
Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2014
I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2014
I procent, antal i parentes

Klassetrin=0

Spørgsmål
Klassetrin

(alle skoler)

Er du dreng eller pige? Dreng 52% (1.289)

Pige 48% (1.169)

Sådan er jeg for det meste: Meget glad 71% (1.740)

Glad 27% (657)

Ikke glad 2% (61)

Hvad synes du om klassen? Meget glad 73% (1.789)

Glad 24% (597)

Ikke glad 3% (72)

Keder du dig i skolen? Nej 60% (1.473)

Sommetider 32% (794)

Tit 8% (190)

Har du én eller flere gode venner i skolen? Ja 88% (2.163)

Sommetider 10% (252)

Nej 2% (42)

Hvad synes du om frikvarteret? Meget glad 70% (1.721)

Glad 23% (571)

Ikke glad 7% (162)

Hvordan har du det om morgenen? Frisk og vågen 36% (884)

Midt imellem 31% (771)

Træt 33% (799)

Spiser du morgenmad hver dag? Ja 92% (2.261)

Nej 8% (188)

Spiser du frokost hver dag i skolen? Ja 97% (2.367)

Nej 3% (82)

Bevæger du dig i skolen, så du sveder eller bliver
forpustet?

Ja 85% (2.075)

Nej 15% (374)

Går du til sport/idræt i fritiden? Ja 68% (1.670)



Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2014
I procent, antal i parentes

Klassetrin=0

Spørgsmål
Klassetrin

(alle skoler)

Nej 32% (779)

Synes du, der er gode steder at lege udenfor? Ja 94% (2.298)

Nej 6% (148)

Går du i SFO? Ja 94% (2.297)

Nej 6% (149)

Hvad synes du om din SFO? Meget glad 75% (1.729)

Glad 22% (493)

Ikke glad 3% (71)



Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2014
I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2014
I procent, antal i parentes

Klassetrin=1

Spørgsmål
Klassetrin

(alle skoler)

Er du dreng eller pige? Dreng 51% (1.463)

Pige 49% (1.427)

Sådan er jeg for det meste: Meget glad 61% (1.758)

Glad 37% (1.076)

Ikke glad 2% (56)

Hvad synes du om klassen? Meget glad 64% (1.845)

Glad 33% (940)

Ikke glad 4% (105)

Keder du dig i skolen? Nej 51% (1.481)

Sommetider 43% (1.239)

Tit 6% (169)

Har du én eller flere gode venner i skolen? Ja 84% (2.432)

Sommetider 14% (408)

Nej 2% (49)

Hvad synes du om frikvarteret? Meget glad 64% (1.839)

Glad 33% (951)

Ikke glad 3% (95)

Hvordan har du det om morgenen? Frisk og vågen 28% (802)

Midt imellem 39% (1.135)

Træt 33% (949)

Spiser du morgenmad hver dag? Ja 92% (2.662)

Nej 8% (220)

Spiser du frokost hver dag i skolen? Ja 93% (2.684)

Nej 7% (197)

Bevæger du dig i skolen, så du sveder eller bliver
forpustet?

Ja 84% (2.423)

Nej 16% (456)

Går du til sport/idræt i fritiden? Ja 76% (2.188)



Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2014
I procent, antal i parentes

Klassetrin=1

Spørgsmål
Klassetrin

(alle skoler)

Nej 24% (691)

Synes du, der er gode steder at lege udenfor? Ja 94% (2.702)

Nej 6% (174)

Går du i SFO? Ja 94% (2.699)

Nej 6% (177)

Hvad synes du om din SFO? Meget glad 71% (1.912)

Glad 27% (721)

Ikke glad 2% (56)



Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2014
I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2014
I procent, antal i parentes

Klassetrin=2

Spørgsmål
Klassetrin

(alle skoler)

Er du dreng eller pige? Dreng 50% (1.247)

Pige 50% (1.251)

Sådan er jeg for det meste: Meget glad 55% (1.381)

Glad 42% (1.052)

Ikke glad 3% (65)

Hvad synes du om klassen? Meget glad 52% (1.292)

Glad 43% (1.075)

Ikke glad 5% (131)

Keder du dig i skolen? Nej 46% (1.155)

Sommetider 47% (1.176)

Tit 6% (162)

Har du én eller flere gode venner i skolen? Ja 86% (2.154)

Sommetider 12% (288)

Nej 2% (51)

Hvad synes du om frikvarteret? Meget glad 60% (1.505)

Glad 35% (882)

Ikke glad 4% (103)

Hvordan har du det om morgenen? Frisk og vågen 27% (661)

Midt imellem 45% (1.116)

Træt 29% (712)

Spiser du morgenmad hver dag? Ja 92% (2.283)

Nej 8% (204)

Spiser du frokost hver dag i skolen? Ja 92% (2.282)

Nej 8% (204)

Bevæger du dig i skolen, så du sveder eller bliver
forpustet?

