
Projekt: Skolerenovering i en helhed.                                                                                             ELEV-SKEMA 
01E-09A-1 

Projektleder:  Side 1 af 2 (vend) Støttet af:  

 

Klasse/klasselokale:_________________  
   

    Er du en dreng eller pige?                □ Dreng           □ Pige 

   
    Svar på spørgsmålene ved at sætte kryds over den smiley, der gælder for dig: 
   

Hvordan har klasselokalet været i den sidste uges tid?  

Der var ikke for varmt 
 

Der var for varmt 

Der var ikke for koldt 
 

Der var for koldt 

Jeg følte ikke træk 
 

Jeg følte træk 

Jeg oplevede ikke svingende temperaturer 
 

Jeg oplevede svingende temperaturer 

Luften var frisk 
 

Luften var dårlig 

Der lugtede ikke dårligt 
 

Der lugtede dårligt 

Luften var ikke tør 
 

Luften var tør 

Der var ro i klassen 
 

Der var ikke ro i klassen 

Jeg oplevede ikke generende støj 
 

Jeg oplevede generende støj 

Jeg kunne tydeligt høre hvad læreren sagde 
 

Jeg kunne ikke høre hvad læreren 
sagde 

Jeg kunne nemt se hvad der var på 
smartboardet  

Jeg kunne ikke se hvad der var på 
smartboardet 

Jeg kunne nemt se hvad der blev skrevet på 
tavlen  

Jeg kunne ikke se hvad der blev skrevet 
på tavlen 

Der var rigeligt med dagslys  
 

Der var for lidt dagslys  

Jeg har ikke oplevet problemer med skarpt 
sollys  

Jeg har oplevet problemer med skarpt 
sollys 

Kvalitet og styrke af lyset fra lamperne var 
passende  

Kvalitet og styrke af lyset fra lamperne 
var ikke passende 

Styringen af lamperne var egnet/god 
 

Styringen af lamperne var ikke 
egnet/god 

 
Hvor sidder du i klassen i forhold til vinduer og dør? Markér med ét kryds: 

 
Vinduessiden 

   

   

   

Dørsiden 



Projekt: Skolerenovering i en helhed.                                                                                             ELEV-SKEMA 
 

Projektleder:  Side 2 af 2 Støttet af:  

 
Skolens øvrige faciliteter og områder? 

Jeg kan lide skolens udearealer 
 

Jeg kan ikke lide skolens udearealer 

Jeg kan lide skolens gangarealer 
 

Jeg kan ikke lide skolens gangarealer 

Jeg kan lide skolens toiletfaciliteter 
 

Jeg kan ikke lide skolens 
toiletfaciliteter 

Jeg kan lide skolens faglokaler 
 

Jeg kan ikke lide skolens faglokaler 

 
Hvordan har din sidste uge på skolen været?  

Fantastisk 
 

Elendigt 

Hvordan har du haft det i den sidste uges tid på skolen?  

Jeg kunne ånde frit 
 

Næsen var stoppet 

Jeg havde ikke ondt i hovedet 
 

Jeg havde ondt i hovedet 

Jeg har ikke oplevet problemer  
med tørre øjne  

Jeg har oplevet problemer  
med tørre øjne 

Min hals havde det godt 
 

Min hals føltes meget tør 

Det var let at koncentrere sig 
 

Det var svært at koncentrere sig 

Jeg var slet ikke træt 
 

Jeg følte mig meget træt 

Jeg har haft lyst til at lære 
 

Jeg har ikke haft lyst til at lære 

   
Hvordan har din sidste uge udenfor skolen været?  

Fantastisk 
 

Elendigt 

Hvordan har du haft det i den sidste uges tid udenfor skolen?  

Jeg kunne ånde frit 
 

Næsen var stoppet 

Jeg havde ikke ondt i hovedet 
 

Jeg havde ondt i hovedet 

Jeg har ikke oplevet problemer  
med tørre øjne  

Jeg har oplevet problemer  
med tørre øjne 

Min hals havde det godt 
 

Min hals føltes meget tør 

Haft tid til slappe af 
 

Ikke haft tid til at slappe af 

Haft mulighed for at deltage i  
fritidsaktiviteter  

Ikke haft mulighed for at deltage i 
fritidsaktiviteter 

 
Hvordan har du sovet om natten i den sidste uges tid? 

Fantastisk 
 

Elendigt 

 


