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Jeg synes, jeg lærer meget i skolen
Jeg er glad for at gå i skole
Lærerne skaber en god stemning i klassen
Vi hjælper tit hinanden i klassen
Jeg har lyst til at lære noget nyt
Vi har det godt sammen i klassen
Det er ok, at sige sin mening i klassen
Mine klassekammerater kan lide mig, som jeg er
Mine lærere opmuntrer mig til at komme frem med mine synspunkter
Vores lærere behandler os retfærdigt
Jeg får ofte ros af lærerne
Vi har mulighed for at være med til at bestemme, hvordan vi skal arbejde i timerne
Lærerne hjælper mig, når jeg har problemer
Jeg laver lektier og opgaver til tiden
Lærerne griber ind, når der er mobning på skolen
Jeg føler mig tryg i skolen
Der er god plads i klasseværelset
Indretningen af klasseværelset fungerer godt
Jeg kan se, hvad der sker på tavlene
Jeg sidder godt på stolen
Der er lys nok til at læse og skrive
Jeg kan høre, hvad der bliver sagt i timerne
Der bliver gjort godt rent på skolen
Vi har gode steder til gruppearbejde
Vi lufter ud i klasselokalet ved at åbne vinduer/døre
Jeg er god til at rydde op efter mig selv
Jeg spiser morgenmad inden jeg går i skole
Jeg får noget at spise i løbet af skoledagen
Stolen ved computerbordet kan sættes op og ned, så den passer til mig
Vi har gode steder til leg, boldspil og bevægelse i frikvartererne
Vi har en god hal
Vi har gode omklædningsrum til idræt
Der er næsten altid sæbe, håndklæder/papir og toiletpapir på toiletterne
Jeg ved, at vi har et køleskabe til opbevaring af vores madpakker
Vores legeplads/skolegård er et sikkert sted at være
Når ting går i stykker på vores skole bliver de hurtigt repareret
Jeg kan næsten altid finde en voksen i frikvartererne
Jeg ved, hvad vi skal gøre, hvis skolen brænder
Skolens bygninger er rare at være i
Vi har gode fællesområder indenfor
Vi har gode faglokaler (sløjd, fysik, natur og teknik, håndarbejde, musik, edb-rum og hjemkundskab)
Der er spændende områder udenfor
Jeg er fysisk aktiv
Vi kan bruge arealerne udenfor i undervisningen (fx idræt, biologi, sløjd og natur/teknik)
Mine lærere stiller rimelige krav til mig
Jeg har tilpas mange lektier for
Jeg er god til at få andre med i fællesskabet
Jeg mobber ikke andre
Der er ingen der mobber mig
Jeg er sjældent syg
Jeg har ikke problemer med mit helbred i skoletiden (fx hovedpine, eksem eller allergi)
Det trækker ikke fra vinduerne på skolen
Der er ikke for varmt i klassen
Der er ikke for koldt i klassen
Der lugter ikke i klasselokalet
Der lugter ikke i faglokalerne
Jeg falder ikke over tasker og andre ting, der ligger på gulvet
Lys fra vinduer eller fra lokalet spejler sig ikke i computerskærmen
Skolen er fint udsmykket
Der er ikke for meget støj i timerne
Der er ikke for meget støj i frikvartererne
Jeg har mulighed for at arbejde praktisk og kreativt på skolen
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