Ja 86% (2.124)

Nej 14% (360)

Går du til sport/idræt i fritiden? Ja 79% (1.962)



Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2014
I procent, antal i parentes

Klassetrin=2

Spørgsmål
Klassetrin

(alle skoler)

Nej 21% (522)

Synes du, der er gode steder at lege udenfor? Ja 93% (2.302)

Nej 7% (179)

Går du i SFO? Ja 90% (2.235)

Nej 10% (245)

Hvad synes du om din SFO? Meget glad 67% (1.491)

Glad 31% (689)

Ikke glad 2% (48)



Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2014
I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2014
I procent, antal i parentes

Klassetrin=3

Spørgsmål
Klassetrin

(alle skoler)

Er du dreng eller pige? Dreng 51% (1.340)

Pige 49% (1.262)

Sådan er jeg for det meste: Meget glad 52% (1.345)

Glad 46% (1.202)

Ikke glad 2% (55)

Hvad synes du om klassen? Meget glad 48% (1.259)

Glad 47% (1.215)

Ikke glad 5% (128)

Keder du dig i skolen? Nej 45% (1.162)

Sommetider 49% (1.285)

Tit 6% (153)

Har du én eller flere gode venner i skolen? Ja 88% (2.284)

Sommetider 11% (273)

Nej 2% (43)

Hvad synes du om frikvarteret? Meget glad 61% (1.579)

Glad 37% (949)

Ikke glad 3% (71)

Hvordan har du det om morgenen? Frisk og vågen 28% (726)

Midt imellem 49% (1.283)

Træt 23% (589)

Spiser du morgenmad hver dag? Ja 92% (2.393)

Nej 8% (204)

Spiser du frokost hver dag i skolen? Ja 92% (2.400)

Nej 8% (197)

Bevæger du dig i skolen, så du sveder eller bliver
forpustet?

Ja 87% (2.266)

Nej 13% (328)

Går du til sport/idræt i fritiden? Ja 79% (2.038)



Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2014
I procent, antal i parentes

Klassetrin=3

Spørgsmål
Klassetrin

(alle skoler)

Nej 21% (556)

Synes du, der er gode steder at lege udenfor? Ja 90% (2.345)

Nej 10% (247)

Går du i SFO? Ja 87% (2.244)

Nej 13% (348)

Hvad synes du om din SFO? Meget glad 73% (1.635)

Glad 26% (572)

Ikke glad 2% (35)



Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2014
I procent, antal i parentes

Klassetrin=4

Spørgsmål
Klassetrin

(alle skoler)

Er du dreng eller pige? Dreng 50% (1.317)

Pige 50% (1.321)

Hvordan har du det for tiden? Meget godt 35% (921)

Godt 48% (1.270)

Nogenlunde 15% (400)

Dårligt 2% (47)

Hvad synes du om skolen for øjeblikket? Jeg kan virkelig godt lide den 36% (956)

Jeg synes, den er nogenlunde 56% (1.476)

Jeg kan ikke rigtigt lide den 5% (145)

Jeg kan slet ikke lide den 2% (61)

Kan du finde en løsning, når du har problemer i
skolen?

Ja, meget ofte 31% (818)

Ja, nogen gange 58% (1.525)

Nej, næsten aldrig 6% (147)

Ved ikke 6% (148)

Keder du dig i skolen? Nej 37% (979)

Sommetider 54% (1.425)

Tit 9% (233)

Får du ros af dine lærere? Ja, tit 30% (799)

Af og til 64% (1.678)

Sjældent eller aldrig 6% (160)

Har du én eller flere gode venner i skolen? Ja 88% (2.318)

Sommetider 11% (284)

Nej 1% (32)

Er du og dine kammerater med til at bestemme,
hvad I skal arbejde med i klassen?

Ja, for det meste 18% (484)

Sommetider 59% (1.549)

Sjældent eller aldrig 23% (601)

Er du blevet mobbet i dette skoleår? Jeg er ikke blevet mobbet 73% (1.914)

Det er kun sket en eller to gange 17% (439)

2-3 gange om måneden 5% (121)



Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2014
I procent, antal i parentes

Klassetrin=4

Spørgsmål
Klassetrin

(alle skoler)

Ca. en gang om ugen 3% (82)

Flere gange om ugen 3% (78)

Har du selv mobbet nogen i skolen i dette
skoleår?

Jeg har ikke mobbet nogen 84% (2.215)

Det er kun sket en eller to gange 12% (307)

2-3 gange om måneden 2% (53)

Ca. en gang om ugen 1% (28)

Flere gange om ugen 1% (31)

Har du en voksen, du snakker godt med i skolen? Ja, for det meste 52% (1.376)

Sommetider 36% (947)

Nej 12% (308)

Hvordan synes du, din skole ser ud? Den er meget pæn 21% (564)

Den er mest pæn 30% (793)

Den er både pæn og grim 40% (1.050)

Den er mest grim 5% (133)

Den er meget grim 3% (91)

I DE SIDSTE PAR MÅNEDER: Er du kommet til
skade på skolen?

Aldrig 35% (933)

En gang 37% (966)

Flere gange 28% (732)

Hvor tit har du smerter (f.eks. hovedpine,
mavepine eller ondt i ryggen)?

Sjældent eller aldrig 46% (1.216)

Ca. en gang om måneden 27% (705)

Ca. en gang om ugen 14% (363)

Mere end en gang om ugen 8% (213)

Næsten dagligt 5% (133)

Hvor ofte føler du dig træt om morgenen, når du
skal i skole?

Sjældent eller aldrig 17% (444)

Af og til 42% (1.098)

1-3 dage om ugen 17% (447)

4-5 dage om ugen 24% (641)

Hvor tit spiser du morgenmad? 6-7 dage om ugen 88% (2.311)

4-5 dage om ugen 6% (168)



Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2014
I procent, antal i parentes

Klassetrin=4

Spørgsmål
Klassetrin

(alle skoler)

2-3 dage om ugen 3% (83)

0-1 dag om ugen 3% (68)

Hvor plejer du at få din frokost fra i skolen? Jeg har madpakke med 89% (2.351)

Jeg køber mad på skolen 10% (255)

Jeg spiser ikke frokost 1% (24)

I skoletiden: Hvor ofte bevæger du dig, så du
bliver forpustet eller sveder?

