Undervisningsmiljøvurdering efterår 2018
Elevrådet valgte to undervisningsmiljørepræsentanter, der fortalte i klasserne
4. - 9. klasse om vigtigheden af at have et godt miljø i klassen og viste
videoen Gør skolen til et meget federe sted.
Alle skolens klasser har derefter udfyldt spørgeskemaet på
Undervisningsministeriets Trivselsværktøj omhandlende både Trivsel og en
vurdering af Undervisningsmiljøet.
Generelt er der er en meget positiv vurdering af Social Trivsel og Ro og
Orden i klasserne. Det faglige trivselsmiljø bliver vurderet positivt. Kategorien
Støtte og inspiration ligger lavest og vi vil som pædagogisk gruppe være
opmærksomme på dette felt.
Overordnede resultater er kun mulige for 4. - 9. klasse.

4-5: Meget positiv vurdering
3-4: Positiv vurdering
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2-3: Neutral, nogenlunde eller mellem god vurdering
1-2: Mindre positiv vurdering
0-1: Negativ vurdering

Klasselærerne har udvalgt indsatsområder, som der følges op på
løbende. Indsatsen er foretaget senest d. 1/2- 2019.

Indsatsområder for de forskellige klasser:
0x: Ro i timerne + drillerier
1x: Ro i timerne + et godt klassefællesskab
2x: Finde områder hvor eleverne kan få medindflydelse
2y: Styrke det spirende klassefællesskab og rummeligheden
3x: Ro i timerne og et ordentligt sprog i klassen
4x: Medbestemmelse + Høre hvad de andre siger!
5x: Faglig trivsel
6x: Medbestemmelse + bevægelse i timerne.
7x: Ro i timerne + tryghed (bange for at blive til grin/turde sige sin mening)
7y: Ro i timerne + bevægelse i timerne
8x: Medbestemmelse + inspiration
8y: Medbestemnelse
9x: Støtte og inspiration
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Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser er gennemgået med
skolens serviceleder.
Generelt ses en stor tilfredshed omkring de forskellige områder, der er spurgt ind til i
undersøgelsen.
I klasserapporterne ses der en vis utilfredshed med borde og stole.
Vi har bl.a. besluttet at købe to sæt klasseborde og -stole til sommerferien 2019.
Selv om eleverne er tilfredse med luften i klasselokalerne vil vi iværksætte en måling af
CO2 niveauet i Overhuset og Hovedbygningen. Målingen finder sted forår 2019.
Vi renoverer bl.a. som følge heraf toiletterne i skolens hovedbygning, da undersøgelsen
viser, at rengøringen er mangelfuld. Renoveringen finder sted foråret 2019.
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