
Undervisningsmiljøvurdering 
Nr. Snede Fængselsskole, åben afdeling. 

Udført 16/01-2020 og udløber 16/01-2023 

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

overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.  

Undersøgelsen omfatter: Det Fysiske undervisningsmiljø, det Psykiske arbejdsmiljø og det æstetiske undervisningsmiljø. 

Handleplan for de punkter der skal følges op på. 

 

Samlet overblik 
 

Fængsel   Nr. Snede Fængsel       

Dato for vurdering 16-01-2020       

                  
 
Antal elever på skolen   9           

Antal deltagende elever   2           

Besvarelsesprocent   22%           

                  

Det fysiske undervisningsmiljø           

1. Hvor tilfreds er du med pladsforholdene på skolen?       

2 1 Meget tilfreds           

  0 Tilfreds             

  0 Ikke tilfreds             

  Hvis ikke tilfreds, hvad skal forbedres?, Skriv samlet konklusion     

         

                  

2.   Hvor tilfreds er du med skolens indretning?         

2 1 Meget tilfreds           

  0 Tilfreds             

  0 Ikke tilfreds              

  Hvis ikke tilfreds, hvad skal forbedres? Skriv samlet konklusion     

          

                  

3. Hvor tilfreds er du med undervisningsmaterialerne på skolen?      

  0 Meget tilfreds           

2 1 Tilfreds             

  0 Ikke tilfreds              

  Hvis ikke tilfreds, hvad skal forbedres? Skriv den samlede konklusion.     

          

                  

4. Er du tilfreds med indeklimaet i skolens lokaler?.         

2 1 Ja             

  0 For det meste           



  0 Nej             

  Hvad kan blive bedre?             

          

                  

                  

Det psykiske undervisningsmiljø           

1. Hvor tilfreds er du med samarbejdet med?         

a) Klassekammerater               

  0 Meget tilfreds           

2 1 Tilfreds             

  0 Ikke tilfreds             

b) Lærere                 

2 1 Meget tilfreds           

  0 Tilfreds             

  0 Ikke tilfreds             

Hvis ikke tilfreds, hvad skal forbedres?           

          

                  

2. Bliver du mobbet og generet af andre?           

  0 Ofte             

  0 Af og til             

2 1 Aldrig             

Mobber og generer du andre?             

  0 Ofte             

1 0,5 Af og til             

1 0,5 Aldrig             

                  

3. Føler du dig godt tilpas i skolen?           

Hvis ja, fordi. Skriv den samlede konklusion her         

  

Svar. 1. det giver mig muligheder for fremtiden. Svar 2. Det ruster mig til at få en 
tilværelse uden kriminalitet. 

      

        

        

Hvis nej, fordi:               

  

  

      

        

        

                  

4. Hvor tilfreds er du med kvaliteten af undervisningen?       

  0 Meget tilfreds           

2 1 Tilfreds             

  0 Ikke tilfreds             

Hvis ikke tilfreds, hvad skal forbedres?           

  

  

      

        

        

                  



5. Hvor tilfreds er du med arbejdsmængden?         

2 1 Tilpas             

  0 For meget             

  0 For lidt             

                  

                  

Det æstetiske undervisningsmiljø         

1. Er der en god og inspirerende stemning på skolen?       

2 Ja               

  Nej               

  Uddyb gerne dit svar:             

  

Vi er gode til at skabe inspirerende diskussioner med hinanden. 

      

        

        

                  

2. Er skolens lokaler pæne?             

2 Ja               

Hvilke lokaler er pænest?             

  

Alle lokaler er lige pæne 

      

        

        

  Nej:               

Hvilke lokaler er ikke særligt pæne?             

  

Toiletterne. 

      

        

        

Hvad kunne være bedre?             

  

Bedre rengøring. 

      

        

        

                  

3. Får du muligheder nok for at arbejde mere praktisk og kreativt på skolen?   

2 Ja:               

  Nej:               

Hvis nej, hvad tænker du så på?             

  

  

      

        

        

Handleplan 

Undersøgelsen giver anledning til følgende: 

Det er aftalt at gangmanden skal blive bedre til at holde toiletterne rene. 

 

De adspurgte er generelt meget tilfredse med skolen, og føler at de får noget ud af det. 

 

Næste undervisningsmiljøvurdering afholdes inden 16/01-2023 

 