7 timer om ugen eller mere 26% (692)

4-6 timer om ugen 29% (756)

2-3 timer om ugen 27% (718)

Ca. en time om ugen 9% (228)

Ca. en halv time om ugen 6% (157)

Ingen 3% (79)

Hvad synes du om at bevæge dig i skolen? Jeg kan virkelig godt lide det 63% (1.654)

Jeg synes, det er nogenlunde 33% (855)

Jeg kan ikke rigtig lide det 3% (89)

Jeg kan slet ikke lide det 1% (32)

Uden for skoletid: Hvor mange timer om ugen
plejer du at dyrke så meget sport eller motion, at
du bliver forpustet eller sveder?

7 timer om ugen eller mere 24% (622)

4-6 timer om ugen 30% (792)

2-3 timer om ugen 28% (725)

Ca. en time om ugen 9% (249)

Ca. en halv time om ugen 5% (122)

Ingen 5% (120)

Har du fået seksualundervisning i skolen? Ja 23% (602)

Nej 77% (2.023)



Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2014
I procent, antal i parentes

Klassetrin=5

Spørgsmål
Klassetrin

(alle skoler)

Er du dreng eller pige? Dreng 52% (1.304)

Pige 48% (1.223)

Hvordan har du det for tiden? Meget godt 39% (992)

Godt 46% (1.174)

Nogenlunde 13% (333)

Dårligt 1% (28)

Hvad synes du om skolen for øjeblikket? Jeg kan virkelig godt lide den 31% (790)

Jeg synes, den er nogenlunde 61% (1.533)

Jeg kan ikke rigtigt lide den 6% (161)

Jeg kan slet ikke lide den 2% (43)

Kan du finde en løsning, når du har problemer i
skolen?

Ja, meget ofte 41% (1.037)

Ja, nogen gange 51% (1.288)

Nej, næsten aldrig 4% (92)

Ved ikke 4% (101)

Keder du dig i skolen? Nej 29% (742)

Sommetider 62% (1.552)

Tit 9% (224)

Får du ros af dine lærere? Ja, tit 28% (700)

Af og til 66% (1.652)

Sjældent eller aldrig 7% (166)

Har du én eller flere gode venner i skolen? Ja 89% (2.249)

Sommetider 10% (249)

Nej 1% (15)

Er du og dine kammerater med til at bestemme,
hvad I skal arbejde med i klassen?

Ja, for det meste 16% (413)

Sommetider 58% (1.468)

Sjældent eller aldrig 25% (632)

Er du blevet mobbet i dette skoleår? Jeg er ikke blevet mobbet 77% (1.935)

Det er kun sket en eller to gange 15% (387)

2-3 gange om måneden 4% (89)



Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2014
I procent, antal i parentes

Klassetrin=5

Spørgsmål
Klassetrin

(alle skoler)

Ca. en gang om ugen 2% (55)

Flere gange om ugen 2% (47)

Har du selv mobbet nogen i skolen i dette
skoleår?

Jeg har ikke mobbet nogen 89% (2.230)

Det er kun sket en eller to gange 9% (231)

2-3 gange om måneden 1% (32)

Ca. en gang om ugen 1% (14)

Flere gange om ugen 0% (6)

Har du en voksen, du snakker godt med i skolen? Ja, for det meste 48% (1.194)

Sommetider 37% (926)

Nej 16% (391)

Hvordan synes du, din skole ser ud? Den er meget pæn 14% (347)

Den er mest pæn 25% (628)

Den er både pæn og grim 46% (1.149)

Den er mest grim 10% (244)

Den er meget grim 6% (143)

I DE SIDSTE PAR MÅNEDER: Er du kommet til
skade på skolen?

Aldrig 38% (951)

En gang 40% (1.013)

Flere gange 22% (547)

Hvor tit har du smerter (f.eks. hovedpine,
mavepine eller ondt i ryggen)?

Sjældent eller aldrig 45% (1.123)

Ca. en gang om måneden 27% (679)

Ca. en gang om ugen 14% (350)

Mere end en gang om ugen 8% (209)

Næsten dagligt 6% (149)

Hvor ofte føler du dig træt om morgenen, når du
skal i skole?

Sjældent eller aldrig 16% (411)

Af og til 41% (1.037)

1-3 dage om ugen 19% (475)

4-5 dage om ugen 23% (587)

Hvor tit spiser du morgenmad? 6-7 dage om ugen 87% (2.192)

4-5 dage om ugen 7% (170)



Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2014
I procent, antal i parentes

Klassetrin=5

Spørgsmål
Klassetrin

(alle skoler)

2-3 dage om ugen 3% (81)

0-1 dag om ugen 3% (67)

Hvor plejer du at få din frokost fra i skolen? Jeg har madpakke med 90% (2.262)

Jeg køber mad på skolen 9% (226)

Jeg spiser ikke frokost 1% (22)

I skoletiden: Hvor ofte bevæger du dig, så du
bliver forpustet eller sveder?

