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Undervisningsmiljøvurdering fortaget i skoleåret 2018-19 – Handleplan 
 

Handleplanen vedrører: 0. – 3. klasse og 4. – 9. klasse; Larm i timerne 

Indsatsområde 
(Beskrivelse af den 
udfordring, som vi ønsker 
at arbejde med) 

Mål for 
indsatsen 
(Beskrivelse af 
målet for 
indsatsen) 

Handlinger 
 

Starttidspunkt 
(Hvornår 
igangsætter vi 
handlingerne) 

Ansvarlige Opfølgning 
(Hvornår følger vi 
op og hvordan) 

Evt. 
bemærkninger 

I trivselsmålingen for 
skoleåret 2018/19 stilles 
følgende spørgsmål: 
“Bliver du forstyrret af 
larm i timerne?” 
 
 
 
 
 

Reducering af 
larm i timerne. 

I indskolingen 
arbejdes der med 
forventningsbaseret 
klasseledelse. 
Der er klasseregler i 
alle klasser. 
Skolen har 
holddelingstimer på 
0.-3. årgang. 
Skolens 
pædagogiske 
personale arbejder 
med en fælles 
pædagogisk 
platform. Desuden 
arbejdes der med 
“Herning Model 
Skole” for hele 
skolens 
pædagogiske 
personale.  
Skolen har en 
forebyggende AKT-
årsplan. 

Der arbejdes 
kontinuerligt med 
indsatserne. 

Skolens ledelse, 
AKT-vejleder og 
skolens 
pædagogiske 
personale.  

I pædagogisk tid 
samt i lærings- 
og 
trivselsdialoger 
med pædagogisk 
leder.  
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Handleplanen vedrører: 4. – 9. klasse; Rengøring 

Indsatsområde 
(Beskrivelse af den 
udfordring, som vi ønsker at 
arbejde med) 

Mål for indsatsen 
(Beskrivelse af målet 
for indsatsen) 

Handlinger 
 

Start-
tidspunkt 
(Hvornår 
igangsætter 
vi handling-
erne?) 

Ansvarlige Opfølgning 
(Hvornår følger 
vi op og 
hvordan?) 

Evt. 
bemærk-
ninger 

I trivselsmålingen for 
skoleåret 2018/19 stilles 
følgende spørgsmål: 
“Jeg synes, der er rent på 
skolen”. 
 

 
 
 
 
 

At eleverne oplever, at 
der er mere rent på 
skolen.  

Den pædagogiske leder holder 
møde med en 
rengøringskoordinator hver 
måned, hvor der følges op på 
skolens rengøring. 
Fra januar 2020 bliver der 
synlig rengøring på hele 
skolen.  
Ledelsen runderer i perioder 
på skolen og har fokus på 
elevernes oprydning og 
lærernes rolle i forhold til dette. 
Alle klasser har dukse, som 
fejrer m.m. ved skoledages 
slutning. 
 

Der følges 
løbende op. 
Opstart 
med synlig 
rengøring 
januar 
2020. 

Skolens 
ledelse, 
skolens 
pædago-
giske 
personale 
og elever. 

En gang om 
måneden 
følges op med 
rengørings- 
koordinator. 
Løbende 
opfølgning fra 
ledelsen.  
Skolens 
personale 
følger dagligt 
op. 

 

 
 
 


