det är enklare att förstå, och vi
har blivit bättre på sociala medier men allt kan ju bättras
den är väll bra
inte så bra
Skaffa en marknadsföring sansvarig
den e lite liten, tycker det är synd att man inte kan lösa munka dagen på något sett
Vet ej
bra

10. Tycker du att skolans personal har tillräcklig information om dina förutsättningar, behov och
önskemål?
Namn

Antal

%

I hög grad

67

31,5

I ganska hög grad

117

54,9

I ganska låg grad

20

9,4

I låg grad

1

0,5

Vet ej

8

3,8

213

100

Total

Svarsfrekvens
100% (213/213)

11. Känner du till examensmålen (syfte och mål med naturbruksprogrammet?)
Namn

Antal

%

Ja

123

57,7

Nej

14

6,6

Kanske/vet ej

76

35,7

213

100

Total

Svarsfrekvens
100% (213/213)

12. Känner du till vad som krävs för att nå kunskapskraven i kurserna?
Namn

Antal

%

I hög grad

51

23,9

I ganska hög grad

130

61

I ganska låg grad

28

13,1

I låg grad

4

1,9

213

100

Total

Svarsfrekvens
100% (213/213)

13. Förstår du lärarnas bedömning/betygsättning?
Namn

Antal

%

I hög grad

50

23,5

I ganska hög grad

132

62

I ganska låg grad

26

12,2

I låg grad

5

2,3

213

100

Total

Svarsfrekvens
100% (213/213)

14. Tycker du att dina lärare är kompetenta (kompetens innebär bland annat att lärarna kan sina
ämnen, undervisar med en pedagogik som passar grupperna samt visar personliga egenskaper som
främjar elevernas inlärning).
Namn

Antal

%

I hög grad

88

41,3

I ganska hög grad

114

53,5

I ganska låg grad

9

4,2

I låg grad

2

0,9

213

100

Total

Svarsfrekvens
100% (213/213)

15. Tycker du att det är studiero på lektionerna?
Namn

Antal

%

I hög grad

65

30,5

I ganska hög grad

124

58,2

I ganska låg grad

19

8,9

I låg grad

5

2,3

213

100

Total

Svarsfrekvens
100% (213/213)

16. Får du den hjälp av skolan/lärarna du behöver för att klara studierna och nå dina personliga
studiemål?
Namn

Antal

%

I hög grad

86

40,4

I ganska hög grad

109

51,2

I ganska låg grad

17

8

I låg grad

1

0,5

213

100

Total

Svarsfrekvens
100% (213/213)

17. Anser du att mentorsskapet fungerar och att du får stöttning i din studiesituation av din mentor?
Namn

Antal

%

I hög grad

102

47,9

I ganska hög grad

85

39,9

I ganska låg grad

22

10,3

I låg grad

4

1,9

213

100

Total

Svarsfrekvens
100% (213/213)

18. Tycker du att utvecklingssamtalen är meningsfulla?
Namn

Antal

%

I hög grad

30

14,1

I ganska hög grad

77

36,2

I ganska låg grad

53

24,9

I låg grad

45

21,1

Vet ej/Har inte haft utvecklingssamtal

8

3,8

Total 213

Svarsfrekvens
100% (213/213)

100

19. Har du haft APL eller praktik (drift/stallturer i årskurs 1 ej inräknat)?

Namn

Antal

%

Ja

96

45,1

Nej

117

54,9

213

100

Total

Svarsfrekvens
100% (213/213)

20. Har din APL/praktik varit lärorik?
Namn

Antal

%

I hög grad

52

54,2

I ganska hög grad

34

35,4

I ganska låg grad

8

8,3

I låg grad

2

2,1

96

100

Total

Svarsfrekvens
100% (96/96)

21. Tycker du att handledarna ger en korrekt bedömning i återkopplingen till skolan?
Namn

Antal

%

I hög grad

49

51

I ganska hög grad

42

43,8

I ganska låg grad

3

3,1

I låg grad

2

2,1

96

100

Total

Svarsfrekvens
100% (96/96)

22. Tycker du att din praktikplats/APL-plats varit säker/trygg utifrån ett arbetsmiljöperspektiv?
Namn

Antal

%

I hög grad

59

61,5

I ganska hög grad

32

33,3

I ganska låg grad

4

4,2

I låg grad

1

1

96

100

Total

Svarsfrekvens
100% (96/96)

23. Hur använder du skolans "Oasen"?
Namn

Antal %

Flera gånger i veckan (vanligtvis/ungefär)

8

3,8

En gång i veckan (vanligtvis/ungefär)

11

5,2

En gång i månaden (vanligtvis/ungefär)

25

11,7

Jag känner inte till Oasen

18

8,5

Jag upplever inte behov av att använda Oasen

124 58,2

Jag borde använda Oasen men gör det inte

27

12,7

Total 213 100

Svarsfrekvens
100% (213/213)

24. Anser du att skolans fjärr- och distansundervisning fungerar bra?
Namn

Antal %

I hög grad

26 12,2

I ganska hög grad

108 50,7

I ganska låg grad

50 23,5

I låg grad

23 10,8

Vet ej, har inte haft mycket digital undervisning

6

2,8

Total 213 100

Svarsfrekvens
100% (213/213)

25. Har du några tips på hur skolans fjärr- och distansundervisning skulle kunna fungera ännu bättre?
finns nog inget sätt, suger
Tycker de fungerar bra som de gör
mindre inlämnings uppgifter
sluta med skiten

Ända problemet är egentligen att det är distans. Jag vill hellre vara i skolan.
ha roligare saker att göra istället för att sitta och ha teori hela tiden
Nej. Svårt då det är så mycket praktiskt vi egentligen borde göra men inte kan.
Nej
nej
Nej
nej
nej
nope
Ingen aning
den är jättebra och funkar jättebra för mig! helst slippa den, men den fungerar!
nej
Nej
nej
Nej det har jag ej
Att göra ett och samma samtal för en kurs, en ny grupp varje lektion blir bara rörigt
Det funkar inte så bra med distans för det är lätt att man spårar iväg med nått annat
nej
har inte några direkta tips, tycker dock man inte lär sig på distans kontra här inne men förstår omständigheterna
Inte ha så mycket uppgifter för man hinner inte med det därför att man inte får samma hjälp
Nej
Jag vet inte
Att inte ha så mycket inlämningar och uppgifter för det blir mycket stress
Nej.
Skit i den
Nej, jag tycker att det fungerar bra. Det enda är att det kan vara lite svårt att veta vilka länkar som skall användas. I
vissa kurser finns det väldigt många länkar.
Nej inte för tillfället.
Kan vara svårt att hitta länken bra i vissa kurser.
Skit, lägg ner skiten
Nej tycker att skolan gör de bästa med vad dem kan göra i situationen
att alla lärarna går en kurs. det skulle hjälpa både lärarna och eleverna mycket är väll hemundervisning är ett måste.
Nej har ingen tanke om det.
Jag har inte haft distansundervisning sedan spåreleverna fick komma tillbaka till skolan, men om jag skulle ha det
igen skulle jag vilja bo på internatet för att få stöd av coacherna där. Det är väldigt svårt för mig att hålla rutinerna
när jag är hemma, och jag känner inte att jag får den hjälpen jag behöver.

Inget jag kommer på just nu
Ge lite små pauser och tvungna att gå ut och ta någon bild
Nej det funkar bra
Var mer tydliga vid alla moment i en uppgift. Skriva mer utförligt vad för information som ska vara med men även
tips på vart man kan hitta informationen.
Nej
NEJ
nej
Nej, efter de förutsättningar skolan har så tycker jag att de sköter det bra.
Tror inte skolan kan göra något åt det, det är bara väldigt tråkigt och man blir rastlös av att sitta framför datorn hela
dagarna.
näe
Vet ej
Nej, går väll inte att få det att funka bra.
Nej det har jag inte
nej tror inte de kan bli bra
Dom skriver ut trydligt hur man går in på lektionen. Om man får en länk på itslearning eller dom har gjort ett team
på teams.
större arbeten i grupp, när man jobbar ensam är det lättare strunta i uppgifterna men när man är i grupp är det
viktigare att vara delaktig.mindre långa genomgångar då det är svårt att ta in all information.
Nej det spelar ingen roll hur man gör för det går inte att lära sig eller få något gjort på distans.
Lättare uppgifter som är mer anpassade.
nej det har jag inte, tycker det är tråkigt med distans
Det är svårt att göra t.ex. grupparbeten på distans men vissa lärare har det ändå
nej
jag tycker det är bättre att ha var tredje vecka än att inte ha något alls men det är tråkigt att gå dom veckorna på
distans.
göra det lite mer ʺroligtʺ istället för att låta eleverna sitta framför datan och trötta ut sig i vissa fall 3 timmar
nej.
vissa lärare är dåliga på att svara när man kontaktar dom under lektionerna och svarar väldigt sent, hade varit bra
om man kunde få svar lite fortare
nej
Nej tyvärr
Jag vet inte, men inte så. långa genomgångar för man lyssnar oftast inte eftersom det är svårt att hänga med.
nej tyvärr
Nej det har jag inte
att inte ge oss så himla mycket upgifter och att inte ha lååååååånga genomgångar

Vet ej
jag vet inte hur man skulle kunna göra det bättre, men jag tycker nog att det borde bli lite bättre med att kolla av
om alla förstår vad man ska göra
Det finns lärare som väldigt ofta gör för ʺsvåraʺ uppgifter när det är på distans. Det är inte så att det är omöjliga
uppgifter, men när det blir typ ʺJobba gärna med någon, då det kan vara svårtʺ. Det är inte så enkelt alltid att hitta
någon att jobba med på distans och det är ganska dumt att lägga upp uppgifter på det sättet alltid.
Jag skulle säga att undvika grupparbeten för det är jättesvårt att jobba i en grupp på distans.
nej, tror inte det.
ha mer raster
vet ej
Nej
Försöka att se till så att alla elever är bekvämma speciellt i grupparbeten via distans. Försöka ha några mikropauser
då o då ifall läraren ska ha genomgång hela lektionen
inte ge så mycket uppgifter som måste lämnas in under lektionen eftersom om man inte hinner bli klar får man
massor av läxor efter skolan och de orkar man inte. inte ha så långa genomgångar om vi ska få upgifter till slutet av
inlämningen för att man hinner inte med upgiftern om läraren pratar bort mer än hälften av lektionen och sen vill
att man ska hinna klart.
ha inte 5929 minuter långa genomgångar. gäller i verkligheten också.
Nej
Nej
Att inte alla lärare ska bomba med stora uppgifter bara för det är distans
Nä
nej
Att 3:orna får va på skolan då det är viktigare för dem än för dem andra
Nej
inte så mycket inlämningar
Att vissa lärare inte ger uppgifter varje gång man har en ny lektion utan man kan få lite mer tid att arbeta på de.
Nej.
Inget fel med hur skolan gör det, ända problemet är att Teams hackar upp sig iband
Nej
Lärare måste inse att även om de själva ʺbara ger en uppgiftʺ per lektion så blir det extremt mycket uppgifter att
klara av själv, hemma. Vissa lärare ger flera uppgifter åt gången och det är alldeles för mycket.
Inte vad jag kan komma på
Alla lärare hade behövt en full genomgång på hur tekniken fungerar så det inte blir strul eller olika mellan lörare
Mindre skriftliga uppgifter. Blir för mycket i längden
Följa elevrådets tips till både lärare och elever.
lärare brukar ge mer inlämningsuppgifter (som inte var tanken från början) för att se hur vi mycket vi lyssnar på

