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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
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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: Gandrup Skole
	Dato: Forår 2020
	undefined: Værktøj: Nationaltrivsel.dk

Inddraget: Alle klasser, kontaktpersoner, elevrådet, 2 undervisningsmiljørepræsentanter valgt af elevrådet, teknisk/serviceleder, viceskoleder og skoleleder.
	undefined_2: Alle klasseteam har sammen med deres klasse udvalgt max. 3 fokusområder i deres trivselsmåling. Disse er inddraget  ved udarbejdelse af klasseregler. Der evalueres 4 gange om året - punktet sættes på dagsordenen til elevrådsmøder.
	undefined_3: Elevrådet har valgt 2 undervisningsmiljørepræsentanter. 
Teknisk/serviceleder, skoleleder og viceskoleder følger op overordnet sammen med de to undervisningsmiljørepræsentanter.
Viceskoleleder er tovholder og er også kontaktperson til elevrådet.

Fokus på temaerne: Social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration , ro og orden samt øvrige spørgsmål
	Her gør vi det godt: 
Fællesskaber - alle er i en gruppe

Elevinddragelse












	Her oplever vi udfordringer: 
Rene toiletter

Temperatursvingninger i klasserne












	Andre bemærkninger til resultatet af kortlægningen: 
	undefined_4: Fællesmøde mellem de to undervisningsmiljørepræsentanter, teknisk/serviceleder, skoleleder og viceskoleleder.
	undefined_5: Opfølgning på trivselsmåling er sat på elevrådets årsplan. Der evalueres 4 gange om året på elevrådsmøderne.
	Text1: Eget toilet til årgangen
	Text2: Skilte på toiletdørene, så det er tydeligt hvilke elever der har toilettet
	Text3: - At alle årgange har deres eget toilet
	Text4: Axel
Anton
Kent
Anni
	Text5: Skoleåret 20/21
	Text6: Fællessamling en gang i mellem evt. Google Meet
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	Text8: - At der afholdes mindst 4 fællessamlinger i løbet af skoleåret 20/21
	Text9: Anders
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	Text10: Skoleåret 20/21
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	Text12: Teknisk/serviceleder inddrages
	Text13: - At alle får kendskab til hvordan varmen reguleres.
	Text14: Kent
Anni
	Text15: Januar 2021
	Text16: Opfølgning klasseregler/tiltag trivselsmåling
	Text17: Punktet er på elevrådets årsplan
4 gange
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	Text35: Afholdelse af mindst 4 fællessamlinger i løbet af skoleåret.
	Text36: Axel
Anton
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	Text37: Skoleåret 20/21
(januar 2021 UVM)
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	Text39: Temperatursvingninger i klasserne
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Anton
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	Text45: Skoleåret 20/21
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