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Kære underviser 
 
Du skal sikre at eleverne svarer på nedenstående spørgsmål. 

Spørgsmålene findes på https://survey.enalyzer.com/?pid=f8r7d87f 
Det er vigtigt af eleven logger sig ind via denne hjemmeside, da svarene ellers ikke registreres. 
 
Alternativt kan nedenstående QR-kode anvendes: 
 
 

 
 
 
Med venlig hilsen 
Pernille Krog Poulsen 
Kvalitetsafdelingen EUC Nordvest 
Tlf. 92 72 98 76  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://survey.enalyzer.com/?pid=f8r7d87f
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1. Kære elev 

 
Vi vil gerne, du svarer på de efterfølgende 4 spørgsmål. 
 
Formålet med undersøgelsen er at give skolen en tilbagemelding på din oplevelse af forløbet. 
 
Inden du svarer på et spørgsmål, bedes du læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. 
 
Tryk på næste i nederste højre hjørne for at komme videre.  
 
 
På forhånd tak for hjælpen. 
 
Denne undersøgelse er en del af EU-socialfondsprojektet ”Den erhvervsfaglige vej til succes”. 
 

 

2. Hvilken skole har gennemført intro-forløbet? 
 
(Angiv kun ét svar) 

 Aalborg Handelsskole 

 AMU Nordjylland 

 Erhvervskolerne Aars 

 EUC Nord 

 EUC Nordvest 

 Frederikshavn Handelsskole 

 SOSU Nord 

 TECH college 

 Tradium 

 
 

3. Efter intro-forløbet og spillet "City og Educatia" ved jeg væsentlig mere om, hvad en 
erhvervsuddannelse er? 
 
(Angiv kun ét svar) 

 Helt enig 

 Delvist enig 

 Hverken enig eller uenig 

 Delvist uenig 

 Helt uenig 

 Ved ikke 
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4. Efter intro-forløbet og spillet "City og Educatia" ved jeg væsentlig mere om, hvilke jobs jeg kan få 
med en erhvervsuddannelse? 
 
(Angiv kun ét svar) 

 Helt enig 

 Delvist enig 

 Hverken enig eller uenig 

 Delvist uenig 

 Helt uenig 

 Ved ikke 

 
 

5. Efter intro-forløbet og spillet "City og Educatia" er der større chance for, at jeg vil vælge en 
erhvervsuddannelse? 
 
(Angiv kun ét svar) 

 Helt enig 

 Delvist enig 

 Hverken enig eller uenig 

 Delvist uenig 

 Helt uenig 

 Ved ikke 

 

6. Tak for din besvarelse 

 
Hus at trykke på "Afslut" for at dine svar registreres. 
 

 
 