föreläsningar, vilket blir jättejobbigt. skulle kunna små test i slutet av lektionen eller mer frågor under föreläsningar
för att vi ska hålla fokus
Har inga tips.
Inte ge lika mycket uppgifter. Det har blivit extremt mycket mer skoluppgifter under distansen och lärarna tror man
hinner med mycket mer när man är hemma.
Mycket är teoretiskt när det egentligen ska vara praktiskt, inget som går att göra åt saken tyvärr
Mindre inlämningsuppgifter eller iallafall mindre stora uppgifter. Det blir för mycket när alla lärarna ska ha 2 eller
fler uppgifter var, det blir för stressigt.
Att man inte lägger för mycket inlämningar för oftast hinner man inte med det på lektionen och sedan har man
massa inlämningar som gör att man blir stressad.
mindre presentationer då man har som svårast att koncentrera sig på det. mer eget arbete och praktiskt. använda
sig av youtube.
Att alla lärare inte sätter för många prov och inlämningar under distansundervisningen. Lärarna måste bli bättre på
att inse att deras kurs inte är den viktigaste och att vi ungdomar inte klarar av för mycket arbete, speciellt under en
pandemi.
Inte ha teori mer än 1,5 timme, utan att man kanske får göra något praktiskt så man inte sitter stilla hela dagarna
och sedan reflekterar över det man gjort. Eller ha en lite mindre skrivuppgift.
nej, vill bara bli klar med den
Inte riktigt men kanske kortare föreläsningar i vissa kurser men om det behöver vara långa föreläsningar så kanske
lite fler pauser?Lärarna skulle kunna skapa en grupp/möte som de har i varje gång de har just den kursen.
jag tycker de funkar bra än så länge
Nej det har jag inte.
vet ej
vet inte
vet inte
Göra så att vi inte bara har samma uppgifter hela tiden. Vi har bara skrivuppgifter och det hade varit kul att med en
annan.
Inte ge så många uppgifter på samma gång och förklara bättre om uppgifterna. Ringa eller skriva till ALLA elever
under lektionen och kolla hur det går.
Jag vet inte hur stöttande lärarna är gentemot de elever som har det svårt på distans, men lärarna kan se till att
stötta de elever som inte får in sina uppgifter i tid och se till att hjälpa dem att lyckas.
nej
lärarna kan hjälpa till mer
Nej, det är för det mesta upp till varje enskild elev att ta ansvar. Om man har problem i ett ämne eller bara inte får
gjort uppgifterna kan det vara bra att höra av sig till sin mentor.
jag tycker att det är bra som det är.
nej

inte så mycket inlämningar, inte så himla hårdaens ork och energi läggs på fel saker
nej
Jag vet inte riktigt, men ibland tappar man själv fokuset och ibland jobbar man på väldigt bra. Så det finns bara saker
jag behöver förbättra.
Bättre med att checka av när man är med, jag har för många frånvaror för att min lärare såg inte mig eller ropade
inte upp mig.
Vara mycket mer tydlig, när man ska komma tillbaka på teams, göra det lite roligare så man inte tappar intresse.
Inte slänga på oss massa uppgifter.
lärarna hade kunnat blanda uppgifterna lite bättre en vad de gör i nuläget. då det ofta blir skrivuppgift på
skrivuppgift och det bara byggs på.
Faktiskt inte. Inte direkt. Distansundervisning är bara generellt det tråkigaste som finns.
Att om man nu missat en lektion eller är sen för eleven har mycket med skolan och blandat ihop lektionerna ska
läraren skicka ett meddelande och fråga vart är du? efter uppropet.
Nej
Vet inte
Mycket mer information...
bättre information innan lektionen börjar.
Jag bara haft det en någon men redan förstår kommer bli svårt att kunna lära sig om Trädgård när man inte får lika
bra hjälp, och blir rätt så tråkigt säkert på lång tid. men man har ju friheten på en bra plats där man känner sig trygg.
nej
tydligare uppgifter
nej den är bra
mer praktiska saker när vi väl är i skolan
mer praktiskt på skolan
Nej
nej
Om vi inte hade det!
Att inte behöva läsa en jädra massa.
Nej, jag vet inte hur man skulle kunna förbättra det.
nej
nej jag tror inte det är så lätt för man får intre de sociala som man behver vilket gör att man tappar lite motivation
nej
Inte ha det hjälper inte med våra pratiska ämnen
Nej
vet ej
mer återkoppling från lärare och påminnelser
Nej tyvärr inte

Mindre press på eleverna och mindre stora uppgifter.
Skita i det
Nej.
Nej för det är grejen med att man valt denna skola för att göra teoretiska saker som du sen kan få se praktisk för att
förstå hur allt hänger ihop går inte att få i och med distansundervisningen
Ja, ge mindre uppgifter, för oftast hinner man inte göra klart den första innan man får en ny ännu större å vips har
man 300 stora uppgifter bakom sig..Sen vill jag tillägga att det är rätt usel information om när det är
distansundervisning, när det är i skolan, och får man informationen så får man den ofta typ 8:30 och då är man
redan i skolan. så får man åka hem igen, det är inte billigt heller att åka fram och tillbaka bara för skolan är extremt
dåliga på att ge information.Att jag satte att det funkar bra med distans är att det är väldigt mycket enklare att
jobba hemma, där det är lugn och ro till skilland från skolan..
Mer genomtänkt då det blivit mycket prov under den veckan man varit där, enom stress med 6prov på en vecka.
Stryk prov och gör andra uppgifter som inte pressar på samma sätt (skrivuppgift eller något annat som man kan
jobba med hemma)
nej det har jag inte.
det suger
Vet inte gillar inte distansundervisning oavsett.
att skolanen lägger in alla böcker som man ska ha i undervisningen få man kan forsätta jobba i böckerna även om
man inte kunde ta med dom hem.man måste inte göra detta i alla ämnen men i alla fall matten med matteboken för
allt annat kan man jobba utan boken men det är svårt att jobba matten utan en matte bok att följa efter.
Nej
nej
nej
nej, själv gillar jag verkligen inte distans.. jätte svårt med datorer.
inte direkt tips är bara trött på att gå hemma.
Nej!
Nej
nope
nej jag tycker det går bra som det går nu.
Inte bara ge inlämningsuppgifter.
fler lʹrare ska ringa och kolla med varje elev under lektions tiden och se hur det går då elverna fastnar och det leder
till att man skjuter upp uppgiften och inte förstår . lärarna ska ha mer koll på eleven så de kan pusha och göra
eleven mer intresserad.
ge ej för stora upgifeter, blir läät mycket
inte så mycket uppgifter
Bättre uppgifter
Ne, men att inte ha distans tycker jag är bättre
mer lektioner som runa och inte att alla lärare ger en saker samtidigt.

Vet ej
Nej

26. Tycker du att lärplattformen Itslearning hjälper dig i skolan och med studierna (exempelvis att du
enkelt hittar den information du söker)?
Namn

Antal

%

I hög grad

71

33,3

I ganska hög grad

92

43,2

I ganska låg grad

6

2,8

I låg grad

4

1,9

Det varierar mellan kurserna

40

18,8

Vet ej, jag använder sällan Itslearning

0

0

Total 213

100

Svarsfrekvens
100% (213/213)

27. Har du några tips på hur användandet av Itslearning skulle kunna fungera ännu bättre?
nej
Bra som det är
nej
Jag tycker allt fungerar väldigt bra.
nej
Borde finnas mer struktur enligt mig. Hur vet jag inte.
Nej
nej
Nej, inte vad jag kan komma på.
nej
nej
nope
Nej
jag har personligen svårt att förstå både mac systemet och itslearning, men det känns ju endå som att programmet
sköter sitt jobb som den ska.

att fler lärare lägger ut arbetsuppgifter på itslearning. och använder provkalendern.
nej
Nej
nej
Nej det har jag inte
Att faktiskt nvända de funktioner som finns där, sällan det händer
Lättare att hitta och mer tydliga anvisningar vart lärarna lägger dsker
nej
att inte lärarna gör 40 olika teamslänkar i itslearning
Vet ej
Nej
Om alla lärare använde de på samma sätt så att de inte blir olika i alla ämnen
nej
Nej.
Vet ej
Nej.
Inte direkt
Nej det har jag inte
Nä
nej
inte direkt. tycker den är relatift lättanvänd.
Nej
Jag tycker att en del lärare borde använda översikten i kurser mer för att göra det tydligt var man ska gå in och
jobba. Det kan vara svårt att hitta i innehållet annars.
Inget jag kommer på just nu
Lättare att hitta till aktuella inlämningar/uppgifter man har i kursen den veckan
Nej
NEJ
nej
Nej jag är nöjd.
nej
näe
Vet inte
NEJ.

Nej
nej
Nej.
visa vilka inlämningar man inte har lämnat in, då det är svårt att se om man ligger efter i mycket.
Vet ej
vet ej
nej det har jag inte men tycker itslerning är lite svårt men man lär sig
Att alla lärarna använder samma sätt att organisera materialet som finns där
nej inte i nuläget
nej, tycker det fungerar bra
nej
nej
Att lärarna är mer noga om det är någon viktigt uppgift som ska in eller skriver att man har prov eller test
Nej tyvärr inte
Tycker det fungerar bra
om man t.ex har rester så ska det stå vad man bör prioritera mest, det hade hjälpt
Nej det har jag inte
enklare att hitta alla sina uppgifter som man sickat in
Lärarna har mer ordning i allt de lägger upp.
nej
Nej
Jag vet inte.
nej, jag tror inte det
.
Om lärarna förstår det bättre så att det inte blir några fel.
nej
att alla lärare gör på samma sätt och läger up all information på samma ställen. även rensa lite och ta bort upgifter
som man länmat in på annat sätt eller inte börjat med.
om alla lärare anväde den på samma sätt.
Bättre organisering.
Nej
Nej
Alla lärare har olika sätt att ge länkar till teams, skulle vara bra om alla gjorde på samma sätt, hade blivit mycket
enklare att hitta
Nä
nej den är skit bra

