Undervisningsmiljøvurdering skoleåret 2016/2017
Undersøgelsen er baseret på 55 besvarelser, 12 drenge, 49 piger, fordelt på 20 9. klasser
og 42 10. klasser.
Undersøgelsen er delt op i to afdelinger: det psykiske undervisningsmiljø og det fysiske
undervisningsmiljø.
Generelt viser resultatet en ret stor tilfredshed blandt de af skolens elever, der har
afleveret skemaet. De er generelt glade for at gå i skole og rigtig glade for deres lærere.
På spørgsmålet om, hvorvidt de lærer noget i skolen, svarer en meget stor del af eleverne,
at de lærer noget, om end de ind i mellem keder sig. Der er også en god stemning i
klasserne. Noget kunne tyde på, at vi godt kunne stille lidt flere krav til vores elever i det
skolemæssige. Eleverne har stor medbestemmelse og føler, at de har indflydelse på
skoletimerne. Svarene spreder sig mere ud i spørgsmålene om lektier, og om de får lavet
dem til tiden.
At gå i skole
Jeg er glad for at gå i skole :

Jeg er glad for mine lærere:

Meget enig :

29

Lidt enig

:

14

Lidt uenig

:

8

Meget uenig:

3

Ikke svaret:

1

Meget enig :

42

Lidt enig

:

10

Lidt uenig

:

2

Meget uenig:

0

Ikke svaret: 1
Jeg synes, jeg lærer noget i skolen:

Meget enig.

17

Lidt enig:

29

Lidt uenig:

4

Meget uenig:

3

Ugyldige:

2

Jeg keder mig i timerne:

Der er en god stemning i klassen:

Meget enig:

4

Lidt enig:

30

Lidt uenig:

15

Meget uenig:

5

Ugyldige:

8

Meget enig:

35

Lidt enig:

17

Lidt uenig:

2

Meget uenig:

0

Ugyldig:

1

Hvornår synes du, du lærer mest i skolen? (højst 3 krydser)
Når læreren underviser alene:

33

Når vi har projekter i et fag:

31

Når vi har gruppearbejde:

20

Når jeg arbejder alene med opgaver eller lektier 23
Når vi arbejder to og to:

33

Lærerne og dig
Mine lærere opmuntrer mig til
at komme frem med mine synspunkter

Mine lærere stiller for store krav til mig

Mine lærere stille for små krav til mig

Vores lærere behandler os retfærdigt

Meget enig:

18

Lidt enig:

25

Lidt uenig:

9

Meget uenig:

1

Ikke svaret:

2

Meget enig:

0

Lidt enig:

11

Lidt uenig:

27

Meget uenig:

14

Ugyldig:

3

Meget enig:

2

Lidt enig:

13

Lidt uenig:

25

Meget uenig:

13

Ugyldig:

2

Meget enig:

33

Lidt enig:

16

Lidt uenig:

1

Meget uenig:

0

Ugyldige:

5

Jeg får ofte ros af en eller flere lærere

Lærerne lytter, når jeg eller andre
Kommer med forslag til emner i UV

Vi kan være med til at bestemme,
Hvordan vi skal arbejde i timerne

Lærerne hjælpe mig, når jeg har
problemer

Meget enig:

17

Lidt enig:

23

Lidt uenig:

9

Meget uenig:

6

Meget enig:

21

Lidt enig:

27

Lidt uenig:

7

Meget uenig:

0

Meget enig:

17

Lidt enig:

22

Lidt uenig:

15

Meget uenig:

1

Meget enig:

30

Lidt enig:

16

Lidt uenig:

7

Meget uenig:

2

Meget enig:

1

Lidt enig:

17

Lidt uenig:

24

Meget uenig:

13

Lektier
Jeg har tit mange lektier

Jeg får næsten altid lavet lektier
og opgaver til tiden

Jeg får sjældent lavet lektier og
opgaver til tiden

Jeg føler mig tit presset på grund
af mine lektier

Jeg synes det er vigtigt, at have lektier

Meget enig:

