UMV Sådan!
Vores undervisningsmiljøvurderingen beskriver, hvordan elevernes undervisningsmiljø er på vores skole, og hvordan vi vil arbejde med at forbedre undervisningsmiljøet.
En Undervisningsmiljøvurdering består af 4 faser:
1.
2.
3.
4.

Kortlægning af undervisningsmiljøet
Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen
En handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet
Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

Undervisningsmiljøvurdering for:

Højelse Skole, Baunebjergvej 1C, 4623 Lille Skensved

Dato:

Primo 2020

Fase 1: Kortlægning af undervisningsmiljøet
Sådan har vi kortlagt elevernes undervisningsmiljø
Beskriv anvendte metoder og værktøjer, samt hvem der har været inddraget

Det empiriske datamateriale anvendt til udarbejdelsen af undervisningsmiljøvurderingen baserer sig dels på en kvantitativ
dataindsamling foretaget igennem tillægsspørgsmålene ved den nationaltrivselsundersøgelse og dels ved kvalitativ
datakilder i interviewform indsamlet ved hjælp af skolens elevråd.
For det kvantitative empiriske materiale er gældende at det blev indsamlet i andet kvartal 2019 med en svarprocent på
+90% af den samlede mulige population. Til vurderingen af validiteten af den indsamlede kvantitative empiri henvises til
den nationaltrivselsrapport beskrivelse af spørgsmålsudarbejdelsen. Ved indsamling af data hvor informanterne er børn kan
reliabiliteten af en sådan datakilde naturligvis være tvivlsom. Med baggrund i mulige reliabilitetsudfordringer er den
kvantitative data suppleret med kvalitative interviews foretaget igennem skolens elevråd.

Fase 2: Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen
Sådan vurderede vi kortlægningens resultater
Hvordan gjorde vi og hvem deltog i vurderingen

Analyse- bearbejdelsesprocessen har været flerledet. Første bearbejdningsfase blev foretaget af skolens
ledelsesteam, hvorefter analysen tillige med datamaterialet blev fremlagt skolens elevråd som har arbejdet
med skolens undervisningsmiljø.
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Det overordnede resultat
Hvordan gjorde vi og hvem deltog i vurderingen

Med baggrund i skolens elevråds kommentarer og arbejde med undervisningsmiljøvurderingen blev analysen,
beskrivelsen og vurderingen genskrevet, inden den blev endelig offentliggjort.

Vi kan konstatere følgende positive og negative sider ved elevernes undervisningsmiljø
Notér, om det gør sig gældende på skolen generelt, på en bestemt årgang, for et bestemt køn osv.

Her gør vi det godt

Her oplever vi udfordringer

-Der er på skolen tilfredshed med temperaturen i
klasseværelserne
-Der er på skolen tilfredshed med lyset i
klasseværelserne
-Der er en stor tilfredshed med skolens udeområder
-Der er i indskolingen stor tilfredshed med komforten
af stolene

-Der er på skolen en for stor andel af elever, som
oplever sig forstyrret af larm i klasserne
-Der er på skolen en for stor andel, som oplever sig
uenig i, at der er rent på skolen

Andre bemærkninger til resultatet af kortlægningen
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Fase 3: Handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet
Sådan lavede vi handlingsplanen
Beskrivelse af fremgangsmåden, og hvem der var med til arbejdet

Handlingsplanen blev udarbejdet af skolens ledelse, hvorefter den blev præsenteret for skolens elevråd.

Handlingsplan

Succes eller udfordring,
som arbejdes med,
herunder målgruppen

Indsats

Ønsket mål
for indsatsen

Ansvarlig

Tidsplan
(Start /slut og
evt. deadlines)

Tilfredshed med
temperaturen i
klasselokalerne

Den nuværende
temperatur, samt
regulering af varme
bibeholdes

At der er samme
tilfredshedsniveau i
de kommende år

Skolens
servicemedarbejder

2020-2022

Der er tilfredshed
på lyset i
klasseværelserne

Der foretages ikke
yderligere
udskiftning af
lyskilder

At der er samme
tilfredshedsniveau i
de kommende år

Skolens
servicemedarbejder

2020-2022

Der er på skolen en
for stor andel af
elever, som oplever
sig forstyrret af larm
i klasserne
Der er stor
tilfredshed med
skolens
udeområder

Der arbejdes
kontinuerligt på at
udvikle og optimere
klasseledelseskom
petencer. Herunder
Skolens
også at arbejde
udeområder
fornys
med
og
opdateres
undervisningsbreak
løbende,
tillige med
s
at standarden af
det æstetiske
Der
ønskes en
udtryk bibevares
kontinuerlig
dialog
med skolens
rengøringsudbyder
om den
Ved
muligt
pågældende
nyindkøb
service skal
stolen have samme
komfort

At andelen af
elever som oplever
sig forstyrret af uro
er faldende de
kommende par år
At der blandt
elevene opleves en
stigende lyst til at
benytte skolens
udeområde
At en større andel
udtrykker sig
positivt over for
rengøringsniveau

Skolens
ledelsesteam

2020-2022

Skolens
ledelsesteam

Kontinuerligt

Skolens
ledelsesteam

Kontinuerligt

At eleverne
udtrykker
tilfredshed med
deres stol

Skolens
ledelsesteam

Kontinuerligt

Der er på skolen en
for stor andel, som
oplever sig uenig i
at der er rent på
skolen
Tilfredshed med
stolens komfort i
indskolingen
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Fase 4: Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen
Sådan har vi udarbejdet retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen
Hvordan gjorde vi og hvem var med til at lave retningslinjerne

Skolens ledelsesteam stod for udarbejdelsen, hvortil s elevrådet fik indsigelsesmuligheder

Vores retningslinjer for opfølgning på handleplanens indsatser
Opgave i opfølgningen

Hvem står for opfølgning?

Hvornår?

Hvordan udføres opgaven?

Sikre korrekt temperatur

Skolens servicemedarbejder

Marts 2020
Marts 2021
Marts 2021

Ved stikmålsprøvning
kontrolleres
klasserumstemperaturen

Der er tilfredshed på
lyset i klasseværelserne

Skolens servicemedarbejder

Ved udskiftning af lyskilder

Sikre at den samme lyskilde
i vist muligt omfang
erstattes af en tilsvarende til
tilfælde af reparation eller
erstatning

Der arbejdes
kontinuerligt på at udvikle
og optimere
klasseledelseskompeten
cer. Herunder også at
arbejde med
Skolens
udeområder
undervisningsbreaks
fornys
og opdateres
løbende, tillige med at
standarden af det
æstetiske udtryk
Der ønskes en
bibevares
kontinuerlig dialog med
skolens
rengøringsudbyder om
den pågældende service
Ved muligt nyindkøb skal
stolen have samme
komfort

Skolens ledelsesteam

Ad hoc kurser mv.

Skolens ledelsesteam i
samarbejde med
servicemedarbejder

Kontinuerligt

Igennem relevante kursuser
eller anden form for
kompetenceudvikling sikres
det, at alle lærere er
tilstrækkeligt kompetente til
at varetage
Ved
at sikre en løbende ad
klasserumsledelsen
hoc gennemgang af de
visuelle indtryk af skolens
udeområde

Skolens ledelsesteam

Månedligt

Der lægges månedlige
kalenderaftaler med skolen
og rengøringsudbyder, hvor
rengøringsstandarden
evalueres

Skolens ledelsesteam

Kun relevant såfremt der er
behov for gen- eller
nyanskaffelse

Ved at vurdere muligt ny
indkøb sammenholdt med
eksisterende
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