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:

Rudme Friskole

Dato:

26/2-2020

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

Skolen har taget udgangspunkt i spørgsmålene om undervisningsmiljø på DCUM´s sider.
Elever fra 0.-3. klasse har i samarbejde med deres lærer gennemgået en række spørgsmål og svaret hver især.
Elever 4.-9. klasse har svaret anonymt på de samme spørgsmål og derefter har AMR og leder gennemgået materialet
hvilket har ført til nedenstående konklusioner.

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

Skolens arbejdsmiljørepræsentant og ledelse gennemgik svarene og prioriterede skolens indsatsområder ud
fra principper om hvad der umiddelbart kunne løses ved omorganisering og hvilke tiltag der var mere ressource
krævende.

1

Det overordnede resultat
Hvordan gjorde vi og hvem deltog i vurderingen

Vi brugte de tillægsspørgsmål der anbefales i forbindelse med skolers trivselsmåling på "Dansk Center for
Undervisningsmiljø" hjemmeside.
(https://dcum.dk/grundskole/vaerktoejer-og-inspiration/undervisningsmiljoevurdering)
Alle elever har bidraget i indsamling af data i undersøgelsen. (I alt 46 elever)
Efter undersøgelsen havde vi en fælles debat ved skolens morgensamling.

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

Over 50% er enige eller helt enige i at der er nok
toiletter på skolen. 27% har ingen holdning til
spørgsmålet og en lille del på 13% mener ikke der er
nok toiletter.

Der er enkelte små elever der ikke føler sig helt
trygge ved at skulle nedenunder til toiletterne. Dette
er vi allerede meget opmærksomme på.

72% af eleverne oplever ikke at være forstyrret af,
eller sjældent være forstyrret af, larm i timerne.
Der er stort set ingen der giver udtryk for at der er
problemer med luften i klassen.
Der er fuldt tilfredshed med arbejdslys og lysforhold
iøvrigt i klasserne.

Næsten 50% oplever at der er problemer med
rengøringen på skolen.
Tæt på halvdelen af eleverne oplever problemer
med temperaturen i klassen.
40% tilkendegiver at de ikke er fuldt tilfredse med
møblerne på skolen.

Der er overvejende tilfredshed med steder til
gruppearbejde på skolen.
Der er overvejende tilfredshed med hvordan skolen
tager sig ud. Ift. billeder, udsmykning og farver på
vægge og gulve.

Andre bemærkninger til resultatet af kortlægningen
Der er et meget godt sammenfald med de voksnes oplevelser af skolens tilstand og elevernes tilkendegivelser.
Der er nogle af udfordringerne vedrørende vores placering af toiletter og vores beholdning af møbler der ikke
umiddelbart lader sig løse pga. økonomi og indretning af skolen.
Flere af udfordringerne kan derimod imødekommes relativt let ved at arbejde med kulturen på skolen, elevers
adfærd og påklædning.
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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

Leder, arbejdsmiljørepræsentant har organiseret materialet og lærergruppen har derefter diskuteret alle
indholdsdele af handlingsplanen.

Handlingsplan

Succes eller udfordring,
som arbejdes med,
herunder målgruppen

Toiletforhold for de
mindste elever

Rengøring bør ikke
opleves som
mangelfuld i det
omfang vi har følt
det.
Temperaturen i
klasserne.
Problemet opleves
primært af de store
elever. 7.-9. klasse
Der er spredt
utilfredshed med
skolens møbler
over årgange.

Indsats

Det er en løbende
proces at arbejde
med de mindstes
tryghed undefor
klasserummet,
Der
arbejdes med
herunder
kulturen
i
toiletterne.
elevflokken.
Der kan arbejdes
Indesko
med det og
fysiske
klargøring
af
udtryk på trappe
og
klasser
til
Kultur
i
forhold
til
gang ved
rengøringspersonal
påklædning,
toiletterne.
e.
udluftning
og brug
af vinduer.
Da skolen faktisk
har flere forskellige
møbelmærker er
det måske muligt at
tilpasse ift. den
enkelte elev på
skolen.

Ønsket mål
for indsatsen

Ansvarlig

Tidsplan
(Start /slut og
evt. deadlines)

Ingen elever skal
føle sig utrygge ved
at benytte
toiletterne på
skolen.
Et acceptabelt
niveau af skidt på
skolen.

Børnehaveklassele
der

Leder

Start:
Kommende
arbejdsdage
Afslutning:
August 2020
Usikker

Der skal helst være
en rimelig
temperatur i
klasserne året
rundt.
Der skal yderligere
undersøgelse af
behov til for at
klarlægge den
enkelte elevs behov
ift. møbler.

Pedel og eleverne
selv

Ingen endelig
datoer

Klasselærerne og
pedel

I løbet af august
måned
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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

Leder og AMR har ansvaret for at der er progression i arbejdet med målene i handleplanen. Planen er et fast
punkt på arbejdsmiljøgruppens møder gennem hele året.

Vores retningslinjer for opfølgning på handleplanens indsatser
Opgave i opfølgningen

Sørge for at alle har overblik
over de relevante
problemstillinger og
indsatser.

Hvem står for opfølgning?

Leder og AM-Rep. har
ansvaret og sparre med
tovholdere.

Hvornår?

Gennemgang af alle punkter
i handleplanen til møder i
AMR-gruppen gennem hele
året

Hvordan udføres opgaven?

Flere af indsatserne er af
vedvarende og kontinuerlig
karakter. Derfor handler det
mest om prioritering af
indsatser over året.
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