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:

Småskolen Søgårdhus

Dato:

16.03.2018

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

Anvendte værkstøjer: www.nationaltrivsel.dk (Den nationale trivselsmåling i folkeskolen)
Metoder:
individuel elevbesvarelse via digitalt spørgeskema
Tidsramme:
februar 2018
Involverede:
eleverne på Småskolen Søgårdhus og arbejdsmiljøudvalget

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

Resultaterne er samlet og behandlet i et regneark.
Drøftelse og evaluering med ledelsen, personalet og arbejdsmiljøudvalget.
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Det overordnede resultat
Hvordan gjorde vi og hvem deltog i vurderingen

Fælles samling med personalet og eleverne til fælles gennemgang og drøftelse af resultaterne. Efter analyse af
de enkelte resultater inden for givne kategorier udarbejdes handlingsplan.

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

Social trivsel
Faglig trivsel
Støtte og inspiration i undervisningen
Ro og orden
Fysiske rammer
Indeklima

Fravær
Motivation
Indretning/møblering af klassemiljøet

Andre bemærkninger til resultatet af kortlægningen
Kortlægningen viser en stor tilfredshed fra eleverne omkring undervisningsmiljøet på Småskolen Søgårdhus.
Den generelle skoletrivsel ligger på 3,9 (5 er højest mulige points).
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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

Arbejdsmiljøudvalget har været med til at udarbejde handlingsplanen.

Handlingsplan

Succes eller udfordring,
som arbejdes med,
herunder målgruppen

Fravær

Motivation

Indretning/
møblering af
klassemiljøet

Indsats

Gennem fælles
drøftelse komme til
forståelse omkring,
hvordan vi møder
den enkelte elevs
Gennem
fælles
behov, herunder
drøftelse
til
hvad der komme
er
forståelse
omkring,
fremmende
for god
hvordan
trivsel. vi møder
den enkelte elevs
behov, herunder
Indhente
tilbud på
hvad
der er
møblement/
fremmende
for god
inspirationsmøder
trivsel.

Ønsket mål
for indsatsen

At eleverne via
deres forbedrede
trivsel lader deres
egen drivkraft være
styrende faktor hen
At
eleverne
via
mod
undervisning
deres
forbedrede
og læring.
trivsel lader deres
egen drivkraft være
styrende faktor hen
mod undervisning
Skabe
muligheder i
og læring.
læringsmiljøet,
således at vi møder
den enkelte elevs
læringsstil for
optimering af faglig
udvikling.

Ansvarlig

Tidsplan
(Start /slut og
evt. deadlines)

Alle

Marts 2018

Alle

Marts 2018

Alle

Juli 2018
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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

Under udarbejdelse af handlingsplanen er der nøje vurderet, hvornår opfølgningerne kan foregå. Der er taget
højde for skoleårets programflader, således at opfølgningen vil foregå i perioder, hvor der ingen
spidsbelastninger er.

Vores retningslinjer for opfølgning på handleplanens indsatser
Opgave i opfølgningen

Hvem står for opfølgning?

Hvornår?

Hvordan udføres opgaven?

Fravær

TM/BJ

Marts 2018

Afvikling af kursus med
elever og lærere.

Motivation

TM/BJ

Marts 2018

Afvikling af kursus med
elever og lærere.

Indretning/
møblering af klassemiljøet

TM/BJ

Juli 2018

Bestilling og indkøb af
møblement
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