
Undervisningsmiljøvurdering for 
Blåbjerg friskole 
 
Dato for undersøgelsen: 07-05-2021 
Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 07-05-2023 
 
UMV’en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en hel UMV: 
 
Fase 1: Kortlægning af undervisningsmiljøet 
Fase 2: Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen 
Fase 3: En handleplan til forbedring af undervisningsmiljøet 
Fase 4: Retningslinjer for opfølgning på handleplanen 
 
UMV’en er tilgængelig på skolen således: https://www.blaabjergfriskole.dk/ 
 
UMV’en er udarbejdet i et samarbejde mellem: Elevrådet, personalet, skolelederen og 
Martin Pedersen 
 
 

Forberedelse til vurdering af resultater 
Hvem skal inddrages i udarbejdelsen af vurdering og handleplan? 
 

I at lave vurderingen  
Elevrådet og Martin Pedersen 
Eleverne 

 

I at lave en handleplan 
Elevrådet 
Skolelederen 
Den ansvarlige lærer 
 

 

Vurdering af resultater 
 

Vi kan konstatere følgende positive og negative sider ved elevernes trivsel 
og/eller undervisningsmiljø 
(Notér, om det gør sig gældende på skolen generelt, på en bestemt årgang, 
for et bestemt køn osv.) 
 

Her gør vi det godt Her oplever vi udfordringer 
 

Eleverne på skolen trives godt socialt. 
 
Faglig og trivsel  
 
Rengøringen på skolen er tilfredsstillende.  
 
 
 

Hvis jeg bliver forstyrret i undervisningen,  
kan jeg hurtigt koncentrere mig igen 
Koncentration i undervisningen.  
 
Ro i fællesområderne 
 
Uro i undervisningen 
  

https://www.blaabjergfriskole.dk/


 
 

Andre bemærkninger til resultatet af jeres trivselsmåling og/eller 
kortlægning af undervisningsmiljøet 
 

Nej 
 
 

Målgruppen 
(Hvem skal handleplanen fokusere på? fx hele skolen eller bestemte 
årgange) 
 

 
Hele skolen  
 

 

Handleplan 

Beskriv 
succes eller 
udfordring 

Indsats Forventet effekt af 
indsatsen 

Ansvarlig for 
indsatsen 

Tidsplan 
(Start 
/slut og 
evt. 
deadlines) 

Flere turer ud 
af huset 

Anderledes 
skoledage, som 
ikke er på skolen.  
 
Både fagligt og 
socialt.  

 

Eleverne får nye og 
anderledes 
oplevelser. 
 
Kan hjælpe på 
skoletrætheden. 
 
Nærområderne 
udnyttes mere.  
 
Det sociale 
sammenhold 
styrkes. 

Lærerne  
Eleverne 
Skolelederen 

 

Skoleåret 
2021/22 

Flere steder 
til at opholde 
sig 

Steder eleverne 
kan sidde og 
arbejde.  
 
Hængekøjer 
 
Flere hyggekroge 
udenfor.  
 

Eleverne kan 
koncentrere sig 
mere. 
 
Det sociale 
sammenhold 
styrkes. 

Lærerteamet 
omkring klassen. 
 
Elevrådet. 
 
Den enkelte elev. 
 
Skolelederen. 
 
 

Skoleåret 
2021/22 



Mindre 
forstyrrelser 
i 
klasserummet 

Man tier stille og 
lytter aktivt, når 
læreren giver 
beskeder.  
 
Stilleklods kan 
hjælpe til med, at 
man ikke snakker i 
munden på 
hinanden.  
 
Piktogrammer 
Hjælpe eleverne 
med at huske på 
de gældende 
retningslinjer.  
 
Kryds i en 
notesbog, hvis 
man larmer på 
gangen. 

 

Der er en 
forventning om, at 
der bliver betydeligt 
mere ro i klasserne.  
 
 

Lærerteamet 
omkring klassen. 
 
De enkelte 
klasser.  
 
 
Den enkelte elev.  

Skoleåret 
2021/22 

Mindre 
forstyrrelser 
på 
gangenarealet 

Kun sende elever 
på gangen, der kan 
bevise, at de er 
voksne nok til at 
sidde på gangen.  
 
Skema over, 
hvornår man må 
gå på gangen i 
klasserne.  
 
Kryds i en bog, 
hvis man larmer 
på gangen. 
 

Der bliver mere styr 
på antallet af elever 
på gangen. 
 
Uroen bliver 
mindre. 
 
Man kan 
koncentrere sig 
bedre.  

Lærerteamet 
omkring klassen. 
 
De enkelte 
klasser.  
 
 
Den enkelte elev. 
 

Skoleåret 
2021/22 

 
 

  



Opfølgning på handleplanen 
Vores retningslinjer for opfølgning på handleplanens indsatser 

Opgave i 
opfølgningen 

Hvem står for 
opfølgning? 

Hvornår? Hvordan udføres 
opgaven? 

Hver klasse skal 
kigge på 
løsningsforslagene, 
og prøve kræfter 
med dem.  

Elevrådet 
Klasserne 
 

Efter skoleåret 21’ Der gives info fra 
elevrådet til 
klasserne via. 
Repræsentanterne.  

 
 

Hvordan kortlagde vi undervisningsmiljøet 
(fx anvendte metoder og værktøjer)? 

Vi har lavet en trivselsundersøgelse på skolen. Elevrådet, skolelederen og den ansvarlige 
lærer har efterfølgende arbejdet med opgaven i klasserne, hvor de har kigget på 
udfordringer og kommet med løsningsforslag. Elevrådsrepræsentanterne har haft 
punkterne med på et elevrådsmøde, hvor der er udarbejdet en handleplan, som klasserne 
skal arbejde med i skoleåret 2021-22.    

 
 

Hvordan har I inddraget 

undervisningsmiljørepræsentanterne 
(elever) i: 

Planlægning og tilrettelæggelse X 
Kortlægningen X 
Vurdering og fortolkning X 
Udformning af handleplan (x) 
Opfølgningen x 

 


