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:

Randers Kristne Friskole

Dato:

Skoleåret 2018/2019

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

Elever i 0. kl. til 10. kl. har klassevist, individuelt og anonymt udfyldt spørgeskema i uge 49, den 3.-7.
december, 2018.
De yngste elever har fået spørgeskemaets spørgsmål og svarmuligheder læst højt og har herefter selv digitalt
udfyldt deres anonyme besvarelse.

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

Alle klassers besvarelser er samlet i en rapport for hver af skolens trin: (1) Indskoling; (2) Mellemtrin og; (3)
Udskoling.
På lærermøde den 5. februar 2019 har lærerteamet for hvert trin gennemgået og drøftet rapporten for det
pågældende uddannelsestrin. Sammen har teamet identificeret eventuelle undervisningsmiljøproblemer med
henblik på at få udarbejdet handleplaner, der kan løse eller mindske problemet.
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Det overordnede resultat
Hvordan gjorde vi og hvem deltog i vurderingen

De tre lærerteams materiale er samlet og præsenteret i denne resultatopsamling.

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

INDSKOLING
Mere end 90% svarer, at de har det godt i deres
klasse og har gode klassekammerater.
På nær toiletter er der generel tilfredshed med
skolens fysiske rammer.
Eleverne ved, hvad de skal gøre ved brand.

INDSKOLING
66% synes ikke at skolens toiletter er gode.
76% oplever at de kun 'nogle gange' kan finde en
voksen i frikvarteret. 91% synes dog ikke det er
farligt eller kun 'nogle gange' at lege på skolens
område.

MELLEMTRIN
Mere end 96-98% svarer, at de har det godt i deres
klasse og har gode klassekammerater.
Størstedelen af eleverne er glade for deres
undervisning og at de lærer nok. 27% synes, der er
for mange lektier.
På nær toiletter er der generel tilfredshed med
skolens fysiske rammer.

MELLEMTRIN
82% synes ikke at skolens toiletter er gode.
5% oplever, at de ikke altid kan finde en voksen i
frikvarteret. 96% synes dog ikke det er farligt eller
kun 'nogle gange' at lege på skolens område.
13% ved ikke, hvad de skal gøre, hvis der udbryder
brand.

UDSKOLING
Alle eleverne svarer, at de har det godt i deres
klasse og har gode klassekammerater.
Eleverne er glade for deres undervisning, finder
undervisningen god og at de lærer nok.
På nær toiletter er der generel tilfredshed med
skolens fysiske rammer.
Eleverne ved, hvad de skal gøre ved brand.

UDSKOLING
52% synes ikke at skolens toiletter er gode.
2% oplever, at de ikke altid kan finde en voksen i
frikvarteret.

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

Lærerteams for de tre trin - indskoling, mellemtrin og udskoling - har med udgangspunkt i rapporterne for
elevernes besvarelser identificeret to indsatsområder, der er udarbejdet handleplaner for.
De to områder er: (1) Skolens toiletter og; (2) Gårdvagter/Synlige voksne i frikvarterer.
(1) Dette indsatsområde arbejdes der videre med i regi af skolens elevråd med deltagelse af pedel og
skoleleder.
(2) Dette indsatsområde arbejdes der videre med dels i de enkelte klasser med klasselærerne som tovholder dels i lærerteams for de tre trin.
Som et 3. indsatsområde er elever på mellemtrinnet, der er usikre på, hvad de skal gøre, hvis der udbryder
Handlingsplan
brand. Skolens ledelse iværksætter yderligere evakueringsøvelse i indeværende skoleår.

Succes eller udfordring,
som arbejdes med,
herunder målgruppen

Forbedring af
skolens toiletforhold

Synliggørelse af
gårdvagt i
frikvarterer INDSKOLING
Synliggørelse af
gård-/gangvagt i
frikvarterer MELLEMTRIN

Indsats

1) Tavle at notere
mangler ved
rengøring på
toiletterne - som
info til rengørings1)
Oversigt med
personale.
billeder
af gårdvagt
2) Sensorlys
så
iandre
alle ugens
ikke kan
frikvarterer.
slukke lyset mens
Vagtskemaet
man er på toilettet
hænger
synligt
1)
af for
3) Drøftelse
Undersøge
eleverne.
begrebet
mulighed 'synlig
for
2)
Eleverne
mindes
gårdvagt'
med
håndtørrer
der
om
at man
ikke
eleverne
forkorter
tørretiden
altid
kan SEaf
2)
4) Eftersyn
Nudging
til bedre
gårdvagten,
gårdvagtsskema
for
'toiletadfærd'men
blandt
får
fortalt
igen,
hvor
'huller'
eleverne
man
kan finde
3)
Vurdering
afen
om
voksen,
hvisskal
ikke
gårdvagter
man
selv kan
løse
synliggøres
mere
problemet.
med gule veste.

Ansvarlig

Tidsplan
(Start /slut og
evt. deadlines)

At tilfredsheden
med
toiletforholdene
øges (se svarpct.)

Elevråd, pedel og
skoleleder

Start: Marts 2019
Slut: Maj 2019

At mere end 90 %
oplever, at de kan
finde en voksen i
frikvartererne, når
de har brug for det.
At alle elever i
mellemtrinnet
kender skolens
opsynsskema og
ved, hvordan de får
hjælp, hvis de ikke
selv kan løse et
problem.

Indskolingsteam

Start: Februar 2019
Slut: April 2019

Mellemtrinteam

Start: Marts 2019
Slut: Maj 2019

Ønsket mål
for indsatsen
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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

Se ovenfor

Vores retningslinjer for opfølgning på handleplanens indsatser
Opgave i opfølgningen

Hvem står for opfølgning?

Hvornår?

Hvordan udføres opgaven?

Forbedrede toiletforhold

Elevråd, pedel og skoleleder

Der gøres status ved de
månedlige elevrådsmøder

Er beskrevet i handleplan

Synliggørelse af gårdvagt i
frikvarterer

Indskolings- og
mellemtrinsteam

Der gøres løbende status
ved trinteamsmøder

Klasselærerne for de
enkelte klasser drøfter,
hvorvidt der opleves
forbedring og tager deres
informationer med til
trinteammøder.
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