7 timer om ugen eller mere 21% (539)

4-6 timer om ugen 30% (744)

2-3 timer om ugen 30% (751)

Ca. en time om ugen 10% (252)

Ca. en halv time om ugen 6% (146)

Ingen 3% (75)

Hvad synes du om at bevæge dig i skolen? Jeg kan virkelig godt lide det 65% (1.638)

Jeg synes, det er nogenlunde 30% (764)

Jeg kan ikke rigtig lide det 3% (72)

Jeg kan slet ikke lide det 1% (34)

Uden for skoletid: Hvor mange timer om ugen
plejer du at dyrke så meget sport eller motion, at
du bliver forpustet eller sveder?

7 timer om ugen eller mere 26% (647)

4-6 timer om ugen 32% (797)

2-3 timer om ugen 27% (670)

Ca. en time om ugen 8% (192)

Ca. en halv time om ugen 4% (101)

Ingen 4% (100)

Har du fået seksualundervisning i skolen? Ja 51% (1.274)

Nej 49% (1.232)



Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2014
I procent, antal i parentes

Klassetrin=6

Spørgsmål
Klassetrin

(alle skoler)

Er du dreng eller pige? Dreng 51% (1.216)

Pige 49% (1.156)

Hvordan har du det for tiden? Meget godt 39% (922)

Godt 47% (1.108)

Nogenlunde 13% (303)

Dårligt 2% (39)

Hvad synes du om skolen for øjeblikket? Jeg kan virkelig godt lide den 28% (669)

Jeg synes, den er nogenlunde 63% (1.494)

Jeg kan ikke rigtigt lide den 7% (166)

Jeg kan slet ikke lide den 2% (43)

Kan du finde en løsning, når du har problemer i
skolen?

Ja, meget ofte 47% (1.110)

Ja, nogen gange 47% (1.110)

Nej, næsten aldrig 3% (71)

Ved ikke 3% (81)

Keder du dig i skolen? Nej 26% (607)

Sommetider 65% (1.533)

Tit 10% (232)

Får du ros af dine lærere? Ja, tit 26% (612)

Af og til 68% (1.623)

Sjældent eller aldrig 6% (137)

Har du én eller flere gode venner i skolen? Ja 90% (2.129)

Sommetider 9% (220)

Nej 1% (23)

Er du og dine kammerater med til at bestemme,
hvad I skal arbejde med i klassen?

Ja, for det meste 12% (289)

Sommetider 59% (1.401)

Sjældent eller aldrig 29% (682)

Er du blevet mobbet i dette skoleår? Jeg er ikke blevet mobbet 82% (1.936)

Det er kun sket en eller to gange 13% (300)

2-3 gange om måneden 2% (58)



Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2014
I procent, antal i parentes

Klassetrin=6

Spørgsmål
Klassetrin

(alle skoler)

Ca. en gang om ugen 2% (40)

Flere gange om ugen 2% (38)

Har du selv mobbet nogen i skolen i dette
skoleår?

Jeg har ikke mobbet nogen 89% (2.121)

Det er kun sket en eller to gange 8% (201)

2-3 gange om måneden 1% (31)

Ca. en gang om ugen 0% (11)

Flere gange om ugen 0% (8)

Har du en voksen, du snakker godt med i skolen? Ja, for det meste 44% (1.050)

Sommetider 39% (928)

Nej 17% (392)

Hvordan synes du, din skole ser ud? Den er meget pæn 8% (192)

Den er mest pæn 19% (458)

Den er både pæn og grim 48% (1.131)

Den er mest grim 15% (350)

Den er meget grim 10% (239)

I DE SIDSTE PAR MÅNEDER: Er du kommet til
skade på skolen?

Aldrig 49% (1.158)

En gang 37% (882)

Flere gange 14% (330)

Hvor tit har du smerter (f.eks. hovedpine,
mavepine eller ondt i ryggen)?

Sjældent eller aldrig 40% (949)

Ca. en gang om måneden 32% (749)

Ca. en gang om ugen 15% (351)

Mere end en gang om ugen 8% (184)

Næsten dagligt 6% (136)

Hvor ofte føler du dig træt om morgenen, når du
skal i skole?

Sjældent eller aldrig 17% (395)

Af og til 40% (952)

1-3 dage om ugen 20% (478)

4-5 dage om ugen 23% (544)

Hvor tit spiser du morgenmad? 6-7 dage om ugen 82% (1.949)

4-5 dage om ugen 9% (220)



Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2014
I procent, antal i parentes

Klassetrin=6

Spørgsmål
Klassetrin

(alle skoler)

2-3 dage om ugen 5% (107)

0-1 dag om ugen 4% (93)

Hvor plejer du at få din frokost fra i skolen? Jeg har madpakke med 86% (2.046)

Jeg køber mad på skolen 12% (275)

Jeg spiser ikke frokost 2% (48)

I skoletiden: Hvor ofte bevæger du dig, så du
bliver forpustet eller sveder?

7 timer om ugen eller mere 16% (390)

4-6 timer om ugen 28% (662)

2-3 timer om ugen 34% (809)

Ca. en time om ugen 12% (274)

Ca. en halv time om ugen 6% (150)

Ingen 4% (83)

Hvad synes du om at bevæge dig i skolen? Jeg kan virkelig godt lide det 62% (1.473)

Jeg synes, det er nogenlunde 33% (779)

Jeg kan ikke rigtig lide det 4% (87)

Jeg kan slet ikke lide det 1% (29)

Uden for skoletid: Hvor mange timer om ugen
plejer du at dyrke så meget sport eller motion, at
du bliver forpustet eller sveder?

