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Undervisningsmiljøvurdering – 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 
(Hvad sætter vi i 
gang?) 

Starttidspunkt 
(Hvornår 
igangsætter vi 
handlingerne) 

Ansvarlige Opfølgning 
(Hvornår følger vi 
op og hvordan) 

Evt. 
bemærkninger 

I trivselsmålingen for 
skoleåret 2015/16 stilles 
følgende spørgsmål: 
”Bliver du forstyrret af larm 
i timerne?” 
 
 
 
 

Reducering af 
larm i timerne 

Der er udarbejdet 
en forbyggende 
AKT-årsplan for 
hele skolen. 
Skolens 
pædagogiske 
personale arbejder 
med en fælles 
pædagogisk 
platform. 
Der udarbejdes 
klasseregler i alle 
klasser. 

August 2016 Skolens ledelse 
AKT-vejledere 
Klasselærere 

Løbende 
opfølgning bl.a. i 
skolens 
pædagogiske tid. 

Efterår 2017: 
Skolens anti-
mobbestrategi 
revideres 
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Handleplanen vedrører: 0. – 3. klasse; Udeområder på skolen 
Indsatsområde 

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

Mål for indsatsen 

(Beskrivelse af målet 
for indsatsen) 

Handlinger 

(Hvad sætter vi i gang?) 

Start-
tidspunkt 

(Hvornår 
igangsætter 
vi handling-
erne?) 

Ansvarlige Opfølgning 

(Hvornår følger 
vi op og 
hvordan?) 

Evt. 
bemærk-
ninger 

I trivselsmålingen for 
skoleåret 2015/16 stilles 
følgende spørgsmål: 
Er der gode udeområder på 
skolen? (udeområder er 
skolegården og legepladsen) 

 
 
 

Forbedring af skolens 
udeområder 

Etablering af nye skolegårde 
herunder bl.a.: 

- Multibane 
- Bevægelsessti 
- Fitness redskaber 
- Parkour 
- Overdækkede 

sidemiljøer/bænke 
- Grønne fordybelses 

miljøer 

Efterår 
2017 

Skolens 
ledelse 

Løbende i 
anlæggelses-
processen 
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Handleplanen vedrører: 4. – 9. klasse; Steder til gruppearbejde på skolen 

Indsatsområde 

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

Mål for indsatsen 

(Beskrivelse af målet 
for indsatsen) 

Handlinger 

(Hvad sætter vi i gang?) 

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

Ansvarlige Opfølgning 

(Hvornår følger 
vi op og 
hvordan?) 

Evt. 
bemærk-
ninger 

I trivselsmålingen for 
skoleåret 2015/16 stilles 
følgende spørgsmål: 
Jeg synes godt om stederne 
til gruppearbejde på skolen. 

 
 
 
 
 

Forbedring af steder til 
gruppearbejde på 
skolen 

Indkøb af diverse møbler til 
benyttelse i fællesrummene for 
de ældste elever ved 
gruppearbejde 

Efterår 
2016 

Skolens 
ledelse 

Skolens 
ledelse har 
stået for 
indkøb af 
møbler 
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Handleplanen vedrører: 4. – 9. klasse: Udsmykning af skolen 
Indsatsområde 

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

Mål for indsatsen 

(Beskrivelse af målet 
for indsatsen) 

Handlinger 

(Hvad sætter vi i gang?) 

Start-
tidspunkt 

(Hvornår 
igangsætter 
vi handling-
erne?) 

Ansvarlige Opfølgning 

(Hvornår følger 
vi op og 
hvordan?) 

Evt. 
bemærk-
ninger 

I trivselsmålingen for 
skoleåret 2015/16 stilles 
følgende spørgsmål: 
Jeg er tilfreds med hvordan 
skolen ser ud (fx billeder, 
udsmykning og farver på 
vægge og gulve) 
 
 

Forbedre 
udsmykningen af 
skolen  

Skolens indgangsparti 
renoveres og fornyes både 
indvendigt og udvendigt. 
Indkøb af info-skærme. 
Maling af klasselokaler. 

Efterår 
2017 

Skolens 
ledelse 

Løbende  

 
 
 


