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OVERORDNEDE RESULTATER

Base: 848 besvarelser ud af 987 mulige. Svarprocent: 86%
LG (Lands Gennemsnit) = besvarelser fra 11461 elever

UMV indeks: 76 [LG - 76]

Højeste indeks: MOBNING [95]

Laveste indeks: LÆRINGSMILJØ [66]
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DE 5 OMRÅDER, HVOR VI KLARER OS BEDST: Index

Er du blevet mobbet på skolen inden for de sidste par måneder? 95

Lys (dagslys, kunstig belysning, afskærmning m.m.) 87

Faglokaler, laboratorier og værksteder (indretning, sikkerhed m.m.) 87

Jeg har mulighed for at snakke, både fagligt og socialt, med dem omkring mig i 
klassen

87

Det er godt at være aktiv i timerne i min klasse 85

DE 5 OMRÅDER VI KAN GØRE BEDRE:

Jeg har indflydelse på undervisningen 47

Temperatur (muligheden for at regulere temperaturen, oplevelsen af kulde og træk 
m.m.)

49

Luftens kvalitet (mulighed for udluftning, lugtgener m.m.) 52

Jeg får løbende tilbagemeldinger på min indsats i undervisningen, så jeg ved, 
hvordan jeg kan forbedre mig

54

Der er mange hyggekroge på skolen 54
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SÅDAN LÆSES TABELLERNE:

De fleste tabeller indeholder flere underspørgsmål inden for samme emneområde. I disse tilfælde skal hver 
enkelt linje i tabellen læses for sig. Den overordnede svarprocent og antallet af besvarelser er vist på side to 
øverst.

Antallet af faktiske besvarelser kan svinge noget fra spørgsmål til spørgsmål. Det kan skyldes at nogle elever 
vælger at springe et spørgsmål over eller at der er tale om spørgsmål, der ikke skal besvares af alle. 
Andelen af ubesvarede er af hensyn til overskueligheden ikke vist i tabellerne, og de indgår heller ikke i 
procentberegningerne. Læseren kan alligevel indirekte få oplyst, hvor mange elever, der har svaret på hvert 
spørgsmål ved at sammenligne basen (antallet af besvarelser) med antallet af mulige besvarelser på side 2. 

Hvor ofte synes du at ...?

Helt
enig

Delvist
enig

Hverken 
enig 
eller 
uenig

Delvist
uenig

Helt
uenig

Ved
ikke

Index

Jeg kan godt lide at gå i skole 101
31%

205
62%

8
2%

9
3%

1
0%

5
2% 81

Beregning af indekstallet
Indekstallet er det store tal yderst til højre ud for hvert spørgsmål. Tallet kan være mellem 0 og 100. Tallet 
illustrerer, hvor langt svargruppen (fx en klasse eller en afdeling) er fra den mest ideelle besvarelse, hvor 
alle elever er 100% positive. Til gengæld betyder indeks 0, at alle elever har valgt den mest negative 
svarmulighed.

Ved en semantisk skala, der bygger på ord, får den mest positive svarmulighed tillagt værdien 100, den 
næstmest positive får værdien 75, et eventuelt neutralt svar giver vi værdien 50, næstmest negative svar 
får værdien 25, og det mest negative svar får værdien 0. ”Ved ikke” svar er helt udeladt af beregningerne.

Her kan du se et eksempel på beregning:

Helt 
enig

100 x antal svar

Delvist 
enig

75 x antal svar

Hverken enig eller 
uenig

50 x antal svar

Delvist
uenig

25 x antal svar

Helt
uenig

0 x antal svar

Ved
ikke

Medregnes ikke

Base
Vi deler med 

basen minus antal 
”ved ikke” svar

101 x 100 + (205 x 75) + (8 x 50) + (9 x 25) (1 x 0) -5
=26.100/(329 - 5)

= 80,55  81

Når der er beregnet indekstal for en gruppe af spørgsmål eller et tema, har vi anvendt samme princip som 
ved hvert enkelt spørgsmål. Herefter har vi fundet gennemsnittet af de beregnede indekstal. 

Alle resultater i tabellerne sammenlignes med landsgennemsnittet, forkortet ”LG”.



Gammel Hellerup Gymnasium– Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 2022
Hele institutionen 

© ASPEKT R&D Side 5
Udskriftsdato: 01.04.22 Dataindsamlingen er afsluttet.

LÆRINGSMILJØ

Helt 
enig

Delvist 
enig

Hverken 
enig eller 

uenig

Delvist 
uenig

Helt 
uenig

Ved 
ikke

Index

Jeg kan godt lide at gå i skole 277
33%

413
49%

95
11%

40
5%

9
1%

4
0% 77

Skolen stiller krav, så jeg hele tiden må 
anstrenge mig

214
26%

404
48%

177
21%

31
4%

7
1%

5
1% 74

Jeg har indflydelse på undervisningen 36
4%

195
23%

319
38%

192
23%

86
10%

6
1% 47

Jeg får løbende tilbagemeldinger på min 
indsats i undervisningen, så jeg ved, hvordan 
jeg kan forbedre mig

48
6%

301
36%

250
30%

183
22%

48
6%

7
1% 54

Jeg tør godt bede lærerne om faglig hjælp, når 
jeg har brug for det

315
38%

352
42%

125
15%

36
4%

4
0%

2
0% 78

Lærerne giver plads til humor i undervisningen 166
20%

389
46%

196
23%

56
7%

26
3%

5
1% 68
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KLASSERELATIONER

Helt 
enig

Delvist 
enig

Hverken 
enig eller 

uenig

Delvist 
uenig

Helt 
uenig

Ved 
ikke

Index

Jeg er glad for min klasse 415
50%

292
35%

74
9%

37
4%

13
2%

3
0% 82

Jeg har mulighed for at snakke, både fagligt og 
socialt, med dem omkring mig i klassen

496
60%

261
31%

50
6%

20
2%

3
0%

3
0% 87

Vi udviser respekt og tillid overfor hinanden 347
42%

338
41%

98
12%

34
4%

11
1%

5
1% 79

Jeg kan få hjælp og støtte fra mine 
klassekammerater

357
43%

344
41%

92
11%

21
3%

9
1%

10
1% 81

Det er godt at være aktiv i timerne i min klasse 448
54%

277
33%

92
11%

7
1%

3
0%

6
1% 85

I min klasse er der er plads til at fejle 302
36%

363
44%

114
14%

45
5%

4
0%

5
1% 78
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TRIVSEL

Helt 
enig

Delvist 
enig

Hverken 
enig eller 

uenig

Delvist 
uenig

Helt 
uenig

Ved 
ikke

Index

Jeg føler, at jeg hører til på min skole 412
50%

262
32%

93
11%

37
4%

16
2%

6
1% 81

Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os 
godt tilpas, da vi startede på uddannelsen

298
36%

330
40%

119
14%

46
6%

16
2%

18
2% 76

Samlet set lærer jeg nok på min uddannelse 254
31%

431
52%

97
12%

31
4%

3
0%

10
1% 78

Skolen interesserer sig for om jeg fuldfører 
min uddannelse

265
32%

343
42%

141
17%

39
5%

2
0%

35
4% 76

Jeg kan få støtte og vejledning på skolen, hvis 
jeg har det svært

399
48%

310
38%

81
10%

9
1%

6
1%

21
3% 84

Skolen er konsekvent over for useriøse elever 80
10%

228
28%

280
34%

108
13%

52
6%

78
9% 56
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MOBNING

Nej,
aldrig

Ja, 1 eller 
2 gange

Ja, 2 eller 
3 gange 

om 
måneden

Ja, ca. 1 
gang om 

ugen

Ja, flere 
gange om 

ugen

Ved
ikke

Index

Er du blevet mobbet på skolen inden for de 
sidste par måneder?

739
89%

31
4%

2
0%

0
0%

5
1%

51
6% 95

Har skolen en anti-mobbestrategi?
LG Skole

Base 11282 828

Ja 1747
15%

128
15%

Nej 1247
11%

114
14%

Ved ikke 8288
73%

586
71%

Du har svaret, at du er blevet mobbet på skolen. Hvem mobbede dig?
LG Skole

Base 827 53

Elever fra min klasse/ mit hold 346
42%

26
49%

Andre elever på skolen 211
26%

18
34%

Lærer/underviser 76
9%

6
11%

Ledelsen eller anden personale på skolen 37
4%

0
0%

Personer udenfor skolen 44
5%

1
2%

Mobning digitalt 62
7%

1
2%

Ved ikke 51
6%

1
2%

Du har svaret, at du er blevet mobbet på skolen. Hvor alvorligt synes du, det, der skete, var?
LG Skole

Base 547 38

Ikke alvorligt 132
24%

8
21%

Ikke særligt alvorligt 237
43%

21
55%

Ret alvorligt 84
15%

4
11%

Meget alvorligt 46
8%

0
0%

Ved ikke 48
9%

5
13%
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FYSISK UNDERVISNINGMILJØ

Helt
enig

Delvist
enig

Hverken 
enig eller 

uenig

Delvist
uenig

Helt
uenig

Ved
ikke

Index

Vi har gode fysiske rammer og faciliteter på 
skolen

241
29%

440
53%

95
12%

23
3%

9
1%

18
2% 77

I 
orden

Mindre 
problemer

Burde 
ændres

Ved ikke/
Ikke relevant

Index

Pladsforhold 547
66%

229
28%

43
5%

6
1% 81

Stole og borde 510
62%

201
24%

108
13%

6
1% 75

Lys 638
78%

151
18%

27
3%

7
1% 87

Støj 366
44%

374
45%

72
9%

11
1% 68

Temperatur 235
29%

322
39%

256
31%

11
1% 49

Luftens kvalitet 262
32%

313
38%

229
28%

17
2% 52

Rengøring/oprydning 408
50%

311
38%

97
12%

7
1% 69

Faglokaler, laboratorier og værksteder 617
75%

154
19%

25
3%

28
3% 87

Områder til gruppearbejde 349
42%

322
39%

147
18%

6
1% 62
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ÆSTETISK UNDERVISNINGMILJØ

Helt 
enig

Delvist 
enig

Hverken 
enig eller 

uenig

Delvist 
uenig

Helt 
uenig

Ved 
ikke

Index

Skolen er et rart sted at være 381
46%

357
43%

60
7%

19
2%

3
0%

4
0% 83

Skolen er flot udsmykket 129
16%

323
39%

263
32%

74
9%

26
3%

8
1% 64

Fællesarealerne er spændende at opholde sig i 127
15%

313
38%

249
30%

107
13%

20
2%

7
1% 63

Der er mange hyggekroge på skolen 89
11%

266
32%

209
25%

190
23%

63
8%

7
1% 54

Skolen er generelt godt vedligeholdt 274
33%

406
49%

108
13%

24
3%

6
1%

5
1% 78

Skolens fysiske rammer giver plads til 
forskellige undervisningsformer

251
30%

367
45%

146
18%

36
4%

9
1%

14
2% 75
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BILAG til kortlægning af undervisningsmiljø- vurdering (UMV)

Giv 3 gode råd til, hvordan skolen kan blive bedre. Du kan selv vælge, hvad du vil skrive om.
Bedre kantineforhold, flere klasseaktiviteter, flere hyggelige områder.
---
1. flere sociale aktiviteter
2. flere hyggekroge
3. større lokaler
---
1. sundere mad i kantinen

2. temperaturen i lokalerne øverst, der er ofte koldt.

