Undervisningsmiljøvurdering foretaget i oktober 2016. Vi har undersøgt undervisningsmiljøet ved et simpelt spørgeskema:
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3.Har du gode frikvarterer?

4.Får du tit skældud?

5.Har I pyntet pænt i klassen?

6.Er skolegården/legepladsen
god?

7.Er der rent på din
skole?
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8.Sidder du godt i
klassen?

Kan lyset tilpasses i dit
klasselokale?

Kan temperaturen tilpasses
i dit lokale?

Her er elevernes svar i %, samt en oversigt over tiltag:
71 % svarer, at de er glade for at gå i skole. 0 % svarer, at de ikke er særlig glade for
at gå i skole.
1 % svarer, at vedkommende ikke har nogle kammerater på skolen
1 % svarer, at vedkommende ikke har gode frikvarterer
71 % svarer, at de sjældent eller aldrig får skæld ud på skolen
74 % synes, at der er pyntet pænt eller lidt pænt i klassen
50 % synes, at legepladsen/skolegården er god. 47 % synes, at den er god, men at
der mangler noget.
97 % synes, at der er rent eller delvis rent på skolen.
94 % synes, at de sidder godt i klassen.

92 % er tilfreds eller delvis tilfreds med lyset i klassen.
95 % er tilfreds eller delvis tilfreds med temperaturen i klassen.
Ad 1, 2 og 3. Vi prøver, om vi kan lokalisere eleverne, så vi kan spørger nærmere ind
til problematikken.
Ad 4. Vi arbejder på, at det ikke er nødvendigt at skælde ud.
Ad 5. Det er hovedsageligt i de ældste klasser, at eleverne mangler "pynt".
Klasselærerne arbejder samme med eleverne på at ændre på udsmykningen.
Ad 6. Der er nedsat en forældregruppe der har udarbejdet forslag til forbedringer i
skolegården. Vi har søgt fonde om udvidelse af marken til en beach-sportsbane.
Ad 7. Da eleverne har medindflydelse på rengøringen, arbejder vi på, at de fortsat
tager det ansvar.
Ad 8. Vi prøver, om vi kan lokalisere eleverne, så vi kan spørger nærmere ind til
problematikken.
Den næste evaluering af skolens samlede undervisning er foretages i skoleåret
2019 - 2020

