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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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Handl plan

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: Institut Sankt Joseph
	Dato: Februar- 2018-juni 2018
	undefined: Der blev nedsat en arbejdsgruppe i februar, som skulle være ansvarlig for: at få kortlagt undervisningsmiljøet, beskrevet og vurderet resultaterne af kortlægningen, lavet en handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet og retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen på Institut Sankt Joseph. Arbejdsgruppen bestod af en pædagog fra SFO'en, 3 lærere og 3 ledere fra henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen på Institut Sankt Joseph. To af lærerne i arbejdsgruppen var kontaktpersoner til skolens to elevråd. Der blev afholdt et indledende møde, hvor arbejdsgruppen med udgangspunkt i CDUM's elektroniske spørgeskema udarbejdede to kvalitative spørgeskemaer til henholdsvis indskolingen og mellemtrinnet/udskolingen. Arbejdsgruppen vurderede, at det var nødvendigt at udarbejde to forskellige spørgeskemaer pga. informanternes forskellige aldre. Nogle af spørgemålene måtte formuleres på en måde, så de blev forståelige for indskolingselever osv. Vi har tidligere anvendt DCUM's elektroniske spørgeskema i lignende undersøgelser, men da vi påbegyndte undersøgelsen, var det ikke muligt at anvende spørgeskemaet pga. politiske komplikationer. DCVM rådede os i den forbindelse til at lave interviews med elevfokusgrupper, når vi ikke kunne anvende det elektroniske spørgeskema.  Arbejdsgruppen lavede tre elevfokusgrupper bestående af elevrådsrepræsentanter fra henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Hver elevfokusgruppe blev i februar/marts interviewet ud fra spørgeskemaerne, hvert gruppeinterview tog ca. 1-11/2 time. Samtalerne blev optaget digitalt, og optagelserne blev anvendt i forbindelse med udarbejdelsen af beskrivelsen og vurderingen af resultaterne af elevfokusgruppernes besvarelser. I begyndelsen af alle tre interviews blev der talt med eleverne om forskellen på begreberne drilleri og mobning for at sikre, at eleverne anvendte begreberne korrekt i undersøgelsen. Arbejdsgruppen mødtes igen i april, hvor beskrivelsen og vurderingen af resultaterne fra kortlægningen af undervisningsmiljøet blev udarbejdet. 
	undefined_2: Den nedsatte arbejdsgruppe bestående af en pædagog fra SFO'en, 3 lærere og 3 ledere fra henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen på Institut Sankt Joseph har på baggrund af resultaterne fra de kvalitative interviews med de tre elevfokusgrupper lavet tre beskrivelser og vurderinger af undervisningsmiljøet. Beskrivelserne og vurderingen af resultaterne fra kortlægningen blev præsenteret for de tre elevfokusgrupper, og kommentarer og ændringsforslag fra hver elevfokusgruppe blev inkorporeret i beskrivelserne og vurderingerne.
	undefined_3: Arbejdsgruppen for undersøgelsen af undervisningsmiljøet mødtes d. 15. maj 2018, hvor beskrivelserne og vurderingerne af resultaterne af kortlægningen af undervisningsmiljø blev gennemgået og debatteret. De positive og negative sider ved elevernes undervisningsmiljø blev udspecificeret. Resultaterne blev fremlagt og debatteret med skolens to elevråd. Resultaterne blev herefter korrigeret. Se nedenstående tekst.
