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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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Handlingsplan

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: Ørkildskolen - afd. Øst & Byen
	Dato: 2020
	undefined: Undervisningsmiljøet er kortlagt ved brug af undervisningsministeriets trivselsundersøgelse, og de tilvalgte spørgsmål om fysisk og æstetisk undervisningsmiljø. Supplerende til dette er der foretaget en vurdering af skolens fællesarealer og klasserum. Denne vurdering er foretaget i samarbejde mellem ledelse, elevrådet og kontaktlærere for elevrådet.
	undefined_2: Viceskoleleder Ulrik Lindorf Christensen har sammenfattet resultaterne fra trivselsmålingen med de foretagede vurderinger af fællesarealer og klasserum. Herefter er sammenfatningen præsenteret på et møde med undervisningsmiljørepræsentanter fra begge afdelinger, der efterfølgende har suppleret med spørgsmål og tilføjelser til den samlede vurdering.
Fokus har igennem arbejdet med UMV på Ørkildskolen været: Det fysiske rum (indretning, faciliteter, “det gode indtryk”) og skolen som et rart sted at være (antimobbestrategi, sprogbrug, fællesskab)

	undefined_3: Skolens ledelse har sammenfattet det overordnede resultat efter vurdering og input fra elever. Grundlaget for ledelsens sammenfatning har været: Trivselsmåling, elevrådets vurderinger af fællesarealer og klasserum samt supplerende input fra elever i tilknytning til elevrådet.
	Her gør vi det godt: 
Målingerne viser at der er god social trivsel på Ørkildskolen. I spørgsmålene omkring hvorvidt man er glad for skolen og klassen svarer 95% positivt.

Skolen har en aktiv antimobbestrategi, og også her viser målinger, at ca. 90% af børnene sjældent eller aldrig oplever mobning. 

I relation mellem elever og ansatte er der positive resultater fra målingerne. I indskolingen oplever 98% at være glad for lærere/pædagoger. På mellemtrin oplever kun 3% at være uenige i, at lærere er gode til at støtte op om den enkelte i skolen.

I forhold til undervisningslokaler mener kun ca. 10% af eleverne at disse ikke er rare, pæne og veludstyrede. 
	Her oplever vi udfordringer: 
Eleverne oplever begrænset medbestemmelse i hverdagen. I indskolingen viser målinger, at 38% ikke oplever at være med til at bestemme hvad der skal laves i timerne. På mellemtrin oplever 14% at det aldrig sker, mens 86% synes det sker en gang imellem eller mere. 

Skolens toiletfaciliteter er en udfordring. ca. 50% af eleverne er uenige i, at skolens toiletter er rene og pæne. 

Udeområder som eksempelvis Stjernen på Øst, men især store skolegård på afd. Byen mangler muligheder.

Der er generelt udfordringer med udsmykingen og oplevelsen af skolens fællesområder som pæne. 
	Andre bemærkninger til resultatet af kortlægningen: Generelt er der god social - og også faglig - trivsel på Ørkildskolen. Eleverne oplever tryghed og tillid til hinanden og personalet. Ligeledes er relationerne i klassen gode. 

Opfattelsen af skolens udeområder er forskellig, da skolen omfatter to afdelinger og flere skolegårde, men generelt er der et par områder, hvor mulighederne for eleverne er for begrænsede. Der er generelt negative tilbagemeldinger på skolens toiletter. 
	undefined_4: Hansleplanen er udarbejdet på et UVM møde med deltagelse af repræsentanter fra skolens ledelse og UVM repræsentanter. 
	undefined_5: Skolens ledelse og UMV repræsentanter har udarbejdet retningslinjer for opfølgning. 
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