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UMV Sådan!

Fase 1: Kortlægning af undervisningsmiljøet

Fase 2: Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen

Sådan har vi kortlagt elevernes undervisningsmiljø
Beskriv anvendte metoder og værktøjer, samt hvem der har været inddraget

Sådan vurderede vi kortlægningens resultater
Hvordan gjorde vi og hvem deltog i vurderingen

Undervisningsmiljøvurdering for: Dato:

Vores undervisningsmiljøvurderingen beskriver, hvordan elevernes undervis-
ningsmiljø er på vores skole, og hvordan vi vil arbejde med at forbedre undervis-
ningsmiljøet.

En Undervisningsmiljøvurdering består af 4 faser:

1. Kortlægning af undervisningsmiljøet
2. Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen
3. En handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet
4. Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen
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Vi kan konstatere følgende positive og negative sider ved elevernes 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

Det overordnede resultat
Hvordan gjorde vi og hvem deltog i vurderingen

Andre bemærkninger til resultatet af kortlægningen
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Handlingsplan

Succes eller udfordring, 
som arbejdes med, 

herunder målgruppen Indsats
Ønsket mål 

for indsatsen Ansvarlig

Tidsplan
(Start /slut og 

 evt. deadlines)

Fase 3: Handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet

Sådan lavede vi handlingsplanen
Beskrivelse af fremgangsmåden, og hvem der var med til arbejdet
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Vores retningslinjer for opfølgning på handleplanens indsatser 

Opgave i opfølgningen Hvem står for opfølgning? Hvornår? Hvordan udføres opgaven?

Fase 4: Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

Sådan har vi udarbejdet retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen
Hvordan gjorde vi og hvem var med til at lave retningslinjerne


	Undervisningsmiljøvurdering for: AHI International Skole
	Dato: april 2021
	undefined: Elever fra 1.-9. klasse har bidraget til kortlægning af undervisningsmiljøet ved at besvare spørgmålene i det elektronisk spørgeskema "Trivselsmåling" stillet til rådighed af Børne- og Undervisningsministeriet.
Efterfølgende er besvarelserne læst og vurderet af skolens trviselsudvalg bestående af to repræsentanter for eleverne, to repræsentanter for lærerene og en repræsentant for administrationen. Udvalget har på grundlag af besvarelserne identificeret områder, der kan trænge til et et løft, udfærdiget en handlingsplan og opfølgningsplan.
	undefined_2: Trivselsmålingen består ef to dele, én for elever på 1.-3. klassetrin, hvor 89 elever deltog, og én for elever på 4-9. klassetrin, hvor 106 elever bidrog med svar.

De to målinger er vurderet hver for sig af nævnte arbejdsgruppe.
	undefined_3: Trivselsmålingen er for alle klassetrin opdelt i fire områder, hvor resultaterne måles fra 1 til 5, hvor 5 er bedst.
1) Social trivsel, der vedrører elevens opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning.
2) Faglig trivsel, drejer sig om elevens egen opfattelse af sin egen evne til koncentration og problemløsning
3) Støtte og inspiration omhandler elevensoplevelse af motivation og medbestemmelse, samt lærernes hjælp og støtte.
4) Ro og orden drejer sig om elevens opfattelse af ro og støj i klassen samt klasseledelse.
	Her gør vi det godt: Elevernes svar er ført ind på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er det bedste.
Det vurderes, at resultat på 3,5 og derover er acceptabelt.

i 1.-3. klasse svarer alle elever, at de er glade for deres skole, og 94% er glade for deres klasse og 95% er glade for deres lærere.
98% af eleverne har svaret, at lærerne er gode til at hjælpe dem i skolen.

*       *      *

For 4.-9. klasse viser besvarelserne sådan:
Social trivsel: 4,2
Faglig trivsel: 3,9
Støtte og inspiration: 3,6
Ro og orden: 3,9

	Her oplever vi udfordringer: 



Enkelte klasser oplever udfordringer i forhold til ro i timerne. 49% oplever ofte larm i timerne og 35% af og til, pigerne hyppigre end drengene. 
32% af eleverne mener ikke de har medbestemmelse i undervisningen.


*      *    *

Resultaterne for den samlede elevgruppe ser pæne ud, men en enkelt klasse skiller sig ud ved at ligge under gennemsnit på parametrene "Social trivsel" (37/38)"Ro og orden" (32/34) og især "Støtte og inspiration" (2,8/3,5)











	Andre bemærkninger til resultatet af kortlægningen: Arbejdet med denne undervisningsmiljøvurdering blev påbegyndt i foråret 2020, hvor trivselsmålingen var forberedt til at finde sted. Imidlertid lukkede skolerne, inden målingen kunne afvikles, og den blev derfor først gennemført i efteråret 2020. Herefter blev skolen endnu en gang lukket, inden arbejdet kunne færdiggøres. Processen har således strakt sig over en meget lang periode.
	undefined_4: Den omtalt arbejdsgruppe, bestående af tre lærere og to elevrepræsentanter.
	undefined_5: Klasselærerne får rapporten for deres egen klasse, så de kan målrette en indsats for at forbedre trivsel, motivation og klassemiljøet.
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	Text3: Fastholdelse eller forbedring næste resultat 
	Text4:  Den pågældende klassens team.
	Text5: Næste UVM primo 2022
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	Text7: Fokus på klasser, hvor målingerne er lave. Klasse-
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	Text9:  Den pågældende klassens team, primært klasselærer.
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	Text14:  Den pågældende klassens team, primært klasselærer.
	Text15: Næste UVM primo 2022 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Text30: 
	Text31: Psykisk arbejdsmiljø:
Følge op på både succeser og udfordringer 
	Text32: Klassenes primærlærere i samarbejde med ledelsen 
	Text33: Løbende 
	Text34: Ved trivselsmåling og andre data ved f.eks. samtaler 
	Text35: 
	Text36: 
	Text37: 
	Text38: 
	Text39: 
	Text40: 
	Text41: 
	Text42: 
	Text43: 
	Text44: 
	Text45: 
	Text46: 
	Text47: 
	Text48: 
	Text49: 
	Text50: 
	Text51: 
	Text52: 
	Text53: 
	Text54: 