3. Gøre noget ved lugten primært i de øverste lokale især 21
---
Fere behagelige zoner til gruppearbejde og lektielæsning, flere fester, bedre stole
---
Skolen kunne stoppe med at fokuserer så meget på mangfoldighed. 90% af dem der går på skolen er krid-hvide lad 
vær med at lade som om der er færre end der endelig er. Kommune støtte er ikke blatant rascisme værd.

Bestyrelsen bruger så mange kræfter på at folk ikke blive krænket (ikke lige så meget som Aurehøj men stadig), Lad 
være med det!

Vi har en fantastisk kantine med gode priser, men alkoholen til fester er får dyr.
---
Pas
---
Bedre udluftningsmuligheder i lokalerne. Der er ofte en tung luft og desværre for varmt i lokalerne og vi er ikke 
engang kommet til sommertid endnu.
Billigere alkohol til festerne.
---
Bedre temperaturregulering på øverste etage.

Flere mulighedheder for at bruge skolen til skolen til fysiske aktiviteter efter skole

Flere karaktersamtaler i løbet af året, så man har en fornemmelse af, hvordan det går hele skoleåret, og ikke kun lige 
op til karaktergivning
---
bedre sidde pladser (stole)

ellers ikke noget specialt
---
Aircondition i lokalerne, bedre stole og flere udendørs bænke/borde
---
Skolen kunne godt blive varmere.
Skolen kunne godt have flere hyggeområder.
---
ved ikke
---
1. tilbydes mere ekstra hjælp, fra lærene.
2. flere hygge områder.
3. sociale aktiviteter for klassen, arrangeret af skolen
---
længere pauser hvor man bevæger sig lidt
---
Kortere skoledage
---
Bedre stedder til gruppearbejde, måske få nogle flere sofaer. 
Bedre borde og stole i de normale lokaler
---
1) Bedre mad i kantinen og mindre kø
2) Burde have en politik, hvorpå forsinkede toge ikke gave fravær.
3) Fravær burde være mere loose, hvis man kommer 5 min forsent er der 100% fravær!!!
---
Bedre stole
flere fodbolde
mindre varmt i lokalerne om sommeren
---
- Bedre inkludering af elevernes holdninger i skolearbejdet.
- Flere sofaer i kantinen
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- Billigere priser i kantinen - så man slipper for at gå ned på strandvejen eller op til stationen bare for at få en frokost 
der er til at betale.
---
Der mangler en indgang til skolen som giver mening ift. hvilket lokale man har første modul i. Alle indgange til skolen 
er en omvej til næsten alle lokalerne. 

Jeg ønsker at lærerne snakker mere sammen især vedr. skemalægning. Vi har for mange hårde uger med 4 moduler 
hver dag og mindst 3 afleveringer på samme uge - i mens vi har få uger hvor der ligger 1-2 moduler om dagen. Det er 
et stort problem som skal ændres på. Modulerne bør fordeles meget mere lige, så det er overskueligt at gå på 
gymnasiet. De fleste andre gymnasier bruger faste skemaer som gør ens hverdag langt mere overskuelig. Det er også 
forvirrende, at vide hvad man kan nå når modulerne bliver rykket på så kort tid uden varsel.
---
Jeg synes at science lokaler kunne forbedres, da jeg ikke synes de er egnet til stører eksperimenter mm.
Jeg mener også at skolen burde lave flere sociale arrangementer som cafeer og fester
Jeg synes til sidst at der burde være obligatoriske aktiviteter i undervisningen på tværs af klasser og årgange
---
Om sommeren bliver der så varmt i lokalerne at man sveder og får hovedpine, ligeledes kan det være sådan om 
vinteren hvor det er alt for koldt - så bedre aircondition eller temperaturregulering er nødvendigt.
---
Jeg synes det kunne være en god ting hvis skolen kunne få styr på ordenlige temperaturer i klasselokalerne. Nogen er 
der virkelig koldt i og andre varmt, jeg har ofte jakke på om vinteren i klasselokalerne da jeg synes det er koldt. Synes 
det kunne være en ide med en ventilationssystem/aricondition i alle klasser, da det både ville kunne køle og varme. 

Nye stole 

mulighed for flere hyggehjørner, det er næsten kun kantinene og gangene man kan sidde på, det ville være hyggeligt 
med flere sofaer
---
Bedre studieområder, så man kan arbejde i ro og i et rart miljø. Bedre siddemuligheder, så man undgår rygproblemer 
og på den måde kan koncentrere sig mere og bedre.
---
1. Tage mere hensyn til nye elever og deres behov. 2. Hold flere individuelle samtaler med eleverne og hør hvordan 
det står til både fagligt og socialt. 3. Tænk over hvilken type elev i vil have på skolen.
---
1. Der er nogen gange meget larm i timerne, og læreren gør ikke altid noget ved det. Det kunne lærerne blive bedre 
til.
2. Udluftning og temperatur regulering. Generelt luften i klasselokalerne kunne blive bedre.
3. cafeerne burde ændres tilbage til om aftenen. Fungere dårligt at det et direkte efter skole, de er ikke sjove mere og 
mange gider ikke deltage inklusiv mig selv.
---
fjern lokaler højere end anden sal!!
---
blive bedre til at inddrage ekskursioner i undervisningen. Dette har selvfølgelig ikke været muligt under corona.
---
1. Så mange sociale aktiviteter som muligt (fester, fredagscaféer osv.), da det gør enormt meget for det sociale 
fælleskab på skolen.
2. Flere moduler på tværs af klasserne
3. Flere hygge- og opholdsområder
---
Om vinteren kan det være rigtig koldt på skole, og det hjælper ikke når læreren insistere på at have åbne vinduer hele 
modulet når der er minus 5 grader udenfor. 

Vi kunne godt bruge nogle flere hygge områder vi har kun et og det lugter, der er dårlig udluftning. 

Ikke aflys alle de traditioner vi har da de bringer fælleskabet på GHG. :)
---
Flere områder hvor man kan studerer, udføre gruppearbejde og andet skolerelateret arbejde i et mere roligt og 
fredligt miljø uden for meget støj

Bedre siddemuligheder udenfor 

Ikke bland klasserne for meget på tværs af hinanden, da mange finder det angstprovokerende eller svære at arbejde 
med andre fra andre klasser grundet forskellige skemaer uden ud, forskelligt engagemet osv.
---
1. Holde flere sociale arrangementer uden for skoletiden, såsom flere fredagscafeer og fester. Dette vil gøre det 
lettere for elever at socialisere på tværs af klasser og årgange. 
2. Være bedre til at reklamere for de forskellige udvalg, der er på skolen. 
3. Lave flere steder på skolen, hvor folk kan sidde og arbejde.
---
Der lugter ofte inde i lokalerne skyldes dårlig udluftning. Især i fysiklokalerne.
---
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science lokalerne lugter
pladsmangel i kantinen
andre spiseområder til folk, som skal være i fysik, idræt mm. og dermed ikke kan sidde i et lokale
---
Mindre kø i kantinen.

Flere stikkontakter i lokale b8.

bedre belysning i lokalerne på loftet
---
1. Temperatur regulering (om sommeren).

2. flere sociale aktiviteter (fester, cafeer osv.).

3. Kortere kø i kantinen, så man kan nå at spise sin mad!
---
Lærerne skal give oftere/bedre feedback - det er meget få fag, hvor vi får feedback på, hvordan vi kan forbedre os.
---
Flere steder til isoleret gruppe arbejde.
Bedre og mere rimelig priser på alkohol.
Mere efektivt personale i kantinen, så man faktisk kan nå at købe noget i pausen.
---
Bedre udluftning.
Flere aktiviteter på tværs af klassernes.
Længere pause
---
1. Nogle lokaler til gruppearbejde
2. Aktive pauser (lege hvor man kan få lov til at bevæge sig)
3. Flere toiletter (altid optaget i pauserne)
---
Behold traditionerne på skolen
---
1. Skolen ville blive bedre hvis man ikke lavedet grundforløbsklasser. 
2. Skolen ville blive bedre hvis der var lidt mere plads i nogle af lokalerne.
3. Skolen ville blive bedre hvis de store computer skærme virkede hurtigere.
---
...
---
Mere funding til græsk-latin, så de kan tage på ture til forskellige institutioner så de derefter kan lære en del mere. 
Det hjælper gevaldigt at lave noget aktivt, mens man på samme tid får undervisning derfor mener jeg at græsk-latin 
skal have flere muligheder for at tage på udflugter.

Mere indflydelse for alle elever når der bliver valgt tema til fester, det vil sige at der bliver valgt 3 temaer og derefter 
votere alle eleverne inde på Lectio.

Lave enten en Jacuzzi eller pool på skolens areal, som kan bruges til enten at øve svømning eller bare at have det sjovt 
efter skoletiden og forbedre det sociale liv vi har her på skolen.
---
Mere klassesammenhold
Mere mangfoldighed
Mere elevmagt, mindre topstyring
---
Der kan meget hurtigt blive indelukket og varmt i b bygningen, især om sommeren, da der ikke er så mange 
udluftningsmuligheder, og de store vinduer basalt set gør den til et drivhus.

Har ikke så meget andet at tilføje lige nu.
---
Flere hygge steder. 
Stolene giver ondt i ryggen, man sidder ikke godt på dem
---
Mere sammenhold på tværs af klasser
---
bedre udluftning
screening af nogle lærere
uannoncecret besøg af person der overvåger undervisningen for at se at læren ikke slacker
---
1. Flere fester med bedre kunstnere 

2. Ikke blande sig for meget i elevernes traditioner

3. Pas
---
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Bedre udluftning.

Vinduer der kan holde sig selv åbne.

