
Undervisningsmiljøundersøgelser 2017 

Under kortlægningen har 8. kl. brainstormet over, hvilke parametre, der skal til for at sikre et godt 

undervisningsmiljø med henblik på en udvælgelse af temaer, som skal undersøges. Følgende temaer 

er udvalgt til undersøgelsen: 

• Fysisk indretning 

• Egen arbejdsplads 

• Hyggekrog med andre møbler end borde/stole 

• At alle kan se tavlen 

• Netforbindelse 

• Klima 

• Udluftning 

• Kulde/varmeregulering 

• Trivsel og tryghed i skolen 

• At man har det godt med hinanden 

• Et godt forhold til læreren 

Der udarbejdes og afvikles to fokusgruppeinterview med en gruppe elever henholdsvis fra 

Mellemgruppen og Storegruppen. 

I analysen samler skolen op på interviewudsagn og kondenserer mening ud fra interviewets 

resultater. Derefter nedsættes et råd blandt eleverne, der får præsenteret resultatet. 

Rådet udarbejder herefter forslag til forbedringer af undervisningsmiljøet, og dernæst vurderer 

personale og ledelse rækkefølge og omfang af tiltag i en handleplan. 

 

Indsats, handleplan, opfølgning og ansvar 

Indsats rettet mod forbedring 

af skolen undervisningsmiljø 

Handleplan og opfølgning Ansvar 

Der skal optimeres på skolens 

netforbindelse, således at det 

ikke opleves som en forhindring 

for undervisningsmiljøet 

Ledelsen følger op i samarbejde 

med bestyrelsen. 

Økonomiudvalget budgetterer 

med en optimering i 2018, der 

effekturers i skoleåret 

2018/2019. 

 

Ledelsen 

Der skal være mulighed for, at 

der kan være gode 

arbejdspladser nok for alle – 

herunder stille-arbejdspladser 

Ledelsen forholder sig til en 

udvidelse af elevantallet i 

mellemgruppen og en 

pladsudfordring. 

Ledelsen og 

mellemgruppeteamet kommer 

Ledelsen 



med forslag til en løsning på 

arbejdspladser, og et samlet 

pædagogisk råd beslutter sig for 

en løsning 

 
Der skal udskiftes vinduer i 

storegruppens mødelokaler 

Økonomiudvalget budgetter med 

vinduesskift først og fremmest i 

storegruppens mødelokale, hvor 

de opholder sig mest i budget 

2018. 

Der laves en plan for rækkefølge 

af udskiftning med pedel. 

Pedel indhenter tilbud og 

ledelsen godkender. 

Pedel organiserer arbejdet med 

tømrer. 

Ledelsen 

Der skal være flere 

aktivitetsmuligheder indenfor i 

frikvarterne 

Der tales i mellemgruppen om, 

hvilke ting man gerne vil have 

indkøbt i januar 2018. 

Der skrives til 

forældrerepræsentanterne og 

beder dem stå for indkøb. 

Klassekasserne betaler. 

Mellemgruppeteamet 

 


