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:

Esrum Kost- & Friskole

Dato:

20.5.21

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

- Den fysiske og æstetiske del:
Elevrådet, pedeller og skoleleder har gennemgået skolens lokaler og fællesområder. Vi har brugt DCUM´s værktøj til denne
gennemgang
- Den psykiske del:
Tre elever har gennemgået spørgsmålene og har hjulpet med formuleringer. Skolen har taget udgangspunkt i DCUM`s
spørgsmål. Vi har på baggrund af et oplæg på en pædagogisk weekend undersøgt elevers sove- og mobilvaner.
Der blev lavet et spørgeskema. Spørgsmålene blev afprøvet for nogle få elever - her blev de justeret og færdiggjort.

Fase
2: Beskrivelse
og vurdering
af resultaterne
fra kortlægningen
Spørgsmålene
skulle være positive
og der skulle være
mulighed for skallering.
Sådan vurderede vi kortlægningens resultater
Hvordan gjorde vi og hvem deltog i vurderingen

Den fysiske og æstetiske del:
Efter gennemgangen satte skoleleder sig sammen med pedellen og fik lagt en plan for de ønsker eleverne
havde. Der var nogle af ønskerne, der havde en længere udsigt til at blive effektueret end andre. denne
prioritering blev forelagt for elevrådet.
Den psykiske del
Resultaterne af spørgeskemaet blev talt sammen og sytematiseret af ledelsen og derefter fremlagt på et
lærermøde. Resultaterne havde til mål, at afdække eventuelle problemer, alvoren og omfanget af de eventuelle
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problemer.

Det overordnede resultat
Hvordan gjorde vi og hvem deltog i vurderingen

Ledelsen indsamlede svarerne fra eleverne og systematiserede svarerne. Disse blev også fremlagt for
eleverne af deres klasselærere.
Derudover blev resultaterne gennemgået på et lærermøde og et fællesmøde.

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

- Eleverne føler, at de har en voksen, at tale med.

- en elev har svaret, at han/hun har mobbet andre i
dette skoleår.

- En stor del af eleverne svarer, at de er blevet
mobbet på tidligere skoler og svarer at de nu
overordnet føler sig accepteret som den de er.

- Hver fjerde elev er ikke klar til at gå i skole, fordi
han/hun ikke er udhvilet.
- Hver tredje elev føler sig en gang imellem ensom

- Langt de fleste elever synes, at lærerne bemærker
deres faglige fremgang.
- Langt de fleste elever synes, at de får hjælp af
lærerne.

- Halvdelen af eleverne synes aldrig eller sjældent,
at undervisningen er spændende
- 80% af eleverne kan ikke gøre noget selv for at
undervisningen kan blive spændende

- Alle elever er opmærksomme på deres kammerater
og hjælper dem, hvis de bemærker at de er sure
eller triste.

- Halvdelen af eleverne pjækker for det meste, en
gang imellem og hver dag

- En meget høj andel af eleverne siger deres
mening, hvis noget er uretfærdigt.

- Over halvdelen af eleverne ønsker at bruge mindre
tid på deres mobiltelefon

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

På et lærermøde den 4. maj blev handlingsplanen bearbejdet og der blev lagt planer for det videre arbejde. Vi
tog alle udfordringerne

Handlingsplan

Succes eller udfordring,
som arbejdes med,
herunder målgruppen

Indsats

Ønsket mål
for indsatsen

Ansvarlig

Tidsplan
(Start /slut og
evt. deadlines)

En elev har svaret,
at han/hun har
mobbet andre i
dette skoleår.

Gruppebasis

Bedre gruppetrivsel

Klasselærere

- Hver fjerde elev er
ikke klar til at gå i
skole, fordi han/hun
ikke er udhvilet.

David Dabeco,
skolens certificering
af sunde digitale
vaner

Dialog og
synliggørelse med
eleverne

Klasselærere

Hver tredje elev
føler sig en gang
imellem ensom

Udendørsaktiviteter
Dansklærere
opgaver, hvor
eleverne filosoferer
Involvering
af
over det at være
eleverne
til
ensom/alene
medbestemmelse i
forhold til A-dage
og
undervisningsforme
Individuelle
r
elevsamtaler

Højere fysisk
aktivitet i pauserne

Malene vil indkøbe
forskellige
legeredskaber

juni - august 21

At fortællingen om,
at det er fedt, at gå
i skole forstærkes

Lærere
Elevrådet,
planlægning af fire
trivselsdage

maj-juni 2021

At eleverne i
samarbejde med
lærerne får opstillet
mål

Klasselærere og
Jacob

Foredrag, kurser
mm. - såvel voksne
som elever

At fraværet
nedsættes

Lærermødet
pædagogiske dage

Jacob undersøger,
hvilke dimse
redskaber, der ikke
larmer der kan
bruges
Skoleåret 21/22

Halvdelen af
eleverne synes
aldrig eller
sjældent, at
undervisningen er
spændende
80%
af eleverne
kan ikke gøre noget
selv for at
undervisningen kan
blive spændende
Halvdelen af
eleverne pjækker
for det meste, en
gang imellem og
hver dag

Jacob undersøger
mulighederne for
forskellige indsatser
og fremlægger for
lærergruppen
juni
Juni--august
august21
21
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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

Lærerne og ledelsen har afsat en dag i august 21 for opfølgning på handlingsplanen

Vores retningslinjer for opfølgning på handleplanens indsatser
Opgave i opfølgningen

Hvem står for opfølgning?

Hvornår?

Hvordan udføres opgaven?

1

Charlotte

Lærermøde tidsfastsættelse sker på
lærermøde i forbindelse
med årets planlægning

Evaluering af opgaven effekten af indsatsen
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Charlotte

Lærermøde tidsfastsættelse sker på
lærermøde i forbindelse
med årets planlægning

Evaluering af opgaven

3

Charlotte

Lærermøde tidsfastsættelse sker på
lærermøde i forbindelse
med årets planlægning

Evaluering af opgaven

4, 5 og 6

Charlotte

Elevrådsmøde

Måling af effekt, evt. hurtig
temperaturmåling
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