
  

UMV Sådan! 
 

Undervisningsmiljøvurdering for  

________Skjern Kristne Friskole___________ 
 

 Dato: 20.12.2012_ 

 

 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: maj 2015 

  

UMV’en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en hel UMV: 

 

Fase 1: Kortlægning af undervisningsmiljøet  

Fase 2: Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen  

Fase 3: En handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet  

Fase 4: Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen  

 

 

UMV’en er tilgængelig på skolens hjemmeside (indsæt link)  

Vi har indberettet vores UMV til Undervisningsmiljøkortet (www.um-kort.dk): ja_______ nej_______  

 

 

UMV’en er udarbejdet i et samarbejde mellem: 

 

 

Sofie Rahbek Rindom, Christian Bro Thygesen og Sidsel Birkmose                                                          :__________________________________ 

    

 Elevrådsrepræsentanterne  Skoleleder Tina Kruse 
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Fase 1: Kortlægning af undervisningsmiljøet 
 

Sådan greb vi kortlægningen an 

Anvendte værktøjer og metoder, tidsramme for kortlægningen samt angivelse af hvem der var involveret 

 

Elevrådsrepræsentanten og suppleanten fra hver klasse satte sig sammen og lavede nogle spørgsmål. Disse samlede elevrådets kontaktlærer, 

hvorefter de af klasselærerne blev udleveret til klassernes elever i en fysisk udgave. Der blev sat en lektion af til at besvare spørgsmålene. Da be-

svarelserne kom retur samlede repræsentanter fra elevrådet sammen med elevrådets kontaktlærer besvarelserne.  

 

Undersøgelsen blev gennemført i april-maj 2012.  

 

2.-9. kl. er med i undersøgelsen. 2.-3. kl. skulle besvare med en smiley, de øvrige ved afkrydsning i et spørgeskema. 

 
 

 

 

Fase 2: Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen 

 

Det viste kortlægningen 

De overordnede resultater af kortlægningen 

 

Undersøgelsen vidste et rigtig godt resultat. Der er god og stor trivsel på Skjern Kristne Friskole.  

 
Generelt kan det slås fast, at eleverne inden for stort set alle områder er rigtig glade for deres skole, og de trives i deres dagligdag. Eleverne føler, 
at de lærer noget og de er glade og tilfredse med deres lærere.  
 
Mobning eksisterer kun i meget ringe grad, og stort set alle elever befinder sig godt i deres klasser.  
 
De fysiske rammer er eleverne ret godt tilfredse med, men mht. legepladsen mv. ville det måske være på sin plads også at spørge 0.-1. Klasserne. 
Det er ikke gjort i denne undersøgelse. 
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Andagterne er der også generel tilfredshed med. Mange foreslår dog, at man skulle dele eleverne i de små og de store, og så målrette andagterne. 
Andre mener også, at flere af de store elever ville komme mere på banen, hvis de ikke var så mange til andagt. 
Andre igen vil gerne have mere musik (her tolket som lovsangsandagter). 

 

 
 

 

 

Vi kan konstatere følgende positive og negative sider ved undervisningsmiljøet 

Dét er positivt Dét kan vi forbedre (eventuelle undervisningsmiljøproblemer) 

95 % af alle adspurgte svarer, at SKF 'ofte' eller 'altid' er en god skole.   20 % af alle adspurgte svarer, at nogen i klassen ofte eller altid bliver 

holdt udenfor. Alligevel er der 98 % der svarer, at de har nogen at være 

sammen med i skolen og 94 % svarer, at de føler, at de kan være sig 

selv.  

96 % af alle adspurgte svarer, at de 'altid' eller 'ofte' har det godt i sko-

len.  

37 % svarer, at de 'nogle gange føler sig ensomme i deres klasse.  

Kun 1 % vil beskrive fællesskabet og sammenholdet i klassen som 'ik-

ke godt'. 16 % svarer 'okay', 47 % 'godt' og 36 % rigtig 'godt'.  

40 % er 'nogenlunde tilfredse' eller 'utilfredse' med deres klasselokale.  

88 % synes, at undervisningsniveauet er tilpas.  

 

49 % svarer 'ikke så meget' eller 'nej' til, om de får noget ud af andag-

terne.  

80 % svarer, at de kan lide de fleste af deres lærere.  

 

 

 

 

 

 



 

 

  
                                      

 
Få tjek på undervisningsmiljøet 

Side 4 af 8 

www.dcum.dk 

Andre bemærkninger til resultatet af kortlægningen 

 

Eleverne i 0. og 1. kl. er ikke med i undersøgelsen. Det kunne man godt overveje at de skulle næste gang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sådan drøftede vi resultaterne fra kortlægningen 

Hvordan resultaterne blev bearbejdet, og hvem der var med til at kommentere resultaterne 

Resultaterne er blevet drøftet i klasserne, ved at elevrådsrepræsentanten fremlagde resultaterne og snakkede med klassen, om hvad der var godt 

og skidt, og hvordan man kan arbejde videre med undervisningsmiljøet.  