Nej
mer typ korsord och quiz
Jag tycker det fungerar bra så nej
Nej
Nej
Nej
Olika lärare använder its på olika sätt, borde samtala mer med varandra så att ett gemensamt system används. Kan
annars bli mycket rörigt.
Nej
En tydligare struktur och att alla lärare använder det på samma sätt
Få alla lärare att använda den på samma sätt. Vissa har otroligt rörigt upplägg och andras är helt fantastiskt.
Itslearning är bra som det är.
Har inga tips.
nej jag tycker det är mycket bra.
Nej, tycker det är bra som det är.
nej
Fungerar bra
Tycker den fungerar bra så har ingen kommentar.
Nej, tycker det funkar bra.
Nej, inte vad jag kan tänka på
nej som sagt jag lär. mig
Nej det har jag inte.
vet ej
vet inte, jag tycker det funkar bra
vet inte
nej
Lärarna kan vara med tydliga med vilken mapp vi är på i kursen och inte ha uppe allt vi ska gå igenom senare i
kursen så att man vet enklare vilken mapp man är på
Att alla lärarna har samma system när de gör mappar och lägger upp uppgifter,
nej
inte ha så mycket uppgifter framme samtidigt för det är mycket svårare att hitta, när vi jobbat klart med ett område
så tycker jag att dom ska ta bort de så att man inte ser den.
Nope
nej
nej
till lärarna att vara så aktiv så möjligt

nej
Att man kan se alla sina uppgifter man gjort och betygen på uppgifterna i en lista. Även de man har en lista med
uppgifter som man håller på med och tidsgränsen för uppgiften osv. Sen även en lista för saker man missat eller ska
kompletera.
Att vi får en app jag blir konstant utloggad och har extremt svårt med att hitta alt. lärarna är inte konstanta med hur
dom lägger upp saker och ting.
nae
det skulle jag inte säga, det ända man kanske kan påpeka är att visa lärare har väldigt stökiga och organiserade
mappar i kurserna.
Kanske att ha en lektionsplanering för varje ämne och tydliga instruktioner från varje kurs. Men annars tycker jag att
det fungerar väldigt bra.
Att alla lärare skriver tydligt vad eleven har i rest eller behöver göra. Även att alla ska skriva i provkalendern så vi har
koll.
Nej
vet inte
Enklare struktur
Tror inte finns något man kan ändra programet, när den är redan så bra.
nej
nej
nej
nej
Nej
Nope är b ra som de e
nej
Nej.
byt till goggekcrome
nee
nej
Vissa lärare behöver mer kunskap om användning
nä
Använd det inte för det är krångligt pågrund av att det är en miljon länkar till varenda uppgift.
vet ej, lägga ut uppgiften mer en fem minuter inan lektionen.
Nej
Lättare kunna se vilka uppgifter man inte har gjort
Vet inte
Nej
Att den inte är lika seg och att lärarna använder de på samma vis

Kanske inte skolan har någon makt över men man skulle kunna lägga in en informations sida med när det är
distansundervisning osv och annan viktig info och där det är samlat istället för att gå igenom facebook grupper,
itslearning grupper, medelanden från lärare o hela helvetet.
Tycker de funkar bra
nej.
Det hade varit en stor fördel om lärarna faktiskt använde prov-kalender funktionen eftersom man då skulle kunna se
alla prov och uppgifter på ett ställe.Just nu lägger lärarna aldrig upp prov eller annat skolarbete i provkalendern.
nej
Nope tror inte det.
att alla lärare sänger eller visar var man hittar det man ska jobba med och under vilken fil den ligger. i vissa kurser
kan man behöva öppna 4 mappar för att komma till det man letar efter, så det hade hjälpt om dom förkarade var
informationen ligger eller använder ett nuver system med dom olika delarna i kursen.
Nej
nej
nej
tycker det är svårt med alla flikar och mappar.. allt med daton är svårt.
kan inte komma på någon.
Nej!
Ingenanning
vet inte riktigt
nej jag tycker det fungerar bra.
nej
nej
nej
Vet ej
Nej

28. Har du möjlighet att utvärdera kurser och lämna synpunkter till kursansvariga lärare?
Namn

Antal

%

Ja i alla kurser

68

31,9

Ja i de flesta kurser

88

41,3

I vissa kurser

37

17,4

Bara i ett fåtal kurser

20

9,4

213

100

Total

Svarsfrekvens
100% (213/213)

29. Tycker du att arbetsbördan i skolan är jämn över tid?
Namn

Antal

%

I hög grad

19

8,9

I ganska hög grad

86

40,4

I ganska låg grad

53

24,9

I låg grad

16

7,5

Vet ej

39

18,3

213

100

Total

Svarsfrekvens
100% (213/213)

30. Brukar du läsa och titta i provkalendern på Itslearning?
Namn

Antal

%

Ja ofta

3

1,4

Ibland

53

24,9

Nej sällan

114

53,5

Jag känner inte till provkalenderna

43

20,2

213

100

Total

Svarsfrekvens
100% (213/213)

31. Tycker du att lärarna och mentorerna arbetar aktivt för att eleverna ska ha så hög närvaro som
möjligt (exempelvis genom att uppmärksamma frånvaro och ha tydliga rutiner för frånvaro)?
Namn

Antal

%

I hög grad

66

31

I ganska hög grad

92

43,2

I ganska låg grad

20

9,4

I låg grad

8

3,8

Vet ej

27

12,7

213

100

Total

Svarsfrekvens
100% (213/213)

32. Har du några kommentarer kring frågorna om skolans undervisning? Har du idéer på hur
undervisningen skulle kunna bli ännu bättre?
nej
Inga kommentarer
nej
Jag tycker allt är toppen.

mindre teori under distans
Nej
nej
Nej
mer praktiska grejer på gården då det är sessong
nope
Ja men svårt att förklara.
införskaffa kattungar!
nej
Nej
nej
Nej det har jag inte
Nej
nej
nä
Inte ha så mycket teori, alltså mer praktiskt
Nej
nej
Nej.
Vet ej
Nej.
Nej
Nej
Nä
Noga med vilket klassrum man ska va i.
nej
jag anser att undervisngen är relativt klar.
Nej
Nej
Vet ej
NYARE MASKINER UTE PÅ DRIFTEN I OCH MED ATT LANTBRUKETS MASKINER BARA BLIR NYARE OCH NYARE OCH DÅ
TROR JAG MAN LÄR SIG MER BRA GREJER GENOM ATT HÅLLA PÅ MED NYARE GREJER
nej
Jag tycker att lektionerna ska handla om lantbruk. Att till exempel i en svenskalektion ska lantbruket vara involverat.
Jag tycker också att vi borde ha mer praktisk undervisning.
nope

mer praktiska tillfällen, det är viktigt för dom som inte har så mycket kunskap sen innan
nej
nej
Nej
nej
Nej.
nej
Det funkar inte att lärana kan ge frånvaro direkt om man inte svarar på teams när vi har distanslektioner då det inte
alltid kommer upp att läraren ringer.
på distansen, lättare uppgifter
nej
Undervisningen fungerar bra där det blandas både praktiskt och teoretiskt
nej
nej
tänka på prov att inte de ska ligga så tätt med varann
nej
nej
Nej
Nej jag vet inte.
Inte direkt
inte ha alt för långa genomgångar
Vet ej.
nej
inkludera eleverna lite mer i undervisningen så man verkligen hänger med
Just nu skulle jag säga att vara i skolan frö det är mycket enklare att få hjälp på skolan än på distans.
Att det inte är nya inlämningsuppgifter hela tiden som man inte hinner färdigt med på lektonerna.
att man inte har några lång genomgångar
vet ej
Jag kommer inte på något.
nej
inte 8395 minuter långa genomgångar.
Ingen aning.
Nej
Nej

Nä
nej
Nej
nej
nej
nej
nej
Nej
Vet ej
Bättre och tydligare kommunikation mellan lärare som har samma klasser
Mer tydlighet i kurserna och uppgifterna
Jag tycker att vi ska få chans att skriva lite vad vi tycker om lärarna så rektorn kan bli mer medveten om när det är
något vi tycker är fel eller jobbigt med någon lärare.
Visa lärare behöver förbättra hur de bemöter och undervisar sin elever. Det blir väldigt fort tjatigt när en lärare
pratar i en halvtimme om något som skulle tagit 5 min egentligen.
Att alla lärare lägger in prov eller inlämningar på provkalenderna för de är inte många lärare som gör de. För om alla
lärare gör det får även alla andra lärare se hur mycket vi har det varje vecka.
nej
ingen kommentar.
Nej.
Jag är ganska osäker när jag visste att jag ville gå på Munkagårdsgymnasiet, men så fort som jag hörde talas om
skolan så blev jag intresserad och visste att jag ville gå här. Men jag kommer inte ihåg om det var i åttan eller i nian.
nej
Nej det har jag inte.
vet ej
vet inte
vet inte
Nej
Lärarna behöver inte mata på med massa uppgifter bara för att vi har distans, vi elever blir väldigt stressade över att
ha så mycket.
Lägg inte alla prov efter varandra. Även fast vi har ett prov per vecka blir det mentalt frustrerande och stressande
att ha tre prov, tre veckor på raken. Man får aldrig någon lugn och ro eller tid för annat utan det blir bara plugg
konstant i tre veckor.
nej
Nej.

nej, jag tycker att det fungerar bra.
nej
inte så mycket inlämningarinte vara så hård!presen är på en hög nivå
Det kan bli stressigt när vi har flera läxor och kanske ett prov på en vecka.
Jag vet inte riktigt.
Lärarna kommer i tid, alltså dom ska inte börja med sina närvaror 5 minuter innan lektionen börjar. Jag har fått
frånvaror för denna anledning.
göra praktiska moment mer. inte ge oss massa uppgifter som man inte hinner med
jag tycker att undervisningen har ett bra systen
Nej. Den frågan har redan varit. Distans är sämst, jag får inte alls mycket gjort och det förstör min skolgång.
Schemat är väldigt jobbigt men bra samtidigt då det är väldigt långa lektioner och efter dom långa lektionerna ska
man ha en liten rast och lunch sen ska man ha drift länge och sen när man kommer hem så sätter man sig och
pluggar så schemat är väldigt tufft och jobbigt men tycker absolut inte att vi ska sluta senare.
Nej
Nej jag tycker det är bra
Bättre information från lärarna till spår eleverna. så att det blir mer rättvist för alla.
Att inte visa elever visar att dom är sura eller arga, irriterade för skapar för mig säkert för andra en dålig dag
nej
nej
nej
Nej
nope
nej
Nej.
vet inte
nää
nej
Nej våra lärare är väldigt bra, de ger tydliga instruktioner
nej
nej
Nej
Nej.
Det har varit väldigt mycket på senaste, massvis med inlämningar och det är jobbigt för det blir mycket tid utanför
skoltid.
MERA distansundervisningMERA APL, lärde mej mer på 1 vecka där än vad jag gör under ett år i skolan.Bättre
information om distansundervisning, jobbigt och dyrt att köra fram o tillbaka hela tiden för att skolan är dåliga på
att informera om när det är distansundervisning.

nej.
Det hade varit bra om lärarna vet hur tekniken de använder fungerar.
Nej
jag använder inte provkalendern för jag fattar inte hur den fungerar och ingen har gått igenom hur man hittar på
den. det är även vitigt att ni berättar för framtida spår elever exat vad som är anulunda mot dom vanliga klasserna.
som inv för tydligen får spår elever som har valt djur inte kan välja djurkuser som vanliga djur elever kan. ni måste
vara öppna med det och se till att spårelever vet att dom inte kan välja samma sak som vanliga elever
nej
nej
nej
nix
inte som jag kan komma på.
Nej!
Vet inte
lärarna måste ha bättre koll på elevernas scheman och när de får prover eller inlämningar då alla lärare bara ger
mer och mer inlämningar i sin kurs då de tycker att ʺi min kurs har vi inte mycket inlämningarʺ men de dom inte
inser är att alla lärare tänker så och då får man ungefär 6 inlämningar på samma vecka.
Vet ej
Nej

33. Känner du oro/ängslan för dina studier?
Namn

Antal

%

I hög grad

27

12,7

I ganska hög grad

45

21,1

I ganska låg grad

88

41,3

I låg grad

53

24,9

213

100

Total

Svarsfrekvens
100% (213/213)

34. Känner du dig pigg/utvilad under skoldagen?
Namn

Antal

%

Ja, ofta

56

26,3

Ibland

92

43,2

Nej, sällan

65

30,5

213

100

Namn

Antal

%

Ja, ofta

112

52,6

Ibland

87

40,8

Nej, sällan

14

6,6

213

100

Total

Svarsfrekvens
100% (213/213)

35. Äter du bra/hälsosam mat?

