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:

Måløvhøj Skole

Dato:

15.04.2021

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

Kortlægningen af elevernes undervisningsmiljø er baseret på den nationale trivselsmåling, der er udvidet til også at
omhandle de æstetiske forhold.
Herudover har elevrådene været involveret for at kvalificere trivselsmålingens resultater.
Den endelige undervisningsmiljøvurdering er udarbejdet af undervisningsmiljøgruppen bestående af:
Mickey Alexander Bedsted, undervisningsmiljørepræsentant
Aske Saltbæk, undervisningsmiljørepræsentant
Grete Christine Due, kontaktlærer for elevrådet
Birgitte Utzon, kontaktlærer for elevrådet
Camilla Rask, administrativ leder med ansvaret for arbejdsmiljøet
Peter Haldor Hansen, distriktsskoleleder

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

Vi brugte den overordnede rapport fra 0.-3. klasse samt den overordnede rapport fra 4.-9. klasse. Ud fra disse
rapporter identificerede vi områder, der kunne gøres til genstand for udvikling på et overordnet niveau. På
baggrund af disse drøftelser og den foreløbige konklusion blev elevrådene inddraget. I denne forbindelse
kunne elevrådene også pege på områder, der ikke er indeholdt i trivselsmålingen.

1

Det overordnede resultat
Hvordan gjorde vi og hvem deltog i vurderingen

Den samlede proces så ud som følger:
❏

Oktober 2020 - udpegelse af UMR på elevrådsmøder, DL deltager.

❏

November 2020 - drøftelse af proces med UMR, DL, AL og elevrådslærere

❏

November - 2020 - Gennemgang af trivselsmåling fra 2020 og forslag til UMV

❏

December 2020 marts 21 - Drøftelse af forslag til UMV på elevrådsmøder

❏

April - Endelig UMV udarbejdes af UMG

Vi kan konstatere følgende positive og negative sider ved elevernes undervisningsmiljø
UMV
lægges på
på skolen
skolensgenerelt,
hjemmeside
og bestemt
på alle elevers,
forældres
og medarbejderes
Notér,❏om detApril
gør -sig
gældende
på en
årgang,
for et bestemt
køn osv.
”Overblik” i Aula.
Her gør vi det godt

Her oplever vi udfordringer

For 0. - 3. årgang:

For 0. - 3. årgang:

Generelt er eleverne glade for deres skole og deres
klasse.

Gennemsnittet for indskolingen er 6% for elever, der
bliver drillet tit.

Eleverne er generelt glade for deres lærere og den
hjælp, som de får i timerne.

Mellem 21 og 46 procent oplever at toiletterne ikke
er rene og op til 37% oplever ikke, at der er toiletter
nok.

Eleverne er generelt glade for udeområderne
Eleverne oplever generelt, at der er lys nok i
klasserne.
For. 4. - 9. årgang
Den generelle score på social trivsel ligger på 4,1
med 62 % mellem 4,1 og 5 og 29 % mellem 3,1 og 4
%.

16% oplever at stolene ikke er gode at sidde på
mens 64% er tilfredse.
Kun 53% synes, at der er "meget flot" på skolen
mens 38% oplever, at der kun er "lidt flot"
Kun ca. halvdelen af eleverne oplever, at de er med
til at bestemme, hvad der skal foregå i timerne.
54% oplever, at de "nogle gange" har ondt i maven.

Der er en tydelig progression igennem udskolingen i
forhold til elevernes evne til at finde løsninger på
problemer "bare de prøver hårdt nok"
Der er en overvægt af elever - op til 90%, der
angiver at de prøver at forstå deres venner, når de
er triste eller sure.

Andre
bemærkninger
resultatet
af kortlægningen
Der er
en overvægt aftil
elever,
der oplever,
at de er
gode til at samarbejde med andre

24% bliver "tit" forstyrret af larm i klassen.
En opmærksomhed på, at eleverne i 0. klasse hurtigt
skal føle sig som en del af fællesskabet
Kun 57% af eleverne oplever, at der er en god
temperatur i klassen.
En større gruppe af piger end drenge er "bange for,
at de andre børn griner ad dig i skolen".

Kortlægningen blev foretaget i skoleåret 2019-2020, hvorfor nogle klasser har taget målingen inden skolen lukkede ned som følge af Coronaepidemien, mens andre klasser først tog den efter
genåbningen. De forskellige forhold kan have en betydning for resultaterne.