7 timer om ugen eller mere 27% (635)

4-6 timer om ugen 33% (786)

2-3 timer om ugen 25% (592)

Ca. en time om ugen 7% (174)

Ca. en halv time om ugen 3% (82)

Ingen 4% (99)

Har du fået seksualundervisning i skolen? Ja 50% (1.175)

Nej 50% (1.191)



Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2014
I procent, antal i parentes

Klassetrin=7

Spørgsmål
Klassetrin

(alle skoler)

Er du dreng eller pige? Dreng 49% (1.180)

Pige 51% (1.233)

Hvordan har du det for tiden? Meget godt 39% (938)

Godt 47% (1.141)

Nogenlunde 12% (289)

Dårligt 2% (45)

Hvad synes du om skolen for øjeblikket? Jeg kan virkelig godt lide den 18% (423)

Jeg synes, den er nogenlunde 69% (1.657)

Jeg kan ikke rigtigt lide den 11% (254)

Jeg kan slet ikke lide den 3% (79)

Kan du finde en løsning, når du har problemer i
skolen?

Ja, meget ofte 51% (1.231)

Ja, nogen gange 41% (982)

Nej, næsten aldrig 3% (76)

Ved ikke 5% (124)

Keder du dig i skolen? Nej 18% (435)

Sommetider 69% (1.660)

Tit 13% (318)

Får du ros af dine lærere? Ja, tit 24% (579)

Af og til 69% (1.653)

Sjældent eller aldrig 8% (181)

Har du én eller flere gode venner i skolen? Ja 91% (2.205)

Sommetider 7% (174)

Nej 1% (34)

Er du og dine kammerater med til at bestemme,
hvad I skal arbejde med i klassen?

Ja, for det meste 9% (224)

Sommetider 59% (1.427)

Sjældent eller aldrig 32% (762)

Er du blevet mobbet i dette skoleår? Jeg er ikke blevet mobbet 85% (2.057)

Det er kun sket en eller to gange 10% (240)

2-3 gange om måneden 2% (41)



Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2014
I procent, antal i parentes

Klassetrin=7

Spørgsmål
Klassetrin

(alle skoler)

Ca. en gang om ugen 2% (42)

Flere gange om ugen 1% (33)

Har du selv mobbet nogen i skolen i dette
skoleår?

Jeg har ikke mobbet nogen 90% (2.171)

Det er kun sket en eller to gange 8% (186)

2-3 gange om måneden 1% (29)

Ca. en gang om ugen 0% (6)

Flere gange om ugen 1% (21)

Er der en voksen, du snakker godt med i skolen? Ja, for det meste 36% (870)

Sommetider 41% (982)

Nej 23% (561)

Hvor tit har du smerter (f.eks. hovedpine,
mavepine eller ondt i ryggen)?

Sjældent eller aldrig 35% (856)

Ca. en gang om måneden 33% (797)

Ca. en gang om ugen 17% (410)

Mere end en gang om ugen 8% (201)

Næsten dagligt 6% (148)

Hvor ofte føler du dig træt om morgenen, når du
skal i skole?

Sjældent eller aldrig 13% (305)

Af og til 39% (934)

1-3 dage om ugen 22% (534)

4-5 dage om ugen 26% (639)

Hvor tit spiser du morgenmad? 6-7 dage om ugen 78% (1.890)

4-5 dage om ugen 10% (232)

2-3 dage om ugen 6% (144)

0-1 dag om ugen 6% (146)

Hvor plejer du at få din frokost fra i skolen? Jeg har madpakke med 82% (1.977)

Jeg går hjem til mig selv eller en kammerat 1% (26)

Jeg køber mad uden for skolen 3% (71)

Jeg køber mad på skolen 11% (263)

Jeg spiser ikke frokost 3% (75)

I skoletiden: Hvor ofte bevæger du dig, så du
bliver forpustet eller sveder?

7 timer eller mere 12% (278)



Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2014
I procent, antal i parentes

Klassetrin=7

Spørgsmål
Klassetrin

(alle skoler)

4-6 timer om ugen 22% (521)

2-3 timer om ugen 37% (897)

Ca. en time om ugen 18% (432)

Ca. en halv time om ugen 8% (181)

Ingen 4% (103)

Hvad synes du om at bevæge dig i skolen? Jeg kan virkelig godt lide det 49% (1.193)

Jeg synes, det er nogenlunde 42% (1.005)

Jeg kan ikke rigtig lide det 6% (152)

Jeg kan slet ikke lide det 3% (62)

Uden for skoletid: Hvor mange timer om ugen
plejer du at dyrke så meget sport eller motion, at
du bliver forpustet eller sveder?

7 timer om ugen eller mere 29% (693)

4-6 timer om ugen 31% (759)

2-3 timer om ugen 23% (557)

Ca. en time om ugen 9% (208)

Ca. en halv time om ugen 4% (86)

Ingen 5% (109)

Hvor tit ryger du (f.eks. cigaretter eller
vandpibe)?

