Undervisningsmiljøvurdering
Skoleåret 18/19

Udarbejdet på baggrund af Trivselsmåling i foråret 2018.
Målingerne er foretaget på 0.-3. årgang og 4.-9. årgang.
•

•

I skoleåret 2018/2019 udvælger elevråd og medarbejderne områder, som hele skolen skal have
fokus på.
o I foråret 2019 evalueres indsatserne i elevråd og i medarbejdergruppen
Årgangsteam vælger med udgangspunkt i årgangens trivselsmåling særlige indsatser for årgangen.
o Til teamudviklingssamtaler i foråret 2019 evaluerer medarbejdere og ledelse indsatserne
på årgangene
o Lærerteamene evaluerer indsatserne med eleverne

0.-3. årgang

På disse områder er vi godt på vej

På disse områder er der udfordringer

Social trivsel

Social trivsel

Er du glad for din skole?
98% svarer ja

Er du bange for, at de andre børn griner af dig i skolen?
14% svarer ja

Er du glad for din klasse?
98% svarer ja

Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det?
12% svarer ja

Er i gode til at hjælpe hinanden i klassen?
96% svarer ja
Tror du, at de andre børn i klassen kan lide dig?
95% svarer ja
Kan du godt lide pauserne i skolen?
98% svarer ja
Føler du dig alene i skolen?
96% svarer nej
Faglig trivsel og støtte i undervisningen

Faglig trivsel og støtte i undervisningen

Er du god til at løse dine problemer?
95% svarer ja

Er timerne kedelige?
18% svarer ja

Er du god til at koncentrere dig i timerne?
97% svarer ja

Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne?
47% svarer nej

Er du glad for dine lærere?
97% svarer ja

Er det svært at høre, hvad læreren siger i timerne?
15% svarer ja
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På disse områder er vi godt på vej

På disse områder er der udfordringer

Lærer du noget spændende i skolen?
95% svarer ja
Er lærerne gode til at hjælpe dig i skolen?
99% svarer ja

Fysiske rammer

Fysiske rammer

Er jeres klasselokale rart at være i?
95% svarer ja

Er toiletterne på skolen rene?
61% svarer nej

4.-9. årgang

På disse områder er vi godt på vej

På disse områder er der udfordringer

Social trivsel

Social trivsel

Er du glad for din skole?
97% svarer ja

De fleste af eleverne i min klasse er venlige og
hjælpsomme
6% svarer nej

Er du glad for din klasse?
97 % svarer ja
Jeg kan godt lide pauserne i skolen
98% af eleverne svarer ja
Føler du dig ensom?
95% svarer nej

Andre elever accepterer mig, som jeg er
20% svarer nej
Hvor ofte føler du dig tryg i skolen?
12% svarer en gang i mellem
5% svarer sjældent

Er du blevet mobbet i dette skoleår?
94% svarer nej
5% svarer en gang i mellem

Er du bange for at blive til grin i skolen?
11% svarer for det meste
5% svarer altid

Faglig trivsel og støtte i undervisningen

Faglig trivsel og støtte i undervisningen

Jeg klarer mig godt fagligt i skolen
98% svarer ja

Hvis jeg bliver forstyrret i undervisningen, kan jeg hurtigt
koncentrere mig igen
18% svarer sjældent
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På disse områder er vi godt på vej

På disse områder er der udfordringer

Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen
97% svarer ja

Er undervisningen kedelig?
25% svarer tit og meget tit

Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i
skolen?
99% svarer gode

Er undervisningen spændende?
19% svarer sjældent eller aldrig

Lykkes det for dig at lære det, du gerne vil i
skolen?
95% svarer ja
Hvor tit kan du klare det, du sætter dig for?
82% svarer tit og meget tit
18% svarer en gang i mellem
Hvor tit kan du finde en løsning på
problemer, bare du prøver hårdt nok?
69% svarer tit og meget tid
25% svarer en gang i mellem

Undervisningen giver mig lyst til at lære mere
10% svarer uenig eller meget uenig
Er du og dine klassekammerater med til at bestemme,
hvad I skal arbejde med i klassen?
47% svarer sjældent eller aldrig
Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i
undervisningen.
32% svarer uenige eller helt uenig
Hjælper, dine lærere dig med at lære på måder, som
virker godt?
8 % svarer sjældent eller aldrig
Lærerne er gode til at støtte mig og hjælpe mig i skolen,
når jeg har brug for det
7% svarer at de er uenige

Ro og orden

Ro og orden
Hvis der er larm i klassen, kan lærerne hurtigt få skabt
ro?
10% svarer nej

Øvrige områder fra målingen

Øvrige områder fra målingen

Jeg siger min mening, når jeg synes, noget er
uretfærdigt
95% siger, at de siger deres mening

Hvor tit har du ondt i hovedet?
27% oplever at de tit har ondt i hovedet

Har du selv mobbet nogen i skolen i dette
skoleår?
95% svarer nej
Fysiske rammer

Hvis jeg keder mig i undervisningen, kan jeg selv gøre
noget for, at det bliver spændende
44% svarer sjældent eller aldrig

Fysiske rammer
Jeg synes godt om undervisningslokalerne på skolen
8% svarer nej
Er toiletterne på skolen rene?
58% svarer nej
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