Trivsel och trygghet
Jag trivs på internatet *
Jag är trygg på internatet
Jag tycker att mitt rum är ändamålsenligt och trivsamt *
Jag tycker att de gemensamma utrymmena är ändamålsenliga och trivsamma *
Jag har studiero på internatet *
Maten är bra *
Stämningen på internatet är bra *
Jag har vänner på internatet *
Alla studerande, oberoende av kön, ursprung osv blir respektfullt bemötta av varandra *
Alla studerande, oberoende av kön, ursprung osv blir respektfullt bemötta av personalen *
Jag blir bemött med respekt av andra studerande *
Jag blir bemött med respekt av personalen *
Internatpersonalen arbetar för att alla skall trivas *
Övriga kommentarer:

Mobbning
Internatet är fritt från mobbning *
Internatet är fritt från nätmobbning *
Jag vet till vem jag kan vända mig om jag märker mobbning *
Internatspersonalen ingriper omedelbart om de får kännedom om osakligt beteende *
Internatspersonalen ingriper omedelbart om de får kännedom om osakligt bemötande *
Övriga kommentarer:

Aktiviteter
Det ordnas mångsidiga, roliga och stimulerande aktiviteter för oss som bor på internatet *
Jag har fått information om vad jag kan göra på min fritid på studieorten *

Delaktighet
Jag kan påverka miljön på internatet (vardagen på internatet) *
Jag kan påverka vilka aktiviteter som ordnas *
Övriga kommentarer:

Internatpersonalens tillgänglighet
Jag har fått tydlig och klar information om när och var jag träffar internatpersonalen *
Informationen om när och var jag träffar internatpersonalen har hållit *
Internatpersonalen finns på plats då jag behöver dem *
Övriga kommentarer:

Självreflexion
Jag verkar för att alla skall vara trygga och trivas på internatet *
Jag ingriper om jag märker mobbning *
Jag delar i de aktiviteter som ordnas *
Jag äter frukost varje dag *
Jag äter middag varje dag *
Jag skulle rekommendera nya studerande att bo på internat *
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Nej, absolut inte

Övriga kommentarer:
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Ja, i högsta grad