	Her gør vi det godt: Udskolingen: -Eleverne synes generelt, at de har det rigtig godt på skolen. De giver udtryk for, at der er et godt sammenhold i klasserne, og at de er glade for skolens værdigrundlag. -Eleverne vurderer, at samarbejdet i udskolingens klasser fungerer udmærket. Da der bliver lavet en del gruppearbejde, lærer eleverne hinanden rigtig godt at kende, og det styrker samarbejdet både i og udenfor skolen. -Hvis elever oplever uretfærdigheder eller andre udfordringer, så føler de, at de altid kan komme til deres lærere og få hjælp. De oplever yderligere, at lærerne har fokus på den enkelte elev, både hvad angår faglighed og trivsel. Hvis undervisningen forstyrres, tager læreren affære på den ene eller anden måde, så der genetableres arbejdsro. -De adspurgte udskolingselever giver udtryk for, at de ikke føler sig ensomme, er bange for at blive til grin eller har ondt i maven i skolen. Nogle fortæller, at de nogle gange har ondt i hovedet, fordi der er larm i klasselokalet i pauserne, fordi der spilles for høj musik på smartboardet. -Nogle af eleverne har oplevet drillerier i skolen, men i disse tilfælde mener de ikke, at der har været decideret tale om mobning. -Eleverne har generelt ikke problemer med at koncentrere sig i undervisningen, men hvis læreren taler for længe af gangen i undervisningen, så kan nogle elever godt blive lidt ukoncentrerede. -Udskolingseleverne har en oplevelse af, at de bliver fagligt udfordret i fagene. Hvis stoffet bliver for svært, så kan de altid spørge en lærer til råds. Eleverne er tilfredse med undervisningen og føler, at lærerne er engagerede og fagligt dygtige. Eleverne er tilfredse med, at der både arbejdes med fysiske bøger og digitale undervisningsmaterialer. De ser det også som en fordel, at lærerne benytter sig af forskellige didaktiske undervisningsmetoder, så undervisningen bliver varieret. -Eleverne mener, at de sommetider er med til at bestemme, hvad der skal foregå i undervisningen. Men det er oftest læreren, som har fastlagt, hvad der skal arbejdes med i fagene. -Pauserne er gode, synes eleverne. De er tilfredse med, at udskolingseleverne både må være inde i pauserne og må forlade skolen, hvis de har lyst til det. Nogle elever udtrykker utilfredshed med, at de ikke må have deres telefoner i frikvartererne, men andre er glade for dette, fordi de oplever, at eleverne får talt mere sammen.  -Samtlige af de adspurgte elever er meget glade for den nye skolegård. De synes, at der er mange forskellige faciliteter både til store og små, og det er også godt, at skolegården både kan benyttes til idrætsundervisningen og andre former for fysiske aktiviteter i de mere boglige fag. Dog synes nogle, at pladsen i skolegården er for trang i pauserne. -Eleverne er generelt tilfredse med deres klasseværelse, dog synes nogle, at klasseværelserne er for små. Lydmæssigt er der ikke de store problemer, dog kan man nogle steder på skolen, høre klassen ved siden af. I de klasseværelser, som vender mod syd, kan det nogle gange være svært at se, hvad der foregår på smartboardet, hvis solen skinner ind igennem vinduerne.  -De adspurgte elever mener, at toiletforholdene er fine på 3. og 4. sal i hovedbygningen (Overbygningens område). De er tilfredse med, at toiletterne bliver gjort rene to gange om dagen. Nogle gange er der elever, som sviner toiletterne til.   MellemtrinnetEleverne er alle glade for at gå på skolen, og de føler, at de har det sjovt, samtidig med at de bliver udfordret fagligt. Alle føler, at de bliver set, og at de bliver respekteret. Eleverne er tilfredse med deres samarbejde med klassekammeraterne, selv om nogle af eleverne bedre kan lide at arbejde alene. Men det føler de også,  at de fleste lærere tager højde for. Det vigtigste for mange af eleverne er, hvem de bliver sat sammen med, når de skal lave gruppearbejde. Eleverne udtrykker, at hvis de oplever uretfærdigheder eller udfordringer, så kan de henvende sig til en voksen for at få hjælp - men ofte føler de, at de selv kan klare tingene.  Der er ikke nogen af de adspurgte elever, som føler sig ensomme. De er alle enige om, at de kan være sig selv og stadig være en del af klassen/skolen. De mener ikke, at de har oplevet fysiske tegn på, at de ikke trives på skolen. De oplevede, at eleverne på skolen kan rumme forskellighed. Eleverne mener ikke, at de har været udsat for mobning, men nogle har oplevet drillerier. De adspurgte elever føler, at deres lærere gør meget ud af at tale om disse emner, så de alle er meget opmærksomme på at gribe ind, hvis de oplever, at andre elever eller selv bliver drillet. Hvis der opstår sådanne situationer inddrager de en lærer, hvis de vurderer, at der var behov for det. Størsteparten af de adspurgte elever mener, at de godt kan koncentrere sig i timerne. Men de fortæller også, at det nogle gange