Sammenfatning af trivselsundersøgelse 2019
Denne undervisningsmiljøvurdering er gennemført i september 2019.
Spørgsmål i et spørgeskema kan stort set ikke formuleres, så der ikke opstår misforståelser eller
usikkerheder. Dette kan føre til, at man som følge af misforståede svar forsøger at løse problemstillinger,
der ikke findes. Undersøgelsen har derfor ikke været anonymiseret, men intet tyder på, at det har påvirket
elevernes besvarelse. Til gengæld gør det efterbehandlingen med klassen meget lettere, da lærerne kan
sammenholde besvarelserne med de problemstillinger, der allerede arbejdes med i og udenfor klassen og
lettere spotte nye udfordringer.

Undervisningsmiljøvurderingen i 0.-3. klasse
Skolen har valgt at gennemføre undervisningsmiljøvurderingen i 0.-3. klasse som en længere fælles
evaluering gennem samtaler mellem elever og lærere i de enkelte klasser. Samtalerne har taget
udgangspunkt i spørgsmål, som Dansk Center for Undervisningsmiljø har udarbejdet.
Efterfølgende er alle svar blevet sammenskrevet:

0.-1. klasse

Alle elever giver udtryk for, at de er glade for at gå her på skolen. De har alle sammen mindst én
kammerat, som er deres ven.
Klassereglerne bliver for det meste overholdt, og de oplever sjældent konflikter. Dog kan de i
frikvartererne godt opleve, at der er enkelte som skændes. De nævner, at de skal blive lidt bedre
til at snakke sammen, så de ikke kommer op og skændes. Eleverne siger, at læreren viser interesse
for, hvordan det går i klassen og tager sig af det, hvis der kommer problemer.
Omkring vores fysiske lokaler så giver eleverne udtryk for, at de har et rigtigt dejligt klasselokale,
som dog godt kan blive lidt varmt.
3 ting, som eleverne synes er godt ved vores skole:
1. Det er dejligt at være så meget uden for både i undervisningen og i frikvartererne
2. Det er godt med haveprojektet, hvor de selv sår deres grøntsager og blomster og bagefter
laver forskellige ting af det.
3. Gode indendørs lege-ting herunder bordtennisbordene.

2.-3. klasse
Eleverne svarer overordnet set, at de er glade for skolen, klassen og lærerne, og at de føler, at de
lærer noget. Ift. klassekammeraterne lægges der vægt på, at alle er søde ved hinanden og kan lege
på kryds og tværs af årgangene. Stort set alle elever svarer, at de føler, at deres klassekammerater
kan lide dem, som de er. Enkelte udtrykker, at de tænker over, hvad deres klassekammerater
mener om dem, men at de forventer, at svaret ville være positivt.
Ift. omgivelserne er eleverne glade for klassen og udenoms arealerne. De ønsker sig gyngestativ,
klatrestativ og rutsjebane udenfor.
Eleverne giver udtryk for, at de trives i hverdagen på skolen, men at det nogle gange kan være
svært at være de små i skolegården og klare sig for de store. Her siger de, at klassekammeraterne
er gode til at hjælpe hinanden, og at de har tillid til at søge hjælp hos lærerne på skolen, og de
oplever, at de altid får hjælp.

Undervisningsmiljøvurderingen i 4.-9. klasse
Skolen har valgt at gennemføre undervisningsmiljøvurderingen i 4.-9. klasse som en
spørgeskemaundersøgelse. Vi har desuden valgt ikke at lave en anonym undersøgelsen, så det
efterfølgende har været muligt at drøfte problemstillinger enten i klassen eller gennem
individuelle samtaler. Efterfølgende er alle svar blevet sammenskrevet:

4.-5. klasse

Undersøgelsen viser at eleverne er glade for skolen og klassen. De føler sig trygge i klassen og ved
kammeraterne. Langt de fleste, enkelte har svaret ”for det meste”, har svaret, at de kan være sig
selv i klassen og blandt kammeraterne og ikke behøver at spille en rolle. Alle elever, på nær en, har
svaret ja til, at de har en god ven i klassen.
Det er elevernes opfattelse at alle taler pænt til hinanden eller i hvert fald for det meste.
På spørgsmålet om de har oplevet kammerater blive mobbet, har alle svaret ”nej” eller ”ved ikke”.
De fortæller, at de har svaret ”ved ikke”, fordi de jo ikke har kendskab til alt, hvad der sker på
skolen.
Eleverne giver udtryk for, at lærerne interesserer sig for dem og tager sig af eventuelle problemer.
Opstår der konflikter, sker det i frikvartererne, og eleverne giver klart udtryk for, at det gør dem
triste, at kammerater bliver sure på hinanden.
Alle er enige om, at der snakkes trivsel i klassen i ”klassens tid” og gennem drenge- og pigesnakke.
I klassen giver 2/3 af eleverne tilkende at timerne er Ok, og de ikke keder sig, men de savner mere
bevægelse i undervisningen – gerne i hver lektion.
Toiletforholdene er trælse, når der ofte er tis på brættet eller gulvet.
Ved Udendørsområderne ønskes større pannabane, gynger, mur.
Gode ting ved skolen er at vi har bordtennis, biblioteket til hygge, skolegården, hallen,
smartboard, højtalere, venner og god klasse.