Mere indflydelse på undervisningen.
---
Klasselokalerne er meget indelukket og virkelig klamme, hvis der er nogle der har været derinde før en og har smidt 
deres skrald overalt.
Der kunne godt være lidt flere arealer som var hyggelige at være i.
De kunne godt renovere hovedbygningen lidt mere, så det bliver opdateret i forhold til a-ogb bygingen.
---
Bedre fællesområder, bedre udluftning og flere borde på gangene
---
Der skal være flere sidepladser på skolen, det ikke altid man kan side og spise frokost. I det hele tager burde man 
kunne side flere steder end i klassen, og større lokaler, nogle er meget små.
---
Flere områder til gruppearbejde
Større klasselokaler
Mere grønt på skolen
---
flere hyggeområder hvor man kan lave gruppearbejde osv. Det kan godt være svært at sidde på gangen og lave 
gruppearbejde fordi der er mange distraheringer
FLERE PLANTER, PLAKATER OG FARVER
Man kunne godt have en anden bordopstilling så der var noget variation i undervisningen
---
1. flere sociale aktiviter på kryds og tværs. 
2. mere indblanding med læring 
3. mere information omkring arrangementer i bedre tid
---
Billigere øl til festerne, bedre fællesområder og mere indflydelse fra eleverne i undervisningen.
---
.
---
- Flere fester og/eller cafeer.
 - Flere arrangementer for hele skolen som fester.
 - Hvis ikke arrangementerne kan være fester, kan man jo lave fredagscafeer
---
Flere arbejdsområder/hyggeområder
Skolen skal tænde for varmen noget før ift. vinteren og kulden
Bedre rengøring i kantinen
---
Flere bolde af bedre kvalitet man kan låne til pauserne. En bedre hal til idræt hvor taget ikke er i vejen for at f.eks 
skyde en basketbold. Flere reale hygge steder i stedet for et hyggerum med fnat. Klasselokalerne i den gamle bygning 
er noget af det mest kedelige jeg har set, sammen med at temperaturene svinger utroligt meget fra dag til dag og 
vinduerne ikke kan vedligeholdes åbne. Vinduerne giver også en pive lyd når der er meget vind som er meget 
irriterende.
---
1: mere fokus på udvikling end karakterer (f.eks. i forhold til, at holde samtaler med eleverne i forhold til hvordan man 
forbedre sig i stedet for bare at få af vide hvad ens karakter er)

har ik andre råd
---
pænere piger (standarten er virkelig lav). fix kantinen, køen er helt vildt lang og de tager 15kr for en cola.
slap lidt af med de lange opgaver, især i ferien. og i burde legit lave sådn en personlig samtale med folk før de starter, 
for der er helt vildt mange anstrengende personer(især pigerne), de bekræfter alle fordomme om GHG
---
Gardinerne virker ikke altid, så det kan være svært at se skærmene i lokalerne.
---
Rykke alt undervisning en time tilbage så vi møder 9:10 og har fri 16:30
Tjekke om radiatore virker (Gør de ikke det meste af tiden)
Rengøre undersiden af diverse borde (meget snus og tyggegummi)
---
At hver klasse har et stamlokale - det gør det nemmere at lære sine parrellelklasser at kende

Flere foredrag om spændende ting

Billigere indgang til ghg fest, 130kr er mega dyrt
---
- Skolen kunne godt være bedre til at lave fredagscafe, fest eller andre aktiviteter, ikke nødvendigvis med alkohol 
-
---
STOP med at fjerne traditioner.
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STOP med at sætte strammere regler omkring fester, alkohol m.m.
Tillad rygning og snus til ghg fester.
---
1. Mindre elevtimer
2. Færre moduler 
3. Møde klokken 10, eller få fri klokken 13:45
---
Den politiske korrekthed har taget overhånd og det ødelægger skolens traditioner. Når skolen traditioner forsvinder, 
forsvinder fællesskabet. Det er klart det skal være et rart sted at være, men nogle ting som at man ikke må have 
kroner og sutter på til en fest virker virkeligt unødvendigt. 

Find et bedre system til køen i kantinen, især 1.g'ere kan ikke finde ud af at opføre sig ordentligt og roligt. 

Til ghg fester skal 1.g og 2.g lære at de ikke behøver at opføre sig som vilde dyr på dansegulvet. Det føles ubehageligt 
at være i nærheden af dem. De burde få et kursus i hvordan man opfører sig blandt andre mennesker, både til fest og i 
skoletiden.
---
1. Cafeerne burdes ændres til om aften fordi det kan godt være ret krævende at efter 4. modul(15.30) skal man 
direkte til cafe. Det afspejler sig i at der tit heller ikke kommer så amnge fordi man ikke kan nå hjeme efter skole 

2. Lærerne skal give meree fair karakterer, og afholde karaktersamtaler så man ved hvad man skal forberede sig. 
(gælder kun nogle lærer) 

3. Der er tit koldt i lokale 22,23.

4. Nogle lærer skal være bedre til at tysse på folk.
---
1. flere hyggerum/arbejdsrum
2. Bedre udluftning 
3. flere fester
---
1. Skolen kunne opføre flere fællesarrangementer på tværs af årgange og klasser.
---
1) Skabene i omklædningen er ret smalle, så det er svært at få sin taske derind til idræt. 

2) Det ser ud til, at der altid er rimelig lang kø til kantinen. 

3) De høje blå stole i kantinen er irriterende at sidde ved, fordi det er altid svært at komme ind og sidde ved bordet og 
komme ud igen.
---
bedre vinduer.
mere plads i kantinen.
---
Umiddelbart er skolen god, dog er der ting som køen i kantinen - meget lang. Der mangler også bolde i boldrummet.
---
Bedre åbentlige vinduer.
renere.
Billigere kantine.
---
- Flere fester eller fredagscafeer.
- Færre moduler til biokemi idræt linjen, da de har et meget stort antal af moduler i forhold til andre linjer og har en 
lang skoledag.
- Flere GHG-fester da de er meget gode til at skabe sammenhold imellem eleverne og er en god aktivitet.
---
Optimering af kantinen

Male væggene hvide fremfor kunst

Bedre lokaler på øverste etage (lys, lugt osv.)

Ekstra: Lærene må meget gerne lade os bestemme mere
---
1) At lærerteamet og kontoret (Janni) skal være mindre politisk korrekte i forhold til at de udelukker alle de gamle 
traditioner. 

2) Lærerne skal have større respekt for eleverne.

3) Gøre tingene i kantinen markant billiger.
---
Hyggeligere udsmykning, flere fællesarrangementer
---
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1. Jeg syntes det kunne være federe hvis fælleområderne var lidt mere hyggelige, hvor man nærmere kunne side og 
lave gruppearbejde eller lave lektier efter skole.
2. Mange af radiatorene fungere ikke, så om vinteren er det relativt koldt på skolen. Så, de kunne godt fixes.
3. Toiletterne er ofte klamme og lugter. Så, måske bedre udluftning på toiletterne, og bedre opfyldning af sæbe og 
toiletpapir. På toiletterne nede i kælderen er der ikke madamposer på mange af toiletterne, så ville være rart at der 
blev sat nogen op.
---
YEet
---
bedre/flere fællesarealer, flere steder at være socialt og fagligt, som ikke er kantinen

lad være med at bruge så meget papir... ikke bæredygtigt

flere sociale aktiviter
---
Måske nogle fler grønne områder udenfor, fx. ude i skolengården - der kunne der godt være flere træer og buske.
---
Flere timer hvor vi er aktive, eller generelt laver noget andet end at sidde i et klasselokale i 90 min. da man hurtigt kan 
miste motivationen.
---
1. Elever fra andre områder end Hellerup.
2. Fokus på at være venlig på skolen.
3. Mere inkluderende sprog generat.
---
renovere øverste etage 
få styr på ghg-liga
gør val D billigere
---
1. Flere steder til gruppearbejde
2. Bedre udluftning i FYSIK1
3. Kan ikke komme på en tredje
---
Temperaturen på skole synes jeg ofte er meget kølig især i vinterhalvåret. Flere siddesteder man kan sidde på 
gangene, til fx gruppearbejde eller bare hygge.
---
Ikke at ændre på de traditioner eleverne faktisk gider at have forbliver
---
- Fler vandposter, der ikke er tilsluttet toiletter i A-bygningen.

- Flere gruppearbejdsningsplader i A- og B-bygningen. 

- Det er for koldt i lokalerne om vinteren, så dette problem skal løses, da det er svært at føle sig godt tilpas og indtage 
læring når man fryser.
---
Nogen af de videnskabelige lokaler på anden sal virker meget lukkede med dårlig udluftning, nogen gange er der 
meeega varmt andre gange meega godt.
Bedre udsmykning, med måske flere farver på væggene.
Flere hyggekroge.
---
Flere toiletter (moderne og nye)
Flere fælles arrangementer (fester osv)
---
Flere steder hvor man kan lave gruppe-arbejde
---
Flere områder, hvor man kan sidde som gruppe. 

Flere sociale arrangementer. 

Mere undervisning og aktivitet på tværs af klasser og årgange.
---
Bedre mulighed for at sidde og hygge sig på gangene, også til gruppearbejde.
---
1. En elevator
2. Bedre handicap faciliteter
3. flere sofaer 
4. Naptime
---
der er virkelig koldt på øverste etage - lokale 20-24:(
for mange trapper - kunne godt bruge en elevator tbh
man må ikke ryge, især til fester
---
1. Skolen kunne forbedre muligheder for udluftning i form af vinduer, der kan holdes åbne.
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2. Der kan være mere oplysning om en anti-mobbepolitik, idet jeg mener, at mange ikke ved om en sådan findes.
3. Flere steder man kan sidde afskærmet, hvor der ikke trækker.
---
Tidligere fri, flere frimoduler og kortere moduler.
---
1. Flere arbejdsrum til gruppearbejder
2. Flere fester til at samle skolen
3. Flere fredagscafeer :)
---
Mere durum til forkost.
Rosa mindre tryhard.
Jonas bedre til fodbold
---
Lærerene kan vise mere interesse, for at være der for ens private problemer. Ikke at jeg ikke taler ed mine lærer, men 
ift andre.
Flere klassearrangementer.
Huske elever på, at det nok skal blive bedre, hvis de har det svært fagligt eller privat.
---
Soverum
---
Synes ikke der rigtigt er arbejdsområder til gruppearbejde, da man i b-bygningen kun kan sidde 2 ved hvert bord, og 
der i hovedbygning er for meget larm i kantinen til at sidde og arbejde.
---
- varmere i klasselokalerne om vinteren.
- bedre lugt når man træder ind i de naturfaglige lokaler.
---
Skolen skal sørge for at man har tid til at lave aktiviteter der ikke er skolerelaterede. Der skal være en bedre balance 
mellem afleveringer, lektier og fritid.
---
Jeg ved det ikke
---
Kortere dage

Mere plads i nogle lokaler
---
Mere grønt, En anden farve til væggene end grå og fjerne de svingdøre (ved ikke hvad de kaldes) så man ikke får døre i 
hoved hele tiden
---
Skolen skal have noget varmeapparater på skolen som skal kunne virke, så der ikke er så koldt om vinteren.
Der må komme flere steder til gruppearbejde og hygge tid
---
eleverne skal have mere indflydelse på undervisningen
flere steder at sidde udenfor.
---
Der er meget lydt på skolen, og man kan altid høre, hvad der foregår ude på gangen, når man sidder i klasselokalerne. 
Der er ikke så godt indeklima (enten meget koldt eller meget varmt)
---
mere mulighed for at eleverne kan have deres præg på undervisningen. Bedre udluftning i klasselokalerne. Nye stole i 
klasserne.
---
Forminske støjniveauet i klasserne i timerne
---
aiwa
---
1. Bedre hygiejne i fællesområder 
2. Bedre afvikling af kø i kantinen
3. Mere respekt til de eksisterende skolekulturelle traditioner
---
bedere udluftning i b bygningen, bedere kunstnere til ghg fester. billigere mad i kant
---
pænere indretning.
brug mere tid på introugen
få bedre lærer
---
lærene skal blive bedre til at kordinere med hinanden.
---
Der skal være flere steder til at arbejde i ro og fred. I kantinen og på gangene er der meget lam.

Det er et negativt vinkel fra de andre elever på de naturfaglige linjer

Der skal være større åbenhed overfor forskelligheder.
---
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Flere hyggekroge
---
Bedre udluftning, så lugt fjernes i fysiklokalerne.

Mekanisme der kan holde vinduerne i lokalerne åbne, så man kan få luft ind og temperaturen i klasselokalerne ned.

