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Tilfredshedsundersøgelse 

Udsendt til 121 forældrepar, hvoraf 51 har besvaret.  

Den forholdsvise lave svarprocent, skal ses i lyset af en sen evaluering – en uge efter eleverne er stoppet på 

efterskolen og forældre ikke har været opmærksom på postboks i SkolePlan. 

Vi mener dog at besvarelsen er repræsentativt for den samlede forældreflok.  
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Vi kan konkludere en meget stor generel tilfredshed med elevernes udbytte af deres efterskoleophold.  

Det gælder både den sportslige, den boglige og den personlige/sociale udvikling. 

Derudover er forældrene meget tilfredse med kommunikation og kontakt fra og med skolen.  

Det er glædeligt, at alle forældre er meget eller overvejende tilfredse med deres barns skoleår på Strib 

Idrætsefterskole – særligt i et skoleår, hvor eleverne har været hjemsendt i en længere periode under 

Corona-nedlukningen.  
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