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Konklusion af undervisningsmiljøundersøgelsen 
 

Friskolen for Hundelev & Omegn har den 17. juni 2019 gennemført en undervisningsmiljøvurdering. Vi har 

brugt de 9 spørgsmål, som er udarbejdet af UVM og findes på siden www.nationaltrivsel.dk 

Metode 
Eleverne har svaret på spørgsmålene i et elektronisk spørgeskema, hvorefter ledelsen har gennemgået de 

indkomne svar. Spørgeskemaet er i 2 versioner. Et til 0.-3. klasse og et til 4.-7. klasse.  

8 af spørgsmålene for de to grupper er ens, mens der er et spørgsmål for hver gruppe, som er målrettet 

aldersgruppen: 0.-3. kl. blev spurgt til udeområder på skolen, og 4.-7. kl. blev spurgt til grupperum på 

skolen. 

Resultatet 
Undersøgelsen viser, at vi har godt fat i de fleste ting omkring undervisningsmiljøet. Vores bevågenhed 

kalder på de røde og de orange svar, da de gule, lysegrønne og grønne svar ikke giver anledning til handling. 

Et eksempel på farvernes betydning ses herunder på billedet fra undervisningsministeriet. 

 

 

Er der toiletter nok på skolen? 

0.-3. kl.  

 

 

94% svarer ja. 

2 elever har svaret, at der ikke er toiletter nok. 

4.-.7. kl. 

  

 

92% svarer ja. 

1 elev har svaret, at der ikke er toiletter nok. 

http://www.nationaltrivsel.dk/
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Er der rent på skolen? 

0.-3. kl. 

  

 

98% har givet svar, der udtrykker tilfredshed med 

rengøringen. 

1 elev har svaret, at der ikke er rent nok på skolen. 

4.-.7. kl. 

  

 

92% har givet svar, der udtrykker tilfredshed med 

rengøringen.  

1 elev har svaret, at der ikke er rent nok på skolen. 

 

Bliver du forstyrret af larm i timerne? 

0.-3. kl.  

 

 

89% har givet svar, der udtrykker, at de ikke forstyrres 

væsentligt af larm i undervisningen. 

4 elever har svaret, at de bliver forstyrret af larm i timerne. 

4.-.7. kl.    

 

 

69% har givet svar, der udtrykker, at de ikke 

forstyrres væsentligt af larm i undervisningen. 

15% synes meget tit, der er larm i timer, 15% synes der tit er larm i timerne. 

4 elever har svaret, at de bliver forstyrret af larm i timerne. 
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Er der lys nok i klassen? 

0.-3. kl. 

  

 

Ingen anmærkninger. 

4.-.7. kl.  

 

 

92% er tilfredse med lyset i klassen. 

1 elev har svaret, at der ikke er nok lys i 

klassen. 

 

Er der en god temperatur i klassen 

0.-3. kl.  

  

 

Ingen anmærkninger.  

4. -7. kl.   

 

 

92% har svaret med tilfredshed over 

temperaturen i klassen. 

1 elev har svaret, at vedkommende er utilfreds med temperaturen. 
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Lugter der dårligt eller er der tung luft i klassen? 

0.-3. kl. 

  

 

94% har svaret, at der ikke lugter dårligt i klassen. 

2 elever har svaret, at der lugter dårligt i klassen. 

4. -7. kl.   

 

 

85% har svaret, at der er en tilfredsstillende luft i 

klassen. 

2 elever har svaret, at luften er dårlig i klassen. 

 

 

Er møblerne gode? 

0.- 3. kl.  

 

 

89% har svaret, at møblerne er gode. 

4 elever synes ikke, at møblerne er gode. 

4. -7. kl.  

  

 

Ingen anmærkninger. 
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Er der flot på skolen (udsmykning, billeder)? 

0.-3. kl. 

  

 

Ingen anmærkninger.  

4. -7. kl.  

  

 

92% har udtrykt tilfredshed over udsmykningen. 

1 elev er utilfreds med udsmykningen. 

 

Er der gode udeområder at lege på (0.-3.kl.)? 

0.-3.kl.  

  

 

98% har svaret, at legeområderne er gode.  

1 elev er ikke tilfreds. 

Er der gode steder at lave gruppearbejde (4. -7.kl.)? 

4. -7. kl.  

 

 

Ingen anmærkninger. 
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Handleplan 

Resultatet viser, at vi generelt har et godt undervisningsmiljø på skolen, da svarene primært ligger placeret i 

mørkegrønt, lysegrønt og gult felt.  

Svarene i 0.-3. klasse kalder ikke på vores fokus, da 11 procent er højeste procentvise svar i orange og rødt 

felt i spørgsmålet om, at møblerne er gode nok.  

Svarene i 4. -7. klasse viser 3 spørgsmål, hvor 15 % har svaret placeret i orange eller rødt felt:  

1. 15% har svaret, at de er utilfredse med lugten i klassen.  

Vi vil i den forbindelse næste skoleår have fokus på mere udluftning i frikvartererne.  

2. 15% procent svarer, at der tit er larm i klassen, og 15% svarer, at der meget tit er larm i klassen. 

Dvs. i alt 30% føler sig generet af larm i timerne.  

Eftersom 6. -7. klasse stopper på skolen til sommerferien 2019, kan vi ikke efter sommerferien måle 

et evt. forbedret undervisningsmiljø. 

3. Læser vi nærmere på svarene, kan vi se, at også tre elever i 5. klasse synes, der er for meget larm i 

timerne.  

Vi vil derfor til jul lave en ny undersøgelse vedr. dette punkt.  

Vores fokus skal derfor ligge på larm i timerne i kommende 5.-6. klasse, hvilket ligger i forlængelse 

af det fokus, vi i forvejen har i den pågældende klasse i forbindelse med vores evaluering af skolens 

undervisning.   
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