Drikkeposter i B-bygningen.
---
bedre tid til afleveringer
mere tid i timer til at lave lektier
mere plads i lokalerne
---
- hold flere fester, det styrker det sociale 
- skru op for varmen, vi fryser konstant 
- Man burde have mulighed for at klage over en lærer
---
1 lave merereklame omkring til forskellige udvalg, og gør det mere attraktivt at være med i dem.
2 flere sociale aktiviteter, f.eks. cafeer, fester osv. 
3 have mere arbejde på tværs af klasser og årgange
---
Jeg ville synes det var rart med nogle flere sofarum.
---
1. flere områder til gruppearbejde
2. bedre plads i kantinen
---
Højere effektivitet i kantinen.
Flere isolerede arbejdsområder til gruppearbejde
---
Synes at skolen gør et godt arbejde
---
- flere hyggekroge 
- andre borde og stole (specielt i faglokaler)
- flere udendørs steder at opholde sig
---
Man skal give plads til troen om Jesus.
Man burde lave en reform der siger at man møder ind kl 09 i stedet for 08.10, eller i det mindste forsøge sig i en 
periode hvor man møder kl 09. Det er blevet bevist at teenagers helt naturligt har en anden døgnrytme end yngre 
børn og ældre, derfor ville det generelt gøre os mere produktive.
---
Det ved jeg ikke, de fleste er arrogante
---
Flere sociale arrangementer fx fester og caféer 

Flere ting på tværs af årgangen og trinene (1g, 2g og 3g), blande klasserne mere
---
Bedre undervisningsmiljø (kommunikation ml elev og lærer) og forståelse for hårdt arbejdspres specielt på vores linje. 
Bedre indretning af fællesarealer, og flere sociale arrangementer. Skolens traditioner er nærmest helt forsvundet fra 
da vi startede i 1g, og jeg føler nu kun gymnasiet handler om lektier og afleveringer.
---
1. Bedre stole, fordi når man sidder en hel dag på træstole får man rimelig ondt i ryggen.
2. Mere fokus på de elever som måske kan have det svært fagligt 
3. Have studievejlederen til at være en person man snakke mere med. Man glemmer tit de eksistere, og hvad man 
egenligt kan snakke med dem om. Mange tror måske det er kun er ting er har med skoleting at gøre, men de hjælper 
med så mange andre ting også.
---
Invester i nogle bedre stole som ikke giver ondt i ryggen

Mere undervisning om økonomi, opstart af virksomheder (f.eks. projekt uge) eller lignende.

Hav flere studievejlednings samtaler
---
1. Bedre muligheder for temperaturregulering om sommeren. Det er en sauna.
2. billigere læskedrikke i kantinen samt et bedre system for køen, da den altid er meget lang.
3. flere aktiviteter som fester og andet
---
Bevar traditioner
---
bordene i nogle lokaler(specifikt fysik lokalerne) er forfærdeligt lave man kan knap sidde ved dem.
---
Flere rum til gruppe arbejde og hyggekroge. Flere faciliteter til aktiviteter i pauserne. Mere aktiv undervisning (evt. 
ture eller andet udendørs undervisning)
---
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Et opgør med den konstante politiske korrekthed som har spredt sig sig på skolen.
---
Flere stille arbejdsområder. Flere borde på gangen så at man kan lave gruppe arbejde. Vi er 30 og nogle gange er der 
ikke plads til alle.
---
Flere sociale arrangementer. Mere spændende undervisning.
---
Mere plads til inovative elever.
---
Vinduer, der kan holde sig åbne af sig selv.

Mere fokus på planlægning og gennemførsel af fælles arrangementer.

Mere fokus på læringsmiljø frem for eksamensforberedelse.
---
Overordnet set synes jeg skolen er super god. Der kunne evt laves flere ting på kryds af årgangene.
---
billigere galla billetter. 700kr er absurd. ghg burde være et mangfoldigt gymnasie. 700kr for fest billet er ikke særlig 
mangfoldigt.
---
- Flere sociale arrangementer
- Flere samtaler mellem lærer og elev = ift. forbedring fagligt
- Flere kreative fag
---
Fjerne snus fra bordene

Døre der ikke er farlige for elever

Flere farver (Skolen kan godt komme til at gentage sine farver meget)
---
flere lukkede områder til gruppearbejde
bedre kantine (for usund)
---
- Mere indflydelse fra elerverne i timerne
- Lærere skal have større respekt for eleverne
- Samarbejde mellem lærer til fordel for eleverne (lærerne skal snakke sammen om afleveringer)
---
-Der sakl være bedere rengøring 
-Bedere stole at sidde i 
-Flere oplader, hvi man har glemt
---
1. grønnere ting ved udenddørsarealerne 
2. Andre døre (så der ikke er svingdøre) 
3. Fokus på det sociale fællesskab i klasserne
---
Jeg synes der skal være mere plads i hovedbygningen. Der er meget snævret og svært at kunne komme forbi
---
- Bedre temperatur både om vinteren hvor det kan blive meget koldt men også om sommeren hvor der kan blive 
meget varmt og indelukkede i klasselokalerne, og bedre lugt i nogle af de naturvidenskalige lokaler

- Flottere udsmykning

- Flere steder at lave gruppearbejde
---
1. Bedre stole
2. færre skoledage
3. billigere alkohol til fester
---
1)Man kunne fokusere mere på verdensmålene i Unesco klasserne.
2)Man kunne få flere folk udefra ind på skolen og holde foredrag
3)Man kunne inkorporere mere selvstændighed for eleverne, så eleverne kunne udfolde deres kreative side
4) Man kunne lave flere emnedage (dager der omhandler forskellige relevante problemer, debatter, emner der er 
aktuelle)
---
Jeg føler at ledelsen på skolen ofte opfylder deres egne interesser over elevernes, derfor føler jeg at de burde lytte 
mere til os elever. 

Jeg føler personligt at nogle af de mennesker i ledelsen føler at de har en form for magt over os, i stedet for at lytte og 
sammenarbejde med os elever hvilket jeg er meget frustreret over. Alene i elevrådet kan vi kun drøfte ideer og aldrig 
få noget igennem.
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Derudover er det frustrerende at se gamle traditioner blive droppet, bare for skolens udadvendte "image" til 
medierne. Personligt var jeg meget glad for gymnasiet de første år men jeg synes det er blevet markant dårligere at gå 
her.
---
Bedre stole/borde til undervisningen. Bedre mere stille områder til at arbejde.
---
Drugs
---
få noget bedre lys
---
1) flere små fællesarealer
2) mere konsekvent overfor de "dårlige" elever
---
1: ikke så mange lektier
2: flere steder man kan være indendørs
3: flere turer
---
- Der skal være flere steder hvor man kan lave lektier/afleveringer/læse op til prøver i ro

- Der skal ikke være så lang kø til kantinen (ofte kan man først få mad når frikvarteret næsten er slut)

- Affaldssorteringen skal blive bedre (selvom der er skraldespande til pant, bliver det fx ikke brugt så meget - nogle 
bruger det bare som almindelige skraldespande)
---
- liggestole i gården om sommeren
- bogstavsmiddag
- flere vandhaner til at fylde vandflaskerne
---
Skolen skal sørge for at man har tid til at lave aktiviteter der ikke er skolerelaterede. Der skal være en bedre balance 
mellem afleveringer, lektier og fritid.
---
1. lad Bjarne bestemme mere 
2. stop med tomme trusler
3. lav en 1.g og 2.g kø i kantinen og en 3.g kø for sig.
---
1. Flere sociale aktiviteter

2. Billigere læskedrikke i kant

3. For lang kø i kantinen skal være mere effektiv.
---
1. varieret undervisning, der er mange lære som laver det samme hver time. 
2. være mere sammen på tværs af årgangene, fx have timer på tværs af klasser og årgange. 
3. at hjælpe de enkelte elever mere i undervisningen
---
Flere planter
salatbar i kantinen
---
mere diversitet - tage hånd om alle (dem der er faldet lidt fra) - lærerne har i det hele taget måske brug for at have et 
kursus eller noget om hvordan man skal respektere og tale til eleverne
---
1. Pænere toiletter
2. Bedre stole og borde
3. flere arbjedssteder/ hyggerum
---
- Mere fokus på klassefællesskab, fx igennem aktiviteter eller konkurrencer
- Vinduerne i lokalerne skal kunne holdes åbne, da de lukker hurtigt når man åbner dem. 
- Kantinen er meget grupperet, måske mere plads og flere sidde muligheder. Og køen til mad er sindsygt 
langsom/Uorginaseret.
---
1. Flere arbejdsområder til gruppearbejde.
2. Bedre temperatur i klassenlokalerne. Enten er det helt varmt eller helt koldt. 
3. Flere bevægelige aktiviter i løbet af en skole dag. Både i klassen som en del af undervisningen, men også aktiviter 
med andre klasser i skoletiden.
---
Flere steder til gruppearbejde når man har naturvidenskabelige fag
Ventilation i lokalerne, så det ikke behøver at blive pivkoldt for at luften er ren
Mere bevægelse i undervisningen, specielt de dage hvor man har fire moduler
---
mere plads til cykler
bedre døre i mellemgangene, så de ikke svinger i hovedet på en
hurtigere service i kantinen, så alle kan nå at få mad på trods af køen
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---
Kortere dage, ikke så mange besøgselever af gangen,
---
Der skal være flere stikkontakter i lokalerne

Mere indflydelse fra eleverne til faster og cafeer

Lidt bedre forhold i kreative lokaler

Billigere kantine
---
Der kunne godt være mere variation i forhold til lokalerne, samt kunne de godt være større. Flere sociale 
arrangementer
---
Bevar traditionerne
Flere sofaer
---
1. Der kan godt være flere toiletter, fordi nogle gange skal gå langt
2. Mere plads i lokalerne
3. billigere mad i kant
---
1. billigere mad I kantinen.

2. Mulighed for bedre udluftning i lokaler uden man bliver forkølet fordi vinduerne konstant er åbne.

3. ?
---
Mindre diskrimination af forskellige faglige linjer. Mere indflydelse i timerne og ift studietur og rejser
---
Toiletter kan godt forbedres (oftes mangler der toiletpapir eller lign) og håndsprit på gangen er for det meste tomme.
---
Lokalerne på øverste etage renoveres
Meget larm i kantinen
---
1. Bedre udluftning i lokaler
2. B bygningen bruges udelukkende som kreative fag (dårlig undervisningsforhold til normal undervisning)
---
- Mange flere steder man kan lave gruppearbejde
---
Flere skolefester eller arrangementer
bedre udluftning
bedre drikkevarer til fester til bedre pris
---
1) Jeg har et ønske om at skolen bliver bedre til at håndtere klager om lærerne fra elever.

