
 

 

Evalueringsskema 

 

 
 

 

Social Pejling  
 

Skole & klasse:  __________________________________________________ 

 

Før opstart 

I hvor høj grad følte du dig tilstrækkeligt informeret og klædt på til forløbet? 

I høj grad     I nogen grad      I ringe grad      Slet ikke 

  

Fik du læst folderen ”Info til lærerteamet” forud for forløbet?  

Ja 

Nej 

Jeg har slet ikke modtaget folderen fra den kontaktansvarlige 

Hvis ja - hvor brugbar var folderen ”Info til lærerteamet” 

Super relevant og brugbar 

Informativ og brugbar i nogen grad 

Den var ikke nødvendig  

  

Her kan noteres supplerende kommentarer og feedback til ”Før opstart” forløbet? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

eller 

fakta 

fup 
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Selve forløbet 

Hvor tilfreds var du med følgende dele af forløbet? 

                         Meget tilfreds       Tilfreds      Utilfreds   Meget utilfreds 

Emnerne   (Tobak, alkohol, nøgenbilleder) 

Øvelserne (Hviskeleg, hvad laver personen m.v.) 

Klikkere som undervisningsredskab   

Layout/didaktik / elevforståelse 

Social pejling som metode til forebyggelse 

Kvaliteten af undervisningen   

Varighed elevundervisning (4 lektioner) 

Øvrige Kommentarer: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Hvor enig er du i følgende udsagn omkring underviseren? 

                         Meget tilfreds       Tilfreds      Utilfreds   Meget utilfreds 

Underviseren var inspirerende 

Underviseren var god til at formidle 

Underviseren var faglig kompetent  

Underviseren var god til at inddrage eleverne 

Samarbejdet med underviseren fungerede godt  

Underviserens evne til at formidle budskabet 

Øvrige Kommentarer: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Vil du anbefale social pejling i sin nuværende form til andre? 

                Ja      Måske   Nej 

 

Hvordan vil du vurdere indholdets faglige niveau i forhold til elevernes forståelse/udbytte? 

                For højt      Passende   For lavt 

 

Øvrige bemærkninger til elevundervisningen: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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Forældremødet (med elevdeltagelse) 

I hvor høj grad følte du dig tilstrækkeligt informeret og klædt på til forældremødet? 

I høj grad     I nogen grad      I ringe grad      Slet ikke 

 

Fik du læst/udsendt folderen ”Forældreinfo social pejling” forud for indkaldelse til forældremødet?  

Ja 

Nej 

Jeg har slet ikke modtaget folderen fra den kontaktansvarlige 

Hvis ja - hvor brugbar var folderen ”Forældreinfo social pejling” 

Super relevant og brugbar 

Informativ og brugbar i nogen grad 

Den var ikke nødvendig  

 

Hvor tilfreds var du med følgende dele af forældremødet? 

                         Meget tilfreds       Tilfreds      Utilfreds   Meget utilfreds 

Elevernes engagement og gejst 

Strukturen (Forældre/elever opdelt 1. halvdel) 

Din egen rolle (Understøtte forberedelse elevværksteder) 

Værkstederne (Indhold, emner, elevmapper, afsat tid) 

Kvaliteten af forældremødet generelt   

Varighed af forældremødet (2 timer) 

 

Øvrige kommentarer til forældremødet – eksempelvis tilbagemeldinger fra forældregruppen eller 

forslag til forbedringer: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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Opfølgning på forløbet i perioden efter  

I hvor høj grad har eleverne talt om forløbet i perioden efter elevundervisning og forældreoplæg? 

I høj grad     I nogen grad      I ringe grad      Slet ikke 

 

 

Har du som lærer forslag eller ideer til, hvordan I som klasse kan arbejde videre med begreberne 

”Social Pejling” og ”Flertalsmisforståelser”?  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 

 

Øvrige bemærkninger til forløbet generelt: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Kunne du være interesseret i at blive uddannet instruktør i social pejling og/eller digital dannelse, så 

du fremadrettet i samarbejde med SSP konsulenten kan afvikle forløb i dit skoleområde? 

                  Nej             Ja     Kontaktinfo: ____________________________________________ 


