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:

Herlufsholm Skole, Grundskolen

Dato:

4. februar 2020

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

Alle elever har været inddraget via trivselsundersøgelse for alle elever.
Dertil kommer, at Grundskolens elevråd har været samlet ifm. lokalegennemgang

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

Elevrådet repræsenterer alle klasser. Der har været gennemgang af alle lokaler, hvori der finders undervisning
sted:
Klasselokaler, Faglokaler (KREA, Fys/kemi, Biologi, Idræt)Toiletforhold, Spisesale.
Fællesarealer udendørs.
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Det overordnede resultat
Hvordan gjorde vi og hvem deltog i vurderingen

Grundskolelærer Louise Holst Hansen har været tovholder i udfærdigelsen af grundskolen UVM.
Elevrådet har haft en central rolle i klarlægningen bl.a. gennem samtale/gruppearbejde/plenum.
Grundskoleledelsn har været inddraget i udfærdigelsen af handleplan

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

DEK 1: God udluftning. God plads. Gode møbler
DEK 2: Godt med tæppe. Gode møbler
KREA: God plads, god temperatur,
Musik: Mange instrumenter
Nyhave: God plads
Spisesal: God plads, gode møbler, praktisk og nemt
at holde orden
Skygningen, 7B og 7C: Gode møbler, frisk luft. 7B
god plads.
Generelt faglokaler: God plads til at udføre
aktiviteter, god udluftning.
Skygning klasselokale: Gode.
Flertallet synes stolene er gode.
Generelt lokaler i Skygningen: Pæne og beroligende
farver

Toiletter i Skygning: Der er for meget svineri.

Eleverne oplever en motiverende undervisning med
god grad af elevinddragelse.
God rengøringsstandard.

MyA: Opdatere stole og borde til nyere modeller.
Nogle lokaler i Skygningen er for små i forhold til
antallet af elever.
Idræt: "Kunst" i pigernes omklædning er ikke
charmerende
Drikkevandfontæne på Røde Plads virker ikke.
MyB: Alt for varmt når solen skinner,
mørklægningsgardinerne hjælper ikke.
Problem med at lægge opgaver i lærernes dueslag,
efter de er flyttet op på lærerværelset.
Generelt oplever eleverne, at udluftningen i lokalerne
er mangelfuld.
Der opleves store temperatursvingninger i lokalerne.
Det svinger ift. årstider og tidspunkter på dagen.
De mindste årgange påpeger manglende mulighed
for aktiviteter i frikvarterene.

Andre bemærkninger til resultatet af kortlægningen
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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

Elevrådet videresender plan til Grundskoleledelsen, der udfærdiger en handleplan sammen med skolens
driftafdeling.

Handlingsplan

Succes eller udfordring,
som arbejdes med,
herunder målgruppen

Indsats

Ønsket mål
for indsatsen

Ansvarlig

Tidsplan
(Start /slut og
evt. deadlines)

Udluftning i
undervisningslokale
rne

Driftafdelingen
gennemgår
udluftningen for evt
forbedring

elevoplevelse af
friskere luft i
lokalerne

Driftafdelingen

start forår 2020
slut juni 2020

Oplevet svineri på
toiletterne i
Skygningen

Vagt ved toiletterne
i pauserne

Renere toiletter.
Oplevelse af
mindre svineri

Elevrådet i
Grundskolen

start forår 2020
slut juni 2020

Kunst i
omklædningen hos
pigerne i Trollehal
er ikke tidsvarende

Finde "ejeren" af
kunstværkerne hvor
efter en drøftelse af
udsmykningen
pågår
Driftafdelingen tilser
fontænen for fejl og
mangler

Udskiftningen af
kunsten

Grundskoleledelsen

start efterår 2020
slut forår 2021

At fontænen virker
inden det bliver
sommer

Driftafdelingen

start forår 2020
april 2020

Køligere lokale

Faggruppen i
biologi

september 2020
januar 2021

Drikkevandsfontæn
en på Røde Plads
virker ikke

MyB er meget
varmt når solen står
direkte på
vinduerne.
Der har været
forsøgt med
mørklægningsgardi
ner uden held

I kommende budget
vil der blive
fremsendt ønske
om markiser foran
vinduerne
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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

Grundskoleledelsen ved Grundskoleleder Anne-Louise Boelsmand

Vores retningslinjer for opfølgning på handleplanens indsatser
Opgave i opfølgningen

Grundskoleleder og
elevrådskoordinationslærer
indkalder Elevrådet for
opfølgning

Hvem står for opfølgning?

Grundskoleleder
Anne-Louise Boelsmand

Hvornår?

jf. fase 3 samt i løbende
dialog med alle
interessenter

Hvordan udføres opgaven?

sommer 2020
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