2) Jeg synes det ville være fedt hvis undervisningens kvalitet blev overværget løbende: dvs. hvis eksempelvis 
vicerektoren kunne kigge ind i et halvt modul en gang i mellem, uannonceret, og på den måde få en idé om hvordan 
undervisningen reelt forløber sig fordi jeg synes ærligt talt at undervisningskvaliteten halter en række steder.
---
Større lokaler, flere aktivitetsting til pauser
---
Flere bolde
---
Fysiklokalerne og Sc1 lugter af kloak
Der er super ulækkert i kantinen efter pause (både fyldt med madrester og os i hele luften)
Alt for lidt plads i lokale 23
---
Mere plads mellem borde, så der er mere plads til at sidde
---
- Mere plads til gruppearbejde
- Bedre kantine
- Mere mangfoldighed
---
1. Lav flere fællesaktiviteter på tværs af klasser
2. Lave bedre muligheder for at regulere temperaturen i klasseværelset
3. Lave flere karaktersamtaler mellem elever og lære, så man kan få en fornemmelse af, hvad man skal gøre for at 
klare sig bedre.
---
- Nogle af lokalerne er er meget små
- Flere hyggekroge, så man ikke altid skal være i kantinen
---
bedre udluftning og rengøring 



Gammel Hellerup Gymnasium– Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 2022
Hele institutionen 

© ASPEKT R&D Side 22
Udskriftsdato: 01.04.22 Dataindsamlingen er afsluttet.

flere bolde og ting man kan bruge i pausen 

bedre fælles arialer
---
Biligere mad i kantinen

Flere hygge områder
---
- Det kunne være lækkert med nogle flere "hygge steder" altså ting som sofaer osv. 
-
---
- flere sociale aktiviteter
- bedre til at være tværs af åregangen for 2.g'ere grundet corona i 1.g
- pas
---
1. fjern lokale 24 luften er dårlig og ubehagelig, og der er papirklipsere på døren som gør at man kan skade sig på dem
2. server kebab ned i kantinen
3. dørene på 2. sal skal fjernes da de er skadelige
---
-flere arragnemanter på tværs
-flere hyggelige arbejdsarealer
---
bedre luftkvalitet og temperatur i klasse lokalerne
---
Vindue stoppere
---
1. lækrere toiletter

2. bedre udluftning i nogle lokaler, fx fysik 1 og 2 (lugter altid)

3. flere "hyggekroge" hvor man har mulighed for at arbejde selv og i gruppearbejde
---
jeg ved sku ike helt
---
nogle flere områder man kan opholde sig i og lave gruppearbejde
mere rengøring på toiletter og lokaler
bedre skole i salen
---
Skolen skal have flere faglokaler til naturvidenskab,
Der skal være mindre ventetid i kantinen
---
Bedre til kommunikere på tværs af lærerne med afleveringer
Bedre forstårelse af folk med fravær 
Bedre hjælp til nogle afleveringer (da nogle lærer er meget uklar i hvad en aflevering går ud på- selvom man spørg)
---
1. Ikke være så strenge omkring alkohol og rygning til fester. Det får elever til at føle de stadig er i skole frem for til 
fest. 
2. mindre undervisning, mere sjov
3. Flere sjove sociale arrangementer
---
Der kunne godt være nogle flere sociale ting på tværs af klasserne. 

Der kunne laves flere fællesrum til gruppearbejde.
---
større elevindragelse i beslutningsprocessen 
bedre elevdemokrati
generelt set en meget fin skole, vil egentligt ikke klage
---
Bedre stole i B bygningen.
Mindre støj fra håndværkere.
Varme i gulvet
---
- Flere fester
- Billigere alkohol
- Mere varieret alkohol udvalg
---
Jeg ved ikke rigtig hvad jeg skal skrive faktisk. Måske ville det være rart, hvis vores rektor ikke var så streng med at 
annullere gamle traditioner, som vi som skole har haft rigtig meget bøvl med. Feks måtte vi ikke have kroner og sutte 
til vores introfest, som altid har været en tradition. Udover det ved jeg ikke rigtig hvad jeg skal sige
---
Lærerne skal give mere feedback og særligt mere konkret feedback, f.eks. med eksempler.
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Der bør være flere traditioner når året begynder for at man føler sig velkommen.
Bedre kantine, alt for meget kø, hav tingene klar så de kan få mere fart på
---
Gør Mads tik inspektør, fjern ledelsen
---
jeg ved det ikke.
---
Lærerne skal ikke farve eleverne om deres politiske holdning eller indrette undervisningen efter dem. 

Kommuniker sammen omkring hvornår afleveringer skal lægges. 

Lade lærerne Inspireres af JTJ. Han er super dygtig og skarp. Han har god forståelse for eleverne både fagligt og 
socialt.
---
1. Flere små hyggekroge, så der er mulighed for at elever med behov for ro og at vær alene kan få det uden at skulle 
forlade skolens område.

2. Nye stole. De træstole der er i langt de fleste lokaler er ubehagelige at sidde på, da de er hårde og ufleksible. De 
stole der er i 0lokalerne på anden sal, der er af plastic med et større ryglæn, er bedre, og det vil være rart at have dem 
i alle lokaler.

3. Der skal gøres noget ved udluftningen, da der ofte er meget tung og klam luft inde i lokalerne, når man træder 
derind.
---
1. Mere plads til arbejde ude fra klasselokalerne. Lige nu er det stort set kun kantinen, hvor der er plads, men støjen 
er ret højt der og det er derfor svært at arbejde.
2. Bedre udluftning før skole sådan at man ikke møder op til et lokale klokken 8 om morgenen og der lugter og er 
ingen luft.
3. Finde en bedre måde at drive kantinen på, da man bliver nødt til at stå i kø hele frikvarteret, hvis man vil købe 
noget.
---
Bedre udluftning 
flere aktive undervisning
---
blive rig, rejse ud i verden, være sammen med en masse kvinder
---
Have mere fokus på elevernes trivsel
Flere obligatoriske sociale aktiviteter
Blandning af klasser
---
1. Bedre indeklima. Tit for koldt om vinteren eller for varmt om sommeren i lokalerne.
2. Lidt dyr kantine 
3.
---
Lærerne burde blive bedre til, at være mere personlige med deres elever, så man føler at man bliver hørt ikke kun som 
elev, men også som menneske.

Skolen kan godt virke beskidt til tider og lugten er med til at gøre det værre.
---
mere blanding af klasser
billigere kantine
mere kordination mellem lærer i form af opgaver
---
Skolens vinduer skal kunne holdes åbne uden at de lukker hver gang man åbner dem. 
Affaldsotering + pantsortering.
Der skal ikke være så lang kø til kantinen.
---
- Ledelsen skal lytte mere til eleverne
---
Ved ikke konkret hvordan skolen kan gøres bedre
---
1. Sørg for at pladserne, burde nok være lidt samme, istedet for 2 sider af lokale har 2 forskelllige grupper.

2. Måske en tredje linje i kantinen, da det tager meget af ens tid for at vente

3. Mere humor med lærerne
---
1. Flere muligheder for gruppearbejde udenfor klasselokalerne. 

2. Mere udluftning.
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3. Flere kreative aktiviteter og projekter i timerne / modulerne.
---
Rennere sofaer, det inkulere hyggerummet
Flere sociale arrangegementer, såsom fredagscafeer eller lign.
---
Mere fokus på trivsel (pigegrupper)
---
Flere fester. Flere ture. Få styr på kant, køen er enorm.
---
1) Der er meget ofte koldt i lokalerne hvilket er ubehageligt når vi tilbringer så meget tid på skolen. Det kunne være en 
ide at skrue op for varmen. 
2) Hav flere brætspil eller lege i fællesområderne så der er mulighed for at eleverne sammen kan lave aktiviteter i 
pauserne. 
3) I stedet for kun at have fokus på klassesammenholdet i starten af 1.g kan der lave en dag om året hvor klasserne 
skal lave nogle sammenrystningsøvelser i skoletiden for at sikre et socialt og fagligt fællesskab.
---
- Flere hyggekroge

- Skolen burde gøre mere, for at klasserne bliver tættere - især efter corona

- Flere borde i kantinen
---
1. Sundere mad i kant samt mere varieret
---
Bedre belysning. flere fællesaktiviteter. mere indflydelse på skolengang
---
Bedre stole i lokalerne
---
-Beholde gamle traditioner
-Lade eleverne have mere indflydelse fx til fester, studieture mm.
-Gøre skolen pænere
---
flere sociale aktiviteter. 
- ture med klassen 
- flere sociale aktiviteter med årgangen.
---
.
---
Bedre udluftning i de naturfaglige lokaler, præcist fysik- og sciencelokaler.

Mekanisme til at holde vinduerne i lokalerne åbne.

Drikkeposter i b-bygning.
---
Lav flere rare steder man kan sidde - ligesom sofaerne i kantinen.

Lav flere aktiviteter på tværs af årgangene - der ikke kun omhandler alkohol.

Der kunne generelt være flere sociale arrangementer, hvor der virkelig blev gjort noget ud af det.
---
Billigere øl til festerne da man ellers skal drikke sig så stiv inden festen så man kan holde sig selv kørene hel aftenen.
---
Flere hyggeområder
Bedre evaluering af lærerene
hurtigere kø i kantinen
---
1. flere hyggeområder så man ikke sidder i en kantine hvor folk larmer
2. aner det ikke
3. aner det ikke
---
Skolen skal sørge for at man har tid til at lave aktiviteter der ikke er skolerelaterede. Der skal være en bedre balance 
mellem afleveringer, lektier og fritid.
---
Flere sociale arrangementer.
Flere åbne områder til at være social.
Bedre stole.
---
Mindre afleveringer, Billigere mad på skole så man har mere energi, lejrtur lige når man starter
---
Her er virkelig koldt!
her lugter altid af mad
man må ikke ryge
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---
Flere sofaer at hygge i.
Til tider mere varme i lokalerne.
Flere tomme lokaler at kunne lave gruppearbejde i kunne være rart.
---
Jeg synes, at det faglige er helt fint!
Jeg synes, at man burde sætte et øget fokus på det sociale, og det at passe ind. Hvis man kunne sætte ressourcer af til, 
eller bakke op om, at de forskellige udvalg kunne lave andre former for sociale arrangementer. Grundet de mange 
regler, ting der er etisk forkert og for politisk ukorrekt, føles det lidt som om der spændes ben. Man skal tage 
forbehold! Men ikke "over do" it. Jeg oplever, at en del yngre bliver ramt af det manglende sociale fokus. 

Fællesskabet på skolen kunne styrkes. Tiltag som gør, at man føler at man passer ind.
---
Måske lidt flere arealer at kunne lave gruppe arbejde uden man bare sad på gangene, optimere pladsen udenfor 
bedre så der er flere siddepladser
---
Flere fester

ikke ødelægge traditioner
---
- Andre stole og borde i B-bygningen. Man sidder frygteligt der
- Hurtigere respons fra lærene på ens opgaver. Det kan tage op til 1-2 måneder, før vi får vores opgaver tilbage
- Skolen burde være mere "hårde" overfor useriøse elever, som der øgelægger gruppearbejde samt 
undervisningsmiljø
---
Bedre oprydning fra elevernes side.

Bedre planlægning mellem lærerer.
---
Der burde være en kultur dag.
---
Toiletterne som ligger i alle andre bygninger end b-bygningen er ret sjældent særlig lækre.
---
Større lokaler, mere varieret undervisning og mere kreative lærerer
---
Fokuser mere på at gøre introforløbet bedre eller ligesom før med forbedringer. (1g årgangen i 2019 fik et langt bedre 
introforløb end dette års 1gere)
---
Bedre stole i alle lokaler.
---
giv eleverne mere magt.

ik ødelæg skolens traditioner !!! ( alle rygter er
at ghg er blevet røv slidt) 

husk hyggen!!!!!!!!
---
få lov at skifte klasse
---
Flere aktiviteter for klasser uden for skoletiden. 

