Undervisningsmiljø 2019

Spørgsmål til eleverne vedr. undervisningsmiljøet

1.Hvordan oplever du generelt skolens lokaler (klasselokaler, faglokaler, linje- og valgfagslokaler)?
Gode 23 = 34%
Tilfredsstillende 40 = 60%
Dårlige 4 = 6%
Svar: 94% af eleverne finder skolens lokaler gode eller tilfredsstillende.
2.Er der lokaler hvor der er for koldt, for varmt, hvor det trækker, hvor der er meget støj, hvor møblerne
ikke er gode, dårligt lys eller andre forhold der kan genere?
Skriv hvilke lokale det evt. drejer sig om og hvad problemet er:
Svar: En del elever finder lokalerne for kolde. Enkelte finder at der generelt er for varmt i lokalerne.
De fleste er tilfredse med temperaturen. Vi lufter altid ud lige efter undervisningen - derfor kan
lokalet opleves som koldt lige når et nyt hold ankommer.
Tre elever klager over at de ikke sidder godt på stolene i klasselokalerne. Når vi engang får råd, vil vi
investere i justerbare stole.
To elever mener der er for rodet og for mange møbler i A/B-lokalet.
Ingen klager over træk, lys- eller støjforhold.
3.Hvordan oplever du toiletforholdene?
Gode 29 = 43%
Tilfredsstillende

37 = 56%

Dårlige

1 = 1%

Svar: 99% af eleverne finder skolens toiletforhold gode eller tilfredsstillende.
4.Oplever du klassemiljøet som trygt (er du tryg ved at bede om hjælp, sige din mening, spørge når der er
noget du ikke forstår)?
Beskriv her:
Svar: 54 ud af 67 angiver at de er trygge i deres klasse.
2 er indimellem utrygge.
3 svarer at de er for generte til at turde spørge i timerne.
Vi oplever at vores undervisningsmiljø generelt er trygt og udviklende for eleverne, men vil fortsat
arbejde på at alle føler sig komfortable med at tale/fremlægge i timerne.
5.Føler du dig stresset af lektier og forberedelse?
Aldrig 10 = 15%
Ind imellem 43 = 64%

Ofte

14 = 21%

Svar: Det er overraskende at 21% ofte føler sig stressede af lektier, da vi, kun i meget begrænset
omfang, benytter lektier. Ved oprettelsen at vort 9. kl.projekt samt 10+ fokuserede vi netop på at
reducere lektiemængden og oplevelsen af stress. Vi vil drøfte dette forhold fremadrettet, fordi det
allerede er et fokusområde for os, at reducere elevernes følelse af stress.
6.Oplever du at der er rent og rydeligt i skolens undervisningslokaler?
Ja 64 = 96%
Nej
3 = 4%
Svar: Skolens tilrettelæggelse af rengøring, som et samarbejde mellem rengøringspersonale og
elever, fungerer tilfredsstillende.

