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Undervisningsmiljøvurdering – Nordregårdsskolen 2020 
 

Kortlægning af undervisningsmiljøet 
 
Kvantitativ dataindsamling: 
  

Resultater fra National Trivselsmåling 
Værktøj til elevperspektiv 
Målingen foregår med et elektronisk spørgeskema, som eleverne åbner med deres UNI-login. 
  
Nordregårdsskolen har valgt at supplere trivselsmålingens 20 spørgsmål med 9 ekstra spørgsmål om de 
fysiske og æstetiske omgivelser. Spørgsmålene er udviklet og anbefalet af Dansk Center for Undervisningsmiljø, 
og omhandler elevernes oplevelse af rengøring, møbler, indretning og udsmykning af skolen og skolens lokaler, 
samt indeklima. De 20 spørgsmål fra trivselsmålingen samt de 9 supplerende spørgsmål udgør en fuld 
kortlægning af undervisningsmiljøet til brug i den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV). 
  

Resultater fra skolestyrkens dataindsamling af personalets perspektiv på skolens trivsel 
Værktøj til personaleperspektiv 
Spørgsmålene i spørgeskemaet er kategoriseret inden for Skolestyrkens fire nøgleområder: Mobning, elevernes 
stemme, ligeværd og trygge fællesskaber. 
Hvert spørgsmål er besvaret på en fempunktsskala, som er værdisat fra 1-5, hvor 1 repræsenterer den ringest 
mulige værdi og 5 den højest mulige værdi. 
  
  
Kvalitativ dataindsamling: 
 - Data fra skolestyrkens måling af fire nøgleområder, som er ”Mobning”, ”Elevernes stemme”, ”Ligeværd” og 
”Trygge fællesskaber” 
 

Værktøj til elevrådsperspektiv 
I grupper har elevrådet placeret kort med udsagn om skolens trivsel på en skydeskive. Skydeskiven og de tilhø-
rende kort er inddelt i Skolestyrkens fire nøgleområder. I skydeskivens fem felter er der fem forskellige smileys, 
der hver repræsenterer en værdi fra 1-5. Den gladeste smiley er placeret i skydeskivens mål og har værdien 5. 
Den sureste smiley er i skydeskivens yderste felt, længst fra mål og har værdien 1. Grupperne har vurderet, hvor 
langt fra mål eller hvor tæt på mål skolen er med hvert udsagn. Hvis en gruppe har svaret ”ved ikke” til et udsagn, 
er kortet placeret uden for skydeskiven.  
  
 

Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen 
 

Vurdering af kortlægningens resultater 
Skolebestyrelsen har nedsat et undervisningsmiljøvurderingsudvalg bestående af repræsentanter fra skolebesty-
relsen, skoleledelsen, personale og elevrådet, som i fællesskab vurderer kortlægnings resultater. 
 
 
  



Det overordnede resultat 
 
Skoleledelsen har indkaldt til dialogmøde med undervisningsmiljøvurderingsudvalg bestående af repræsentanter 
fra skolebestyrelsen, skoleledelsen, personale og elevrådet, som i fællesskab har gennemgået kvantitative og 
kvalitative data for at kunne prioritere og udvælge fokusområder til at indgå i en handleplan for forbedring af un-
dervisningsmiljøet. 
 
 

Positive og negative sider ved elevernes undervisningsmiljø 
 

 
 
  

- Skolens personale og elever oplever 
generelt et godt undervisningsmiljø

- Eleverne oplever at personalet lytter 
til elevrådets ideer

- Personale og elever hilser på 
hinanden, når de møder om morgen

- Eleverne oplever at det er nemt at få 
hjælp af personale, hvis der er brug 
for det. 

- Eleverne oplever ikke altid at der 
bliver talt pænt blandt eleverne

- De voksne omkring eleverne er ikke 
så gode til at opdage, når elever bliver 
mobbet på internettet

- Elever oplever ikke at de voksne 
taler om, hvordan en god skole skal 
være. 

- Eleverne ønsker bedre toiletforhold

- Eleverne ønsker mere indflydelse på 
undervisningen



 

Handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen 
 

Udarbejdelse af retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen 
 
Skoleledelsen indkaldte til endnu et dialogmøde med undervisningsmiljøvurderingsudvalget bestående af repræ-
sentanter fra skolebestyrelsen, skoleledelsen, personale og elevrådet, som i fællesskab gennemgik handleplanen 
og udarbejdede retningslinjer for opfølgning på undervisningsmiljøvurderingen til forbedring af undervisningsmil-
jøet.  

 Indsatser skal have en mærkbar effekt 

 Vi skal kunne se tegn på forandring på både kort og lang sigt 

 
 

Fokus

•Udvikle motiverende læringsmiljøer 

•Udvikle bedre normer for sprogbrug

•Forbedre toiletforhold

Indsats

•Udvikling af nye grupperum i "huset"

• Skolestyrken vil proceslede Nordregårdsskolen

•Der skal prioriteres rengøring af toiletterne inden for den eksisterende ressource  - andre områder vil blive nedprioriteret Faste toiletter til 
årgangen giver tryghed og mere rene toiletter. Der kan arbejdes med hygiejne, renlighed og bedre toiletforhold i trivselstimerne på alle årgange.  
Elevrådet vil have fokus på problemstillingen og give muligheder/ideer med tilbage til alle årgange

Mål

•Eleverne oplever mere motiverende læringsmiljøer, som skaber bedre faglig og social trivsel 

•Eleverne får et pænere sprog, som vil skabe tryghed, fællesskab og trivsel

•Eleverne oplever at toiletterne er pæne, rene og behagelige at benytte

Ansvarlig 
•Undervisningsmiljøvurderingsarbejdsgruppen

Tidsplan

•Start: Skoleåret 20/21          Slut: Skoleåret 23/24 



 
 
 
 
 

Opgaver:
- at udvikle skolen mod mere motiverende læringsmiljøer
- at udvikle skolen mod bedre normer for sprogbrug
- at forbedre skolens toiletforhold for alle

Opfølgning:

Undervisningsmiljøvurderingsudvalg

Hvornår:

En gang årligt

Hvordan:

Undervisningsmiljøvurderingsudvalg gennemgår hvert år resultaterne fra den 
nationale trivselsmåling, som opfølgning på indsatsen