kan være lidt svært at bibeholde koncentrationen, når de har lange dage, og det er sidst på dagen. Med hensyn til faglighed så mener eleverne, at de bliver udfordret på et tilpas niveau, og at lærerene er i stand til at undervise på forskellige niveauer, så elevernes behov bliver mødt - fx. ordblinde eller andre som har brug for ekstra opgaver. Der blev spurgt ind til, om eleverne er bekymrede for at blive til grin, og her er de alle enige om, at det selvfølgelig nogle gange kan være lidt svært at stå frem og sige noget i en stor forsamling, men generelt er de ikke særligt bange for at sige noget/gøre noget, da de føler, at der er plads til at være sig selv. Eleverne føler, at lærerne ofte spørger dem om, hvad de kan tænke sig at arbejde med, og nogen gange får de også lov til at være "hjælpelærer", så de kan opleve, hvordan det er at være lærer- og det, synes de er spændende. Eleverne fortæller, at de selv nogle gange bidrager med ideer til emner, temaer og undervisningsaktiviteter, og så får de hjælp og støtte fra lærerene til at udføre disse ideer.  Eleverne udtrykte, at de synes, at ISJ har en høj faglighed, og at der for det meste er ro i undervisningen. De kan rigtig godt lide fagdage og fordybelsesuger, da de får bedre tid til at fordybe sig i et emne eller et fag. Hvis der opstår larm i undervisningen, så er lærerene i de fleste tilfælde gode til at sætte grænser og tale med de elever, som larmer.  Pauserne i skolegården kan alle de adspurgte elever godt lide. De synes, at det er godt at komme ud og få frisk luft/hjernepause. Nogle af eleverne efterspørger også et "stille sted" at være i pauserne, og der kan de godt lide, at vi har et pusterum, samt at man også kan gå op i kirken, hvis de har behov for en stille stund. Eleverne kan godt lide deres klasselokaler, men nogle af eleverne kunne godt tænke sig nogle nye stole, og i et par af lokalerne føler de, at smarboardet er lidt langsomt.  Hvad angår toiletforholdene så er alle elever klar over, det er en stor del af elevernes eget ansvar, at toiletterne fremstår rene og pæne. Indskolingen  Eleverne i indskolingen er glade for at gå i skole. De oplever en skole, hvor alle har muligheder for at få venner. Hvor drillerier sjældent forekommer, og hvor man kan få hjælp af de voksne på skolen og sine forældre, hvis det sker. Eleverne forstår sondringen mellem mobberi og drilleri og ingen af de adspurgte elever oplever eller har oplevet mobning.  De oplever en afvekslende undervisning, men såvel klassiske bogsystemer som "lege man faktisk lærer noget af". Eleverne giver udtryk for at sværhedsgraden er passende, og differentieret, og at læreren gerne forklarer en ekstra gang, når det er nødvendigt. Eleverne i indskolingen er bevidste om, at de har medbestemmelse på skolen gennem elevrådet. Og at der i klasserne er medbestemmelse i dialog med lærerne om fx. undervisning, pladser og klasseregler.  De adspurgte indskolingselever er alle glade for den nye skolegård, med flere aktiviteter end tidligere. De kender alle til de muligheder man i indskolingen kan gøre brug af i frikvarterene (legepatrulje, det gode frikvarter og Pusterummet). Flere klasser har legegrupper i nogle frikvarterer, hvilket eleverne ser som positivt, fordi man får leget med flere forskellige børn.  Eleverne giver alle udtryk for at føle sig trygge både ved de voksne på skolen og ved klassekammeraterne. Der udtrykkes om fine fællesskaber hvor eleverne hjælper hinanden fagligt så vel som socialt. Ligeledes viser følgende udsagn, at eleverne oplever et trygt og tillidsfuldt forhold til de voksne: "I min klasse tilbyder man mad til dem der har glemt det. –også læreren. Hun deler også sin mad med os, hvis der er en, der ikke har noget"."Nogle gange behøver man ikke spørge, så kan voksne se på en at man ikke kan finde ud af det". Eleverne er generelt tilfredse med deres klasselokaler. En enkelt nævner at smartboardet er langsomt og at der derfor er meget spildtid. Eleverne oplever at de har ondt i maven eller i hovedet, enkelte gange, hvis de har været syge. Eleverne forstår sondringen mellem hoved- og mavepine pga mistrivsel og sygdom. Ingen af de adspurgte oplever det første. Der er generelt ro til at arbejde, og ellers sørger læreren for ro fx. ved at klappe. Eleverne føler sig generelt trygge ved at sige noget i klassen. De udtrykker klart, at det heller ikke tolereres fra lærernes side, at man griner af andre. Det kan for enkelte elever være lidt svært at række hånden op, hvis det er om noget, man har svært ved eller ikke føler man er god til.  Hvis eleverne oplever uretfærdighed forsøger de at løse det med hinanden, og lykkes det ikke, beder de om hjælp hos voksne. I forhold til skolens toiletforhold udtrykker eleverne at der er en del elever, der bruger for meget papir og ikke trækker ud efter sig.            