Total

Svarsfrekvens
100% (213/213)

36. Äter du frukost?
Namn

Antal

%

Ja, ofta

151

70,9

Ibland

43

20,2

Nej, sällan

19

8,9

213

100

Namn

Antal

%

Ja, ofta

179

84

Ibland

27

12,7

Nej, sällan

7

3,3

213

100

Total

Svarsfrekvens
100% (213/213)

37. Äter du skollunch?

Total

Svarsfrekvens
100% (213/213)

38. Motionerar/tränar du aktivt? (mer än vardagsmotion)
Namn

Antal

%

Ja, ofta

49

23

Ibland

89

41,8

Nej, sällan

75

35,2

213

100

Total

Svarsfrekvens
100% (213/213)

39. Finns det personer att vända sig till om du behöver prata/hjälp under skoltid? (Angående saker som
inte direkt har med skolarbetet att göra)
Namn

Antal

%

Ja

157

73,7

Nej

16

7,5

Vet ej

40

18,8

213

100

Total

Svarsfrekvens
100% (213/213)

40. Har du kommentarer kring frågorna om hälsa och trivsel? Har du några idéer på hur skolan kan bli
ännu bättre på att främja hälsa och trivsel?
nej
Inga kommentarer. Bra som det är
nej
Ingen kommentar.

nej
Nej
nej
Nej
nope
Ja men svårt att förklara.
det funkar prima!
nej
Nej
nej
Vet ej
Nej
nej
nä
Nej
nej
Nej.
Vet ej
Nej.
Nej
Nej det har jag inte
Nä
inte som jag kommer på
jag anser att dessa är bra. mentorerna gör sitt bästa.
Nej
Nej inget jag kommer nu
Nej
nej
NEJ
nej
Nej, jag tycker skolan sköter det bra.
nope
dålig

Nej
nej.
Jag tycker det är bra som det är
nej
Nej.
nej
Det är jävligt bra här och go chargong
nej
nej
Ingen komentar, det fungerar bra
nej
nej, bra
att i början av första terminen på skolan, att varje lärare då sätter sig med varje elev och pratar om just den elevens
förutsättningar. Och att läraren sedan tar mycket hänsyn till det
nej
nej
Inga kommentarer eller ideer
Jag har inte direkt några kommentarer eller ideer.
Tror inte det
inte ta ifrån oss mobiler ifall ni skulle införskaffa mobil förbud
Vet ej
Nja, alltså det är mest att det är rätt ofta, speciellt när det är så att vi är tillbaka i skolan, väldigt många uppgifter där
man ska jobba med någon, vilket inte alltid är så lätt. Så det är väl att jobba mer med att alla ska vara involverade.
Jag tycker att skolan borde se mer alvarligt på om någon har blivit hotad.
nej
nope
.
Vet inte
ha fler soffor så man kan ligga i på rasten.god mat och bra frukost och fika trivseln skulle förbättras om man byte
årdningen man dukar av talrikar och sånt i
nej.
Ingen aning.
nej
Nä
nej
Nej

nej
Inte så långa dagar, man är aldrig effektiv på sista lektionen under skoldagen när man gått från 8:40 på morgonen.
Nej inga kommentarer
Nej
Tycker det fungerar bra.
Jag skulle säga att lärare bör prata mer med eleverna. Låt eleverna veta att lärarna i fråga finns där om det behövs
Tänka på att inte ha för långa teoretiska stunder
nej
Nej
nej
ingen kommentar.
Nej.
Nej, jag kan inte komma på något.
nej
Nej det har jag inte
vet ej
jag tycker att det är bra
nej
Jag vet inte
Nej
nej
Nope.
vet ej
nej
inte så långa dagar det ta väldigt mycket energi för att vi går så himla länge...om man har drifter så tycker jag att
man inte ska ha skolan efter eller innan driften...
nej
Jag tycker allt är bra bortsätt från att jag oroar mig över mina studier. Har lätt för att tappa fokus och hamna efter
eftersom jag har sån press på mig själv.
Få ihop nått gäng och spela fotboll och ha turnering om vem som är bäst samt ett lopp att springa alla i skolan och
se vem som får bäst tid.
jag tror inte det, om jag tänker på när jag börja så kände jag mig välkommen och bekväm på skolan så det skulle jag
inte säga.
Dom kan ju börja med att prata om det till exempel. Jag har sagt att jag vill ha hälsosamtal för längesen, men jag har

inte fått höra något om det. Om lärare kan se att elever mår dåligt så märks det inte att dom bryr sig i alla fall. Jag
äter vegetarisk mat i skolan och det är nästan alltid äcklig mat. Den luktar inte särskilt gott och den ser sällan
inbjudande ut. Förbättra vegomaten!
Den vegitariska skolmaten är inte bra alls, får resten av skolan spaghettti carbonara kanske vi får en morotsås till
istället för att det ska vara så likt med köttalternativet som möjligt ska man lägga i spenat och kikärter. inte så
mycket skollunch man får i sig. Om vi nu har speghetti carbonara exemeplvis så försök efterlikna det bara genom att
byta ut köttet det finns, cornfile, cornbitar, vegitarisk hamburgare men skolan väljer endå svampsås som ingen
tycker om. Detta är verkligen någonting jag vill att skolan ska ändra på för så som det ser ut i dagsläget äter jag
knappt något på lunchen för det inte är god vegitarisk mat
nej
Nej
uppmärksamma ensamma elever.
Att man kan bli erbjuden av en promenad eller någonstans att vara när det är mycket.
nej
nej
nej det är bra
Nej
nej
Nej
neej
Nej.
nej
vet inte har aldrig behöft använda mig av de
nej
Nej
nej
nej
jag skulle vilja ha fler platser man kan sitta. vid entren är det ofta högljutt och mycket folk, det finns inga bra platser
där man kan vara själv
Nej
Nej.
Anledningen att jag inte äter skollunch är pga adhd medicin.För att skolan skall bli någorlunda bra på trivsel och
hälsa kan man ha mycket mer distansundervisning, slänga ut 99% av klassen för de stör bara under lektionen osv.
nej inga frågor eller ideer.
Att lärarna kollar lite mer lixom på rasterna om vi är okej.
att ni ör öppna med allt som kommer att hända som ger information i förväg när man ska göra något dom drift eller
att vara hos djuren

Nej
nej
nej
kanske lite länger raster mellan två lektoner.
Nej!
Ingenanning
man hinner inte direkt att träna då man ägnar alla sin fritid till att skriva klart alla inlämningar så man inte får F i
kursen.
Vet ej
Nej

41. Trivs du med de andra eleverna på skolan?
Namn

Antal

%

I hög grad

98

46

I ganska hög grad

95

44,6

I ganska låg grad

17

8

I låg grad

3

1,4

213

100

Total

Svarsfrekvens
100% (213/213)

42. Tycker du att du blir bra bemött av skolan personal?
Namn

Antal

%

I hög grad

114

53,5

I ganska hög grad

91

42,7

I ganska låg grad

5

2,3

I låg grad

0

0

Vet ej

3

1,4

213

100

Total

Svarsfrekvens
100% (213/213)

43. Trivs du på rasterna/håltimmarna?
Namn

Antal

%

I hög grad

121

56,8

I ganska hög grad

73

34,3

I ganska låg grad

15

7

I låg grad

4

1,9

213

100

Total

Svarsfrekvens
100% (213/213)

44. Känner du dig trygg på skolan?
Namn

Antal

%

I hög grad

140

65,7

I ganska hög grad

62

29,1

I ganska låg grad

10

4,7

I låg grad

1

0,5

213

100

Total

Svarsfrekvens
100% (213/213)

45. Känner du till skolans likabehandlingsplan?
Namn

Antal

%

I hög grad

43

20,2

I ganska hög grad

67

31,5

I ganska låg grad

28

13,1

I låg grad

22

10,3

Vet ej

53

24,9

213

100

Total

Svarsfrekvens
100% (213/213)

46. Har du varit utsatt för kränkning/kränkningar (exempelvis diskriminering, mobbing eller
trakasserier) i miljöer/situationer kopplade till Munkagårdsgymnasiet det här läsåret?

Namn

Antal

%

Ja

28

13,1

Nej

185

86,9

213

100

Total

Svarsfrekvens
100% (213/213)

47. Om du blivit utsatt för kränkning, var ägde detta rum?
Namn

Antal

%

I klassrummet

9

32,1

I matsalen

7

25

På skolgården/utemiljön

9

32,1

I gemensamma utrymmen/korridoren

15

53,6

På internatet

8

28,6

Till och från skolan

3

10,7

Via sms eller sociala medier

9

32,1

På min praktikplats

0

0

På driften

2

7,1

62

221,4

Total

Svarsfrekvens
100% (28/28)

48. Vem/vilka blev du kränkt/utsatt av?
Namn

Antal

%

Elev/elever

26

92,9

Handledare på praktikplats

0

0

Lärare

2

7,1

Driftspersonal

2

7,1

Coacher

0

0

Boende fritidspersonal

2

7,1

Övrig personal

0

0

32

114,3

Total

Svarsfrekvens
100% (28/28)

49. Tycker du att skolans personal arbetar förebyggande så att risken för kränkningar minskar?
Namn

Antal

%

I hög grad

51

23,9

I ganska hög grad

74

34,7

I ganska låg grad

16

7,5

I låg grad

10

4,7

Vet ej

62

29,1

213

100

Total

Svarsfrekvens
100% (213/213)

50. Tycker du att eleverna har möjlighet att vara delaktiga i det förebyggande arbetet mot kränkningar?
Namn

Antal

%

I hög grad

42

19,7

I ganska hög grad

64

30

I ganska låg grad

17

8

I låg grad

8

3,8

Vet ej

82

38,5

213

100

Total

Svarsfrekvens
100% (213/213)

51. Tycker du att personalen uppmärksammar problematiken när/om kränkningar förekommit?
Namn

Antal

%

I hög grad

42

19,7

I ganska hög grad

75

35,2

I ganska låg grad

20

9,4

I låg grad

10

4,7

Vet ej

66

31

213

100

Total

Svarsfrekvens
100% (213/213)

52. Vet du vad och hur du ska göra om du har blivit kränkt/utsatt och vill gå vidare med det som har
hänt?
Namn

Antal

%

Ja

134

62,9

Nej

28

13,1

Kanske

51

23,9

213

100

Total

Svarsfrekvens
100% (213/213)

53. Tycker du att det är en bra stämning på skolan överlag?
Namn

Antal

%

I hög grad

117

54,9

I ganska hög grad

84

39,4

I ganska låg grad

11

5,2

I låg grad

1

0,5

213

100

Total

Svarsfrekvens
100% (213/213)

54. Upplever du att alla inriktningar har samma status på skolan?

Namn

Antal

%

Ja

87

40,8

Nej

126

59,2

213

100

Total

Svarsfrekvens
100% (213/213)

55. Har du under det senaste läsåret varit utsatt för någon form av diskriminering, mobbning eller
kränkande behandling på grund av den inriktning du läser?
Namn

Antal

%

Ja

29

13,6

Nej

184

86,4

213

100

Total

Svarsfrekvens
100% (213/213)

56. Upplever du att skolan och lärarna arbetar med jämställdhet så att både tjejer och killar kan
utvecklas och blir bemötta på lika villkor?
Namn

Antal

%

I hög grad

87

40,8

I ganska hög grad

80

37,6

I ganska låg grad

11

5,2

I låg grad

5

2,3

Vet ej

30

14,1

213

100

Total

Svarsfrekvens
100% (213/213)