13

Lidt enig:

17

Lidt uenig:

12

Meget uenig:

13

Meget enig:

7

Lidt enig:

12

Lidt uenig:

18

Meget uenig:

18

Meget enig:

10

Lidt enig:

18

Lidt uenig:

17

Meget uenig:

10

Meget enig:

5

Lidt enig:

14

Lidt uenig:

11

Meget uenig:

25

Ofte:

35

Af og til:

8

Sjældent:

2

Aldrig:

0

Ugyldig:

1

Ingen mobning:

9

Dig og de andre elever
Griber lærerne ind, når der er
mobning på skolen?

Føler du dig alene på skolen?

Er du sammen med andre elever i
Fritiden på skolen?

Føler du dig tryg på skolen?

Føler du dig holdt udenfor på skolen?

Er du med til at holde andre udenfor
på skolen?

Er du blevet mobbet her på skolen?

Ofte:

4

Af og til:

17

Sjældent:

23

Aldrig:

11

Ofte:

46

Af og til:

7

Sjældent:

1

Aldrig:

1

Ofte:

46

Af og til:

6

Sjældent:

3

Aldrig:

0

Ofte:

1

Af og til:

12

Sjældent:

16

Aldrig:

26

Ofte:

0

Af og til:

3

Sjældent:

11

Aldrig:

41

Ofte:

0

Af og til:

1

Sjældent:

3

Mobber du andre elever her på skolen?

Aldrig:

51

Ofte:

0

Af og til:

0

Sjældent:

3

Aldrig:

52

Klasselokalerne – Nordstjernen
Generel udmærket tilfredshed med lokalet, dog er der lidt divergerende indtryk af, om
internettet og projektoren virker tilfredsstillende. Der er efter elevernes mening god plads i
lokalet og indretningen fungerer godt. De justerbare stole (højde og ryglæn) er gode for
eleverne, så de føler de sidder godt. Lyset er tilfredsstillende at arbejde i og der er ingen
problemer med lyden i lokalet.
Klasselokalerne – Merkur
Generel god tilfredshed med lokalet, dog er der som i Nordstjernen lidt divergerende
indtryk af, om internettet og projektoren virker tilfredsstillende. Der er rimelig god plads i
lokalet, og tavlen er synlig for alle. Eleverne sidder ikke så godt på stolene som i
Nordstjernen, men det er generelt tilfredsstillende. Lyset er fint og lyden er i orden. Der
nævnes flere gange, at der ikke altid lugter så godt i lokalet.
Klasselokalerne – Orion
Stor tilfredshed med lokalet. Lys-, lyd- og tavleforhold fungerer godt, internettet og
projektor fungerer tilfredsstillende. Indretning og plads er tilfredsstillende.
Klasselokalerne – Fysik
De af eleverne, der har fysik og som har svaret, har generelt en god tilfredshed med
lokalet. Stolene kan for nogle af eleverne være et problem (de er høje og uden ryglæn),
men ellers er indretning, borde, lys og lyd tilfredsstillende.
Generelt om lokaler
Undersøgelsen viser, at vi har gode steder til det boglige arbejde, både hvad angår
forholdene til gruppearbejde, lektiehjælp, linjetimer og idræt.

Lidt af hvert
Spørgsmålene i denne kategori gik på mange forskellige ting, lige fra toiletstandard til om
det er rart at være i spisesalen. Der er dog stor enighed om, at vi har en god skole og at
skolens bygninger er rare at være i. Eleverne står for al udsmykning af skolen og derfor er

de også meget tilfredse med den. Udearealerne er naturlige og der er plads til leg og
ophold.
Eleverne ved, hvad de skal gøre i tilfælde af brand. De føler altid, at de kan finde en
voksen, når de har brug for hjælp.

