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Baggrund 
 
Undervisningsmiljøvurderingen og handleplanen for vores undervisningsmiljø er revideret februar 
2010. Undervisningsmiljøvurderingen sigter på at forbedre elevernes læringsmiljø, så de simpelt-
hen får en bedre uddannelse. Vi har også fokus på at inddrage eleverne i selve undervisningsmiljø-
vurderingen – og ikke mindst i aktiviteterne til stadig forbedring af undervisningsmiljøet.  
 
Undervisningsmiljøvurderingen er gennemført i fire faser; kortlægning, vurdering, udpegning af 
indsatsområder i handleplan og opfølgning på handleplanen. Det er i Mariagerfjord Kommune er 
det besluttet, at vi laver kortlægningen ved hjælp af metoden ”trivselsmeter”, men hvorimod ana-
lysen af elevernes svar i undersøgelsen og opfølgning på svarene er formuleret på Rosendalskolen.  
 
Der er i undervisningsmiljøvurderingen 2010 tydeligt at det drejer sig om det fysiske og psykiske 
undervisningsmiljø, men også det æstetiske undervisningsmiljø.  

 
Hvad er undervisningsmiljø? 
 

Fysisk undervisningsmiljø er for eksempel temperatur i lokalerne, lysforhold, møbler, garderober 
toiletter, tilgængelighed, toiletter, legeredskaber. 
 
Psykisk undervisningsmiljø er for eksempel forholdet til andre elever, mobning, opmærksomhed 
fra pædagoger og lærere, mulighed for at sige sin mening, oplevelse af at være del af fællesskabet 
 
Æstetisk undervisningsmiljø er for eksempel farver, planter, lugte, materialevalg, ryddelighed / 
orden, udsmykning. 
 
 

Kortlægning af undervisningsmiljøet er gennemført 
 
Kortlægningen er gennemført. Det er drøftet, hvorledes vi forbereder eleverne på de elektroniske 
spørgsmål og at forberedelse til denne fase er i fokus i 2012/2013. Datamaterialet er bearbejdet 
nedenfor fordelt på de tre afdelinger indskoling, mellemtrin og udskoling. 
 

Vurdering og udpegning af indsatsområder 
 
Vurdering af resultaterne er, at der er generel tilfredshed med skole, lærere, kammerater og un-
dervisning i indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Tilfredsheden med undervisningsmiljøet 
er meget markant og viser at vores arbejde med miljøet har succes. 
 
 
Handlingsplanen for yderligere forbedring tager afsæt i elevernes svar. Indsatsområderne er drøf-
tet i skolens ledelse, personalemøder og møder i elevrådet. og konklusionen for de enkelte trin er: 



 

Indskolingen  
 

 Generelt er eleverne meget glade for at gå i skole, hvor de føler at de lærer meget har et godt 
samspil med lærere og kammerater. Meget få oplever at de har indflydelse på indretningen, til 
gengæld er de faktisk meget tilfredse med lokalernes indretning. 

 

 Selvom vi har en mobbepolitik og fokus på elevernes trivsel, er der fortsat godt 41 % af elever-
ne som nogle gange eller ofte føler sig drillet i klassen, så de bliver kede af det. Og tilsvarende 
33 % af eleverne, som oplever sårende drillerier fra elever i andre klasser. 

 

 Over halvdelen af eleverne svarer, at de sjældent er med til at bestemme, hvad der sker i ti-
merne. Medbestemmelsesretten blandt de yngste er derfor også et indsatsområde.  

 

 Toiletterne finder 59 % af eleverne ikke i orden, et oplagt emne for forbedring. 
 

Mellemtrin 
 Generelt er eleverne utroligt tilfredse med de fysiske rammer både inde og ude. De er glade 

for at gå i skole, for lærerne og for klassen. 
 

 45 % af eleverne svarer, at de ikke kender regler for opførsel over for hinanden. Det kan være 
et indsatspunkt. Af de elever, som kender regler, anfører 35 % at de brydes dagligt eller ofte. 

