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:

Dato:

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

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

1

Det overordnede resultat
Hvordan gjorde vi og hvem deltog 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

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

Handl',%1plan

Succes eller udfordring,
som arbejdes med,
herunder målgruppen

Større
elevinddragelse i
undervisningsaktivit
eter i udskolingen
Udskolingens
klasseværelser,
som vender mod
syd skal have nogle
mørkere gardiner,
Eleverne
påsolen
hele
som holder
skolen
blive
ude,
såskal
eleverne
bedre tilkan
at holde
tydeligt
se,
toiletterne
rene ogpå
hvad
der foregår
pæne. Der skal
smartboardet.
Langsomme
hænges knager op
smartboards
til jakker på
toiletterne i aulaen.
Nogle af
elevstolene på
mellemtrinnet er for
høje og går let i
stykker.
Bedre fordeling af
gårdvagter i
skolegården.

Løsning af
konflikter i
skolegården.

Indsats

På udskolingens
afdelingsmøde d. 30.
oktober skal det
debatteres, hvorledes
vi opnår en større
elevindragelse i
På
kontormødet d.
undervisningsaktivitet
1.oktober
vil Tine
erne i fagene i
Gregory
informere
udskolingen.

pedellerne om, at
der
skal
indkøbes
På det
første
Der
afholdesnye
en
elevrådsmøde
efter
og
opsætte
sommerferien
skal det
kampagne
gardiner
i om
diskuteres,
hvorledes
"Takt
og tone
på
udskolingens
eleverne
kan
blive
ISJ", hvor der
skal
klasseværelser
mere inddraget
i
indgå
en
mod
syd.
undervisningsaktivitet
Skolens
toiletkampagne,
så
erne i udskolingen.
smartboards
vil
eleverne
på skolen
Efterfølgende
skal der
blive
skiftet
ud med
kan
lavesblive
et skriv med
en
Prowise
i taktpå
opmærksomme
forslag om, i hvilke
med
at de
forældes
at
holde
toiletterne
sammenhænge
Nogle
afkan
lærerneog
involvere
pæne
rene.
Der
elevstolene
eleverne
er nedsati enpå
planlægningen og
mellemtrinnet
vil
arbejdsgruppe
evalueringen
af
blive
udskiftet
på
bestående af en
undervisningsaktivitet
mellemtrinnet.
leder,
lærere, i de
er i udskolingen
Skolegården
skal
pædagoger
og
forskellige
fag
inddeles
i
zoner,
så
elevrådsrepræsent
gårdvagterne
bliver
anter fra det lille og
bedre
fordelt i som i
store elevråd,
skolegården.
Dette
fællesskab skal
bliver
tydeliggjort
planlægge,
på
gennemføre og
gårdvagtsskemaet.
evaluere
kampagnen.
På
afdelingsmøderne i
indskolingen,
mellemtrinnet og i
udskolingen d. 4.
december 2018
skal det debatteres,
hvorledes konflikter
i skolegården skal
håndteres. Hvem

Ønsket mål
for indsatsen

Vores mål er, at
eleverne bliver
mere involveret i
planlægningen og
evalueringen af
Målet
er, at
undervisningsaktivit
eleverne
eterne i kan se,
hvad
der foregår på
udskolingen.
smartboardet, når
solen skinner.
Pæne og rene
toiletter.
Knager til jakker på
toiletterne i aulaen.
Alle skolens
smartboards skal
med tiden udskiftes
med Prowise i alle
skolens
De
elevstole, der
klasselokaler.
indkøbes i
fremtiden skal være
slidstærke.

Målet er, at
gårdvagterne bliver
bedre fordelt i
skolegården, så det
bliver lettere for
eleverne at få hjælp
af en gårdvagt i
pauserne.
At konflikter i
skolegården bliver
løst på en
tilfredsstillende
måde.

