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Aktivitet + 
graduering fra 
1-10 

1.årgang 2.årgang 

Modtagelse 
7,9 

-‐ Synes at det var mærkeligt at 2.årseleverne 
skulle tage imod 1.års 

-‐ Fået at vide hun skulle bo på Bøge Nede, uden 
at blive vist derhen. 

-‐ Manglende lærerinvolvering 
-‐ Godt, fordi der var mindst en der snakkede til 

mig 
-‐ God modtagelse, alle var parate til at tage imod 

folk. 
-‐ Den bedste modtagelse 
-‐ Det var svært at se, hvor man skulle henvende 

sig for at få sit værelse 
-‐ Det var rart at fløjlærerne var der, da vi kom 
-‐ 2.årseleverne var gode til at tage imod 

-‐ Skulle selv gå på lærerværelset 
-‐ Man skulle samle 2.årseleverne og fortælle, 

hvad der skulle foregå 
-‐ Kunne godt have brugt en nat med alle 

2.årseleverne, så man kunne snakke igennem 
og var på skolen søndag. 

-‐ Godt organiseret 

Præsentation 
af fløjlærere 
8 

-‐ Blev lidt forvirret da jeg ikke vidste hun fik nogle 
andre kontaktlærere 

-‐ Gode navnelege 
-‐ Positiv præsentation 
-‐ Kontaktlærere var uklart (Niklas Stampe) 
-‐ Ikke helt, jeg var lidt i tvivl med nogle af tingene 
-‐ Godt humør 
-‐ Super præsentation 
-‐ Rigtig god 

-‐ Det var ok, men måske lærerne kunne være på 
fløjen når man kommer (Emma) 

-‐ Gik selv rundt og hilste på både lærere og elever 
 

Brandøvelse 
6,4 

-‐ Godt fordi vi lærte at slukke branden rigtigt 
-‐ Kedeligt 

-‐ Kedeligt at have være igennem det før 
-‐ Find på noget nyt, kedeligt når man har prøvet 



-‐ Jeg kan ikke så godt lide det der brand, men 
fedt, at I lærer os, hvad vi skal gøre 

-‐ Lidt sjovt fordi læreren er mærkelig 
-‐ Ikke så vild med ild, så ikke så fedt 
-‐ Jeg vil ikke kunne bruge det i en rigtig brand 

(Nikolaj H.) 
-‐ Så er man forberedt 
-‐ Sjovt og lærerigt, alle timer burde være sådan 
-‐ Manglede, hvor vi skal gå hen, hvis det brænder 
-‐ Arne snakkede for meget 

det 

Selfieløb 
5,8 

-‐ Sjovt og hyggeligt, gode ide 
-‐ Det var fedt, fordi man lærte nogen nye at 

kende 
-‐ Det gav et godt sammenhold 
-‐ Det var røv kedeligt 
-‐ Der var mange spørgsmål, og det blev hurtigt 

kedeligt 
-‐ Super sjovt, vil jeg gerne gøre igen 
-‐ Nyskabende 
-‐ Man grinede meget 

-‐ Fedt tænkt, da vi også har medie 
-‐ Folk forstod det ikke 
-‐ Dårligt, når ens gruppe ikke gider, og vi endte 

med at blive totalt splittet, det kunne lærerne 
godt have været opmærksom på 

-‐ Kan ikke lide billeder, men synes det var okay 
-‐ Meget hyggeligt, god ide 
-‐ Kedeligt i længden 
-‐ De nye gad ikke 

Kend din by 
5,7 

-‐ Ubrugeligt, for 2.årseleverne styrtede rundt for 
at få det overstået 

-‐ Gik for hurtigt, så man ikke kunne følge med 
-‐ Gik galt, da 2.årseleverne farede vildt, ellers 

super ide 
-‐ Lærte ikke noget om byen ved at tage billeder af 

den 
-‐ Vildt sjovt 
-‐ Fin ide, vil hellere gå 

-‐ Manglede mere info, vi cyklede forvirrede rundt 
med en gruppe på slæb 

-‐ Fedt nok, så ved man hvor man er 
-‐ Okay, men vil hellere gå 



-‐ Sjovt og hyggeligt 
-‐ Lidt kedeligt, lav GPSløb i stedet 
-‐ Folk blev sure, fordi vi cyklede for fortovene 
-‐ Sjov ide, men rodet med så mange cykellister 
-‐ Min gruppe cyklede fra mig 
-‐ Jeg lærte byen godt at kende 
-‐ Kaos 
-‐ Der burde være nogle lærere, der kørte med 
-‐ Sjovt, man lærte hinanden at kende 
-‐ Sjovt, men gik for hurtigt 
-‐  

Fløjtid 
7,2 

-‐ Synes det er godt, at man bliver samlet på fløjen 
-‐ Godt, for man lærer sin fløj bedre at kende 
-‐ God tid, hvor man lærer sin fløj at kende 
-‐ Godt at blive samlet, men måske lidt længere tid 

vil være en god ide 
-‐ Det er godt, at man lige får lov at slappe lidt af 
-‐ Snakker rigtig godt sammen 
-‐ Syntes vi skal lave noget mere, hvor vi bevæger 

os, det er kedeligt bare at spille spil. 
-‐ Min fløj er ret kedelig at være sammen med. 

