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Bilag #05

#05  
BASELINE FOR ELEVER

HVER SKOLE KAN TILFØJE EGNE 
SPØRGSMÅL EFTER BEHOV

Undersøgelsen sættes op som spørgeskemaundersøgelse på  
skolens intranet eller andet relevant software. Svarmuligheder:  
JA, NEJ og VED IKKE

1. Har du hørt om noget, der hedder Børnekonventionen, hvor der 
står noget om, hvad man som barn eller ung har ret til?

2. Kan du nævne fire rettigheder, der står i den?
3. Gælder børns rettigheder for alle børn i verden?
4. Føler du dig tryg, lige meget hvor på skolen du er?
5. Føler du, at du altid kan sige din ærlige mening, når der er klas-

semøde, hvor man taler om, hvordan man har det i klassen og på 
skolen?

6. Har alle i klassen lige muligheder for at blive valgt til elevrådet?
7. Ved du, hvad elevrådet arbejder med til deres møder?
8. Synes du, at dine lærere spørger dig og din klasse om, hvordan 

skoledagen kan blive bedre?
9. Ved du, hvad de voksne på skolen kan gøre, hvis en elev har det 

svært i forhold til sine venner eller med sin familie?
10. Synes du, at nogle af dine kammerater får lov til at snakke mere i 

timerne end andre?
11. Synes du, at alle elever på skolen behandles lige godt af alle 

voksne på skolen?
12. Griber de voksne på skolen ind, hvis nogle elever kommer op at 

skændes eller slås?
13. Får de voksne øje på det, hvis en bliver mobbet?
14. Får du hjælp af de voksne, når du har brug det?
15. Hvis noget føles forkert, eller du føler dig dårligt behandlet, ved 

du så noget om, hvor du kan få hjælp?
16. Hvis du har et vigtigt spørgsmål, er der så en voksen, der tager sig 

tid til at lytte til dig?
�
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17. Når du har fortalt en voksen om noget, der er svært for dig, føler 
du dig så sikker på, at du kan få et svar tilbage? 

18. Kan alle elever være sig selv, uden at man bliver drillet eller 
mobbet?

19. Er der nogle regler imod mobning på skolen eller i klassen?
20. Har du været med til at lave de regler, der er i klassen for, hvordan 

man skal være overfor hinanden i skolen?
21. Arbejder din klasse eller nogle andre på skolen med et projekt, 

som har med andre lande end Danmark at gøre?
22. Har du i skolen lært noget om, hvordan børn i andre dele af 

verden har det?
23. Kan du godt lide at gå i skole?
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