Flere sociale arrangementer hvor alle bliver inkluderet. 

Mere mangfoldigt
---
1. Køen til festerne skal være bedere.
2. Mere diversitet på skolen, så alle eleverne ikke er rige hellerup unger med guldske i røven.
3. Biligere mad
---
Bedre lærer, mindre kantine kø og sundere kantine mad
---
- Flere fester og fredagscafeer. 
- Færre moduler til Biokemi Idræt linjen, deres lange skoledage giver ingen mening i forhold til andre linjer. 
- Flere GHG-fester da de skaber et godt skolemiljø, og støtter fællesskabet.
---
Der er altid for koldt eller for varmt på skolen
---
1. Bedre indeklima
2. Pænere toiletter
3. Mere fokus på at rydde op efter sin frokost
---
Flere planter, bedre isolering (der er altid koldt på skolen), salatbar
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---
Flere fællesområder til både gruppearbejde og fritid.
Mere fokus på udearealer om sommeren.
Bedre badeforhold på skolen.
---
Flere fester
---
1. Der kan være bedre udluftning og temperaturmuligheder.
2. Bedre kantine
3. Bedre mulighed for at lave aktiviter efter skole, som skolen arrangere
---
Være mere konsekvente overfor useriøse elever der ikke gider lære noget og kun går i gymnasiet for at feste og 
knalde
---
færre folk i klasserne, i min klasse er vi 29 det er ALT for mange, der er dermed ikke særlig meget hjælp til den enkelte 
elev. 

flere aktiviteter i kantinen. 

mere socialt klasseaktiviteter.
---
Få lære der kan lære bedre fra sig
Få bedre dj’s til skole festerne 
Skær ned på prisen af ølene når det kommer til fest og kafe
---
Soverum, hvis man har mellemmodul
---
1. Bedre lokaler OG STOLE

2. bedre gård

3. bedre fælleskab
---
1.Nye toiletter, eller oftere rengøring på toiletterne, synes de er enormt uhygiejniske og ulækre. Der er mange fra 
klassen, der ikke går på toilettet hele skoletiden fordi toiletterne er for ulækre. 
2. der er ofte enormt dårlig lugt i klasselokalerne og ikke luftet ordenligt ud, derudover hvis man så lufter ud bliver det 
for koldt inde i lokalerne, da det ikke er alle radiatorer der virker. 
3. Skolens kantine burde klart forbedres, og tingene der bliver solgt i kantinen er alt for dyre. En ide kunne måske 
være at skolen selv finansierede sin kantine og at der derfor ikke bude komme profit ud af det, da tingene er meget 
dyre, og der ikke er et godt udvalg.
---
1. Blive indført flere fællesarealer, da det kun er kantinen der er et "samlingspunkt"
2. Flere arbejdsområder 
3. Pænere udsmykning
---
Flere karaktersamtaler
---
.bedre regler for kantinen 
.mere udsmykning... de ydre faciliteter ku godt være mere spændene (lokaler ret kedeligt)
.
---
Flere arrangementer
Flere ture i klassen
---
Rengøring, især på toiletterne (mht opfyldning af toiletpapir, papir til hænderne, og general renhed). Især med den 
seneste fest, har der været ingen aktivitet fra festudvalget mit video, informering eller indflydelse. Lidt det samme, 
men skolen vedligeholder ikke de ting de reklamerer med (MGP-fest, mv)
---
Det bliver god varmt om sommeren, og god koldt om vinteren i lokalerne. Det skal forbedres.
---
- Kantinen efter frokost pausen er virkelig ulækker. Jeg oplever selv at der er efter at 1. og 2.gerne har spist/opholdt 
sig der.
- Der er ekstremt varmt i lokalerne om sommeren (mangel på udluftning)
- Der lugter ALTID i de videnskablige lokaler på 10-16 gangen. -- det påvirker undervisningskvaliteten. 
-
---
Bedre indeklima eneste og vigtigste råd
---
flere områder til at arbejde i grupper
---
flere steder man kan gå hen og lave gruppearbejde. - nogle flere sofaer - og rare steder til fx mellemmodul.
Der er utrolig koldt på skolen
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---
1. Bedre oprydning og udluftning i kantinen (der lugter tit efter frokost)
2. Mindre støj i fællesområder (f.eks. er der indimellem ret høj musik i kantinen, hvilket gør det forstyrrende, hvis man 
vil arbejde der + det hæver lydniveauet.)
3. Ved ikke
---
Flere steder man kan gruppearbejde, flere "hyggekroge" som ikke er på gangen hvor alle er.
---
Billigere mad i kantinen, ny indretning i de gamle klasselokaler, bedre udluftning
---
En mere hyggelig indretning, så skolen bliver mere hjemmelig.

Bedre stole i lokalerne så man ikke får ondt i ryggen.

Aircon eller bedre udluftning, der er alt for vamt i lokalerne om sommeren og virkelig koldt om vinteren - det bliver 
svært at koncentrere sig
---
Flere bolde man man låne i pauserne,
---
Bedre fester, mere alkohol(shots til fester) og shots til fester!
---
1. Flere hyggekroge til at opholde sig hvis man f.eks. har frimodul eller bare vil hygge 
2. Rydde bedre op i kantinen efter frokost 
3. Flere aktiviteter
---
Inddrag middagslure i skemaet.
Gratis kantine mad til de sultne sjæle
Bajere vær fredag
---
intro dagene skal være længere både i grundforløbet og i de nye klasser 
flere sociale arrangementer 
færre lektier
---
1, Bedre lærer 
2 bedre udluftning 
3 færre lektier og opgaver
---
- bedre kantine menu
- flere stik kontakter
- ????
---
Bedre lokaler i b-bygningen i lokale 6 og 7
---
3 råd:
- der måtte gerne komme lidt bedre fællesarealer
- bedre steder at sætte sig ud i undervisningen, og arbejde
---
Bruh no cap ccccc lesss goooo da baby car
---
bedre stole - man sidder helt af helvedes til.
---
Vinduer der kan holde sig selv åbne.

Bedre stole

Meget bedre udluftning og renere luft i lokalerne selvom dører og vinduer er lukket.
---
1. Nogle lokaler lugter lidt når man går ind i dem. især de der science lokaler
2. Man sidder nogen gange lidt mast i klasselokalet på de der smalle rækker
3. ved det ik
---
Bedre stole
---
Slet ikke nok steder at sidde og hygge sig ved.
---
Flere "hygge områder" på skolen
Gratis mad i kantinen hvis man hjælper med at rydde op på skolen
Drikkervarer i kantinen er lidt for dyr så lavere pris
---
Flere sofa områder og hyggelige områder man kan lave gruppearbejde - ligesom glasburret...
---
kan ikke komme i tanke om nogle
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---
Tage hensyn til introverte ved at inkorporere dage med online-undervisning. Man ser bl.a. sådan en udvikling på 
arbejdsmarkedet.
---
Lave et roligere/stille område til lektier, som ikke ligger (bag kantinen) hvor folk går igennem hele tiden, så man har 
bedre mulighed for at lave lektier/afleveringer under et frimodul

Bedre mulighed for strøm til computeren (ikke nemt at finde en stikkontakt

Bedre temperaturafvikling om sommeren og vinteren (aircon)
---
1. Flere GHG-samlingen, det giver et godt sammenhold på skolen
2. Flere gym. fester
3. Fjern grundforløbet, da det giver mere stress og ikke har nogen funktion
---
1. Der kunne godt være flere gruppearbejdsområder. 
2. De ældre lokaler kunne godt blive lavet bedre.
3. De høje stole i b-bygningen er lidt træls.
---
ved ikke
---
Lyt til de naturfaglige lærere og deres ønsker til nye eller flere værktøjer til de naturfaglige lokaler, så der er mulighed 
for flere undersøgelser og lignende.

Hyppigere gange hvor man kan søge hjælp (vær opmærksom på annonymitet)
---
flere sofaer
færre bitches 
flere karakter samtaler
---
bedre forhold til lærer elev
flere beskeder fra studievejleder
bedre hjælp til koncentration til opgaver
---
bedre pladser. bedre lærere og kantinemad skal være billigere
---
idk
---
Ved ikke.
---
Bedre belysning i lokalerne. Mere fokus på kultur og kunst i indretningen af gymnasiet.
---
Ved ikke.
---
Det er meget minimale ændringer.

Men bedre temperaturer, især om sommeren.
---
1. flere hyggekroge
2. forbedring af kantine (+ køen)
3. give info om sociale aktiviteter i bedre tid
---
Flere hyggekroge, mere plads i klassen.
---
Ingen narkohunde til fester (er bange for hunde).

Billigere billetter til fester (kan ik lide Lord Siva anyways)

Billigere priser i kantinen (er broke)
---
Bedre styr på temperaturerne, så der ikke er for koldt om vinteren. Bedre sammenhold angående fester og 
udsmykning af skolen. ledelsen skal bas lidt ned.
---
1. Aktiv mundtlig deltagelse spiller en for stor rolle i karaktergivning.
2. Brug for plads hvor man i en lille gruppe kan sidde og arbejde med fuldkommen ro.
3. Bedre vinduer der ikke lukke selv af små blæststød.
---
Mere kordination mellem lærerne i forhold til opgaver.
---
bedre luftkvalitet 
når man kommer ind i et lokale stinker der altid
Og om sommeren kan der være rigtig varmt i lokalerne
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---
ledelsen skal lytte mere til eleverne
---
Ny ledelse
Skolen skal være markant mere konsekvent over for useriøse elever
Bedre stole og borde i B-bygningen
---
Mere fokus på sammenhold i klasserne løbende. Der bliver gjort meget ud af det i starten af 1.g, men efterfølgende er 
det svært at komme ind som ny elev og føle der er plads til at lære folk at kende og være med i de grupper, der tit er.

Mere kontrol over gruppearbejde, så man er sammen på tværs af sin klasse. Det er meget opdelt, og folk er altid 
sammen med det samme.
---
Hurtigere straf af useriøse elever.
Hurtigere straf af useriøse elever.
Hurtigere straf af useriøse elever.
---
Flere fester
Beerpong til ghg fester
tilladelse til at ryge og tage snus til ghg fester
---
- Man kunne måske få en bedere temperaturstyring da her ofte enten er for koldt eller for varmt og bedre udluftning

- flere siddesteder

- bedre stole
---
Jeg savner flere hyggesteder, og plads til gruppe arbejde -
---
Bedre udluftning/temperatur, flere sociale arrangementer og flere hyggekroge til gruppearbejde osv.
---
Lytte mere til eleverne generalt (elevrådet)
Træls at gamle traditioner ændres
---
- Bedre temperaturforhold om sommeren og om vinteren. 

