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Udført 1. april 2019 og udløber 1. april 2022 

 

Rapporten giver et overblik over, hvordan de studerendes samlede besvarelser fordeler sig på de 

overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.  

 

Undersøgelsen omfatter: 

 

Samlet Overblik 
 

Det fysiske undervisningsmiljø 

 100 % er meget tilfredse med skolens indretning 

 100 % er meget tilfredse med skolens pladsforhold 

 100 % er meget tilfredse eller tilfreds med undervisningsmaterialer 

 100 % er meget tilfredse eller for det meste tilfreds med indeklimaet 

 

Meget koldt om vinteren, svært at åbne vinduerne om sommeren. 

 
Det psykiske undervisningsmiljø 

 100 % er tilfreds eller meget tilfreds med samarbejdet med klassekammerater 

 100 % er meget tilfreds med samarbejdet med lærerne 

 100 % føler sig ikke mobbet 

 100 % mobber ikke andre 

 100 % er meget tilfreds med kvaliteten af undervisningen 

 100 % er meget tilfreds med arbejdsmængden 

 
På spørgsmål 3, ”Føler du dig godt tilpas i skolen?”, kommer der følgende svar: 

- Rart at få opgaver, der passer til ens faglige niveau 

- Dejligt at komme ud af cellen 

- Hyggeligt at se de andre 

- Dejligt at få brugt hovedet 

- Dejligt at få grint 

- God stemning 

 

Det æstetiske undervisningsmiljø 

 100 % mener der er en god og inspirerende stemning på skolen 

 100 % mener lokalerne er pæne 

 100 % mener der er nok praktiske og kreative tilbud 

Handleplan 
Undersøgelsen giver anledning til følgende: 

 

De adspurgte er generelt meget tilfredse med skolen.  



Da undersøgelsen afvikles, er der 12 elever tilmeldt skolen, men de 7 af dem er lige startet 

dagen før, så de ønsker ikke at deltage. Derfor er der kun 5 elever, der deltager i 

undersøgelsen, hvilket svarer til 42 %. 

Et mål til næste gang er at få flere elever til at deltage i undersøgelsen og få arbejdet på at få 

mere varme på i skolestuen, f.eks. ved indkøb af en lille el-radiator. 

Med hensyn til de oplevede problemer med at få åbnet vinduerne om sommeren, skal der 

arbejdes på en bedre indretning af rummet, så man lettere kan komme til vinduerne.  

 

Næste undervisningsmiljøvurdering afholdes inden 1. april 2022 
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