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Undervisningsmiljøvurdering – handleplan 

Skovlund Efterskole 2017 

 
 

Vi har på Skovlund Efterskole i februar 2017 foretaget en undervisningsmiljøvurdering. 

Vi har brugt et spørgeskema til eleverne til miljøvurderingen, der er tilrettet, så den passer til vores 

skoleform. 

 

 

Følgende punkter er blevet vurderet. 

1. Generel tilfredshed 

2. Klasserne og kammeraterne 

3. Mobning 

4. Kontaktlæreren 

5. Timerne og undervisningen 

6. Stress 

7. Fysiske rammer 

8. Aktivitetsmuligheder 

9. Sikkerhed 

10. Kost 

11. Helbred og velbefindende 

 

 

 Beskrivelse Handlingsplan 

Generel tilfredshed Eleverne udtrykker generelt 

tilfredshed med efterskolen, 

klasserne og kammeraterne 

 

Klasserne og 

kammeraterne 

90% har markeret at de har 

flere venner end 5. Alle har 

mindst 2 venner. 

Nogle elever føler, at de taler 

grimt til hinanden. 

 

Vi vil på pædagogisk dag tage fat på, 

hvordan vi forbedrer elevernes 

indbyrdes sprog. 

Alle lærere skal være opmærksomme 

på elevernes sprogbrug. 

Mobning: Langt de fleste føler ikke, at 

de bliver mobbet og mobber 

heller ikke. De kender vores 

regler og ved at vi gør noget 

ved det lige så snart vi hører 

om dette. 

Der er nogle enkelte, der har 

markeret mobning. 

 

Der iværksættes en ny undersøgelse, 

for at afdække om der er problemer i 

forbindelse med mobning. 
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Kontaktlæreren: Langt de fleste føler sig 

værdsat af kontaktlæreren, 

samt at kontaktlæreren gør 

noget for gruppen. De føler 

også at de kan gå til 

kontaktlæreren, hvis de 

ønsker hjælp. 

Der er få, der ikke ønsker 

hjælp fra kontaktlæreren 

Der laves en handleplan, der følger op 

på, at alle elever har en voksen på 

skolen, der har kontakt med dem.  

 

Timerne og undervisningen Beskrivelse Handlingsplan 

Hvordan oplever eleverne 

deres faglige udfordringer. 

Størstedelen føler, at de krav 

der stilles til den enkelte elev 

er passende. Desuden 

markerer de, at de føler, at de 

lærer noget i timerne. Dog 

føler størstedelen, at de 

sjældent arbejder kreativt i de 

boglige fag. 

På pædagogisk dag laves en plan for, 

hvordan vi vil arbejde på mere 

praktisk/ kreativ undervisning i de 

boglige fag. 

Ro og orden i klassen Langt de fleste føler, at der er 

ro og orden i undervisningen. 

Alle kan høre, hvad der 

bliver sagt i timerne. 

 

 

Stress Beskrivelse Handlingsplan 

Hvordan oplever eleverne 

daglig stress. 

I perioder føler nogle, at 

lektiemængden er for stor. 

Generelt mener mange, at 

den er passende 

Vi vil arbejde på, at lærerne 

koordinerer lektiemængden i de 

forskellige klasser. 

 

 

Fysiske rammer: Beskrivelse Handlingsplan 

Hvordan oplever eleverne 

vores fysiske rammer. 

Langt de fleste synes, at 

skolens rammer er i orden. 

Dette gælder både 

klasselokaler, 

udendørsområder, 

fællesarealer, fællesrum, 

samt bo-områder. 

 

Klasselokaler: Hovedparten mener, at der er 

el mindre problem med 

stolene 

Udskiftning af stolene i 

klasselokalerne skal medtænkes i 

budgettet for de kommende år. Vi har 

allerede udskiftet stolene i 

foredragssalen. 

Udsmykningen: En del føler, at de har haft 

indflydelse på udsmykningen 

i hovedsagelig bo-

områderne. 

Udsmykning på 

fællesområderne kunne godt 

være bedre. 

Vi er i gang med en plan over 

udsmykningen af klasselokaler samt 

fællesrum. 
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Temperaturen: Nogle elever føler, at der er 

et problem med temperaturen 

i klasselokalerne. Hvilket 

skyldes, at de selv justerer på 

radiatorerne samt vinduerne. 

Information af eleverne om, at 

termostaterne på radiatorerne virker, 

og at forskelligheder i forbindelse 

med temperaturønsker giver dette 

udsving. 

 

 

Aktivitetsmuligheder Beskrivelse Handlingsplan 

Hvor ofte er eleverne aktive i 

fritiden? 

De fleste er tit eller af og til 

aktive i fritiden. 

De føler, at der er flere 

indendørs fysisk aktivitets 

muligheder end udendørs. 

 

 

Sikkerhed Beskrivelse Handlingsplan 

Ved eleverne hvad de skal 

gøre i tilfælde af brand? 

Kun halvdelen er helt sikre 

på, hvad de skal gøre i 

tilfælde af brand. 

Vi vil arrangere en brandøvelse samt 

lave løbende opfølgning af den info, 

der gives i begyndelsen af skoleåret. 

 

Kost Beskrivelse Handlingsplan 

 Der er mulighed for sund 

kost hver dag. Enkelte elever 

føler sig ikke altid mætte. 

Da der aldrig er problemer med 

manglende mad, kan det skyldes, at 

man ikke ønsker at spise den sunde 

kost, der serveres. 

 

Helbred og velbefindende Beskrivelse Handlingsplan 

 Langt de fleste synes, at 

deres helbred er godt eller 

rigtig godt. Ingen synes, at 

det er dårligt. 

 

Der er ikke nogen anledning til 

yderligere handleplan på 

helbredsområdet. 

 

Denne undersøgelse er udarbejdet af forstander, viceforstander, samt Sikkerhedsrepræsentant. Hanne 

Gonzalez, Annie Voss og Lea Maaløe-Jørgensen. 