Ansvarlig

Den ansvarlige er
viceskoleleder
Rikke Malmberg.
Den ansvarlige
bliver
afdelingsleder Tine
Gregory og skolens
pedeller.
Den ansvarlige for
kampagnen er
skoleleder Peter
Franklin. Ansvarlig
af ophængning af
Skolens
ledelse og
knager på
IT-mand
toiletterneJens
i aulaen
Jensen
bliver har
ansvaret
for, at
afdelingsleder
skolens
Camilla N. Lerche
Skoleleder
Peter
smartboards
med
og pedellerne.
Franklin
og udskiftet
skolens
tiden bliver
pedeller
er
med Prowise.
ansvarlige for
indkøb af nye
De
ansvarlige
elevstole.
gårdvagtskemaet
bliver Torben
Møller og Therese
Hasforth.

Afdelingslederne
Camilla N. Lerche,
Tine Gregory og
viceskoleleder
Rikke Malmberg er
ansvarlige for, at
punktet "Konflikter i
skolegården" bliver
debatteret på
afdelingsmøderne i
indskolingen, på
mellemtrinnet og i
udskolingen.

Tidsplan
(Start /slut og
evt. deadlines)

Emnet tages op på
udskolingens
afdelingsmøde d.
30. oktober 2018.
Emnet bliver taget
Kontormødes
op på
afholdes
d. 1. i
elevrådsmødet
oktober
oktober 2018
2018.og
gardinerne
Forslagene skal
til
være
indkøbt og i
elevinddragelse
Kampagnen
"Takt
opsat
d. 1. februar
undervisningsaktivit
og
tone
på
ISJ"
2018.
eterne skal være
bliver
afholdt
færdige
d. 1. fra
efterårsferien
til jul
december 2018.
2019. Knagerne
Iskal
løbet
af
ophænges
i
2018-2021.
november 2018.

I løbet af efteråret
2018

Gårdvagtsskemaet
skal være
udarbejdet i august
2018.
Emnet "Konflikter i
skolegården" bliver
debatteret på
afdelingsmøde d. 4.
december 2018.
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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

Vores retningslinjer for opfølgning på handleplanens indsatser
Opgave i opfølgningen

Hvem står for opfølgning?

Hvornår?

Hvordan udføres opgaven?

Det skal undersøges, om
der er kommet større
elevinddragelse i
undervisningsaktiviteterne i
udskolingen.

Elevrådskontaktperson
Hasse Holmdahl og
viceskoleleder Rikke
Malmberg

I juni 2019

Emnet skal debatteres i det
store elevråd og til et
afdelingsmøde i
udskolingen.

Nye gardiner i udskolingens
klasseværelser, som vender
mod syd.

Viceskoleleder Rikke
Malmberg

I januar 2019

Emnet tages op til et
kontormøde i december
2018

Pæne og rene toiletter

Elevrådskontaktperson
Hasse Holmdahl og
afdelingsleder Camilla N.
Lerche

Pæne og rene toiletter i juni
2019
Knager på toiletterne i
aulaen oktober 2018

Emnet "Pæne og rene
toiletter" skal debatteres i
skolens to elevråd elevråd
og til et afdelingsmøde i
udskolingen.

Langsomme smartboards

Skolens ledelse og IT-mand
Jens Jensen

Til budgetmødet i december
2018, 2019 og 2020

Til budgetmøderne skal
planen for udskiftning af
smartboards gennemgås.

Udskiftning af nogle af
stolene på mellemtrinnet

Skoleleder Peter Franklin og
skolens pedeller

Til budgetmødet i december
2018

Pedellerne gennemgår
mellemtrinnets klasselokaler
og tjekker, at elevstolene er
ok.

Fordeling af gårdvagter i
skolegården

Fordeling af gårdvagter i
skolegården: Torben Møller
og Therese Hasforth

Emnet "Konflikter i
skolegården i pauserne"
skal evalueres i de to
elevråd i juni 2019 og på et
afdelingsmøde i juni 2019.

Emnet "Konflikter i
skolegården i pauserne"
skal evalueres i de to
elevråd i juni 2019 og på et
afdelingsmøde i juni 2019.

Knager på toiletterne i
aulaen

Løsning af konflikter i
skolegården i pauserne

Løsning af konflikter i
skolegården i pauserne:
Afdelingsleder Sofie Duus
og Tine Gregory og
viceskoleleder Rikke
Malmberg
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