 

 Hele 41 % af eleverne savner mulighed for at arbejde praktisk eller mere kreativt med de bogli-
ge fag, og en tilsvarende del af eleverne keder sig ofte i timerne. 

 

 Medbestemmelse kan også her være et indsatsområde, da hele 67 % angiver at de sjældent 
eller aldrig er med til at bestemme hvad der skal arbejdes med i timerne. 

 

Udskolingen 
 

 Også i udskolingen er eleverne tilfredse med skole, lærere og kammerater 
 

 I udskolingen er kedsomhed i timerne ligeledes et problem for 30 % af eleverne 
 

 Medbestemmelsesretten er også i udskolingen et problem. 62 % mener at de sjældent eller 
aldrig må være med til at bestemme, hvad der skal arbejdes med i timerne 

 

 Dialogen er et indsatsområde, da 80 % svarer, at klasselæreren sjældent eller aldrig taler med 
dem om, hvordan eleverne har det i klassen. 



Handleplan 
 
Vi fortsætter de aktiviteter, som allerede har givet resultater i form af en meget høj tilfredshed og 
et stort engagement for at gøre det endnu bedre. 
 
Vi har allerede en mængde initiativer, som støtter undervisningsmiljøet, for eksempel  
 

 Trivselsdage, hvor venskabsklasser er sammen og knytter bånd / skaber tryghed på tværs af 
alder 

 Trimiade, hvor hold på tværs af alle klassetrin har fælles aktiviteter og lærer at støtte og styrke 
hinanden på tværs af klasser 

 Legepatruljerne som styrker eleverne på mellemtrinnet i at drage omsorg for de yngste elever 
og som giver eleverne i indskolingen ældre legekammerater og rollemodeller 

 En meget aktiv indsats og politik mod mobning og for trivsel 
 
Vi sætter yderligere i værk: 

 
I Indskolingen 
 

 Indretningen af toiletter opleves som vigtig af de yngste elever. Vi søger midler til større to-
iletdøre med skyde-låse, som er enkle at betjene. Eleverne vil føle sig mere i fred bag døre 
uden gab øverst og nederst, og føles sig mere trygge ved låsesystemerne. 

 Vi holder fortsat ugentlige klassemøder med drilleri og mobning på dagsordenen. 

 Vi afprøver nye metoder til inddragelse af eleverne, så de mere aktivt oplever at blive hørt. 
For eksempel at de tegner en god dag i skolen, spiller rollespil om gode undervisningssitua-
tioner eller fotograferer fra en god skoledag. 
 

På Mellemtrinnet 
 

 Intensiveret arbejde med klassetrivsel.dk 

 Fokus på fælles regler og opsyn i lange frikvarter, hvor voksenkontakt kan fremme trivsel 

 Vurdering af indretning, støtter denne positivt samvær?  

 Eleverne inddrages ved skoleårets start i valg af tekster og emner i dansk 

 Eleverne involveres i de praktisk musiske fag gennem anvendelse af flere åbne og anerken-
de spørgsmål 

 
I Udskolingen 
 

 Fokus på at eleverne oplever medbestemmelse og dialog. Vi sætter ord på de valg og den 
indflydelse de har.  

 Vi satser på de arrangementer og tiltag som appellerer til elevernes deltagelse. Night-
basket gav eleverne en meget social oplevelse og et stort engagement i idrætten. Vi tilret-
ter arrangementer og projekter til ungdomskulturen, hvor det er relevant. 
 

 



Generel konklusion 
 
Vi har et godt undervisningsmiljø, som er kendetegnet af aktiviteter, der binder eleverne sammen 
på tværs af alder og klasser i et trygt og udviklende miljø. Og som tilbyder aktiviteter der stimule-
rer trivsel i de enkelte aldersgrupper som sociale aften- og idrætsarrangementer tilpasset ung-
domskulturen. Vi tilpasser derfor miljøet til både fællesskab og delkulturer.  
 
Vurderingen af undervisningsmiljøet evalueres foråret 2011, således at den løbende forbedres og 
nye ideer og aktiviteter bliver synlige. Vi har lavet et fælles aktivt redskab til at passe på vores un-
dervisningsmiljø. 
 
 


