
Dental – brobygning 
Indholdet  2016 

Mit udbytte af dette ophold har samlet set været 4,1 

Hvordan har du oplevet lokalerne og udstyret 4,1 

Hvordan var de opgaver du fik 4,0 

Min egen indsats har været 4,3 

Jeg kan få hjælp fra lærerne, hvis jeg har brug for det 4,5 

Den information, jeg har fået her omkring uddannelserne, har været 3,5 

At være sammen med de andre elever på holdet/klassen har været 4,0 

Hvordan oplever du, at du blev modtaget på skolen den første dag du kom 4,0 

 2016 

Forholdet mellem teori og praksis har været passende 88% 

Gennemgangen af de faglige emner har været tilpas 81% 

Niveauet for de faglige emner har været tilpas 82% 

Har dette ophold hjulpet dig til at blive afklaret i forhold til, hvilken uddannelse 
du vil tage? – Ja, jeg vil uddanne mig indenfor det fagområde jeg har prøvet 

16% 

 

Construction – brobygning 
Indholdet  2016 

Mit udbytte af dette ophold har samlet set været 3,9 

Hvordan har du oplevet lokalerne og udstyret 4,0 

Hvordan var de opgaver du fik 3,8 

Min egen indsats har været 4,1 

Jeg kan få hjælp fra lærerne, hvis jeg har brug for det 4,1 

Den information, jeg har fået her omkring uddannelserne, har været 3,4 

At være sammen med de andre elever på holdet/klassen har været 3,5 

Hvordan oplever du, at du blev modtaget på skolen den første dag du kom 3,9 

 2016 

Forholdet mellem teori og praksis har været passende 78% 

Gennemgangen af de faglige emner har været tilpas 80% 

Niveauet for de faglige emner har været tilpas 82% 

Har dette ophold hjulpet dig til at blive afklaret i forhold til, hvilken uddannelse 
du vil tage? – Ja, jeg vil uddanne mig indenfor det fagområde jeg har prøvet 

31% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Technology – brobygning 
Indholdet  2016 

Mit udbytte af dette ophold har samlet set været 4,4 

Hvordan har du oplevet lokalerne og udstyret 4,1 

Hvordan var de opgaver du fik 4,1 

Min egen indsats har været 4,1 

Jeg kan få hjælp fra lærerne, hvis jeg har brug for det 4,7 

Den information, jeg har fået her omkring uddannelserne, har været 4,1 

At være sammen med de andre elever på holdet/klassen har været 3,8 

Hvordan oplever du, at du blev modtaget på skolen den første dag du kom 4,2 

 2016 

Forholdet mellem teori og praksis har været passende 93% 

Gennemgangen af de faglige emner har været tilpas 82% 

Niveauet for de faglige emner har været tilpas 86% 

Har dette ophold hjulpet dig til at blive afklaret i forhold til, hvilken uddannelse 
du vil tage? – Ja, jeg vil uddanne mig indenfor det fagområde jeg har prøvet 

25% 

 

Metal – brobygning 
Indholdet  2016 

Mit udbytte af dette ophold har samlet set været 4,3 

Hvordan har du oplevet lokalerne og udstyret 4,2 

Hvordan var de opgaver du fik 4,1 

Min egen indsats har været 4,3 

Jeg kan få hjælp fra lærerne, hvis jeg har brug for det 4,3 

Den information, jeg har fået her omkring uddannelserne, har været 4,0 

At være sammen med de andre elever på holdet/klassen har været 4,2 

Hvordan oplever du, at du blev modtaget på skolen den første dag du kom 4,2 

 2016 

Forholdet mellem teori og praksis har været passende 83% 

Gennemgangen af de faglige emner har været tilpas 80% 

Niveauet for de faglige emner har været tilpas 76% 

Har dette ophold hjulpet dig til at blive afklaret i forhold til, hvilken uddannelse 
du vil tage? – Ja, jeg vil uddanne mig indenfor det fagområde jeg har prøvet 

41% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Auto – brobygning 
Indholdet  2016 

Mit udbytte af dette ophold har samlet set været 4,0 

Hvordan har du oplevet lokalerne og udstyret 4,0 

Hvordan var de opgaver du fik 3,6 

Min egen indsats har været 3,8 

Jeg kan få hjælp fra lærerne, hvis jeg har brug for det 3,9 

Den information, jeg har fået her omkring uddannelserne, har været 3,7 

At være sammen med de andre elever på holdet/klassen har været 3,8 

Hvordan oplever du, at du blev modtaget på skolen den første dag du kom 4,0 

 2016 

Forholdet mellem teori og praksis har været passende 79% 

Gennemgangen af de faglige emner har været tilpas 79% 

Niveauet for de faglige emner har været tilpas 86% 

Har dette ophold hjulpet dig til at blive afklaret i forhold til, hvilken uddannelse 
du vil tage? – Ja, jeg vil uddanne mig indenfor det fagområde jeg har prøvet 

25% 

 

