
Undervisningsmiljøvurdering 
Skolen på Søbysøgård Fængsel, lukket afdeling 

Udført 25. marts 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 

 93,75 % er tilfredse eller meget tilfredse med pladsforholdene på skolen  

 81,12 % er tilfredse eller meget tilfredse med skolens indretning 

 68,75 % er tilfredse eller meget tilfredse med undervisningsmaterialer 

 68,75 % er tilfredse eller meget tilfredse med indeklimaet 

 

Kommentarer fra adspurgte 

 

Mere udluftning/aircondition om sommeren 

For varmt om sommeren 

Støj fra ungeafdelingen og værkstedet 

Uro fra elever, der ikke tager undervisningen seriøst 

 

 
Det psykiske undervisningsmiljø 

 93,75 % er tilfreds eller meget tilfreds med samarbejdet med klassekammerater 

 93,75 % er tilfreds eller meget tilfreds med samarbejdet med lærerne 

 68,75 % føler sig ikke mobbet 

 68,75 % mobber ikke andre 

 93,75 % er tilfreds eller meget tilfreds med kvaliteten af undervisningen 

 87,50 % er tilfreds eller meget tilfreds med arbejdsmængden 

 

Kommentarer fra adspurgte 

 

Visse elever fylder meget 

God energi/godt miljø 

Undervisningen er nyttig og relevant 

Gode klasser 

Gode undervisningsmuligheder og mulighed for hjælp, hvis det kræves 

Har aldrig gået i skole, har lært rigtig meget her 

 

       



 
Det æstetiske undervisningsmiljø 

 93,75 % mener der er en god og inspirerende stemning på skolen 

 93,75 % mener lokalerne er pæne 

 68,75 % mener der er nok praktiske og kreative tilbud 

 

Kommentarer fra adspurgte 

 

Mere plads til fleksibilitet på et individuelt plan 

Gode elever op lærere 

Positivitet smitter af på elever – det skaber god dynamik 

Det er hyggeligt 

Ønske om mere kreativitet 

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 (100%).  

Vi skal være opmærksomme på jævnlig udluftning, uro fra medstuderende  

Forventningsafstemning ved opstart af nye hold samt løbende evaluering. 

 

Næste undervisningsmiljøvurdering afholdes inden 1. april 2025 

 

Underskrevet: 

Mia Bine Schaarup-Jensen 
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