- Flere spisesteder/gruppearbejde 

- mange af lokalerne på 2. sal som fx fysik lokalerne har dårlig udluftning og lugter meget.
---
Bedre udluftning. Vinduer, der ikke går i stykker. Bedre borde i a4. Altså nogen, der ikke falder hele tiden.
---
- udluftning mellem timer i stedet for i pauserne, så man ikke sidder og har det koldt eller kommer ind i et lokale med 
dårlig udluftning.
---
1) Det er lidt øv, at skolen bliver ved med at fjerne traditioner, der bidrager til sammenholdet
---
1. lav en 1g og 2g kø i kantinen, og så en seperat 3g's kø
2. Ik giv skriftlige advarsler hvis ikke der ligger grund for det
3. Få flere hyggeområder/studieområder på skolen, og få nogle områder, hvor der er helt stille, så en gruppe fx kan 
optage ting, hvis det er et skoleopgave
---
få bedre lærer

ud med de røde ræve 

mere brugbar læring
---
Få lærerer der giver bedre overvejelser ift. karakterer, da mange lærer godt kan agere ud fra hvor "seriøse" eller "god" 
man ser ud. ISÆR på personligt plan.. "fordi man har fået en karakter førhen, kommer man aldrig videre. 

Skolen er ikke pæn, og burde renoveres på mange punkter. 

I burde overvåge lærerne mere i deres timer og evaluerer omkring deres måde at undervise på under flere gange, da 
"de" sagtens kan have vise noget "godt" og "positivt" den enkelte dag i overvåger dem, men når det er på daglig plan, 
er det ikke altid sådan det ser ud.
---
1. jeg synes der skal være mere plads til at man kan arbejde uden for lokalerne. der er allerede mange stedet, men de 
er tit og ofte optaget, så der må godt komme endnu flere
2. flere fester
3. varmere lokaler
---
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Få afleveringer hurtigere tilbage
Færre opgaver og bedre koordinering af afleveringer mellem lærerne
Mindre lugt i science lokalerne
---
Flere hyggeområder (både til de sociale men også til gruppearb.)
Mere diversitet (blandet mellem klasser)
---
Nye stole, flere fredagscafeer og
---
Lyt til eleverne, vær opmærksom på den enkelte og i stedet for at sige til dem at de skal møde op og få styr på deres 
fravær så spørg hvorfor de er fraværende og være lyttende, ikke dømmende.
---
Få mere samarbejde mellem årgangene
---
1 flere sociale aktiviteter (på tur med sin klasse)
2 flere sociale aktivteter med hele sin årgang
3 flere karakterer i 1g (grundforløb)
---
Flere rare steder at sidde i fritid/gruppearbejde.
---
1. råd 
- Der burde i den grad komme flere fællesarealer på skolen, både ude og inde. 
2. råd 
- Skolen trænger til en kærlig hånd, da den er slidt mange steder. 
3. råd
- Burde lave flere arrangementer indbyrdes på årgangene.
---
Bedre ventilation i faglokalerne, samt temperaturen. Giv plads til eleverne i stedet for at ødelægge traditioner der 
skader fælleskabet.
---
Mindre fokus på socialt og mangfoldighed, mere fokus på læring
---
Flere hyggeområder, bedre og billigere mad i kantinen, flere sociale arrangementer på tværs af årgange
---
Fjerne / udskifte svingdørerne. 

Skaffe nye bordfodboldbore eller noget andet lignende.
---
flere stedder man kan gå ud og arbejde på skolen f.eks. i grupper osv
---
Lokalerne bliver meget varme om sommeren.
---
1. Bedre temperatur regulering 
2. Pænere udsmykning (her er ret kedeligt)
3. ved ikke
---
Flere hyggerum
bedre luft
flere stole
---
Støjen
---
- have mere fokus på de elever, der har det svært (i form af ekstra tilbud eller hjælp til at overskue hverdagen og 
skolegangen) 
- gøre en indsats for at blande årgangene mere i forhold til sociale arrangementer
- have mere fokus på en god start for 1.gerne, skabe flere traditioner - så elever og årgange bliver rystet sammen
---
1. bedre udluftning [fysik lokaler, lugt plejer at være der]
2. tidligere fri så elever har tid til, at lave lektier og holde pause. 
3. bedre feedback fra lærene til hvordan man forbedre sig. det er ofte ikke nævnt hvordan man personligt skulle blive 
bedre.
---
1. Selve toilettet skal rengøren fuldstændig hver dag, der er støv på det og de ofte beskidte. 
2. Om vinteren er der meget koldt på skolen 
3. flere comfy steder at sidde
---
flere steder at sidde og arbejde 

ikke skulle skifte lokale hele tiden
---
Kortere moduler
---
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Ikke vær så politisk korrekt hele tiden. 

Flere områder man kan arbejde udenfor klasselokalet, evt et større bibliotek som man kunne sidde og fordybe sig i.
---
Flere puderum
---
Flere steder man kan sidde og nyde sin frokost, flere steder man kan arbejde selvstændigt udenfor lokalet
---
flere hygge områder
billigere mad i kant
bedre udluftning/ temperatur i lokaler
---
Flere steder at være til gruppe arbejde.
Bedre stole
---
ved ikke
---
Få en bedre dansklærer
---
flere fælles arealer.
bordtennisbord eller bordfodbold
flere udendørs faciliteter
---
Flere hyggelige områder
Mere fokus på udluftning og temperatur
Mere intiativ til angegementer i de forskellige klasser
---
- Flere arbejdsområder til gruppearbejde.
- Nogle af varmeapparaterne virker ikke, så om vinteren er det ikke rart at være i et par lokaler. 
- Flere sociale aktiviteter.
---
flere hyggeområder 
flere steder til opladning/ flere stikkontakter
---
Bedre samarbejdsomårder
Bedre kunstere
flere cafeer
---
...
---
Bedre til at holde støj nede i skolen. 
Studivejlederene skal tage problemer mere seriøst og handle på elevers problemer, det er ikke nok at lytte. 
Flere hyggekroge og gruppe steder
---
jeg synes at der skal være flere steder hvor man kan være sammen.
flere aktiviteter efter skole.
mindre elever i klasserne.
---
1. Bedre stole i nogle af de øverste b-lokaler, så man ikke sidder på barstolene. 
2. Flere vandposter i A- og B-bygningen, og på 2. sal
3. Kortere kø i kantinen. Evt. opdel efter varme retter og alt det andet i to forskellige køer.
---
Flere sofaer
Billigere kantine
Flere borde og stole i kantinen
---
Mindre afleveringer 

Kortere dage 

Mere plads i lokalerne
---
Flere steder at arbejde, ligesom i glasburet.
Noget der kan dæmpe støjen uden for klasselokalerne.
---
Det gider jeg ikke
---
flere samlinger

mere indflydelse på undervisning
---
1. Bedre luftcirkulation
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2. Oftere lektiecafe
3. Flere bolde ved biblioteket
---
Sikre at eleverne ender i klasse med andre fra samme grundforløb, hvis det er muligt.
Bedre udluftning - specielt i faglokaler som fysik, biologi og kemi.
---
1. Flere steder at kunne slappe af, hvor der er behageligt - bløde stole, sofa
2. Kantinekøen kan godt blive kortere - der er knap nok tid til at spise, når man har købt
---
Effektivt ansvarlighedstjek af lærerne.
---
Bevar traditionerne og mindre autoritær ledelse
---
Luften er lidt dårlig til tider.
---
Det ved jeg ikke
---
1. flere hyggekroge, der er mange der har mellemmoduler eller arbejd-selv moduler, hvor det kunne være hyggeligt at 
sidde et sted på skolen i stedet for at gå ned i lagkagehuset og bruge penge der. 
2. Kantinen har brug for en seriøs makeover 
3. Være bedre til at holde fast i traditionerne, de er sjove og skaber et fælleskab, det er mærket hvordan man ikke 
længere er blandet på årgangene.
---
1. Bedre temperatur regulering (der er ret så koldt flere steder på skolen)
2. Bedre udsmykning af fællesområderne på skolen
3.
---
- Flere områder til gruppearbejde udenfor klasselokalet
- Mere fokus på mangfoldighed
---
Udluftning i lokaler, specielt øverste etage.
Flere vegetarmuligheder i kant
Mere fokus på udvikling, mere feedback og karaktersamtaler
---
flere mindre fællesarealer til fx gruppearbejde så man ikke altid skal sidde på gangen eller i kantinen
---
mere feedback fra lærer, mindre lange perioder hvor vi skal side og høre på læren snakke fx. hvis vi bruger et helt 
modulpå at få forklaret og diskuteret et eller andet kan blive meget udmattende. bedre lærer
---
Bedre udluftning i lokalerne
---
mere feedback til elever om hvad de kan gøre bedre hvis de for en dårlig karakter
---
MERE FEEDBACK FRA LÆRERNE!
---
stolene er lidt hårde at sidde på i mange timer ( nye stole )
flere planter 
flere fester
---
At lærerne koordinerer, hvornår der gives afleveringer for, så man ikke har mange afleveringer inden for kort tid
At man ikke får lektier og afleveringer i ferierne, de er til for at holde ferie
Muligvis flere lærer i lektiecafeen, det kan godt tage lang tid at få hjælp
---
Flere fester - Styrker det sociale
Et sted hvor man kan sidde og lave gruppearbejde midt på dagen uden det larmer
Flere sociale aktiviteter med klassen
---
flere fælles arrangementer 
mere opmærksom på lærerene undervisning, især hvis der kommer klager fra klasserne
---
1. Sørge for flere "udflugter" og foredrag på alle skolens linjer ikke kun samfundsfag A
2. Det kunne være rart, med månedlige udtalelser (ikke karakter) hvordan man klare det, således det bliver lettere at 
se hvordan man klare det og hvordan man kan løfte sit næste standpunkt. Det føles lidt som en vildrede man har 
svært ved at gennemskue, om man gør det godt nok.
3. Mere selvstændigt arbejde, alle fremlæggelser og arbejdsspørgsmål behøves ikke altid være gruppearbejde - nogle 
gange får man lavet mere og lærer mere af at skulle lave noget individuelt og aflevere i elevfeedback (alle svarer bare 
altid de godt kan lide gruppearbejde, fordi man griner mere - men man lærer mere på den anden måde)
---
1. Mere grønt på udendørs arealerne
2. Mere fokus på det sociale fællesskab og trivsel i de forskellige klasser
3. Flere introdage i de rigtige klasser
---
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Bedre til at få folk til at være stille. Det er ret svært at koncentrere mig.
---
Mindre politisk korrekthed
Mere omtanke ift. elevers forventende faglige niveau (Jeg ved mange føler gymnasiet er endegyldigt for deres fremtid, 
det giver dem stress, og i tilfælde angst)
---
Billigere mad, bajere og drinks
---
Skolen kan forsøge at optimere i forhold til varmen i lokalerne.

Kantinekøen kan gøres bedre så den bliver hurtigere at komme igennem. 

Flere vagter til gymnasiefester i forhold til at gøre køer hurtigere.
---
- Giv skolen et mere personligt udseende indvendigt

- udsmyk skolen bedre

- forbedre klasselokalerne
---
Bedre ventilation

Flere områder med aktiviteter til pauserne 

Bedre stole i lokalerne
---
1. Flere hyggeområder på skolen, som gør det muligt at sidde der i gruppearbejder eller at snakke med ens venner i 
pauserne eller efter skole.

