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Elevernes undervisningsmiljø 2017-2018.  
 

 
1: Særdeles godt 2: Meget godt 3:Godt 4: Mindre godt 

 

 
                                                                  

1.      Generel vurdering af undervisningsmiljøet                1.              2.            3.             4. 

på StruerSkolen:    ☺       
     10%     80%     10%  

2. Rummenes indretning:  ☺       

Bemærkninger:   10%     80%     10%     
        
  
Gode i VL-5B – sammen uden at forstyrre hinanden med grupperum tæt på. 
 
Hovedbygningen foretrækkes af nogle, fordi man ikke skal udenfor. 
Opfølgning: Skolens ledelse og medarbejdere har taget resultatet til efterretning 

 

3.  Støjniveauet:   ☺       

Bemærkninger:                44%     56% 
        
 
Det er vores egen skyld, hvis der er for meget støj, det er ikke p. g. a. bygningerne/rummene. 
Opfølgning: Skolens ledelse og medarbejdere har taget resultatet til efterretning og er 
opmærksom på støjniveauet 
 

 

4.   Belysning:   ☺       

Bemærkninger:   44%      56% 
        
 
Ok i alle undervisningslokaler og fællesrum. Rart at der er tænd/sluk i spisesalen.  
Opfølgning: Skolens ledelse og medarbejdere har taget resultatet til efterretning 

 

5.   Udsmykning:   ☺       

Bemærkninger:   13%      75%    12%  
        
 
Fint nok, men ikke kønt efter vores smag.     
Opfølgning: Skolens ledelse og medarbejdere har taget resultatet til efterretning og behandler 
emnet: ”Udsmykning ”i elevrådet. Eleverne har malet billeder til udsmykning i spisesalen og lavet 
selvportrætter i introugen skoleåret 2017-2018. 

 

6.  Indeklima:   ☺       

Bemærkninger:               78%      22%*   
        
 
*Koldt i VL-5B og hallen om morgenen     
Opfølgning: Vi kører med stram varmestyring og arbejder løbende med varmestyring.  
 
        

 

7.  Ro i stilletimen:   ☺       

%Bemærkninger:   22%     67%     11% 
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Der var forslag om at afskaffe stilletimen, da nogle syntes det er svært at ”lave ingenting” 
 
        

 
         Opfølgning: For at tilgodese alle fastholder vi muligheden for at eleverne kan få ro   

8.  Fællesskabet:   ☺       

Bemærkninger:               91%      9%*  
        
 
Drengene er svære at få ud af værelserne (pigernes udsagn)    
 
*Hvis noget arrangeres, er der ofte brok – det ødelægger den gode stemnng.   

 
9.  Samarbejde:   

Lærere:    ☺       
          8%       84%     8%   

Elever:    ☺       

Bemærkninger:    9%      37%     45%      9%  
        
 
Lærerne er der, hvis vi har brug for hjælp, vi skal bare sige til.    
 
Eleverne: Samarbejde i den store flok er svært, men det fungerer i små grupper og bedst hvis det 
er lærerstyret. Frivilligt samarbejde er en udfordring.   

Opfølgning: Skolens ledelse og medarbejder har taget resultatet til efterretning. Deltagelse er en 
del af den demokratiske dannelse og vi forventer at alle i det omfang de kan, deltager i fælles 
aktiviteter.  

10.  Hjælp til konfliktløsning:  ☺       

Bemærkninger:               92%                   8%* 
        
 
*Har oplevet én gang, hvor der ikke lige var hjælp indenfor rækkevidde.   
 
        
Opfølgning: Skolens ledelse og medarbejdere arbejder løbende med konflikthåndtering.  

11.  Andres opførsel:   ☺       

Bemærkninger:                8%      92%*       
        
 
*Ærgerligt, at der er manglende deltagelse og opbakning til ”fællesting”. 
 
Det kunne ære rart, hvis alle kommer til tiden, så man ikke skal sidde og vente.  

         Opfølgning: Skolens ledelse og medarbejdere arbejder med fællesskabsforståelse, at møde til  
         tiden er også at tage hensyn til andre.  

 12.  Mobning:   ☺       

Bemærkninger:   25%     25%     50% 
        
 
Måske sammenhæng med nr. 10 – ét tilfælde som flere har været påvirket af.   
Opfølgning: Skolens ledelse og medarbejdere er meget opmærksomme på håndtering af  
konflikter. Det er en del af elevernes læring og dannelse, at håndtere konflikter. De får hjælp 
dertil. 
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13.  Omgangstone:   

 Elever:    ☺       
                         82%    18%*          

Lærere:    ☺       
                         100% 
Bemærkninger: 
        
 
Der kan godt være en hård tone indimellem blandt eleverne 
Opfølgning: Skolens ledelse og medarbejdere har fokus på at der er en god tone blandt eleverne. 
 
 

 

14.  Medbestemmelse:   ☺       

Bemærkninger:   33%     64% 
        
 
Medbestemmelse er en udfordring, måske fordi vi ikke er så glade for at sige noget i klassen i 
diskussions-og samtalefag. Forventningerne har måske været for høje til o. 
Men andre ting får vi fint medbestemmelse om. 
Opfølgning: Der er indført evaluering efter hvert modul, hvor vi kan arbejde med den enkeltes 
aktive deltagelse i medbestemmelse. Der skal skabes et rum, hvor eleverne kan lære at udtrykke 
egne meninger og behov.   