57. Har du kommentarer till frågorna om stämning och kultur? Har du några idéer på hur skolan kan bli
ännu bättre på att främja en bra stämning/kultur?
nej
Inga kommentarer
Ingen kommentar.
nej
Nej
nej
Nej
nope
Ingen aning
det är en bra skola men vissa lärare har svårt att säga ifrån och likaväl eleever och det är inte skolan i säg det är fel
på utan olika individer
Nej
nej
Nej det har jag inte
Nej inga kommentarer
nej
nä
Nej

nej
Nej.
Vet ej
Nej.
Nek
Nej det har jag inte
Nä
Lägre ljudnivå i korridorerna
tycker det funkar helt okej.
Nej
Jag tycker det känns som att tjejer behandlas bättre av personalen. Det tycker jag är väldigt tråkigt. Att killar blir
behandlade sämre är precis lika allvarligt som när tjejer blir behandlade sämre.
Nej
Nej
NEJ
nej
nej
nope
nej
nej
nej
Nej
nej
Nej
nej
nej
nej
nej
ingen mer komentar
nej
nej, bra
nej
nej
Nej och inga ideer
ingen aning

Vet inte
ta till det det vi säger, och lyssna på oss
Vet ej
Nej
nej
Nej
Nej
ha fler allsånger
nej.
Nej
Mä
nej
Nej
nej
Nej
Nej
Man märker att vissa lärare tycker om vissa linjer mer. Det orsakar att personer som går den linjen tror att de är
bättre än andra. (Lantbrukslinje)
Jag har reagerat starkt under de tre år jag gått här på den diskriminering som pågår från lantbrukseleverna
gentemot djureleverna. Jag tycker att det är jättetråkigt, och det är dags att faktiskt ta tag i det för att göra skillnad
Lantbrukarnas gruppmentalitet skapar oftast ett tankesätt där dem tror att dem är bättre än alla andra och klankar
därför ner på andra inriktningar, bl.a djurvård
Det finns en viss macho kultur beroende på linje. den generella statusen på skolans linjer är såhär: Lantbruk djurvård - skog - trädgård - spår. Lantbruk är troligen högst för att de vågar kränka folk i grupp
nej
Nej
nej
vet ej.
nej.
Nej
nej
Nej det har jag inte
vet ej
nej
Jag vet inte, kanske sluta att alltid vara på tjejernas sida

Nej
nej
Nej
nej
nej
nej
Vet inte
nej, jag kna inte tänka på något
Det viktigaste är att prata mer om det, ha bättre koll och faktiskt se elever som individer, inte en i massan. Detta
misslyckas skolan och lärarna med.
Jag tycker framförallt att boendepersonalen ska följa reglerna och inte var rädd att särbehandla en elev som gjort fel
och försöka lägga det på den elev som blivit utsatt. Tycker även att boendepersonalerna ska ha förståelse i att vi är i
andra hus om vi inte har vänner i dom andra husen.
Jag tycker inte alltid att hot och liknandenas på allvar. Trots att det har varit flera personer som upplever samma
obekvämhet pågrund av dessa hot görs inte tillräckligt mycket tillräckligt snabbt. Det har skapat en otroligt dålig
stämning och förtroendet för personalen har sjunkit drastiskt. Innan visste jag att jag kunde gå till personalen men
med tanke på det som hänt är jag osäker och det var därför jag skrev nej på om jag vet vad jag ska göra
nej
Vet ej
Fortsätta som dem gör att behandla alla lika
Skolan har en bra stämning med all miljö men mycket elever som beter sig dålig emot andras utseende och
diagnoser.
nej
nej
nej
Nej
nej
nej
nej
Nej.
nej
nnnnneeeeeejjjjjj
nej den e bra
nej
nej
Nej
Nej.

nej.
låt spåreleverna välja skog, lår dom olika spårinrikningar välja samma induviduella val som dom andra.vi kan tappa
konsetrationen men vi blir inte i mer fara i skog då för vi vet när vi börjar tappa och vi kan bli överdrivet fokuserade
när vi jobbar ibland. vi kan hålla mer fokus på saker ibland än andra personer som inte har diagnåser. utbilda er mer
om diagnåserna ni har på spår
nej
nej
inte just nu
Nej!
Vet inte
Nej

58. Tycker du att du tar ansvar för dina studier?
Namn

Antal

%

I hög grad

72

33,8

I ganska hög grad

115

54

I ganska låg grad

20

9,4

I låg grad

6

2,8

213

100

Total

Svarsfrekvens
100% (213/213)

59. Tycker du att lärarna tror på dig och vill att du ska lyckas?
Namn

Antal

%

I hög grad

114

53,5

I ganska hög grag

84

39,4

I ganska låg grad

4

1,9

I låg grad

1

0,5

Vet ej

10

4,7

213

100

Total

Svarsfrekvens
100% (213/213)

60. Är du nöjd med dina studieresultat?
Namn

Antal

%

I hög grad

58

27,2

I ganska hög grad

118

55,4

I ganska låg grad

26

12,2

I låg grad

11

5,2

213

100

Total

Svarsfrekvens
100% (213/213)

61. Om det finns ett glapp mellan vad du presterar och din faktiska kapacitet, hur kan skolan hjälpa dig
att överbrygga detta glapp? Det vill säga hur kan skolan hjälpa dig att nå din fulla potential?
finns inget
Prata med dig ofta om dina uppgifter och vad jag har åstadkommit
Vet ej.
det finns la lite skillnad men ha mer fysiska saker istället för teori så man kan vissa hur man gör istället för att
förklara

Behöver mer förståelse från vissa lärare.
Är nöjd med mina resultat.
vet ej riktigt
Vet inte
vet ej
nope
Låta mig jobba ifred. Förstå min stress och sociala fobi. Förklara tydligt vad som ska göras.
det är bara jag själv som kan göra det. skolan gör allt dom kan
Genom att ändra sättet dom undervisar och tex proven
hjälpa mig när det behövs
Vet ej
Mer praktiska ämnen
ger mig fler möjligheter att visa vad jag kan
vet ej
Vet ej
De som gör att jag inte jobbar är att de är svårt att hitta motivationen på distans
vet ej
Vet ej
Jag vet inte.
Jag har inget att säga
Nä
vet inte. är nöjd med hur skolgången ser ut.
Tror att dom kan pusha på mig och få mig att göra mitt bästa.
Jag skulle behöva mycket mer hjälp av lärare och coacher på teoretiska lektioner. Men jag tror inte att det är möjligt
eftersom andra elever också behöver hjälp.
Ge feedback från skolarbete bland annat
Jag måste stressa mindre
Få mer hjälp då jag har adhd. Mer beskrivande uppgifter och någon som kan hjälpa en att komma tillbaka till arbetet
efter msn tappat fokus.
Fortsätta som den gör
VET EJ
Att man sätter in en pedagog som har knep för att få även den stökigaste att arbeta.
jag vet inte
vet inte riktigt
vet ej fattar inte frågen
Vet ej

vet inte
Vet ej
Finns inget glapp
vet ej
stötta och hjälpa
jag vet inte, jag tycker det funkar bra.
tycker de är bra
vet ej
vet ej
Man berättar och de kan hjälpa dig genom att ge dig enklare uppgifter, och om det är enklare med muntliga saker
än skriftligt
Hjälpa mig när jag inte vet vad jag ska göra.
jag vet inte riktigt, tror det är jag som måste ta tag i saker egentligen
Säga till mig att göra saker istället för att jag ska schemalägga det.
Hjälpa mig lösa problemen istället för att skapa dem
Att lärarna ska se mer till varje individ och inte hela klassen.
Ge lagom med uppgifter
Att dem skall förklara tydligt hur och vad jag skall göra, och inte bara skicka till backa uppgifterna helat tiden för jag
blir bara mer stressad, berätta istället vad som jag skall ändra på.
Jag får hjälp av min mentor
Att de hjälper mig så att jag kan plugga på saker genom att ha skriftligt om vad man ska kunna.
Att hjälpa mig på bästa sätt genom att förklara allt en extra gång med samma entuiasm som första genomgången
och se till att va positiv att hjälpa tillextra gånger
jag vet inte dom gör väll bra jag skulle väll anstränga mig mer igentligen så de ligger inte på dom
jag vet inte.
Ingen aning
vet ej
säga till mig om de behövs kompletering
.
Vet ej
Jag kan få bättre bettyg i skolan men jag är lat
Nej
Nej det är ens egna ansvar.
Vet ej
Ingen aning
Detta är inte relevant för min del. Men det är självklart bra om lärarna pushar och stöttar alla elever oavsett om de

vill eller inte
Kanske förstå när det börjar bli lite för mycket uppgifter på en och samma gång. Ja ni har provkalendern men det är
inte endast proven som ger en stressfaktor det är även alla inlämningar och skrivuppgifter som ibland blir väldigt
många på en och samma gång.
Sluta slänga flera uppgifter på en bara för att det är distansundervisning
Inte ha så mycket prov/inlämningar
vet inte
vet ej.
Har inte problem med detta.
Jag vet inte riktigt.
säg vad jag ska förbättra
Ge mig ett par extra frågor som kan vara lite svårare så att jag kan visa hur mycket jag kan.
vet ej
vet inte
vet ej
Lärarna kan ge bättre respons samt feedback och även ge konkreta förslag på hur man kan nå högre resultat. Stötta
mer längs vägen. Berätta hur man ligger till så man vet om man behöver förbättra eller inte. Inte bara ge bedömning
med ʺgrundläggande målen nås med god marginalʺ utan ge själva betyget så man verkligen vet.
vet inte
Man kan prata med de flesta lärarna om att få göra någon extra uppgift eller utveckla det arbetet man redan gjort.
det finns inget glapp
om de märker att jag presterar sämre än vanligt kan de fråga om det är något
respektera om man har en diagnos tex dyselexy (har svårt för nästan allt i skolan så fort en text blir inblandads)om
jag inte kan eller förstår respektera det och låt det gå
vet ej
Fråga 58 är både i ganska hög grad och ganska låg. Det beror helt på dagarna och hur jag känner mig. Jag vet att jag
kan prestera bra, men hamnar efter ofta och får panik när jag tycker att något blir dåligt. Har byggt upp någon slags
press på mig själv och betygsmålet är A. Så fort jag tycker att något är dåligt eller ligger på C nivå så tycker jag att jag
misslyckats.
Ta det muntligt på prov om man vill, kunna lämna in skriftliga arbeten som ljudfiler eller som presentationer. Jag har
dyslexi och har extremt svårt med att läsa och skriva, jag känner ofta hur jag skriver mindre i en inlämnings uppgift
bara för att jag klara inte ev att sitta framför en dator och skriva flera timmar om dagen.
Inte slänga på uppgifter hela tiden, man hinner ju knappt reflektera på vad man har gjort så man glömer av det
mesta
se till att försöka kolla med en om man behöver ha någon extra hjälp eller förklaring på det man gör beroende på
svårigheterna men kan ha.
Bra fråga. Hade jag eller skolan vetat det så hade det förmodligen gått bättre. Men det verkar som att lärare antar

att man är lat och oansvarig. Tror inte att dom känner till psykisk ohälsa. Och eftersom att man inte ses som en
individ så tystas ens problem då ingen uppmärksammar det. Det enda lärare fokuserar på är hur man presterar. Skit
i hur eleven mår liksom...
Genom att inte lärarna gör det krångligare och be mig lägga till massa saker då jag redan är 10 andra skoluppgifter
som jag måste hinna med.
Ge mig mer tid. Jag arbetar på men ganska långt och jag behöver påminnelser
nej
Jag känner att jag når min fulla potenial
Skicka bara in coachen så löser de sig
Att man mer blir tillsagd om man har missat något i skoan. så inte blir 100 läxor i slutet av terminen.
ingen kommentar
nä
Nej
nej
nej
Ja venne man får väll bara göra de man ska och så bra man kan.
Vet ej.
vet ej
det kan dom inte det handlar om min vilja
nnneeeejjjj
ja
vet ej ge mig mindre uppgifter
vet ej
Skolan kan inte hjälpa mig min egen motivation måste finns där oxå
Inte lägga 100 uppgifter under samma period. Omöjligt att prestera sitt bästa på alla, då prioriterar man de ämnen
man tycker är roligt och de är oftast de ämnen man redan har hyfsade betyg i. För att kunna prestera bra betyg i
ämnen man har svårt för behöver man tid för det.
Vet ej
Det går inte när det är distans undervisning
MERA distansundervisning och mera APL.
vet ej
Jag vet att jag kan sååå mycket mer än det jag visar, men jag har väldigt svårt att förstå uppgifter och prov som
innehåller läsning och skrivning vilket gör att jag lätt kommer bort från ämnet det va meningen att jag skulle skriva
om.
sätta sig med personern och prataöver det och då ska det inte vara på en rast bara sådär. om det ska vara på en rast
så ska det vara planerat för det kan ta tid och då kan man bli sen till andra letioner eller missa lunchen för man blev
indragen på lunchen

