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UMV Sådan!

Fase 1: Kortlægning af undervisningsmiljøet

Fase 2: Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen

Sådan har vi kortlagt elevernes undervisningsmiljø
Beskriv anvendte metoder og værktøjer, samt hvem der har været inddraget

Sådan vurderede vi kortlægningens resultater
Hvordan gjorde vi og hvem deltog i vurderingen

Undervisningsmiljøvurdering for: Dato:

Vores undervisningsmiljøvurderingen beskriver, hvordan elevernes undervis-
ningsmiljø er på vores skole, og hvordan vi vil arbejde med at forbedre undervis-
ningsmiljøet.

En Undervisningsmiljøvurdering består af 4 faser:

1. Kortlægning af undervisningsmiljøet
2. Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen
3. En handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet
4. Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen
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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

Det overordnede resultat
Hvordan gjorde vi og hvem deltog i vurderingen

Andre bemærkninger til resultatet af kortlægningen



3

Handlingsplan

Succes eller udfordring, 
som arbejdes med, 

herunder målgruppen Indsats
Ønsket mål 

for indsatsen Ansvarlig

Tidsplan
(Start /slut og 

 evt. deadlines)

Fase 3: Handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet

Sådan lavede vi handlingsplanen
Beskrivelse af fremgangsmåden, og hvem der var med til arbejdet
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Vores retningslinjer for opfølgning på handleplanens indsatser 

Opgave i opfølgningen Hvem står for opfølgning? Hvornår? Hvordan udføres opgaven?

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


	Undervisningsmiljøvurdering for: Efterskolen Helle
	Dato: 15.9 2022
	undefined: Vi har taget udgangspunkt i elevernes trivselmåling. Den udføres løbende ved hjælp af Bloomsights på www.bloomsights.dk. 
Eleverne logger ind via uni-login og svarer her på en række spørgsmål omhandlende følgende overordnede temaer: Personligt, læringsmiljø, fysiske omgivelser, samarbejde, læring og digitale medier.
Til arbejdet med UMV-en er der nedsat et udvalg bestående af Pædagogisk leder, forstander samt elevrådsformanden og næstformand
	undefined_2: Udvalget bestående af Elevrådsformand, næstformand, forstander og viceforstander fik et overblik over de overordnede temaer og fandt frem til hvori, der var flest besvarelser, som lå i kategorien “hverken/eller” og “mindre tilfreds”.
I disse kategorier samlede vi de spørgsmål der havde den største vægt mod utrilfreds. Det drejede sig typisk om 3-4 spørgsmål i hver kategori.

	undefined_3: Trivselsmålingens overordnede resultat blev vurderet som værende godt, men med mulighed for forbedringer. For kategorien: Personligt svarer over halvdelen af eleverne “Helt enig” og “enig” (1 ud af engraduering på 5) mens omtrendt en trejde del  til en fjerde del har svaret “hverken eller” eller “nogle gange” Altså placeret sig på en 3-ér ud af en graduering på 5.
For alle kategorier er det under en tyvende del som har svaret negativt  (5 ud af 5)
	Her gør vi det godt: Digitale medier:
Sammenlagte spørgsmål: Næsten ingen digital mobning
Læring:
Jeg deltager aktivt i timer
Jeg bder om hjælp, når der er noget jeg ikke forstår
Samarbejde:
Jeg prøver at forstå mine venner, når der er triste eller sure
Jeg har gode venner i klassen
andre elever accepterer mig som jeg er
Fysiske omgivelser:
Hvor tit bekymrer du diog om vold på din skole
Er du glad for din skole
Læringsmiljø: 
Er du glad for dine lærere?Lærerne er gode til at støtte og hjælpe mig når jeg har brug for det

Personligt:
Har du selv mobbet nogen på skolen den sidste måned?
Er du blevet mobbet den sidste måned?

Samlagte spørgsmål sdddddddskfjksffsdjf
	Her oplever vi udfordringer: Personligt: 
Skoledagen føles lang
Jeg er god til at klare stressede situationer

Læringsmiljø:
Er du og dine kammerater med til bestemme hvad i skal arbejde med i klassen?
Hvor høje er dine læreres foventninger til dig?

Fysiske omgivelser:
Jeg synes godt om stederne til gruppearbejde på skolen?
Jeg synes godt om udeområderne på skolen?
Hvor ofte bliver du forstyrret af larm i timerne?

Læring:
Jeg gør god faglige fremskridt i skolen?
Jeg klarer mig godt fagligt i skolen?





	Andre bemærkninger til resultatet af kortlægningen: 
	undefined_4: Ud fra spørgsmålene valgte vi seks fokuspunkter, hvor eleverne syntes der var mulighed for positiv forandring. 
	undefined_5: Vi talte om, hvorledes det bedst kunne lade sig gøre at dele opgaverne og fandt frem til en fordeling blandt udvalgets deltagere.
	Text1: Jeg er god til at klare stressede situationer
	Text2: Vi vil lave et spørgeskema for at finde ud af hvor/hvad/hvornår
	Text3: nedsætte stressfølelsen
	Text4: elevrådet/Mads
	Text5: Poul samler elevrådet uge 40
MH: sp. skema u 43
	Text6: Hvor høje er dine læreres foventninger til dig?
	Text7: DK/Mat melder tilbage hvor man er fagligt/fokus fremad fereffrefokusfremadrettet
	Text8: mere feedback til eleverne 
	Text9: Mads
	Text10: MH tager det op på pæd råd 3. okt.
	Text11: Jeg synes godt om udeområderne på skolen?
	Text12: Vi vil lave cykelskur og sørge for bænke til at side på.
	Text13: At cykler forbliver tørre og eleverne kan sidde ned ude
	Text14: Poul
	Text15: Oktober/november/december
	Text16: Jeg synes godt om stederne til gruppearbejde på skolen
	Text17:  finde steder på skolen, hvor elever kan lave gruppearb.
	Text18: Vi ønsker flere steder hvor elever kan sidde
	Text19: Poul
	Text20: Oktober/november/december
	Text21: Hvor ofte bliver du forstyrret af larm i timerne
	Text22: Vi vil købe /lave fidget ting som man kan sidde med
	Text23: vi ønsker at eleverne bliver mere rolige i timerne
	Text24: Mads
	Text25: Oktober
	Text26: Jeg klarer mig godt fagligt i skolen
	Text27: se ovenstående
	Text28: se ovenstående
	Text29: elevrådet/Mads
	Text30: MH tager det op på pæd råd 3. okt.
	Text31: Jeg er god til at klare stressede situationer
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	Text34: som spørgeskema og derefter revision på SU
	Text35: Hvor høje er dine læreres foventninger til dig?
	Text36: Mads
	Text37: MH tager det op på pæd råd 3. okt.
	Text38: Lærerne melder tilbage til eleverne 
	Text39: Jeg synes godt om udeområderne på skolen?
	Text40: Poul
	Text41: Oktober/november/december
	Text42: STU/Pedel arbejder med forbedringerne
	Text43: Jeg synes godt om stederne til gruppearbejde på
	Text44: 
Poul
	Text45: Oktober/november/december
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	Text48: Mads
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	Text51: Jeg klarer mig godt fagligt i skolen
	Text52: Elevrådet/Mads
	Text53: MH tager det op på pæd råd 3. okt.
	Text54: Lærerne melder tilbage til eleverne 