15.  Får du tilstrækkelig vejledning i forhold til: 

Undervisning:   ☺       
                 92%      8%               

Fritid:    ☺       
                  8%     84%*     8%               

Fælles aktiviteter:   ☺       
    50%      50%              

Orden på værelset::   ☺       

Bemærkninger:   11%     45%     44%  
        
 
*Vi vil gerne have mere vejledning om og i fritiden – det er brug for mere faste ting, når vi ikk er så 
mange elever. 

   Opfølgning: Skolens ledelse og medarbejdere støtter op om at igangsætte aktiviteter internt og  
   Støtter eleverne i at bruge de tilbud der er i Struers foreningsliv.  

16.  Føler du dig stresset:   ☺       

Bemærkninger:   50%     10%     30%     10%* 
        
 
*Meget stresset op til prøverne og en enkelt generelt højt stressniveau. 
Opfølgning: Skolens ledelse og medarbejdere forbereder eleverne på planlægning og 
prøvesituationen 
 

17.  Får du tilstrækkelige udfordringer: 

Personligt:   ☺        

                 67%     33%               

Fagligt:    ☺       

Bemærkninger:                 67%     33%  
        



                                                                                                                                                    Undervisningsmiljøvurdering 2017/MA                                                                                                   
 

 
        
Opfølgning: Skolens ledelse og medarbejdere har fokus på den enkelte elevs faglige, personlige 
og sociale udvikling.  

 Får du tilstrækkelige succesoplevelser: ☺       

 Bemærkninger:                                                       10%     20%     70% 
        
 
        
 

19.  Er de sikkerhedsmæssige forhold i orden: ☺       

Bemærkninger:               11%     78%*    11%*   
        
 

*Bagtrappen er glat, når den er våd. Der kan være glat på gulvet udenfor opvasken – især når 
man går i klip-klapper. 
Opfølgning: Skolens ledelse og medarbejdere orienterer eleverne om anvendelse af 
hensigtsmæssigt fodtøj, når de færdes i køkken og opvask. Glatte trapper er behandlet med 
algefjerner.  

20.  Giv en vurdering af pladsforholdene: ☺       

Bemærkninger:               67%     33%*  
        
 
*Hallen er lidt for lille til fodbold. Når vi spiller rundbold er de store træer i vejen. 
        
Opfølgning: Skolens ledelse og medarbejdere præsenterer eleverne for boldbanerne ved Kilen.  

21.  Hvordan fungerer skolens IT-udstyr:  ☺       

Bemærkninger:                40%    50%     10%* 
        
 
Routerne i hovedbygningen er ikke store nok, når alle elever har tre enheder hver (vi er jo i gang 
med mere end én ad gangen) Langsomme elevcomputere (måske trænger de til at blive 
omformateret) Nettet er tit nede, fordi der er for mange enheder på ad gangen 
*Ikke altid så god forbindelse til TV i stakladen. 
Opfølgning: Skolens ledelse og medarbejdere prioriterer udvidelse af kapacitet, når der er 
økonomisk råderum til det.   

22.  Vurdering af rengøringsstandarden:  ☺       

Bemærkninger:   20%     70%     10%  
    
        
 
Dejligt at der gøres rent på trappe og gangarealer hver dag. 
Reng.-standarden er fin fra personalet, men der forventes for lidt af elevrengøringen især på 
fællesarealerne. Måske kunne man gøre hovedrent en hel dag 2 gange om året, så det bliver 
gjort oredentligt. 
Opfølgning: Skolens ledelse og medarbejdere har organiseret rengøringsundervisningen på en ny 
måde, for at sikre tilfredsstillende standarder.  
 

23.  Får du tilstrækkelig instruktion i brugen  

af redskaber og maskiner?  ☺       

Bemærkninger: 
        
 
*Det kunne være fint med en fælles grundig introduktion til køkkenet. Nogle har aldrig prøvet 
opvaskemaskinen.       
Opfølgning: Skolens ledelse og medarbejdere: Køkkenintroduktion er på introskemaet.  
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24.  Er du tryg ved skolens beredskabsplan 

i forbindelse med brand ?  ☺       

Bemærkninger:   11%     56%     33%* 
        
 
*Man kunne måske lave flere brandøvelser – man glemmer det. 
Opfølgning: Skolens ledelse og medarbejdere sikrer tilstrækkelig antal brandøvelser, for at opnå 
elevernes fortrolighed og kendskab til varslingssystemerne. Der afholdes varslede og ikke 
varslede øvelser.  

 
25.  Har du fået tilstrækkelig instruktion i,  

hvilke flugtveje, der er på skolen?  ☺       

Bemærkninger:   11%     56%     33%* 
        
 
Man kunne måske lave flere brandøvelser – man glemmer det.  

 
Undervisningsmiljøvurderingen er fortaget i juni 2017 og behandlet og godkendt på lærermødet den 25. 
september. Resultaterne af undervisningsmiljøvurderingen for 2016-2017 er inddraget i den 
pædagogiske tilrettelæggelse for skoleåret 2017-2018. 
 
25/9 Else Marie Markvorsen   