Vet ej
vet inte
ingen aning
kommer inte på något speciellt nu.
Lärarna och coacherna skulle kunna göra så att jag tror mer på mig själv och peppa mig när jag ska göra/lära mig
någon nytt (praktiska saker). För jag blir oftast osäker och tror att jag inte kan, när jag egentligen vet att jag kan men
jag tror inte på mig själv.
Finnas vid min sida och låta mig säga mina svar istället för att skriva långa texter
vet inte
Vet ej

62. Bor du på skolans internat?
Namn

Antal

%

Ja

144

67,6

Nej

69

32,4

213

100

Total

Svarsfrekvens
100% (213/213)

63. Känner du dig trygg på internatet?
Namn

Antal

%

I hög grad

99

68,8

I ganska hög grad

36

25

I ganska låg grad

6

4,2

I låg grad

3

2,1

144

100

Total

Svarsfrekvens
100% (144/144)

64. Tycker du att personalen på internatet är tillgänglig/närvarande?
Namn

Antal

%

I hög grad

96

66,7

I ganska hög grad

39

27,1

I ganska låg grad

9

6,2

I låg grad

0

0

144

100

Total

Svarsfrekvens
100% (144/144)

65. Tycker du att det finns personal att vända sig till om du behöver prata/hjälp på fritiden?
Namn

Antal

%

Ja

113

78,5

Nej

9

6,2

Vet ej

22

15,3

144

100

Total

Svarsfrekvens
100% (144/144)

66. Har du några kommentarer kring frågorna om internatet? Har du idéer på hur internatet kan bli
ännu bättre?
nej
Inga kommentarer
nej
bättre wifi
Nej
nej
nope
Nja. Vet inte.
det är bra där en renovering hade sutttit fint, men personalen gör sitt jobb och är angagerande och allt är lyx och
fröjd
nej
Nej det har jag inte
nej
att inte personalen ska knacka på hos folk efter nio då man ibland vill sova då.
Nej
nej
Vet ej
Nej.
Nej det har jag inte

Nä
tycker det mesta funkar.
Jag tycker att det kan bli bättre på att lösa problem mellan elever istället för att inte göra så mycket. Känns ibland
som det inte händer något om man har något mot sin kompis
Kunna bo med motsatt kön.
mindre personal så man kan supa skallen av sig.
Nej
ha på internetet längre
Nej
nejdå
nä personalen är förjävla bra
nej, bra
nej
inte hänga ut hus på facebook
Nej
Nej
jag tycker att internatet ska kunna ta ansvaret att se till att våld inte förekommer och att om våld skulle förekomma,
så ska man se till att den som utövat våldet faktiskt få stå för det dom gjort och ta sitt straff
inte hänga ut hus på facebook, kunnaändra mer i var folk ska bo. inte vara så stränga vi tar facktiskt ansvar.
bor i 9an och det ser ruttet ut överallt, betalar ändå över två tusen för att bo där varje månad och det är fett ruttet
och det är inte trivsamt, snacka med varbergs bostad och få det fixat annars lär ni förlora över 2 k nästa månad.
nje
Ha mer personal som Evaᐸ3
nej
nej
nej
Synd att det finns onödiga regler just nu gällande corona. Typ att vi inte för vara hos varandra, men vi sitter ändå
alla i samma klassrum och matsal så de gör ingen skillnad ändå.
Nej
Pratar knappt med dem för har låg tillit i dem vad det gäller likabehandling
nej
Nej
nej
Bättre internet
ingen kommentar.
Nej det har jag inte

Jag tycker att personalen på boendet bryr sig mer om vissa personer än andra. Det känns ofta som att personalen
har favoriter när det kommer till elever. Många gånger är personalen otrevliga och talar tråkigt mot eleverna. Jag
tycker att vissa utav personalen på boendet faktiskt inte borde få jobba kvar. De går in med skorna i rummet, går på
mattor med skorna. De går in i badrummet med leriga skor och bryr sig inte om att ta bort fläckarna sen. De
anklagar elever för saker som en annan elev har sagt men dubbel kollar inte med eleven de ska skälla ut, utan de
bara skriker på den. Tycker boendet är riktigt dåligt och om jag visste att det skulle vara såhär så skulle jag aldrig ha
sökt. Kommer inte rekommendera boendet till någon.
De säger till oss att vi inte får vara i varandras hus men vi får vara i kvarter, vad är skillnaden förutom att vi inte får
vara lika många? De hus jag varit i bor det nästan endast personer från min klass och de träffar jag varje dag. jag har
knappt någon jag kan vara med i mitt hus. och genom att inte få gå till andra hus mår jag sämre för jag kan inte vara
med någon då
Inte i nuläget.
nej
dem som går första året skulle kunna få en chans på kång eller 9ornas hus (dem som sköter sig väldigt bra;)
mer fika, mer aktiviteter som fotboll, springa, innebandy vad som helst
det är svårt att säga eftersom att vi inte har bott på internatet som det är i vanliga fall, utan vi har konstant levt med
corona restriktioner osv.
Det kan bli bättre genom att man inte låter personer som mordhotar och attackerar andra elever bo kvar. Det kan
bli ännu bättre om man tar hänsyn till offret, inte gärningsmannen. Kan även vara bra om problem tas tag i och att
anställda faktiskt gör något åt det, i stället för att låta en instabil och farlig person springa runt och orsaka otrygghet
i huset. Utöver att boendet/skolan tystar sådana här händelser så fungerar boendet övrigt bra.
Att vi ska få vara i varandras hus även fast det är corona då vi endå sitter hur tätt som helst i skolan och endå ska vi
vara så noga med att hålla avståndet enbart i internatet.
Det finns en person i mitt hus jag faktiskt är rädd för och jag vet att det inte är bara jag men med tanke på att
hennes historia inte helt stämmer med vår görs inte tillräckligt mycket.
nej
nej
nej
nej
Nej.
nej
låt corona sluta
neeeeekjjj
Inte stänga av internetet
nej
låt oss vara med och bestämma vad vi ska äta i LSS husen. varför ska alla hus ha samma man när alla hus har olika
önskemål
inte som jag kan komma på.
Nej!

Ingenanning. det är bra precis som de är

67. Tycker du att skolans trivselregler följs av eleverna?
Namn

Antal

%

I hög grad

49

23

I ganska hög grad

97

45,5

I ganska låg grad

12

5,6

I låg grad

7

3,3

Vet ej

48

22,5

213

100

Total

Svarsfrekvens
100% (213/213)

Eventuella kommentarer:
nej
Nej
Vissa blir utstötta och annat sånt.
vi hetsar varandra, ingen tar illa upp vad jag vet
nä
Vet ej
jag anser verkligen inte att corona reglerna följs alls. och gör dem det kan man räkna eleverna på en hand.
Ingen aning vad trivselreglerna är.
En del elever följer det inte
Vet några som ʺmobbar mʺ min kompis. Hon vill inte berätta för lärare då det antagligen kommer att bli värre.
kan inte trivselreglerna
har inte fått veta de
varför får man inte ha fötter på möbler? jag har ju de hemma.
Stökigt med vissa grupper
nej
Saker man kan dagligen få höra eller minst 1 gång i veckan: ʺni djurvårdare är ju dumma i huvetʺ ʺvarför tog ni den
dåliga linjen, ni kommer ju inte få jobb i framtiden om du trodde detʺ

nej
Taffsning sker på skolan
Jag vet inte exakt men jag tror det.
Blir mordhotad på boendet.
nej
Ibland kan de väl bli lite spänd stämning om elever bara ibland inte kommer överens eller bara är olika. Men de
brukar I regel inte vara så allvarligt.
det finns många saker som rökning som slarvas och skräp, plus att finns många bilar som sprutar ut massa rök för
dom vill vara coola eller något. måste bättras.
nej
de gör så gott dem kan.

68. Tycker du att skolans materiella miljö (inredning, möbler, skolgården, ljus, belysning etc) är bra?
Namn

Antal

%

I hög grad

106

49,8

I ganska hög grad

103

48,4

I ganska låg grad

4

1,9

I låg grad

0

0

213

100

Total

Svarsfrekvens
100% (213/213)

Eventuella kommentarer
skit bra
Nej
Vissa högtalare i klassrummen kan låta konstigt under lektionerna.
julgrannen i år var väldigt fin dessutom bocken!
nä
Tycker det är lite tråkigt att det är så mycket tegel inomhus.
Nej
allting ser väll ok ut jag har inga kommentarer.
jätte fint!