Jeg ryger ikke 97% (2.346)

Sjældnere end hver uge 1% (32)

Ikke hver dag, men hver uge 1% (13)

Hver dag 1% (21)

Har du nogensinde været rigtig fuld? Nej, aldrig 94% (2.262)

Ja, en gang 4% (86)

Ja, 2-3 gange 2% (37)

Ja, 4-10 gange 0% (8)

Ja, mere end 10 gange 1% (19)

Har du fået seksualundervisning i skolen? Ja 56% (1.362)

Nej 44% (1.050)

Synes du, at du ved nok om sex og prævention? Ja 54% (1.300)

Nej 46% (1.112)

Går du i fritids- eller ungdomsklub for tiden? Ja 40% (958)



Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2014
I procent, antal i parentes

Klassetrin=7

Spørgsmål
Klassetrin

(alle skoler)

Nej 60% (1.450)



Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2014
I procent, antal i parentes

Klassetrin=8

Spørgsmål
Klassetrin

(alle skoler)

Er du dreng eller pige? Dreng 52% (1.222)

Pige 48% (1.116)

Hvordan har du det for tiden? Meget godt 38% (887)

Godt 46% (1.087)

Nogenlunde 14% (318)

Dårligt 2% (46)

Hvad synes du om skolen for øjeblikket? Jeg kan virkelig godt lide den 20% (457)

Jeg synes, den er nogenlunde 67% (1.574)

Jeg kan ikke rigtigt lide den 10% (244)

Jeg kan slet ikke lide den 3% (63)

Kan du finde en løsning, når du har problemer i
skolen?

Ja, meget ofte 52% (1.206)

Ja, nogen gange 41% (961)

Nej, næsten aldrig 3% (78)

Ved ikke 4% (93)

Keder du dig i skolen? Nej 19% (446)

Sommetider 67% (1.573)

Tit 14% (316)

Får du ros af dine lærere? Ja, tit 23% (526)

Af og til 69% (1.601)

Sjældent eller aldrig 9% (208)

Har du én eller flere gode venner i skolen? Ja 92% (2.139)

Sommetider 7% (161)

Nej 1% (35)

Er du og dine kammerater med til at bestemme,
hvad I skal arbejde med i klassen?

Ja, for det meste 8% (183)

Sommetider 53% (1.237)

Sjældent eller aldrig 39% (914)

Er du blevet mobbet i dette skoleår? Jeg er ikke blevet mobbet 87% (2.027)

Det er kun sket en eller to gange 9% (219)

2-3 gange om måneden 1% (32)



Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2014
I procent, antal i parentes

Klassetrin=8

Spørgsmål
Klassetrin

(alle skoler)

Ca. en gang om ugen 1% (23)

Flere gange om ugen 1% (33)

Har du selv mobbet nogen i skolen i dette
skoleår?

Jeg har ikke mobbet nogen 90% (2.104)

Det er kun sket en eller to gange 7% (173)

2-3 gange om måneden 1% (23)

Ca. en gang om ugen 0% (8)

Flere gange om ugen 1% (26)

Er der en voksen, du snakker godt med i skolen? Ja, for det meste 36% (839)

Sommetider 41% (963)

Nej 23% (532)

Hvor tit har du smerter (f.eks. hovedpine,
mavepine eller ondt i ryggen)?

Sjældent eller aldrig 34% (800)

Ca. en gang om måneden 33% (770)

Ca. en gang om ugen 17% (403)

Mere end en gang om ugen 9% (207)

Næsten dagligt 7% (153)

Hvor ofte føler du dig træt om morgenen, når du
skal i skole?

Sjældent eller aldrig 10% (232)

Af og til 35% (808)

1-3 dage om ugen 26% (615)

4-5 dage om ugen 29% (678)

Hvor tit spiser du morgenmad? 6-7 dage om ugen 71% (1.650)

4-5 dage om ugen 11% (258)

2-3 dage om ugen 9% (217)

0-1 dag om ugen 9% (208)

Hvor plejer du at få din frokost fra i skolen? Jeg har madpakke med 73% (1.701)

Jeg går hjem til mig selv eller en kammerat 2% (35)

Jeg køber mad uden for skolen 9% (208)

Jeg køber mad på skolen 12% (287)

Jeg spiser ikke frokost 4% (102)

I skoletiden: Hvor ofte bevæger du dig, så du
bliver forpustet eller sveder?

7 timer eller mere 7% (167)



Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2014
I procent, antal i parentes

Klassetrin=8

Spørgsmål
Klassetrin

(alle skoler)

4-6 timer om ugen 16% (381)

2-3 timer om ugen 40% (939)

Ca. en time om ugen 21% (501)

Ca. en halv time om ugen 9% (209)

Ingen 6% (136)

Hvad synes du om at bevæge dig i skolen? Jeg kan virkelig godt lide det 43% (996)

Jeg synes, det er nogenlunde 47% (1.100)

Jeg kan ikke rigtig lide det 7% (159)

Jeg kan slet ikke lide det 3% (78)

Uden for skoletid: Hvor mange timer om ugen
plejer du at dyrke så meget sport eller motion, at
du bliver forpustet eller sveder?

7 timer om ugen eller mere 25% (592)

4-6 timer om ugen 29% (682)

2-3 timer om ugen 25% (578)

Ca. en time om ugen 10% (232)

Ca. en halv time om ugen 5% (107)

Ingen 6% (142)

Hvor tit ryger du (f.eks. cigaretter eller
vandpibe)?