	Her oplever vi udfordringer: Udskolingen:Følgende vil vi betegne som udfordringer i udskolingen:Flere elever nævner, at de sommetider er med til at bestemme, hvad der skal foregå i undervisningen. Men det er oftest læreren, som har fastlagt, hvad der skal arbejdes med i fagene. Nogle elever udtrykte, at i de klasseværelser, som vender mod syd, kan det nogle gange være svært at se, hvad der foregår på smartboardet, hvis solen skinner ind igennem vinduerne. Der blev også nævnt, at der nogle gange er elever, som ikke holder toiletterne rene. Mellemtrinnet:Følgende vil vi betegne som udfordringer på mellemtrinnet:Nogle elever nævner, at toiletterne nogle gange ikke fremstår så rene og pæne, som de kunne ønske sigI nogle klasser oplever eleverne, at smartboardet nogle gange forekommer langsommeDet nævnes yderligere, at nogle af elevernes stole ikke har den korrekte højde og let går i stykker.IndskolingenFølgende vil vi betegne som udfordringer i indskolingen:Flere elever nævner, at "Det kan godt være lidt svært at få hjælp i frikvarterene. Fordi når man siger noget til gårdvagten, siger de, at klasselæreren skal løse det, men i klassen siger læreren, at gårdvagten skal klare det". Toiletforhold kan gøres bedre. Eleverne ønsker sig knager til jakker på toiletterne i aulaen. Nu skal man lægge jakken på radiatoren, og tit falder de ned, eller nogen har sat sig på den.Også i indskolingen blev langsomme Smartboards nævnt.
	Andre bemærkninger til resultatet af kortlægningen: 
	undefined_4: Arbejdsgruppen for undersøgelsen af undervisningsmiljøet mødtes d. 25. maj 2018, hvor der blev udarbejdet en handlingsplan, hvor det fremgår i hvilken takt og rækkefølge de konstaterede udfordringer skal løses. Handlingsplanen blev fremlagt og diskuteret med skolens elevrådsbestyrelse d. 27. september 2018 Handlingsplanen blev efterfølgende korrigeret. 
	Text1: Større elevinddragelse i undervisningsaktiviteter i udskolingen
	Text2: På udskolingens afdelingsmøde d. 30. oktober skal det debatteres, hvorledes vi opnår en større elevindragelse i undervisningsaktiviteterne i fagene i udskolingen.På det første elevrådsmøde efter sommerferien skal det diskuteres, hvorledes eleverne kan blive mere inddraget i undervisningsaktiviteterne i udskolingen. Efterfølgende skal der laves et skriv med forslag om, i hvilke sammenhænge lærerne kan involvere eleverne i planlægningen og evalueringen af undervisningsaktiviteter i udskolingen i de forskellige fag
	Text3: Vores mål er, at eleverne bliver mere involveret i planlægningen og evalueringen af undervisningsaktiviteterne i udskolingen.
	Text4: Den ansvarlige er viceskoleleder Rikke Malmberg.
	Text5: Emnet tages op på udskolingens afdelingsmøde d. 30. oktober 2018. Emnet bliver taget op på elevrådsmødet i oktober 2018. Forslagene til elevinddragelse i undervisningsaktiviteterne skal være færdige d. 1. december 2018. 
	Text6: Udskolingens klasseværelser, som vender mod syd skal have nogle mørkere gardiner, som holder solen ude, så eleverne tydeligt kan se, hvad der foregår på smartboardet.
	Text7: På kontormødet d. 1.oktober vil Tine Gregory informere pedellerne om, at der skal indkøbes og opsætte nye gardiner i udskolingens klasseværelser mod syd.
	Text8: Målet er, at eleverne kan se, hvad der foregår på smartboardet, når solen skinner.
	Text9: Den ansvarlige bliver afdelingsleder Tine Gregory og skolens pedeller.
	Text10: Kontormødes afholdes d. 1. oktober 2018 og gardinerne skal være indkøbt og opsat d. 1. februar 2018.