Skulle tycka om mer sittplatser
ja underbart fint lite fler soffor :)
Älskar den naturliga kännslan
nej
mer möbler, inredning
Kan finnas fler sittplatser runt om i skolan.
nej
Skolan är väldigt välskött och känns fräsch.
Extremkt vacker skola både innuti och ut.
Mera soffor :D och även på något sätt få värme när man är utomhus på vintern
nej
Skolan är väldigt fint utformad bättre än många andra skolor jag upplevt.
Finns såklart alltid något men jag tycker allt är bra men finns ingen parkbänk i skogen, granskogen / parken?
förutom stolarna i huvudbyggnaden de e svinhårda att sitta på under lektioner
finns inga ställen man kan sitta själv, de platser som finns är ofta fulla på rasterna
om temperatur ingår är det jävligt kallt i de flesta klassrum, speciellt på stora vind.
det är jobbit när alla bara släcker lamporna i koredåsen när dom går förbi. varför har ni nästan inga sittplatser. bara
vid antren eller vid sofforna som ästan altid är fulla.
nej
man sötr sig inte så mycket på materialet
finns dock fortfarande klassrum som kan ha nyare möbler

69. På Munkagård säger vi i marknadsföringen att "här kan man bli bioprenör". Anser du att
entreprenörskap, företagssamhet och kreativitet är tongivande/genomsyrar skolan och undervisningen?
Namn

Antal

%

I hög grad

66

31

I ganska hög grad

76

35,7

I ganska låg grad

10

4,7

I låg grad

7

3,3

Vet ej

54

25,4

213

100

Total

Svarsfrekvens
100% (213/213)

70. Hur har rådande Coronapandemi påverkat dig och dina studier generellt?
det suger o jobba hemma o inte kunna träffa kompisar.
Inte så mycket praktiskt har man fått gjort
ja distans suger
Under distansen är det svårt att fokusera men när vi är i skolan fysiskt så är det lättare.
negativt
Blivit bättre på att plugga men blivit sämre både fysiskt och psykiskt i övrigt.
Ungefär samma
inte så mycket
Det har inte påverkat mig så mycket, eftersom jag har varit på skolan som vanligt.
lite under våren med det praktiska arbetet försvann åk 1
när vi haft distans har det påverkat mig negativt inte haft nån arbetsro hemma så har hamnat mycket efter när v väl
haft distans
nope
Skit
ja coronan e ju förbannat jobbig men det är något man oftast överlever och studierna rullar på!
till et sämre och det bättre
Ganska mycket eftersom det är en skola där man jobbar praktiskt
inte så mycket
Det har påverkat negativt

Att jag har missat många moment vad gäller de praktiska
Fått väldigt lite praktik
Blivit lite stressigare med studierna, tappat praktiska övningar
man lär sig mindre hemma, samt att man inte har samma arbetsro och får gjort mindre
Blivit mindre intresserad utav skolan
Jag hittar inte motivationen att jobba med uppgifter när jag sitter hemma och kan göra andra saken
negativt
Går åt helvete
Inte så.
I teoretiska ämnen jobbar jag bättre hemma så detta har egentligen passat mig rätt bra
Jag har missat mycket praktist som är svårt att ta igen och vissa teroretiska ämnen är svåra på distans.
man bryr sig inte om skolan längre
Inte jätte mycket, men det har varit svårare att verkligen sätta sig och plugga när man alltid va hemma.
Varit mer orolig kring restriktioner då ja ser de som att lärare och elever är dåliga på att hålla avstånd
jag anser att den försämrat det, såklart. men möjligheten till hemundervisning när skolan blir för mycket är bra. jag
anser dock att skolan borde göra mer för att förebygga brytandet av corona reglerna. då marioteten av eleverna och
vuxna inte följer dem.
Det har nog blivit jobbigare på grund av att vi har haft lite distans undervisning i ettan men inte nu i tvåan vilket är
skönt.
Som jag nämnt tidigare var det jobbigt att ha hemundervisning. Det är jobbigt att jag inte kan ha fysisk kontakt med
elever och coacher på samma sätt, och det kan få mig att känna mig lite ensam.
Mycket. Jag tar inte lika mycket ansvar längre
Det har gjort att jag blir trött av att titta på en skärm bland annat som sen gör att jag har inte precis samma
motivation till skolan som jag brukar ha
Sämre
Bättre, arbeta på distans blev bättre för mig
Kan ej fokusera lika bra
Ja, det hsr påverkat drt negativt
Väldigt dåligt, sämre betyg och jobbar sämre
Den har nog inte förändrat mina betyg
BLIR SEG AV ATT KOLLA PÅ DATORN HELA DAGARNA
distansen
Jag har inte haft samma driv att få saker gjort när man sitter helt ensam hemma som när man är i skolan och träffar
sina vänner.
Distansstudierna säker väl ens resultat och prestationer då man inte kan koncentrera sig på samma sätt när man
sitter hemma och pluggar.
Väldigt dåligt att vi ska va hemma när vi ska va ute o köra traktor istället!

Vet intr riktigt
dåligt.
Är tråkigare att gå i skolan när det är på distans
dåligt
Lite. Tycker det kan vara svårt att hänga med på distansundervisningen ibland.
svårare att vara engagerad hemma och när man väl är på skolan prioriterar man mer att umgås med kompisar än
skolan.
På ett dåligt sätt eftersom att inte jag lär mig något utav distanslektionerna
Det har påverkat negativt
Det är svårare och jobba genom data om tror mina betyg påverkas av detta
De eventuellt blivit lite sämre på grund av distansundervisningen
det funkar bättre i skolan än distans
det har blivit tråkigt att studera under distans men jag får ändå fått allt gort.
distansundervisning, träffar inte mina kompisar lika ofta
Jag arbetar bättre hemma på distans så det har inte påverkat mig negativt.
nej
Jobbigt på distansen och det blir mer stressigt och mer teori än praktiskt
ja distansen, det är svårt med distans men inte annars
det är tufft efetrsom man inte får samma fysisk hjälp som i skolan
det har gått åt helvete på grund av detta
Vet inte
asså min motivation har förminskats
Nej, bara distansundervisningen
vet ej, tycker det funkar ganska så bra
de är jobbigt
Jag vet inte
Det är jobbigt att sitta hemma för man blir lätt nere och mår dåligt.
Jag jobbar nog inte lika bra på distans
jag tycker det har rullat på som vanligt, men det blir mycket jobbigare för att man inte får ha några praktiska
lektioner.
Det har gått åt helvete
Jag tycker det är lite jobbigt att ha distans men jag jobbar på bra så jag tycker att det är bra.
jag har börjat ge upp på skolan, för hemma går det inte att plugga
jaaa. det är svårt att ha destans och det är sjukt tråkigt men jag förstår att det måste vara så.
att man inte studerar så bra men går bättre nu än när man började
ja?

Det har varit svårare att få uppgifter gjorda och behålla fokus under lektionerna. Det är enkelt att somna under
lektionen och göra större delen av arbetet under sin egen fritid och man får svårare att koppla bort från skolan. Det
blir mer som att man har längre pauser innan man börjar nästa lektion vilket aldrig riktigt lättar på stressen.
Ja mycket
Misslyckas med alla ina kurser
Allt blir teori vilket är trist man tappar även de sociala med folk
Skit
Riktigt dåligt
Man blir lätt trött och ingen variation i det man gör
inte lika kul att komma till skoaln för dne är så tom
Sämre, svårare att plugga hemma och få saker gjort
Skolan har blivit svårare och man tappar snabbt koncentrationen när man har distansundervisning. Får sämre
omdömen i skolan än innan corona.
Bedrövligt, låga bettyg blev lägre
Mindre motivation under distans undervisning
Svårare under distans. Lärare verkar tror att deras egna lektioner är de ända som eleverna har. Ger alldeles för
mycket uppgifter.
Jag är kvar på skolan under min distans, just för att jag varken kan arbeta eller träna hund hemma pga personliga
saker som jag pratat med rektorn och Fredrik om.
Väldigt negativt. tappat motivation och ork att göra allting
De har gått extremt trögt, det har vart svårt med fokus
Inte så mycket.
ja
Den har påverkat mina studier lite just då att man har fått arbetat hemifrån vilket har gjort det svårt att få den
hjälpen som man kan få när man är i skolan.
Det har varit lite jobbigt med distansen då det kräver mycket mer självdisiplin och det har blivit mycket mer
inlämningar än vanligt och gjort mig mycket stressad.
Negativt
Har blivit mindre motiverad
Stressad för det har blivit mycket inlämningar.
bättre
dom har förbättrats
Har jobbat hemifrån mycket, och det har ställt till det med APL bland annat.
Vissa studier har det gått bra i och andra har det gått jättedåligt i.
Har varit svårt ibland att lyssna på lärare under en hel dag. Annars tycker jag att jag har arbetat bra.
ganska dåligt, hamnat långt efter
Inte särskilt mycket men man får ju inte kramas längre och jag är en person som gillar att kramas när det kommer till

kompisar och familj även släktingar. Men jag tror att det inte har påverkat mina studier särskilt mycket.
de har inte på verkat mig så mycket
Inte mycket
vet ej
Nej, det är bara att vi inte är lika mycket i skolan och det kan vara jobbigt ibland
inte så men lite sulle jag säga
Det blir svårare att få saker gjort
Jag får knappt något gjort när jag har distans, gör allt i sista sekund eller sent på kvällen (ibland). Jag kan inte
fokusera och mitt hem känns inte längre som hemma pågrund utav studierna.
Inte så mycket.
under distansen får jag inte lika mycket uppgifter gjort som i skolan.
det har inte påverkat så jätte jätte mycket
Det gör självklart studierna svårare att uppehålla. Jag ligger fortfarande bra till men det krävs mycket mer energi och
tålamod.
att man inte kan vara i skolan lika mycket som man var förut. det är lite mer slappt hemma när man har distans
undervisning.
Svårt att jobba hemma då man lätt tappar fokus.
jajo distansen hehe tog ju internat av aen anledning... men jag gillar distansen det är bara att pressen är väldigt
hög.....
vet ej
Vet inte riktigt, tappar fokus på distansen ibland men det är väl allt.
Det har faktist inte påvärkat mina studier för mycket, jag tycker om att kunna ha frihet att studera hemma när jag
vill under dagen och att jag har så mycket med tid med alt. Känner mig också mer effektiv när jag är hemma istället
för att vara i en hög klassrum.
ja, det blir svårare när det är konstanta stora skrivuppgifter som skickas ut hela tiden.
Bara dåligt. Går skit för mig i nästan alla ämnen. Kan glömma att få en ljus framtid.
Vi har inte fått vara i skolan och fått vara hemma. Jag har kunnat plugga lika bra .
Jag har inte fått den stöttningen jag behöver och det går betydligt sämre
Dåligt.
Inte så mycket mer än att man måste vara mer självständig
nej
Jag klarar mig att hålla mig flytande men utan coacherna pepp talk och härliga energi är de tufft.
att förstår mer försäljning och hur viktigt det är.
ja
allt har blivit lite krångligare än vanligt. det är också tråkigt
det är tråkigt att vara hemma och det blir svårare att fokusera.
Tråkigt att vara hemma

nej
mindre praktiskt
att vi har distans och de suger tappar lusten att jobba hårt.
Inte jätte mycket, det är bara distansen.
lite
väldigt dåligt studierna rasar stadigt
nej
En del man får inte gjort lika mycket på lektionerna hemma jämfört med skolan
Skit, dåligt vi förlorar fett mycket praktsik
Inte så mycket
nej inte mycket
Rätt mycket blir inte så mycket gjort under distansundervisningen
Ja , väldigt mycket. Mina möjligheter att få godkänt i Matten är minimala och de har varit tufft att ha på distans.
Svårt att få hjälp på plats då det är där jag får tips och ideer på mina arbeten. Blir väldigt slapp av att arbeta
hemifrån. Får lite gjort.
Dåligt
Jag har fått mer stress då det blir snabbare tempo och större uppgifter och jag som vill få bra betyg får kämpa mer
för att hinna och känner mig då mer stressad
Det går mycket sämre i alla ämnen
Tror de blivit rätt hyffsat ändå, går mycket bättre när man har distansundervisning så det är ju positivt.
Tråkigt att inte få träffa alla kompisar, kan vara både vara enklare och svårare att jobba hemifrån beroende på
uppgift. Men kan ändå bli väldigt stressigt då man i skolan tar rast, går på lunch osv medans hemma kan man lätt
känna stress och fortsätta skriva och hoppa över ras mm. Vilket gör att man blir helt slut (såklart eget ansvar men
kan vara svårt att få in uppgifter i tid annars)
man kan inte umgås med kompisar som förut och jag vet ej om mina studier.
det suger
Inte så mycket, men jag har helt tappat greppet om mina rutiner som jag fick både på boendet och i skolan.Genom
att ha distans alltså, jag äter knappt...
ja för vi fick ingen förvaning att vi skulle ha distans så vi kunde inte ta med oss skolböcker hem
vet ej
dåligt
inte så mycket
nu när det är distans har jag halkat efter
det har påverkat mig ganska mycket med tanke på att jag inte har kunnat följa mina rutiner som när jag är i skolan.
Just nu (vecka 11) så har jag distansundervisning men innan så har jag varit i skolan så det är först nu som pandemin
har påverkat mig eftersom jag har distansundervisning.
Inte så mycket har kunnat vara i skolan så mycket jag kan

det har gjort att jag inte tycker om lektionerna mer för att det blir så mycket via datorn och jag vill va på skolan och
ha praktiskt arbete
jag vet inte för jag började när corona var en sak för jag går ju i 1an.
Den har påverkat mig mycket både posetivt och negativt
Det har försvårat dem.
mer press då det blir mer inlämningar än innan och man får knappt något gjort hemma
nej
jävligt mycket
Dåligt
dåligt
Missat praktisk föreberedelser på skolan inför t.ex. praktik