Jeg ryger ikke 95% (2.209)

Sjældnere end hver uge 3% (62)

Ikke hver dag, men hver uge 1% (29)

Hver dag 1% (33)

Har du nogensinde været rigtig fuld? Nej, aldrig 83% (1.948)

Ja, en gang 8% (184)

Ja, 2-3 gange 5% (114)

Ja, 4-10 gange 2% (46)

Ja, mere end 10 gange 2% (41)

Har du fået seksualundervisning i skolen? Ja 71% (1.658)

Nej 29% (675)

Synes du, at du ved nok om sex og prævention? Ja 65% (1.510)

Nej 35% (823)

Går du i fritids- eller ungdomsklub for tiden? Ja 35% (812)



Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2014
I procent, antal i parentes

Klassetrin=8

Spørgsmål
Klassetrin

(alle skoler)

Nej 65% (1.518)



Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2014
I procent, antal i parentes

Klassetrin=9

Spørgsmål
Klassetrin

(alle skoler)

Er du dreng eller pige? Dreng 52% (1.051)

Pige 48% (971)

Hvordan har du det for tiden? Meget godt 34% (695)

Godt 48% (967)

Nogenlunde 16% (314)

Dårligt 2% (45)

Hvad synes du om skolen for øjeblikket? Jeg kan virkelig godt lide den 21% (434)

Jeg synes, den er nogenlunde 66% (1.331)

Jeg kan ikke rigtigt lide den 10% (199)

Jeg kan slet ikke lide den 3% (57)

Kan du finde en løsning, når du har problemer i
skolen?

Ja, meget ofte 55% (1.117)

Ja, nogen gange 38% (759)

Nej, næsten aldrig 3% (57)

Ved ikke 4% (88)

Keder du dig i skolen? Nej 19% (381)

Sommetider 68% (1.381)

Tit 13% (260)

Får du ros af dine lærere? Ja, tit 23% (473)

Af og til 68% (1.375)

Sjældent eller aldrig 9% (174)

Har du én eller flere gode venner i skolen? Ja 92% (1.852)

Sommetider 7% (141)

Nej 1% (29)

Er du og dine kammerater med til at bestemme,
hvad I skal arbejde med i klassen?

Ja, for det meste 9% (184)

Sommetider 60% (1.211)

Sjældent eller aldrig 31% (627)

Er du blevet mobbet i dette skoleår? Jeg er ikke blevet mobbet 90% (1.815)

Det er kun sket en eller to gange 8% (158)

2-3 gange om måneden 1% (21)



Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2014
I procent, antal i parentes

Klassetrin=9

Spørgsmål
Klassetrin

(alle skoler)

Ca. en gang om ugen 1% (12)

Flere gange om ugen 1% (16)

Har du selv mobbet nogen i skolen i dette
skoleår?

Jeg har ikke mobbet nogen 91% (1.836)

Det er kun sket en eller to gange 6% (129)

2-3 gange om måneden 1% (14)

Ca. en gang om ugen 1% (14)

Flere gange om ugen 1% (29)

Er der en voksen, du snakker godt med i skolen? Ja, for det meste 44% (897)

Sommetider 37% (755)

Nej 18% (370)

Hvor tit har du smerter (f.eks. hovedpine,
mavepine eller ondt i ryggen)?

Sjældent eller aldrig 31% (620)

Ca. en gang om måneden 33% (664)

Ca. en gang om ugen 17% (350)

Mere end en gang om ugen 11% (222)

Næsten dagligt 8% (164)

Hvor ofte føler du dig træt om morgenen, når du
skal i skole?

Sjældent eller aldrig 9% (186)

Af og til 35% (710)

1-3 dage om ugen 25% (508)

4-5 dage om ugen 31% (617)

Hvor tit spiser du morgenmad? 6-7 dage om ugen 70% (1.422)

4-5 dage om ugen 12% (236)

2-3 dage om ugen 9% (179)

0-1 dag om ugen 9% (184)

Hvor plejer du at få din frokost fra i skolen? Jeg har madpakke med 69% (1.393)

Jeg går hjem til mig selv eller en kammerat 3% (66)

Jeg køber mad uden for skolen 9% (188)

Jeg køber mad på skolen 15% (295)

Jeg spiser ikke frokost 4% (79)

I skoletiden: Hvor ofte bevæger du dig, så du
bliver forpustet eller sveder?

7 timer eller mere 7% (145)



Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2014
I procent, antal i parentes

Klassetrin=9

Spørgsmål
Klassetrin

(alle skoler)

4-6 timer om ugen 15% (304)

2-3 timer om ugen 37% (753)

Ca. en time om ugen 25% (497)

Ca. en halv time om ugen 10% (197)

Ingen 6% (122)

Hvad synes du om at bevæge dig i skolen? Jeg kan virkelig godt lide det 40% (800)

Jeg synes, det er nogenlunde 48% (970)

Jeg kan ikke rigtig lide det 9% (180)

Jeg kan slet ikke lide det 3% (68)

Uden for skoletid: Hvor mange timer om ugen
plejer du at dyrke så meget sport eller motion, at
du bliver forpustet eller sveder?

7 timer om ugen eller mere 28% (561)

4-6 timer om ugen 28% (568)

2-3 timer om ugen 25% (501)

Ca. en time om ugen 9% (186)

Ca. en halv time om ugen 4% (82)

Ingen 6% (119)

Hvor tit ryger du (f.eks. cigaretter eller
vandpibe)?