	Text11: Eleverne på hele skolen skal blive bedre til at holde toiletterne rene og pæne. Der skal hænges knager op til jakker på toiletterne i aulaen.
	Text12: Der afholdes en kampagne om "Takt og tone på ISJ", hvor der skal indgå en toiletkampagne, så eleverne på skolen kan blive opmærksomme på at holde toiletterne pæne og rene. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af en leder, lærere, pædagoger og elevrådsrepræsentanter fra det lille og store elevråd, som i fællesskab skal planlægge, gennemføre og evaluere kampagnen.
	Text13: Pæne og rene toiletter.Knager til jakker på toiletterne i aulaen.
	Text14: Den ansvarlige for kampagnen er skoleleder Peter Franklin. Ansvarlig af ophængning af knager på toiletterne i aulaen bliver afdelingsleder Camilla N. Lerche og pedellerne.
	Text15: Kampagnen "Takt og tone på ISJ" bliver afholdt  fra efterårsferien til jul  2019. Knagerne skal ophænges i november 2018.
	Text16: Langsomme smartboards
	Text17: Skolens smartboards vil blive skiftet ud med en Prowise i takt med at de forældes
	Text18: Alle skolens smartboards skal med tiden udskiftes med Prowise i alle skolens klasselokaler.
	Text19: Skolens ledelse og IT-mand Jens Jensen har ansvaret for, at skolens smartboards med tiden bliver udskiftet med Prowise.
	Text20: I løbet af 2018-2021.
	Text21: Nogle af elevstolene på mellemtrinnet er for høje og går let i stykker.
	Text22: Nogle af elevstolene på mellemtrinnet vil blive udskiftet på mellemtrinnet.
	Text23: De elevstole, der indkøbes i fremtiden skal være slidstærke.
	Text24: Skoleleder Peter Franklin og skolens pedeller er ansvarlige for indkøb af nye elevstole.
	Text25: I løbet af efteråret 2018 
	Text26: Bedre fordeling af gårdvagter i skolegården.Løsning af konflikter i skolegården.
	Text27: Skolegården skal inddeles i zoner, så gårdvagterne bliver bedre fordelt i skolegården. Dette bliver tydeliggjort på gårdvagtsskemaet.På afdelingsmøderne i indskolingen, mellemtrinnet og i udskolingen d. 4. december 2018 skal det debatteres, hvorledes konflikter i skolegården skal håndteres. Hvem har ansvaret for, at konflikter bliver løst tilfredsstillende.
	Text28: 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.
	Text29: De ansvarlige 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.
	Text30: Gårdvagtsskemaet skal være udarbejdet i august 2018.Emnet "Konflikter i skolegården" bliver debatteret på afdelingsmøde d. 4. december 2018.
	undefined_5: Arbejdsgruppen for undersøgelsen af undervisningsmiljøet mødes i januar 2019, hvor den fastlagte handlingsplan skal evalueres og justeres. De to elevråd skal mødes i januar 2019 og evaluere den fastlagte handlingsplan.
	Text31: Det skal undersøges, om der er kommet større elevinddragelse i undervisningsaktiviteterne i udskolingen.
	Text32: Elevrådskontaktperson Hasse Holmdahl og viceskoleleder Rikke Malmberg
	Text33: I juni 2019
	Text34: Emnet skal debatteres i det store elevråd og til et afdelingsmøde i udskolingen.
	Text35: Nye gardiner i udskolingens klasseværelser, som vender mod syd.
	Text36: Viceskoleleder Rikke Malmberg
	Text37: I januar 2019
	Text38: Emnet tages op til et kontormøde i december 2018
	Text39: Pæne og rene toiletterKnager på toiletterne i aulaen
	Text40: Elevrådskontaktperson Hasse Holmdahl og afdelingsleder Camilla N. Lerche
	Text41: Pæne og rene toiletter i juni 2019Knager på toiletterne i aulaen oktober 2018
	Text42: Emnet "Pæne og rene toiletter" skal debatteres i skolens to elevråd elevråd og til et afdelingsmøde i udskolingen.
	Text43: Langsomme smartboards
	Text44: Skolens ledelse og IT-mand Jens Jensen
	Text45: Til budgetmødet i december 2018, 2019 og 2020
	Text46: Til budgetmøderne skal  planen for udskiftning af smartboards gennemgås.
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