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Kortlægning af undervisningsmiljøet
Sådan greb vi kortlægningen an:
Der blev udarbejdet et elektronisk spørgeskema som eleverne fik tid til at udfylde.

Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen
Den viste kortlægningen
De overordnede resultater af kortlægningen
Der kan svares på spørgsmålene på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst.
Vi har fokus på trivsel, de fysiske rammer og aftenaktiviteter
•
•
•
•
•
•
•
•

Alles svar på om de er glade for skolen og lærere ligger mellem 3-5.
88% svarer at de er glade for den klasse de går i – mellem 3-5.
95% svarer at de er trygge i klassen – mellem 3-5.
Alle svarer, at de har oplevet konflikter.
Arten af konflikter varierer fra konflikter omkring misforståelser til forskellighed og
grimt sprog.
Eleverne er generelt glade for de fysiske rammer.
27% svarer at aftenaktiviteterne godt måtte være mere varierede, og 34% at de er
gode som de er. 12% synes de er kedelige.
99% svarer at skolen har levet op til deres forventninger – mellem 3-5.

Vi kan konstatere følgende positive og negative sider ved
undervisningsmiljøet
Dét er positivt

Dét kan vi forbedre

Eleverne er glade for skolen og deres lærere.
De fysiske rammer er gode.
Eleverne føler sig trygge i klassen.

Antallet af konflikter.
Variationen af aftenaktiviteter.
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Handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet
Skolen har i flere år haft fokus på at nedbringe antallet af konflikter mellem eleverne, og vi
synes også at de tiltag der er taget har hjulpet meget.
Vi har iværksat trivselsgrupper og skemalagte individuelle samtaler. Disse har bevirket at
vi får taget meget i opløbet.
Ud over dette, er der ansat en ungdomscoach.
Konflikter påvirker eleverne, så vi forsætter det intense arbejde med at nedbringe dem, og
derved holde dem på et minimum.
Med vores nye hal kan vi variere vores aftenaktiviteter, og måske også ramme mere bredt.

Opgaver, som vi har valgt at arbejde videre med
•
•

Variere aftenaktiviteterne, herunder vores valgfag.
Trivsel