Jeg ryger ikke 87% (1.760)

Sjældnere end hver uge 6% (118)

Ikke hver dag, men hver uge 3% (63)

Hver dag 4% (76)

Har du nogensinde været rigtig fuld? Nej, aldrig 59% (1.191)

Ja, en gang 11% (213)

Ja, 2-3 gange 12% (240)

Ja, 4-10 gange 8% (169)

Ja, mere end 10 gange 10% (204)

Har du fået seksualundervisning i skolen? Ja 84% (1.689)

Nej 16% (328)

Synes du, at du ved nok om sex og prævention? Ja 86% (1.743)

Nej 14% (274)

Går du i fritids- eller ungdomsklub for tiden? Ja 24% (476)



Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2014
I procent, antal i parentes

Klassetrin=9

Spørgsmål
Klassetrin

(alle skoler)

Nej 76% (1.535)



Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2014
I procent, antal i parentes

Klassetrin=10

Spørgsmål

Klassetrin
(alle

skoler)

Er du dreng eller pige? Dreng 61% (189)

Pige 39% (119)

Hvordan har du det for tiden? Meget godt 32% (98)

Godt 43% (132)

Nogenlunde 22% (67)

Dårligt 4% (11)

Hvad synes du om skolen for øjeblikket? Jeg kan virkelig godt lide den 32% (99)

Jeg synes, den er nogenlunde 56% (174)

Jeg kan ikke rigtigt lide den 7% (21)

Jeg kan slet ikke lide den 5% (14)

Kan du finde en løsning, når du har problemer i
skolen?

Ja, meget ofte 44% (135)

Ja, nogen gange 43% (132)

Nej, næsten aldrig 5% (15)

Ved ikke 8% (26)

Keder du dig i skolen? Nej 35% (107)

Sommetider 51% (157)

Tit 14% (44)

Får du ros af dine lærere? Ja, tit 30% (91)

Af og til 62% (190)

Sjældent eller aldrig 9% (27)

Har du én eller flere gode venner i skolen? Ja 84% (260)

Sommetider 11% (34)

Nej 5% (14)

Er du og dine kammerater med til at bestemme,
hvad I skal arbejde med i klassen?

Ja, for det meste 14% (42)

Sommetider 49% (151)

Sjældent eller aldrig 37% (113)

Er du blevet mobbet i dette skoleår? Jeg er ikke blevet mobbet 85% (261)

Det er kun sket en eller to gange 10% (30)



Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2014
I procent, antal i parentes

Klassetrin=10

Spørgsmål

Klassetrin
(alle

skoler)

2-3 gange om måneden 1% (4)

Ca. en gang om ugen 2% (7)

Flere gange om ugen 1% (4)

Har du selv mobbet nogen i skolen i dette
skoleår?

Jeg har ikke mobbet nogen 86% (264)

Det er kun sket en eller to gange 11% (34)

2-3 gange om måneden 1% (4)

Ca. en gang om ugen 1% (3)

Flere gange om ugen 0% (1)

Er der en voksen, du snakker godt med i skolen? Ja, for det meste 42% (127)

Sommetider 38% (117)

Nej 20% (62)

Hvor tit har du smerter (f.eks. hovedpine,
mavepine eller ondt i ryggen)?

Sjældent eller aldrig 35% (108)

Ca. en gang om måneden 25% (78)

Ca. en gang om ugen 19% (57)

Mere end en gang om ugen 12% (36)

Næsten dagligt 9% (27)

Hvor ofte føler du dig træt om morgenen, når du
skal i skole?

Sjældent eller aldrig 16% (50)

Af og til 39% (118)

1-3 dage om ugen 17% (53)

4-5 dage om ugen 28% (85)

Hvor tit spiser du morgenmad? 6-7 dage om ugen 50% (152)

4-5 dage om ugen 15% (46)

2-3 dage om ugen 18% (54)

0-1 dag om ugen 18% (54)

Hvor plejer du at få din frokost fra i skolen? Jeg har madpakke med 56% (172)

Jeg går hjem til mig selv eller en kammerat 0% (1)

Jeg køber mad uden for skolen 25% (78)

Jeg køber mad på skolen 10% (31)

Jeg spiser ikke frokost 8% (24)



Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2014
I procent, antal i parentes

Klassetrin=10

Spørgsmål

Klassetrin
(alle

skoler)

I skoletiden: Hvor ofte bevæger du dig, så du
bliver forpustet eller sveder?

7 timer eller mere 13% (40)

4-6 timer om ugen 15% (46)

2-3 timer om ugen 24% (74)

Ca. en time om ugen 17% (53)

Ca. en halv time om ugen 8% (23)

Ingen 22% (68)

Hvad synes du om at bevæge dig i skolen? Jeg kan virkelig godt lide det 39% (120)

Jeg synes, det er nogenlunde 44% (135)

Jeg kan ikke rigtig lide det 9% (27)

Jeg kan slet ikke lide det 7% (22)

Uden for skoletid: Hvor mange timer om ugen
plejer du at dyrke så meget sport eller motion, at
du bliver forpustet eller sveder?

7 timer om ugen eller mere 29% (89)

4-6 timer om ugen 19% (57)

2-3 timer om ugen 21% (65)

Ca. en time om ugen 13% (39)

Ca. en halv time om ugen 5% (15)

Ingen 13% (39)

Hvor tit ryger du (f.eks. cigaretter eller
vandpibe)?

Jeg ryger ikke 70% (214)

Sjældnere end hver uge 9% (26)

Ikke hver dag, men hver uge 9% (27)

Hver dag 12% (37)

Har du nogensinde været rigtig fuld? Nej, aldrig 56% (171)

Ja, en gang 7% (22)

Ja, 2-3 gange 7% (22)

Ja, 4-10 gange 10% (29)

Ja, mere end 10 gange 20% (60)

Har du fået seksualundervisning i skolen? Ja 76% (231)

Nej 24% (73)

Synes du, at du ved nok om sex og prævention? Ja 79% (241)

Nej 21% (63)



Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2014
I procent, antal i parentes

Klassetrin=10

Spørgsmål

Klassetrin
(alle

skoler)

Går du i fritids- eller ungdomsklub for tiden? Ja 31% (93)

Nej 69% (211)
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