Resultaterne er blevet drøftet i Samarbejdsudvalget og i Lærerrådet. I lærerrådet blev resultaterne drøftet afdelingsopdelt i indskoling, mellemtrin 

og udskoling.  

Endelig var tre elevrådsrepræsentanter (herunder formanden) og skoleleder samlet for at drøftet resultaterne og lave dette skema.  
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Fase 3: Handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet  

 

Opgaver, som vi har valgt at arbejde videre med 

Opgave/ tiltag Ønsket mål Start /slut Ansvarlig  

 Manglende udluftning Ventilationsanlæg i 8. klasse-lokalerne 

 

Færdiggjort i 

august 2012 

 

Pedel og skole-
leder 

Morgensang/andagt At eleverne får mere ud af andagterne og 

at de kan ramme alle klassetrin. 

To uger i skolerådet 2012-13 er morgen-

samlingerne afdelingsopdelt.  

Klasseopdelte andagter er godt - det fort-

sætter vi med hver torsdag.  

Aldersopdelte andagter er et ønske fra 

elevernes side.  

 

Forslag til fremtidig praksis: en dag i klas-

sen, en dag afdelingsopdelt og tre dage 

på gangen.  

 

Uge 44 2012 
uge 2 2013  
 
 
 
 
 
 
 
 
Forsøg med ny 
praksis skole-
året 13-14 

Ledelsen  

Nogen synes, nogen bliver holdt udenfor 

 

 

At færre må opleve dette 
I MAS – Medansvarlighedsundervisning - 
½ lektion om ugen arbejdes der i skoleåret 
2012-13 med fællesskab.  
Flere klasser bruger klassetrivel.dk  
 

Skoleåret 2012-
13 og fremad.  

MAS-udvalget  
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Indskoling: lave legegrupper i skoletiden 
 
Udskoling: arrangere læsenat, lave mad-
grupper i fritiden.  

Udendørs rammer  

Ostebaner, flere og de nuværende optegnes  

Gemmesteder, måske A-huse 

 

Eleverne vil gerne være mere i skoven.  
Vedligeholdelse af evt. legeredskaber er 
en udfordring. 
 

Skoleåret 2012-
13 og fremad. 

BH og TP prø-
ver at få skabt 
flere muligheder 
via P-fag. 

Indendørs rammer  
Arbejdspladser på gangen, særligt til mellemtrinet. Evt. borde 
der hænger på væggen og kan slås ned.  
 
Måske kan reposen ved 7.kl. lokalerne udnyttes bedre.  

Det overvejes om der skal etableres flere 
gruppe-borde på gangen, men det skal 
undersøges nærmere.  
 
Det er en stor udfordring at få det område 
til at fungere bedre.  
Ift. ventetid efter skole arbejdes på en løs-
ning hvor de elever, der vil lave lektier kan 
gøre det i et lokale, mens de elever der 
bare vil vente, kan gøre det i området ved 
Time Out. 

Skoleåret 2012-
13 og fremad. 
 
 
 
 
Marts 2013 

JR og SG  
 
 
 
 
 
JR 

 

 

 

Sådan lavede vi handlingsplanen 

Beskrivelse af fremgangsmåden, og hvem der var med til arbejdet 

Tre elevrådsrepræsentanter og skolelederen mødtes og lavede handlingsplanen.  

Derefter blev den fremlagt og efterbehandlet på SAU - Samarbejdsudvalgsmøde d. 29.1.2013.  
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Fase 4: Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen 

 

Vores retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen 

Opgave 
Hvem står for op-

følgning? 
Hvornår?  Hvordan? 

Elevrådsrepræsentanter og samarbejdsudvalget 

drøfter fase 3: Handlingsplan til forbedring af un-

dervisningsmiljøet.  

Samarbejdsud-

valget 

Tirsdag d. 

29.1.2013 

Deltagelse på samarbejdsudvalgsmøde d. 

29.1.2013 

Drøftelse af fase 3: Handlingsplan til forbedring af 

undervisningsmiljøet. 

Elevrådets lærer-

repræsentant og 

elevrådsforman-

den  

1.eller 2. elev-

rådsmøde  

Handlingsplanen tages op hvert år i elevrådet 

 

Opfølgningsmøde     

 

 

 

Sådan lavede vi retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen 

Beskrivelse af fremgangsmåden, og hvem der var med til arbejdet 
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Elevrådsrepræsentanter og skoleleder lavede dette sammen.  

 

 
Vi har indberettet vores UMV til Undervisningsmiljøkortet (www.um-kort.dk) den 26.02.2013 
 
Vi vil påbegynde arbejdet med vores næste UMV d. 1.3. 2015 
 