Der er et konstant positivt svar på om man "føler sig
ensom".
Dette på trods af klassesammenlægninger.
For 4.-9. årgang
Yderligere er en del af de problematikker, som der rejses i trivselsmålingen, genkendelige fra tidligere, hvorfor der allerede er igangsat initiativer på flere områder. Flere af disse har først været synlige
efter gennemførslen af sidste trivselsmåling eller afventer igangsættelse. Det drejer sig om følgende:

Generelt opleves den faglige trivsel høj.

Ny legeplads på mellemtrinnet på afdeling Østerhøj
Nye møbler i fællesområdet "Kantinen" på Østerhøj
Udsmykning af skolens fællesområder med elevprodukter, der relaterer sig til skolens værdier
"Legepatruljer" på begge afdelinger
Evaluering af linjeklasser fra 7. årgang er igangsat
Der er opsat film på vinduerne for at skærme mod varmen i sommerperioderne

Klassesammenlægningerne på 7. årgang giver et
"dyk" i trivslen ved overgangen fra 6.-7. årgang.
"Ro og orden" er på enkelte årgange udfordret.
7% af eleverne oplever en adfærd fra andre elever,
som de beskriver som "Mobning"
En overvejende del af eleverne oplever, at toiletterne
ikke er rene.
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Ca halvdelen af eleverne ønsker nye møbler i
klasserne og bedre forhold til gruppearbejde i

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

Handleplanen blev lavet ud fra trivselsmålingerne og drøftelser i UMG. Efterfølgende blev handleplanen
kvalificeret i elevrådet.

Handlingsplan

Succes eller udfordring,
som arbejdes med,
herunder målgruppen

Tryghed og generel
trivsel

Toiletforhold

Indeklima

Motivation for
undervisning

Ro i undervisningen

Møbler i klasser og
fælleslokaler

Indsats

At der arbejdes
med skolens
værdier fællesskab
og respekt som et
gennemgående
Toiletterne
inddeles
tema i
til
klasse og
undervisningen
årgange/drenge
piger, hvor der er
toiletter nok.
Antalletsammen
af brugere
Kobles
pr. toilet
med
indsats fra
undersøges.
BAFE
spørgeskema samt
målinger i udvalgte
Elevrådet
lokaler. peger på
at følgende
elementer er
positive for
motivationen:
At lære nyt
- ikke i
begrebet
drøftes
repetition
undervisningen.
At lærerne lytter til
"Hvordan
eleverne - og også
skabes/vedligehold
laverden
noget
sjovt
es"
fornødne
De
nye møbler
Relationen
til er
arbejdsro?
gode - men nogle
læreren
møbler
savner
At
læreren
er god til
hynder. i sit fag
indlevelse
Nye udfordringer
Aktiv undervisning
med bevægelse
Tilpas udfordring.
Variation i
undervisningen.
Der er en
opmærksomhed på
karaktergivningen,
hvor dialog og
feedback er vigtigt
for motivationen.

Ønsket mål
for indsatsen

At ingen elever er
utrygge eller har
ondt i maven i
skoletiden.
Ordentlig adfærd
på toilettet
Antallet af toiletter
modsvarer behovet
At CO2 niveau og
temperatur opleves
tilfredsstillende og
at der holdes
orden.
At eleverne
oplever, at de har
indflydelse på og
motivation for
undervisningen.
At der er den
fornødne ro til at
eleverne kan
koncentrere sig.

At der opleves
tilfredsstillende
arbejdsforhold

Ansvarlig

Tidsplan
(Start /slut og
evt. deadlines)

Samarbejde
mellem klasselærer
og
elevrådsrepræsent
ant/suppleant
Ledelse og
administration

Trivselsmåling
2022

Samarbejde
mellem
Elevrådsformænd/B
AFE repræsentant
og administrativ
Samarbejde
leder
mellem
kasselærere og
elevrådsrepræsent
ant/suppleant
Samarbejde
mellem
klasselærere og
elevrådsrepræsent
ant/suppleant
Samarbejde
mellem
elevrådsformænd
og administrativ
leder

Deadline skoleåret
2021/2022

Deadline august
2021

Trivselsmåling
2022

Trivselsmåling
2022

I forbindelse med
budgetprocessen
for kalenderåret
2022
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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

Retningslinjen blev vedtaget af undervisningsmiljøgruppen.

Vores retningslinjer for opfølgning på handleplanens indsatser
Opgave i opfølgningen

Der følges op på alle
indsatser gennem møder i
Undervisningsmiljøgruppen

Hvem står for opfølgning?

Undervisningsmiljøgruppen

Hvornår?

Hvordan udføres opgaven?

september, december og
maj måned hvert skoleår.
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