2. Gør mere brug af andre områder på skolen end blot klasseværelset til undervisningen, så det ikke ender med at 
være det samme altid.
---
Flere pladser ude fra lokalerne så man kan arbejdesammen (inden for)
flere sociale arrangementer for hele skolen: sports turneringer som man skal være med til, flere ting som valentine 
dag, halloween, påske osv.
flere hyggekroge
---
- flere områder til gruppearbejde/hyggekroge.
- bedre udluftning i faglokalerne.
- man kunne godt ændre bordopstillingen i enkelte lokaler, for at eleverne får noget forandring.
---
flere steder til gruppe arbejde 

 aktive timer ud over idræt

flere toiletter - og renere
---
Bedre udluftning
Bedre mulighed for evaluering af lærere
---
Alle lærer burde byde alle typer af elever velkommen. lige meget hvor man kommer fra og hvordan man ser ud
---
At være mere skarpe på lærerenes mødetider. Nogle af dem kommer ikke til tiden.

Planlægning af opgaver, så at lærerne ikke lægger dem midt i SRP ugen.

Gøre det ulovligt at undervise i alle lokalerne på tredje sal - trapperne er ret hårde når man skal så langt op.
---
Flere fester, færre temafester, bedre elevråd
---
Luften i lokalerne er helt ude og skide efter 3 modul med idræt der er man svedig, som en ged og lokalerne luftkvalitet 
er direkte uansvarlig.
---
1. Flere sociale aktiviteter 
2. Flere traditioner
3. Bedre hyggeområder
---
Måske flere sociale arrangementer på tværs af årgangene eller klasserne
---
DER ER EN MEGET GENERAL MÅDE AT VÆRE PÅ OG JEG FØLER IKKE MAN BLIVER "ACCEPTERET" HVIS MAN IKKE HELT 
ER SÅDAN.
---
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rulle stole med puder på, flere toiletter, mindre klamme toiletter
---
Der skal være flere hyggelige områder man kan sidde og arbejde.
De skal havde en bedre kantine der er hurtigere.
Bedre udluftning i lokalerne.
---
Færre elever pr. klasse.
---
pænere (mere udsmykning), flere sunde valg i kantinen, mindre lektier
---
Flere hyggekroge
Bedre stole (rollestole)
---
I de fleste lokaler kan alle ikke se smartboardet godt. Klasselokalerne kan godt blive meget indelukkede - bedre 
udluftning. Flere siddepladser udenfor klasselokalet
---
ved det ikke
---
Der må gerne være mere plads i lokalerne, da vi er 32 elever. Der må gerne være flere steder hvor man kan sidde og 
arbejde.
---
- sociale arrangementer
- flere forskellige fag skal være repræsenteret i lektiecafe
- man skal kunne få mere hjælp ift. eksaminer og prøver
---
B-lokalerne bliver for varme om sommeren.
Nye sofaer i fællesområderne
Mere plads i lokalerne i hovedbygningen
---
1. bedere indeklima ift lygt og temperatur 
2. flere hyggeområder som glasburet
---
Måske nogle flere hyggeområder.
Flere fester (nogen ordenlige sangere eller DJ's ikke random kunstnere.
---
Få lærene til at skabe mere ro i klassen. Betale mindre for festerne. Billigere is i kant.
---
1. Der kan spilles mindre høj musik eller en anden slags musik i kantinen så man kan arbejde mere koncentreret.
2. Måske gøre med for at styrke fællesskabet.
3. Gøre nogle af arbejdsstederne på skolen lidt mere hyggeligt.
---
1.Der kunne fokuseres mere på blanding af alle klasser.
2. Mere information om UNESCO (hvad hører der med når man vælger en UNESCO-linje)
3. Bedre brug af skolens udemiljø
---
1) Mere fokus på antimobningskampagnen. 2) Flere kolde vandposter, det er lidt ulækker at skulle fylde sin 
drikkedunk op på toilettets håndvask. 3) Flere borde man kan arbejde på.
---
Helt klart noget støjdæmpende i klasserne
En måde at bedre regulere luften og temperaturen i klasserne både sommer og vinter
Normale borde/stole i b-bygningen
---
Der kan godt være meget koldt på skolen, især i vinter halvåret. 
Flere steder til gruppe arbejde, og "hygge" steder.
---
- giv klasser flere ture så de kan bonde

- flere fester på skolen 

- mal væggene nogle flottere farver
---
Gør skolen pænere 
Gør skolen renere 
Lærerne burde være mere large med fravær
---
udluftning i lokaler
---
skru mere op for varmen om vinteren 

skift sofaene er utrolig beskidte
---
- flere hyggekroge
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- andre stole og borde (specielt de høje stole og borde i b-bygningen, som man får ret ondt i ryggen af)
---
Styrke fællesskabet i klassen
Flere udvalg eller aktiviteter til at skabe realtioner til folk fra andre klasser
Gøre noget ved elevers ønsker og klager om forbedring til undervisningen
---
Tager mere højde for elever der har det svært fagligt.
Laver flere hygge steder hvor man kan lave gruppe arbejde ude for klasse lokalet (så man ikke kun sidder på gangen 
eller i kantinen)
beholder deres traditioner og ikke fjerner dem, da det er en del af at skabe fællesskab iblandt sin klasse men også de 
andre klasser
---
1. Jeg synes det er ærgerligt, eleverne ikke har mere indflydelse - Det er ofte, der bliver taget beslutninger, uden vi har 
været inddraget. 
2. Folk skal være bedre til ikke at fylde det hele på gangene. 
3. Der skal være mere effektivitet i kantinen, så man ikke bruger hele spisepausen på at stå i kø.
---
bedre luft, bedre gruppeområder, bedre klasselokaler
---
Skolens ledelse kan godt blive blive bedre til at lytte til elevernes holdninger ift. til traditioner og arrangementer. 
Kunne godt tænke mig lidt mere varieret undervisning i nogle fag, fx. flere udflugter.
---
Bedre udluftning
Bedre fællesarealer
---
Bedre muligheder for redskabs lån til fritkvaterer (bolde)
Mere tid i skolen til afleveringer
bedre steder til gruppearbejde
---
Køen til kantinen er dårligt lavet. 
Luftkvaliteten i nogle lokaler.
---
kortere skoledage.

mindre afleveringer.
---
lugter dårligt på gangende
---
Skolen kunne finde en måde at formindske køen i kantinen 
Skolen kunne lave flere sociale arrangementer i klassen/skolen, men måske er det bare på grund af corona der er 
mangel
---
Områder hvor der er plads til man kan lave gruppearbejde. De steder der er, er der oftes ikke plads eller meget støj.
---
- Ændringer til fester
-Science lokalerne lugter 
-Mere rengøring i kantinen
---
Bedre udluftning så det ikke lugter så meget. Og især i de øverst lokaler
---
Flere arrangementer 
Mere spændende undervisning 
Færre krav.
---
flere sidde og hygge områder
mere rent
---
1. Bedre plan for, hvordan det kan gå hurtigere i kantinen
2. Smide Alberte ud af skolen (fra 1.n) ps. hun har for meget fravær (14% for året)
3. Større lokaler i forhold til, hvor mange elever vi er i de gamle klasselokaler i hovedbygningen
---
Give elever mere plads til selv at styre traditioner ude for skolen. 
Højere lydniveau fra højtaler i gården, og musik hver dag!
Bedre/flere fællesarealer
---
fællesareal
større klasselokaler
ny møbler
---
bedre stole og border. En større kantine. Flere små hyggekroge hvor man kan sidde.
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---
1. nye toiletter 
2. mere udendørs hygge plads
3. mere idendørs hygge plads
---
flere områder til at lave gruppearbejde 
bedre regulering af temperatur
studievejlederen skal være bedre til at håndtere elevens problemer og tage dem seriøst.
---
flere hygge områder med sofaer, bedre udluftning mere musik i højtalerne
---
Flere frivillige sociale aktiviteter fx. Klubs
Flere klasse turer
Flere kreative måder at lære på i timerne
---
Dette omhandler generelt eleverne, der ikke kan finde ud af at rydde op efter sig selv. Deltagende gange på en 
almindelige skoledag opleves det i kantine og lokaler, at der er den del efterladt skrald. 

Igen er eleverne dårlige til oprydning. Det er utroligt, hvor store mængder snus og lignende der kan findes på jorden, 
underborde, på stole osv.

Der mangler oftest udluftning i lokalerne 1-4, der generelt mangler udluftning. Luften er tung og klam og nedsætter 
derfor koncentrationsniveauet. Især i vinterhalvåret, hvor det ikke er muligt at have vinduerne åbne i længere 
perioder.
---
1. Gå mere ind for disciplin hos eleverne og at elever har respekt for deres lærere (resultere i mindre larm og mere 
ordenlighed). 

2. Afholde mange sportsaktiviteter og afholde mange arrangementer uden alkohol.

3. Ændre en af skolens hovedværdier: mangfoldighed. Skolen burde istedet for at fokusere på mangfoldighed (som jeg 
ikke mener hører til på en god skole) fokusere på disciplin og seriøsitet hos eleverne.
---
bedre udeareal, flere hyggelige områder og bedre siddesteder i kantinen
---
Om sommeren er der meget varmt i lokalerne og modsat om vinteren!
---
Galla priser skal gøres billigere, så alle har råd til at medvirke og ikke kunne deltage i en social begivhed. 
Der skal bedre stry på ghg liga.
Pauser på 10 minutter imellem moudler
---
1. skolen kan blive bedre ved, at kanten bliver billigere - det er urimelige priser taget i betragtning, at vi er 
studerende...
2. kantinens område kan bestemt optimeres. Vi er mange elever, på et meget lille areal i spisefrikvarteret.
3. Man kunne godt udsmykke skolen lidt bedre og moderne
---
- At elverne også har noget at skulle have sagt i vigtige situationer.
- En psykolog til at hjælpe folk med problemer
---
Flere traditioner/arrangementer og færre afleveringer
---
idk, idk og idk
---
Hold bedre styr på temperatur i klasserne.

Ingen narkohunde til festerne.

Billigere billetter.
---
Flere fællesarealer 
bedre kantineopsætning 
samarbejde på tværs af restauranter i området
---
ved ikke hvad der burde gøres bedre er relativt tilfreds
---
1. Billigere mad i kantinen
2. Flere fælles aktiviteter 
3. Flere stole i nogen af lokalerne
---
Skolen kan blive forbedret ved at: 
1. Udluftningsmulighederne bliver større
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2. Temperaturen skal være justerbar (det er sindssygt koldt om vinteren, hvorimod om sommeren er det ulideligt 
varmt (i klasselokalerne))
3. Toiletterne flere steder har mangler, hvis disse oftere blev fixet ville skolen blive forbedret i høj grad. Eksempelvis 
på den øvre etage, hvor det ene toilet mangler en vandhane.
---
lærene kan blive bedre og mere støttende
---
1. Flere arbejdspladser uden for lokalerne
2. Luften og lugten i naturfagslokalerne er tung, så bedre udluftning eller et udluftningssystem
3. Flere aktiviteter
---
Lave flere fælles sociale aktiviteter på tværs af klasser og årgange
Lytte mere til elevernes forslag
Bruge mere tid på det sociale 
Lave skoledagene kortere ved evt. at gøre modulerne 5 min kortere eller på anden vis 15:30 er alt for sent
---
Hurtigere feedback ift afleveringer.

Mere vågne og engagerede lærere

For mange lektier fra dag til dag