-‐ Folk ikke må sidde med mobil osv. når der er 
fløjtid er træls 

-‐ God ide, det skal vi blive ved med 
-‐ Det gør ikke noget, at det ikke er så tit 
-‐ Det er hyggeligt, men vil heller have Anne Marie 

til at tjekke rengøring 
-‐ Ok, hvis man har nogle ting at snakke om 
-‐ Elsker det, elsker hele min fløj 
-‐ Rigtig hyggeligt, får snakket om nogle forskellige 

ting 
Fløjdag 
7,5 

-‐ Rigtig hyggeligt, kunne godt have været 
længere 

-‐ Vil hellere bare have været på skolen og slappe 
af (Simone) 

-‐ Fokuser mere på samarbejde 
-‐ Sjovt, fordi man skulle være sammen 
-‐ Det var hyggeligt 
-‐ Fint med kun fløjen 

-‐ Det var sjovt 
-‐ Det var rart at alle var sammen, og man kunne 

se sin lærer udenfor skolen 
-‐ Det var okay og lærte folk at kende 



-‐ Gode aktiviteter, fedt med teamwork også 
hyggeligt at være sammen med Birk Nede 

-‐ God ide, gerne flere aktiviteter, så man bliver 
endnu tættere 

Aftenaktivitete
r 
6,6 

-‐ Det er fint, fordi der kommer godt sammenhold 
-‐ Synes dette er godt, at man ikke skal 
-‐ De er gode, rigtig hyggeligt og sjovt 
-‐ Der kunne godt være flere ting 
-‐ Mangler lidt pauser 
-‐ Godt der bliver arrangeret noget, så man kan 

være sammen 
-‐ Skaber fællesskab 
-‐ Teater i hallen var sjovt 
-‐ Super fedt 

-‐ Brug for mere ro i starten 
-‐ Lidt træls, hvis man har haft en lang dag 
-‐ Det føles ligesom tvang, og en underlig måde at 

møde folk på 
-‐ Rigtig hyggeligt 
-‐ Fint, men fokuser mere på leg end regler 

Introtur 
6,7 

-‐ Udfordrende 
-‐ Der måtte godt være nogle bedre telte 
-‐ Ikke sjovt 
-‐ Ikke sjovt at sove i telt 
-‐ Kedeligt 
-‐ Sove i hytter næste gang 
-‐ Kedelige aktiviteter 
-‐ Fed uge 
-‐ Manglede noget at lave 
-‐ Hyggeligt 
-‐ Supper fedt, lækker mad, masser af hygge 
-‐ Rigtig god 
-‐ Godt fordi man lærte hinanden bedre at kende 
-‐ Fed tur 

-‐ Det er sjovt og fedt, men aktiviteterne var meget 
ens med dem, der var sidste år 

-‐ Der manglede nogle aktiviteter 
-‐ Skuespillet var ikke så godt 
-‐ Sjovt, men synes I skal finde på noget nyt 
-‐ Kedeligt 
-‐ Super 
-‐ Rigtig fedt 

Aktiviteter på -‐ Lige tilpas og rigtig sjovt -‐ Gode aktiviteter 



introtur 
6,9 

-‐ Kunne godt have været flere 
-‐ Kedeligt 
-‐ Der skulle være mere til tid nogle aktiviteter 

-‐ For mange aktiviteter 
-‐ Tilpas 
-‐ Manglende aktiviteter 
-‐ Lidt kedelig, fordi de ligner sidste år 

Mad på 
introtur 
8,2 

-‐ Kvalitetsmad 
-‐ God salat 

-‐  

Jyttetid 
6,8 

-‐ Super dejligt 
-‐ Kedeligt 
-‐ Underligt men sjovt alligevel 
-‐ Sjov ide 
-‐ Fik ikke helt fat , hvad det var 

-‐ Sjovt 
-‐ Hyggeligt 
-‐ Sætter ”tænkeren” i gang 
-‐ Ved ikke helt, hvad det gik ud på 
-‐ Jytte er en dejlig kvinde 

 


