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:

Stillinge Skole

Dato:

Maj 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 været i dialog med elevrådet
-Kigget på trivselsmålingen (afventer ny måling fra i år -grundet Corona)
-Den fysiske APV - æstetik
-Tilbagemelding fra skolens ergoterapeut

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

- Der er gode fysiske rammer især ude-arealer
- Trivselsmålingen viser, at eleverne fra 4.-9. klasse trives og er glade for skolen, de føler at de hører til på
skolen og er glade for deres klasse. 77% er meget tit/tit glade for at gå i skole. 33% er lidt glade for at gå i
skole.
Eleverne fra 0.-3.klasse er også overvejende glade for at gå i skole. 65% er meget glade og 33% er lidt glade.
Ligeledes er 68% meget glade for klassen og 30% lidt glade for deres klasse.
- Fysisk APV - gode arbejdsforhold i gruppen
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Det overordnede resultat
Hvordan gjorde vi og hvem deltog i vurderingen

Ud fra indhentet data har vi på skolen vurderet, at skolens UMV er tilfredsstillende. Både elevrådet og
personalet har været med i vurderingen.

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

- Trivsel både i undervisning og frikvarter
- Inddragelse
- Ude-områder
- Legeplads

vi er udfordret på kvadratmeter grundet stigende
elevtal og etablering af arbejdspladser til personalet.
Et opmærksomhedspunkt efter Corona-skole i
2020-21 er, at 46% i indskolingen føler sig nogle
gange alene i skolen.
I udskolingen 4.-9.klasse er det kun 10% en gang
imellem, 6% tit og 5% meget tit der oplever sig
alene.
Rengøringsfoldene på toiletterne i udskolingen 4. 9.klasse bliver scoret dårligt. De oplever ikke, at
toiletterne er rene og pæne.

Andre bemærkninger til resultatet af kortlægningen

Trivselsmålingen er kommet her over sommeren 2021. Den er meget positiv, dog med et
opmærksomhedspunkt på ensomhed hos de mindre elever. Dette kan meget vel skyldes hele
Corona-situationen og manglende legeaftaler/fritidsaktiviteter. Børns Vilkår har ligeledes lavet
undersøgelser der viser samme udfordring.
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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 har haft stor indflydelse på handlingsplanen. Der har været erfaringer forbundet med Covid 19, som
har gjort, at vi har valgt at handle anderledes på forskellige ting.
Ligeledes har vi brugt trivselsmålingen.

Handlingsplan

Succes eller udfordring,
som arbejdes med,
herunder målgruppen

Indsats

Ønsket mål
for indsatsen

Ansvarlig

Tidsplan
(Start /slut og
evt. deadlines)

Succes under
Corona-perioden;
Opdelte toiletter på
hele skolen

Klasserne har egne
toiletter/enkelte til
deling.

De er mere renlige
og det er rart at
vide hvilket toilet
der er klassens.

Ledelse/personale

Januar 2021 - ?

Et fokus på
håndtering af
drillerier i
frikvarterer på
mellemtrinnet.
Opmærksomhed på
trivselsmålingen
omkring ensomhed
i indskolingen.

Et større fokus på
gårdvagterne på
mellemtrinnet og på
hvilket
område/elever de
har.
At
oplyse forældre
til
forældremøder/klas
serådsarrangement
er omkring
Ledelsen
tager
udfordringen
og få
kontakt
til til at
forældrene
rengøringen.
lave legeaftaler ud
over skoletiden
igen. Være
opmærksom på, at
der også hjemme
skal laves noget
med de andre fra
klassen samt at gå
til en fritidsaktivitet.

Bedre håndtering af
konflikter i
frikvarterer - "frie
rum". Fokus på
kommende
teammøder
At
flere børnblandt
ikke
personalet.
oplever
sig alene
hverken i skole eller
hjemme.

Ledelse/personale

Maj 2021 - ?

Forældre,
personale og
ledelse

August - ?

At toiletterne
opleves pæne og
rene.

Ledelse

August - ?

Fokus på rengøring
på toiletterne hos
de store elever/i
hovedbygningen.
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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

Både elevrådet, data (trivselsmålingen) personale samt ledelse har været inddraget. Ledelsen står for at lave
opfølgning på handleplanen og vil indgå i ledelsens strategimøder samt indgå i de data vi trækker ud gennem
trivselsmålingen.

Vores retningslinjer for opfølgning på handleplanens indsatser
Opgave i opfølgningen

Hvem står for opfølgning?

Hvornår?

Hvordan udføres opgaven?
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