
Resultat af spørgeskemaundersøgelsen 2011 

I forbindelse med Elevfesten 2011 uddelte Elevforeningens bestyrelse spørgeskemaer til de 
fremmødte for at indhente vurderinger af og kommentarer på Elevforeningens arbejde. 
Samtidigt ønsker bestyrelsen at inddrage medlemmerne i diskussionen om foreningens rolle i 
fremtiden. 

Af de ca. 200 besvarede skemaer ønsker vi at fremhæve følgende konklusioner/kommentarer: 

Omkring medlemskab: 

•         De adspurgte medlemmer svarer, at det ikke er økonomien, der afgør hvorvidt de 
ønsker medlemskab. 

•         De adspurgte ikke-medlemmer svarer, at det er økonomien, der afgør hvorvidt de 
ønsker medlemskab. 

Omkring Elevbladet: (Der er blevet spurgt til motivation for bladet, samt ønsker om indhold) 

•         Bladet skal give mulighed for at følge med og have en forbindelse til skolen 
•         Medlemmerne føler gennem bladet, at de tilhører ”dem fra TE” 
•         Nogle vil melde sig ud, hvis de ikke får bladet 
•         Forslag om at en nyhedsmail kan afløse Elevbladet – eller at Elevbladet udsendes 

elektronisk 
•         At få bladet 4 gange om året er tilfredsstillende 
•         Der er udtrykt ønske om flere billeder i bladet 
•         Mere spændende forside 
•         Flere sider 
•         Flere nuværende elever, der udtaler sig 
•         Hellere sort skrift på hvid baggrund end hvidt på sort 
•         Der er generel tilfredshed med Elevbladet 

Omkring Elevforeningens øvrige arbejde: 

•         Foreningen skal være mere synlig på skolen i løbet af året, så eleverne ved hvem og 
hvad vi er 

•         De nuværende elever ved ikke hvem vi er. De tror vi er et slags elevråd 
•         Nyt navn til foreningen 
•         Forslag om at Elevforeningen kan arrangere foredrag/højskoleaftner for gamle elever 
•         Flytte datoen for Elevfesten (festen ramte i 2011 sammen med eksamen og 

Jellingfestival) 
•         Forslag om studiemedlemsskab (nedsat kontingent for studerende) 

  

Bestyrelsen er taknemmelig for de besvarelser, som er indkommet, og vil forsøge at 
imødekomme kommentarer og forslag. Som et konkret udslag på den proces 
spørgeskemaerne har indledt, har bestyrelsen nedsat to arbejdsgrupper. Den ene 
arbejdsgruppe koncentrerer sig om Elevbladet, mens den anden koncentrerer sig om events 
for gamle elever (herunder Elevfesten). I arbejdsgrupperne sidder bestyrelsesmedlemmer, 
men der er lagt op til at foreningsmedlemmer uden for bestyrelsen inkluderes. Hvis man 
ønsker at medvirke i en af arbejdsgrupperne, er man velkommen til at kontakte bestyrelsen. 

	


