Konklusion af elevernes undervisningsmiljø-undersøgelse, maj 2018
Ud fra undersøgelsens resultat kan vi sige, at der er en overvejende stor tilfredshed blandt vores elever.
Emner, der udtrykkes særlig stor tilfredshed med er følgende:
1.
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14.
15.

Det er rart at være i klasselokalet
Skolen har gode toiletter
Eleverne er godt informeret om brand- og evakuerings-plan
God undervisning
Har altid nogen at være sammen med i frikvartererne
Har det godt med klassekammeraterne
Har lærer, der er gode til at lytte til eleverne
Er glad for lærerne
Kan få hjælp af lærerne, hvis noget af svært
Lærerne er glade for mig
Jeg er glad for at gå i skole
Jeg er glad for min klasse
Vi har gode stole
Der er lys nok i klasselokalerne
Der er pænt ryddet op på skolens gangarealer

Undersøgelsens resultat viser i øvrigt, at der kan konstateres en mindre utilfredshed med følgende:
1. Uro i klassen, når læreren underviser
Kommentar: 2-6% af vores elever synes ikke, at lærerne er gode til at få ro i timerne. Vi er af den
opfattelse, at der kan være stor forskel på, hvad den enkelte betegner som uro. Vi tager det op som
emne blandt lærerne og ser på, om der er klasser, hvor vi skal lave en særlig målrettet indsats for at
få mere ro i timerne. Vi beder også elevrådet arbejde med emnet og vil kontakte de forældre, hvor
der er brug for en særlig opbakning hjemmefra.
2. Kritik af skolebordene
Kommentar: I elevernes kommentarer kan vi se, at nogle elever synes, at bordpladen er for lille. Vi
kan dog konstatere, at alle vores borde er indenfor standardmål, og mange af vores elever sidder
ved eneborde, som har større mål end dobbeltborde. Vi vil dog gennemgå alle borde og sikre os en
øget tilpasning i højden særligt i indskolingen.
3. Oprydningen på skolens udearealer kan blive bedre
Kommentar: Vi vil lade klasserne og elevrådet arbejde med emnet, så eleverne selv er med til at
højne standarden.
Undersøgelsens resultat viser, at vi særligt skal arbejde på at forbedre følgende:
1. Lade de voksne blive mere synlige i frikvartererne
Kommentar: Vi køber gule veste til frikvartersvagterne.
2. Der kan nogle gange være rod i klasseværelset
Kommentar: Vi vil lade klasserne og elevrådet arbejde med emnet, så eleverne selv er med til at
højne standarden.

