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Undervisningsmiljøvurdering på Vestervangskolen, november 2011 

I november 2011 gennemførtes en undervisningsmiljøundersøgelse blandt eleverne i hovedskolen på 

Vestervangskolen. Alle klasser i hovedskolen deltog i undersøgelsen. Undersøgelsen er opdelt i to grupper: 

En undersøgelse for 0. – 5. kl. som blev gennemført via et selvproduceret spørgeskema. 

En undersøgelse for 6. - 9. kl. hvor ”Termometeret” - et elektronisk spørgeskema fra DCUM blev anvendt. 

Den enkelte klasselærer har i begge undersøgelser efterfølgende haft mulighed for at anvende sin klasses 

besvarelse i sit arbejde med klassen. 

Konklusion: 

0. – 5. kl.: 

Kommentar til udvalgte resultater fra spørgeskemaundersøgelsen - omhandlende trivsel, læring og skolens 

fysiske rammer. 

Konklusionen vedr. trivslen blandt eleverne i 0. - 5. klasse er, at eleverne trives særdeles godt.  

I forhold til læring kan det konkluderes, at eleverne oplever en høj grad af læring på skolen.  

Vedrørende de fysiske rammer - så ser vi, at eleverne tilkendegiver en særdeles stor tilfredshed med 

skolens fysiske rammer.  

 

6. – 9. kl.: 

Generelt giver undersøgelsen os mulighed for at se, hvordan resultaterne ligger i forhold til et 

landsgennemsnit. De fleste steder ligger skolen omkring landsgennemsnittet, og enkelte steder scorer 

skolen over. 

Kommentar til udvalgte resultater fra Termometerundersøgelsen - omhandlende trivsel, læring og skolens 

fysiske rammer. 

Konklusionen vedr. trivsel er, at eleverne trives særdeles godt.  

I forhold til læring kan vi konkludere, at eleverne oplever en høj grad af læring på skolen.  

I rapporten indgår følgende områder som omhandler de fysiske rammer: Inventar og indeklima. I forhold til 

skolens inventar er der en pæn tilfredshed. I forhold til indeklimaet er der ligeledes en pæn tilfredshed 

undtagen i spørgsmålet om larm og støj. 

 

Handleplan: 

Følgende udvalgte områder fra undervisningsmiljøundersøgelsen vil blive genstand for en handleplan: 

1. Larm og støj / støjniveau 

2. Computer i indskolingen 

I forhold til punkt 1; Larm og støj er handleplanen følgende: 
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I klassen: 

Alle klasselærere drøfter med klassen elevernes besvarelse af spørgsmål vedrørende larm og støj. Det 

undersøges, hvad der ligger bag elevernes besvarelse. Er besvarelserne et udtryk for, at eleverne synes, at 

der er for meget larm i undervisningen, eller er der andet, der ligger bag? 

Eleverne i klasserne kommer med bud på, hvordan der kan rettes op på det. Klasselæreren følger sammen 

med klassen op på samtalen i forhold til klassens spilleregler. 

Den enkelte lærer har mulighed for at se de samlede resultater for skolen på skolens hjemmeside. 

 

Det pædagogiske personale: 

UMV- undersøgelsens samlede resultater præsenteres og drøftes på et PR-møde. 

Det pædagogiske personale vil i henhold til skolens udviklingsplan arbejde med begrebet ”Klasseledelse”. 

Dette gøres bl.a. ved en fælles opkvalificering samt ved, at der sættes fokus på klasseledelse i teamsamtaler 

med ledelsen, i teamets eget arbejde samt i den enkelte læreres eget arbejde med klasseledelse. 

Det er et mål, at undervisningsmiljøet i de enkelte klasser optimeres bl.a. ved, at der skabes ro, rum og 

rammer, så alle elever får de bedste betingelser for læring og trivsel. 

 

I forhold til punkt 2; Computere i indskolingen - er det besluttet, at skolen indkøber et klassesæt computere 

til indskolingen. 

 

 

 