6.-7. klasse
Undersøgelsen viser at eleverne er glade for skolen og klassen. De føler sig trygge i klassen og ved
kammeraterne.

Langt de fleste, har svaret, at de kan være sig selv i klassen og blandt kammeraterne og ikke
behøver at spille en rolle.
Alle elever, på nær en, har svaret ja til, at de har en god ven i klassen.
Det er elevernes opfattelse at alle taler pænt til hinanden eller i hvert fald for det meste. På
spørgsmålet om de har oplevet kammerater blive mobbet, har alle, på nær en, svaret ”nej” eller
”ved ikke”.
Eleverne giver udtryk for, at lærerne interesserer sig for dem og tager sig af eventuelle problemer.
Opstår der konflikter, sker det i frikvartererne/mobil/hjemme, og eleverne giver udtryk for, at de
reagerer forskelligt, når kammerater bliver sure på hinanden. Alle er enige om, at der snakkes
trivsel i klassen i ”klassens tid”, dog svarer enkelte at det er sjældent.
Alle eleverne i klassen siger at de lærer noget i skolen, de kan af og til kede sig, mens nogle enkelte
savner mere bevægelse i undervisningen.
90% af eleverne er ikke/lidt bange for at blive til grin, mens 10% svarer at de er tit bange for at
blive til grin.
Toiletforholdene er trælse, når der ofte er tis på brættet eller gulvet.
Gode ting ved skolen er lærerne, gode faglokaler, undervisning, venner og god klasse.

8.-9. klasse
Eleverne giver udtryk for, at de føler, de kan tale med de voksne, og at de har kammerater i
klassen – men ikke nødvendigvis venner. Eleverne føler, at de kan være sig selv i klassen, og at der
samtales om, hvordan klassen bliver god, samt tages hånd om problemer i klassen.

Der opleves ingen mobning på skolen, og alle eleverne kan genkende, at regler af og til bliver
brudt, men de mener ikke, at de selv er med til at bryde dem.
I forhold til undervisningen mener eleverne, at den ville være bedre, hvis de var mere aktive, eller
undervisningen var sjovere. Det fysiske miljø ville være pænere, hvis klassen fik en ny opslagstavle
og nogle billeder.
Eleverne synes, de har gode lærere, og at det er dejligt at være sammen med vennerne i
frikvartererne.

Indsatsområder:
Bestyrelsen er opmærksom på indeklimaproblemerne i klasselokalerne. Der er allerede lavet
undersøgelser af indeklimaet og et tilbud på et udluftningssystem med varmeveksler er under
udarbejdelse. Bestyrelsen har besluttet at indarbejde udgiften i budgettet for 2020.
Skolens støtteforening har tilbudt at give et større tilskud til legeredskaber i skolegården. En
pannabane er allerede blevet bygget siden undervisningsmiljøundersøgelsen blev lavet og en plan
for placering af gynger og klatreredskaber er under udarbejdelse.
Toiletterne er i god fysisk stand og de rengøres dagligt, men der er elever, som har svært ved at
gennemføre et toiletbesøg uden at ”grisse” lidt på gulv eller toiletsæde. Vi har kørt kampagner for
at få drengene til at sidde ned, når de tisser, men desværre uden særlig meget held. Vi er dog
fortsat opmærksomme på problemet.
Renoveringen af 8.-9. klasse er i skrivende stund i fuld gang. Klassen er blevet malet og der er
indkøbt flotte litografier, som eleverne selv har udvalgt. Der indkøbes desuden en ny opslagstavle
til lokalet.
Skolen er meget opmærksom på behovet for et godt ungdomsmiljø for eleverne fra 6.-9. klasse, og
der arbejdes på at lave et dedikeret område til disse årgange. Bestyrelsen har godkendt og
iværksat etableringen af en direkte adgang fra disse klasser til den nordlige del af vores bibliotek,
hvor eleverne får lov til at være medbestemmende omkring indretningen af området. Fra dette
område får de samtidig direkte adgang til de forskellige faglokaler.

