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Fritekst svar 2012
Brugerundersøgelse
Rudersdal Kommune
Der er 6 fritekst spørgsmål i undersøgelsen.
I alt er der ca. 2800 besvarelser af stærkt varierende karakter.
I nedenstående opgørelse er besvarelserne opdelt efter temaer. For de 3 største grupper
i hver kategori, er der yderligere optalt, hvis nogle af besvarelserne decideret
omhandler forældre/søskende/familien som en del af eller hele årsagen, ligesom der er
optalt de besvarelser, der på nogen måde kan relateres til skolen, enten direkte eller
indirekte, men hvor det er tydeligt, at eleven har haft skolen i tankerne.
Alle ikke seriøse besvarelser samt negative besvarelser som f.eks. ”Jeg gider ikke spare”,
er henført til kategorien Sparer ikke/negative udtalelser.
Generelle udtalelser, der ikke kan henføres til andre kategorier omfatter udsagn
som ”det er bedst”, ”fordi jeg vil” og lignende i realiteten positive udsagn, der blot ikke
fortæller noget om årsagen til at pågældende elev ønsker at spare.
Endelig er der udsagn, der ikke kan kategoriseres, fordi de f.eks. kun omfatter et
spørgsmålstegn eller udråbstegn. Disse er ikke optalt,
Det er bemærkelsesværdigt så få af friteksterne, der refererer til skole, undervisning
og/eller påvirkning fra lærerne ( i alt 22 besvarelser), hvorimod hjemmene fremhæves
10 gange så hyppigt i besvarelserne ( i alt 221 gange).
ESCO nævnes en eneste gang blandt de 2800 besvarelser (er inkluderet i de 22
besvarelser omhandlende skoleforhold).
28.11.2012
Bente Andersen‐Ledet
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”Jeg vil spare på varmen fordi:”
Miljø 281
Heraf
Familierelateret: 5
Skolerelateret: 0
Økonomi 204
Heraf
Familierelateret: 37
Skolerelateret: 5
Miljø + økonomi 108
Heraf
Familierelateret: 9
Skolerelateret: 0
Personlige forhold 41
Altruistisk forhold 7
Forældres indflydelse 77
Skolens/lærernes indflydelse 10
Sparer ikke/negative udtalelser 34
Generelle udtalelser, der ikke kan henføres til andre kategorier 36

”Du behøver ikke skrive noget, men hvis du har en rigtig god
og ny ide til at spare på varmen, kan du skrive det her:”
Ca. 300 forslag til at spare generelt.
Heraf ca 125 råd til privatbrug.
Råd til skolerne eller omtale af skoleforhold: 11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Lave en kampange,
Vi skal bare stoppe med at misbruge vores termostater så meget.
Set focus på energi i skolerne
Mere fokus på emnet evt. en energisparingskonkurence.
Jeg har ikke nogle rigtig gode ideer, men jeg synes, at det er rigtigt koldt i vores
klasse.
på skoler: ikke bruge lige så meget varme om vinteren :)
Man kunne lave en kampange, eller lignende, og vise folk hvor vigtigt det er at
spare på varmen.
der skal være et skildt inde på wc erne hvor der stor at man skal slukke for lyset
når man går.
I udskolingen åbner eleverne hele tiden vinduerne så der bliver virkelig koldt og
ubehageligt at være.
Alle lære i hele verden skal fortælle deres elever at de for 100 kr hvis de ikke
bruger noget strøm i et år
Det kunne være interessant at lære mere om det i skolen.
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”Jeg vil spare på strømmen fordi:”

Miljø 226
Heraf
Familierelateret: 4
Skolerelateret: 0
Økonomi 214
Heraf
Familierelateret: 34
Skolerelateret: 2
Miljø + økonomi 130
Heraf
Familierelateret: 12
Skolerelateret: 0
Personlige forhold 17
Altruistisk forhold 4
Forældres indflydelse 3
Skolens/lærernes indflydelse 1
Sparer ikke/negative udtalelser 49
Generelle udtalelser, der ikke kan henføres til andre kategorier 36

”Du behøver ikke skrive noget, men hvis du har en rigtig god
og ny ide til at spare på strømmen, kan du skrive det her:”
Ca. 150 forslag til at spare generelt.
Heraf ca. 56 råd til privatbrug.
Råd til skolerne eller omtale af skoleforhold: 13
1. Mere solenergi! Eller sol celler.. Det ville være godt for milijøet! Tusind tak for i
ville hjælpe vores skole
2. Elsparingskonkurence, leve uden el en dag, prøve nogle gamle eldrevne
maskiner.
3. Lav koncurencer med vilke skoler der kan bruge mindst strøm præmier til
vinderen live opdatering på nettet
4. At skolen slukker computerne HELT, så de ikke bare står på standby natten over.
5. Elsparepære i alle lamper i skolerne
6. ''Ingen Strøm Dag'' hvor ingen bruger noget strøm i en hel dag
7. jeg tror at vores skole bruger rigtig meget strøm og aller mest strøm til lyset
derfor ville det vær en ide at have automatisk lys så det slukkede hvis der ikke
var nogle der var i rummet
8. lav skildte på wc erne hvor der står at man skal slukke lyset efter sig
9. slukke lyset på toilettet efter brug, og i klasse lokalet
10. Eleverne skal huske at slukke computerne på skolen, de er næsten altid tændte.
11. Lav en HUSK AT SPARE PÅ STRØMMEN skilt/reklame :‐) !!
12. En økonomisk pulje til skolerne. Skolerne skal have monteret solceller og/eller
vindmøller.
13. Snakke og lære mere om det i skolen:)
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”Jeg vil spare på vandet fordi:”
Miljø 206
Heraf
Familierelateret: 2
Skolerelateret: 0
Økonomi 216
Heraf
Familierelateret: 27
Skolerelateret: 1
Miljø + økonomi 97
Heraf
Familierelateret: 10
Skolerelateret: 1
Personlige forhold 1
Altruistisk forhold 62
Forældres indflydelse 1
Skolens/lærernes indflydelse 2
Sparer ikke/negative udtalelser 85
Generelle udtalelser, der ikke kan henføres til andre kategorier 56

”Du behøver ikke skrive noget, men hvis du har en rigtig god
og ny ide til at spare på vandet, kan du skrive det her:”
Ca. 160 forslag til at spare generelt.
Heraf ca. 75 råd til privatbrug.
Råd til skolerne eller omtale af skoleforhold: 7
1. Vi er igang med at renovere og ombygge Bistrupskolen, hvor jeg arbejder. Jeg
kan godt ærgre mig over, at der ikke er indtænkt alternative
spareforanstaltninger, som jordvarme, vandbeholdere (til at skylle i toiletterne
med), solceller mm ‐ hvor kunne det have været fedt, hvis Rudersdal gik forrest
med at tænke alternativt mht. at spare på energien.
2. lad være med at bruge vandet til vandkamp og andre ting der ikke er nødvendit
3. Man kan købe vanddunke i klaserne og sætte dem i køleskabet.
4. lav en kampagne med skræmmebilleder af døde isbjørne for at skræmme!!!
5. Intet vand dag
6. lav et skildt på wc erne hvor der står at børn i afrika ikke har noget vand og
derfor spar på vandet!
7. Igen ‐ snakke og lære mere om det i skolen. Jeg tror, at der er mange elever, der
ikke ved så meget om det.
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