71. Har du övriga kommentarer kring något som rör Munkagårdsgymnasiet och din skolgång?
nej
Nej
nej
Nej!
nej
Nej
nej
Nej
nope
Inte riktigt
Nej det har jag inte
nej
nä
Nej
Annars är jag nöjd
nej
Vet ej
Nej.
Nej
Nej
Nä
NEJ

nej
Nej
nope
Mer praktsikt!
nej
nej
Nej
nej
nej
Nej
nej
nepp
nej int i nuläget
nej
nej
nej
nej
nej
Nej
nej
Ändra ordeningen att ställa disken i matsalen
de skapar gruper i te naunauen och driften som uteslutar folk och de är inget bra.
Nej.
nej
nej
nej
neh
Nej
Nej
Det har varit 3 fantastiska år.
nej
nej
Nej har inga kommentarer.
nej

Nej
nej
nej
Tycker att matsalen är liten när alla klasser ska äta samtidigt, dock när det inte har varit alla klasser inne och att vi
har mattider har problemet inte uppstått under pandemin. Sedan nu under pandemin så tycker jag att avståndet
mellan borden i matsalen borde öka, för man sitter väldigt nära andra.
Nej.
nej
Nej det har jag inte
nej
nej
nej
Nej
nej
nej
för hårda
Att man skulle fått tagit traktorkörkort nu i ettan om man går djur.
Att jag lätt tappar fokuset och har för höga krav på mig själv. Hamnar efter lätt osv.
Nej.
det hade varit trevligt om det var lås på dörrarna till omklädningsrummen, eller att man hade delat på
omklädningsrummen är att det inte är blandat killar och tjejer var annan dörr för risken finns att man går in på gel
ställe.
På en sådan här liten skola, med så lite elever men så många lärare, så är det pinsamt att man inte kan se elever
som individer och faktiskt lägga tid på varje person för att hjälpa eleven att klara skolgången och må bra.
Att lärare ska låta eleverna prata till punkt fastän man stammar och detta är något som ska respekteras.
nej
Att alla måste respektera andras space/ utrymme.
nej
nej
Nej
nej
nej
nej
Nej.
nej

nej
nej
nej
mej
Nej.
Marknadsföringen ʺhär blir du bioprenörʺ är dålig. Ingen fattar vad det betyder. Man lockas inte till det, mina
föräldrar frågade om det betyder att man jobba med biogas.
Nej.
nej.
ni gör det så anulunda för spåreleverna så dom kan inte göra det dom vill. ni tar bort kurser som inte är jobbiga som
träning av hund, varför tog ni bort en sån kurs, jag kommer behöva ta den kusern och betala med mina pängar för
att få lära mig hur jag ska träna hund nu när jag vill bli hundtränare. varför få inte djueleverna på spår 1 välja
djurhuser, varför få vi samma val som lantbruk och inte djur. jag går djur för jag vill jobba med det men så får jag
inte välja djurkurser.
nej
nej
nixxxx
inte direkt
Nej!
Nej
nej
tror in många vet vad biopenör betyder

72. Kommer du avsluta dina studier på Munkagårdsgymnasiet efter vårterminens slut nu i år?

Namn

Antal

%

Ja

67

31,5

Nej

146

68,5

213

100

Total

Svarsfrekvens
100% (213/213)

73. Är det sannolikt att du kommer arbeta (som huvudsaklig sysselsättning) efter sommaren i år?
Namn

Antal

%

Ja

54

80,6

Nej

13

19,4

67

100

Total

Svarsfrekvens
100% (67/67)

74. Är det sannolikt att du kommer studera vidare (som huvudsaklig sysselsättning) efter sommaren?

Namn

Antal

%

Ja

7

53,8

Nej

6

46,2

13

100

Total

Svarsfrekvens
100% (13/13)

75. Är det sannolikt att du kommer söka jobb (som huvudsaklig sysselsätttning) efter sommaren?
Namn

Antal

%

Ja

4

66,7

Nej

2

33,3

6

100

Total

Svarsfrekvens
100% (6/6)

76. Är din plan att arbeta med något som kan kopplas till naturbruk?
Namn

Antal

%

Ja

35

64,8

Till viss del

18

33,3

Nej

1

1,9

54

100

Total

Svarsfrekvens
100% (54/54)

77. Är din plan att arbeta med något som kan kopplas till den inriktning du läser?
Namn

Antal

%

Ja

41

75,9

Till viss del

9

16,7

Nej

4

7,4

54

100

Total

Svarsfrekvens
100% (54/54)

78. Handlar dina planerade studier om naturbruk?
Namn

Antal

%

Ja

0

0

Till viss del

3

42,9

Nej

4

57,1

7

100

Total

Svarsfrekvens
100% (7/7)

79. Hur stor nytta tror du att du kommer ha av dina studier på Munkagård i ditt planerade arbete eller
dina planerade studier?
Namn

Antal

%

Mycket stor nytta

35

52,2

Stor nytta

21

31,3

Begränsad nytta

9

13,4

Mycket begränsad nytta

1

1,5

Frågan är inte aktuell

1

1,5

67

100

Total

Svarsfrekvens
100% (67/67)

80. Vi på Munkagård är intresserade av din framtid! Skriv gärna nedan och berätta om dina planer för
sommaren och för hösten!
sommarjobba och förhoppningsvis komma tillbaka till skolan med alla klasser som det var förr.
jag planerar att jobba på ett lantbruksställe i byn där jag bor.
Vill sommarjobba på en gård med djur så man kan få jobba mycket praktiskt och vara med djuren!
Sjukvård intresserar mig, både på djur och människor
Har velat plugga vidare till djurskyddsinspektör eller kanske jobba på klinik man får se vart man hamnar
har ett job redan som personlig assistent så antagligen jobbar jag kvar ett tag till tills jag hittar något som riktas mer
mot det jag pluggat
Ska plugga vidare till Polis
vet ej faktiskt
Till sommaren ska jag jobba på ett lss boende och sedan vill jag jobba på ett djursjukhus som djurvårdare eller
utbilda mig till ridlärare. Senare i livet vill jag även jobba som hästveterinär
Ska gå lumpen efter skolans slut, går lumpen bra blir det militärtjänst, om inte hoppas jag på att jobba på ett zoo
eller natur reservart utanför sverige
HFAB 150 sommarjobb i halmstad har jag sökt in till som en början efter studenten, sedan försöka få in en fot på
Larsgårds hundpensionat och dagis.
Läsa upp vissa ämnen, sedan plugga till lärare inom NO-ämnen.
Min plan är att jobba på Arken Zoo i uddevalla i sommar och höst
Jobba med djurskötsel på antingen djurpark, hunddagis eller kanske t.o.m. jobba på skolan om jag får
Jag planerar att fortsätta mina studier på Linköpings universitet. Därefter är mitt mål att bli biolog - zoolog - etolog.
Denna skolan har gett mig så mycket mer än vad jag förväntade mig!
har lite olika planer men för tillfället riktar det sig inte mot arbeten kopplat till min inriktning. Detta är på grund av
att jag vill ha min inriktning som en hobby istället och arbeta med andra saker som jag också tycker är kul (Sälja,
entreprenörskap osv.).
Jag hoppas att jag kanske få något jobb eller sommarjobb vart jag har haft min praktik.
I sommar ska jag fortsätta jobba på det fiket jag jobbade förra sommaren men till hösten tänker jag att jag ska
försöka söka ett jobb kopplat till djur. Antingen på en klinik eller djurbutik och jobba där ett tag för att tjäna ihop lite
pengar. Sedan vill jag gärna resa och jobba lite med djur utomlands på något vis. Till sist vill jag nog jobba på
djurpark när jag väl är hemma i Sverige igen.
Jobba på Borås djurpark förhoppningsvis sedan värnplikt fr.o.m september
Ska jobba och söka till grundskolelärare nästa år (2022)
Har tänkt att jag ska sommarjobba och sedan ska jag studera på komvux och jobba deltid samtidigt.
ska söka sommarjobb på helst något djur relaterat. jag ska sedan läsa upp ämnen på komvux och sedan vill jag läsa
vidare till veterinär på högskola. har ingen mer detaljerad plan över framtiden än.
Kommer antagligen jobba, sedan kommer jag nog gå på natur tekniskt basår för plugga upp till att komma in på
universitet.
Planerar att söka jobb på gårdar (kogård), kanske kommer att jobba vidare på ett UF jag hade med klasskamrater för

att det var intressant och väldigt roligt.
Antingen söka till tullen eller polisen och försöka bli hundförare. Om jag inte söker direkt efter skolan kommer jag
nog jobba.
hundförare i försvaret - i framtiden, blir inte än på några år
Jag är fortfarande lite osäker på om jag ska fortsätta plugga efter gymnasiet eller om jag ska söka efter ett jobb/
börja jobba efter studenten. Men jag kommer att söka till mint en folkhögskola iallafall.
jag vill börja jobba inom djurvåden, hjälpa djur
vet ej
Ska gå i 2:an inte så mycket mer och försöka jobba för o tjäna pengar.
nej
Jag kommer att lägga stor tid på min hund Sally. Jag planerar att leta lägenhet flytta hemifrån ta körkort skaffa bil
och leva ett vanligt liv.
Att ta en paus ifrån allt shit och bara ta det lugnt ett tag och hitta något att för bättra världen
bra
nej
Kommer antagligen jobba hemma hos min farfar på hans gård
Jobba på en kogård i sommar sedan läsa ett naturvetenskapligt basår på folkhögskola med start i höst.
1. nej det är ni inte..2. jag hoppas få jobb på gården jag ska ha APL på, om det inte blir så hoppas jag att jag kan få va
där ändå och lära mej mer tills jag hittar ett annat jobb, dom är väldigt bra lärare på den gården och skulle säga att
de är bättre på att lära ut än många av lärarna på skolan.
kommer att gå klart gymmnasiet
Jag har heltidsanställning på en gård nära där jag bor och kommer jobba där tillsvidare.
jag vill arbeta med grisar och kommer arbeta med det ungefär i 4 år kanske men jag har ingen aning vad jag
verkligen brinner för så jag har ingen aning på min framtid. vi får se va framtiden leder till
Jobba
Jag blev erbjuden jobb på praktiken på värestorps gård i höstas och jag tackade ja, så efter studenten ska jag börja
jobba där

