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:

Søgårdhus

Dato:

29.12.2021

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

Vi har gennemført undersøgelsen via anonymiserede digitale elevbesvarelser (se UMV 2021/Bilag 1).
Anvendte værktøjer: nationaltrivsel.dk (den nationale trivselsmåling i folkeskolen.
Metoder: Individuelle elevbesvarelser via mobiltelefoner efter lærerudarbejdet spørgeskema (efter UMV retningslinjer).
Tidsramme: November/december 2021.
Involverede: Eleverne i skoledelen på Søgårdhus samt arbejdsmiljøudvalget.

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

Resultaterne fremstår dels som samlede svardiagrammer (UMV 2021/Bilag 1), dels ved indtastning og
behandling på Excel regneark (UMV 2021/Bilag 2).
Vi har derefter vurderet det samlede resultat for hvert enkelt spørgsmål. Ledelsen og arbejdsmiljøudvalget
samt faglærer BA har deltaget i vurderingen.
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Det overordnede resultat
Hvordan gjorde vi og hvem deltog i vurderingen

For hver kategori har vi gennemført en grundig analyse af de givne elevbesvarelser. Dette er fremstillet i UMV
2021/Bilag 3.
Efterfølgende er gennemført en drøftelse og evaluering med ledelsen, arbejdsmiljøudvalget og det samlede
personale.
Endelig har vi ved en fælles samling med elever og personale gennemgået og drøftet UMV undersøgelsens
resultater. Efter analyse af de enkelte resultater inden for de givne kategorier udarbejdedes en overordnet
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 (middelværdikvotient 4,2)
Faglig trivsel (middelværdikvotient 3,7)
Ro og orden (middelværdikvotient 4,1)
Fysiske rammer (middelværdikvotient 4,4)
Indeklima (middelværdikvotient 4,3)
Det gode kammeratskab (middelværdikvotient 4,2)

Elevernes oplevelse af støtte og inspiration i
undervisningen er lidt over middel, men vil være
fremadrettet arbejdspunkt:
Støtte og inspiration (middelværdikvotient 3,3)
Elevers fravær/manglende selvmotivation:
Lyst til at lære mere (middelværdikvotient 3,0)
Medbestemmelse over arbejdet i skolen
(middelværdikvotient 2,9)
Oplevelse af kedelig undervisning
(middelværdikvotient 2,8)

Andre bemærkninger til resultatet af kortlægningen
Kortlægningen viser en generel stor tilfredshed hos eleverne omkring undervisningsmiljøet på
Søgårdhus. Der spores stor glæde/tilfredshed med både de fysiske rammer og den sociale trivsel.
Kammeratskabet står også højt. Det samlede billede af alle fire kategorier set under ét giver
middelværdien 3,8. En inddragelse af alle de ovenfor nævnte områder giver på den positive side
middelværdien 4,2, mens den udfordrende side giver 3,0. Så selv dér, hvor vi ser udfordringer er
vi i middelområdet. Men elevfravær og selvmotivation må vi arbejde med.
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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 gennemgået handlingsplanen med den faglærer, der forestod undersøgelsen.

Handlingsplan

Succes eller udfordring,
som arbejdes med,
herunder målgruppen

Social trivsel
Faglig trivsel

Elevfravær

Elevernes
selvmotivation

Elevernes
oplevelse af
"kedelig
undervisning"

Indsats

Det eksisterende
arbejde vurderes
løbende for at sikre
det eksisterende
høje niveau.
At møde den
enkelte elev med
respekt og med
sigte på
overenshed. Den
enkelte elev
Samtaler
og skal
"lære at lære", af
tydeliggørelse
herunder aktiv
succesoplevelser.
deltagelse i enhver
Undervisningsforlø
undervisningsb
skal kunne og
Pædagogisk
programflade.
opleves
som
fornyelse
og
Relationsbaseret
personligt
vedholdende
pædagogik hver
vedkommende.
lærerinitiativer.
dag.

Ønsket mål
for indsatsen

Ansvarlig

Tidsplan
(Start /slut og
evt. deadlines)

Fastholdelse og
udbygning af
elevernes sociale
og faglige trivsel.

TM, BHJ, HA

Start: Januar 2022
Slut: April 2022

Nedbringelse af
elevers fravær og
et generelt forøget
elevengagement i
undervisningen.
Øget selvværd og
en mere aktivt
deltagende
elevgruppe. Ud af
værelset og i gang
Styrkelse
med livet! af
elevernes direkte
inddragelse i og
indsigt i samt
motivation for
begrebet "ansvar
for egen læring"

BHJ, HA

Start: Januar 2022
Slut: Juni 2022

TM, BHJ, HA

Start: Januar 2022
Slut: Juni 2022

BHJ, HA, SP, BA,
HJA, LM

Start: Januar 2022
Slut: Juni 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

Under arbejdet med handlingsplanen er det grundigt vurderet, hvorledes en løbende opfølgning kan finde sted. I
denne sammenhæng tager vi løbende højde for hensynet til skolens mange programflader, så opfølgningen i
særligt omfang kan iværksættes uden for perioder med spidsbelastninger.

Vores retningslinjer for opfølgning på handleplanens indsatser
Opgave i opfølgningen

Hvem står for opfølgning?

Hvornår?

Elevfravær

BHJ, HA

Start: Januar 2022
Slut: Juni 2022

Elevernes selvmotivation

TM, BHJ, HA

Start: Januar 2022
Slut: Juni 2022

Elevernes oplevelse af
"kedelig undervisning"

BHJ, HA, SP, BA, HJA, LM

Start: Januar 2022
Slut: Juni 2022

Hvordan udføres opgaven?

Samtaler og personligt
rettede aktiviteter for den
enkelte elev. Øget
inddragelse af den enkelte
elev i planlægning af
undervisningen.
Samtaler
og personligt
rettede aktiviteter for den
enkelte elev. Øget
inddragelse af den enkelte
elev i program- og
undervisningsplanlægning.
Dialog og samtale med den
enkelte elev.
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