
Undervisningsmiljøvurdering 
Skolen på Søbysøgård Fængsel, åben afdeling 

Udført 1. april 2022 og udløber 1. april 2025 

 

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 

 80 % er tilfredse eller meget tilfredse med skolens indretning 

 70 % er tilfredse eller meget tilfredse med skolens pladsforhold 

 80 % er tilfredse eller meget tilfredse med undervisningsmaterialer 

 80 % er tilfredse eller meget tilfredse med indeklimaet 

 

Mulighed for at lave mad.Det trækkernår det blæser. 

 

 
Det psykiske undervisningsmiljø 

 80 % er tilfreds eller meget tilfreds med samarbejdet med klassekammerater 

 80 % er tilfreds eller meget tilfreds med samarbejdet med lærerne 

 80 % føler sig ikke mobbet 

 80 % mobber ikke andre 

 70 % er tilfreds eller meget tilfreds med kvaliteten af undervisningen 

 80 % er tilfreds eller meget tilfreds med arbejdsmængden 

 

      Det er fint, hyggeligt og vi har det godt, der er plads til alle.Får noget ud af det og samarbejdet er     
godt.Der er ro til arbejdet og altid hjælpe at hente. Lærerne er gode til at forklare, man bliver hørt og 
der er plads til forskelligheder. 

 
Det æstetiske undervisningsmiljø 

 70 % mener der er en god og inspirerende stemning på skolen 

 30 % mener lokalerne er pæne 

 80 % mener der er nok praktiske og kreative tilbud 

 

      Der mangler nogle gode citater. Lærerne er gode til at give god inspiration og lære fra 

sig.Lokalerne mangler lidt plads. Dansk og tysk lokalerne er pænest. Lokalerne kunne trænge til 

en kærlig hånd. 

 Vil gerne at der var mulighed for at komme på tur og se/opleve de emner der snakkes om. 

Handleplan 
Undersøgelsen giver anledning til følgende: 



 

De adspurgte er generelt meget tilfredse med skolen, de synes det er hyggeligt og der er plads 

til alle. Det er positivt, at der har været så høj en svarprocent (80% ). Det der helt klart kan 

gøres bedre er indeklimaet og opfriskning af lokalerne. 

 

Næste undervisningsmiljøvurdering afholdes inden 1. april 2025 

 

Underskrevet: 

Yvonne Hausgaard 

Samet 

Tobias 
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