Style og Wellness – brobygning 
Indholdet  2016 

Mit udbytte af dette ophold har samlet set været 4,1 

Hvordan har du oplevet lokalerne og udstyret 4,2 

Hvordan var de opgaver du fik 4,2 

Min egen indsats har været 4,2 

Jeg kan få hjælp fra lærerne, hvis jeg har brug for det 3,5 

Den information, jeg har fået her omkring uddannelserne, har været 3,6 

At være sammen med de andre elever på holdet/klassen har været 3,8 

Hvordan oplever du, at du blev modtaget på skolen den første dag du kom 3.5 

 2016 

Forholdet mellem teori og praksis har været passende 78% 

Gennemgangen af de faglige emner har været tilpas 74% 

Niveauet for de faglige emner har været tilpas 74% 

Har dette ophold hjulpet dig til at blive afklaret i forhold til, hvilken uddannelse 
du vil tage? – Ja, jeg vil uddanne mig indenfor det fagområde jeg har prøvet 

22% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Food – brobygning 
Indholdet  2016 

Mit udbytte af dette ophold har samlet set været 4,1 

Hvordan har du oplevet lokalerne og udstyret 4,0 

Hvordan var de opgaver du fik 3,9 

Min egen indsats har været 4,0 

Jeg kan få hjælp fra lærerne, hvis jeg har brug for det 4,2 

Den information, jeg har fået her omkring uddannelserne, har været 3,4 

At være sammen med de andre elever på holdet/klassen har været 3,9 

Hvordan oplever du, at du blev modtaget på skolen den første dag du kom 3,8 

 2016 

Forholdet mellem teori og praksis har været passende 81% 

Gennemgangen af de faglige emner har været tilpas 83% 

Niveauet for de faglige emner har været tilpas 81% 

Har dette ophold hjulpet dig til at blive afklaret i forhold til, hvilken uddannelse 
du vil tage? – Ja, jeg vil uddanne mig indenfor det fagområde jeg har prøvet 

14% 

 

Agri – brobygning 
Indholdet  2016 

Mit udbytte af dette ophold har samlet set været 4,5 

Hvordan har du oplevet lokalerne og udstyret 4,2 

Hvordan var de opgaver du fik 4,1 

Min egen indsats har været 4,4 

Jeg kan få hjælp fra lærerne, hvis jeg har brug for det 4,6 

Den information, jeg har fået her omkring uddannelserne, har været 4,2 

At være sammen med de andre elever på holdet/klassen har været 4,3 

Hvordan oplever du, at du blev modtaget på skolen den første dag du kom 4,3 

 2016 

Forholdet mellem teori og praksis har været passende 93% 

Gennemgangen af de faglige emner har været tilpas 93% 

Niveauet for de faglige emner har været tilpas 87% 

Har dette ophold hjulpet dig til at blive afklaret i forhold til, hvilken uddannelse 
du vil tage? – Ja, jeg vil uddanne mig indenfor det fagområde jeg har prøvet 

38% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Media – brobygning 
Indholdet  2016 

Mit udbytte af dette ophold har samlet set været 3,5 

Hvordan har du oplevet lokalerne og udstyret 3,9 

Hvordan var de opgaver du fik 3,4 

Min egen indsats har været 3,6 

Jeg kan få hjælp fra lærerne, hvis jeg har brug for det 4,0 

Den information, jeg har fået her omkring uddannelserne, har været 3,5 

At være sammen med de andre elever på holdet/klassen har været 3,7 

Hvordan oplever du, at du blev modtaget på skolen den første dag du kom 4,0 

 2016 

Forholdet mellem teori og praksis har været passende 68% 

Gennemgangen af de faglige emner har været tilpas 62% 

Niveauet for de faglige emner har været tilpas 79% 

Har dette ophold hjulpet dig til at blive afklaret i forhold til, hvilken uddannelse 
du vil tage? – Ja, jeg vil uddanne mig indenfor det fagområde jeg har prøvet 

13% 

 

Mariagerfjord – brobygning 
Indholdet  2016 

Mit udbytte af dette ophold har samlet set været 4,2 

Hvordan har du oplevet lokalerne og udstyret 3,9 

Hvordan var de opgaver du fik 3,9 

Min egen indsats har været 4,0 

Jeg kan få hjælp fra lærerne, hvis jeg har brug for det 4,3 

Den information, jeg har fået her omkring uddannelserne, har været 3,9 

At være sammen med de andre elever på holdet/klassen har været 4,2 

Hvordan oplever du, at du blev modtaget på skolen den første dag du kom 4,2 

 2016 

Forholdet mellem teori og praksis har været passende 79% 

Gennemgangen af de faglige emner har været tilpas 90% 

Niveauet for de faglige emner har været tilpas 88% 

Har dette ophold hjulpet dig til at blive afklaret i forhold til, hvilken uddannelse 
du vil tage? – Ja, jeg vil uddanne mig indenfor det fagområde jeg har prøvet 

33% 

 


