Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra
undersøgelse af undervisningsmiljøet 2018
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Indledning
Som den treårlige undervisningsmiljøvurdering på Vesterbølle Efterskole, har eleverne
udfyldt et spørgeskema omkring skolens undervisningsmiljø. Vi har benyttet os af
spørgsmålene fra undervisningsministeriets UMV og trivselsmåling i et eget spørgeskema,
uden spørgsmålene om trivsel, da de ikke er en del af den aktuelle den lovpligtige UMV.
Dermed ikke sagt, at vi ikke har fokus på trivsel. Det foregår imidlertid løbende i arbejdet i
kontaktgrupperne med trivselssamtaler mm. og lader sig ikke begrænse til en måling hvert 3.
år.
Ud fra de udfyldte spørgeskemaer, hvor 77% af alle eleverne har svaret, har vi fået et overblik
over svarene og hvordan de fordeler sig. Svarene findes nederst i dette dokument.

Beskrivelse af resultaterne
Helt overordnet må der siges fortsat at være stor tilfredshed med skolens undervisningsmiljø.
Hvis vi alligevel skal se på de to områder, hvor der er udtrykt størst samlet utilfredshed,
handler det om temperaturen i klasseværelserne og luften i klasseværelserne.
Den største utilfredshed blandt eleverne er omkring temperaturen i klasserne. Her er der
samlet 26 elever svarede til 38,8% af eleverne der ikke er tilfredse.
Angående luften i klasseværelset svarer 13 elever svarende til 18,4%, at de er utilfredse med
luften i klasseværelserne.

Vurdering af resultater

Da alle resultaterne som sagt ligger i den absolut pæne ende, er der ikke nogle akutte
indsatsområder.
Ift. utilfredsheden omkring temperaturen i klasseværelserne, er det skolens oplevelse, at der
opretholdes en meget rimelig temperatur i det daglige på mellem 20 og 22 grader. Vi er dog
opmærksomme på, at vi ikke er enige med alle eleverne om, at det er en rimelig temperatur.
Jf. gængse retningslinjer for temperaturer i boliger og på arbejdspladser, må 20 - 22 grader
imidlertid betragtes som ganske rimeligt og helt normalt, hvorfor vi ikke har i sinde at
foretage ændringer.
Ift. luften i klasseværelserne er vi opmærksomme på, at eleverne i nogle klasser sidder mere
tæt end det er ønsket og at klasseværelserne blev bygget i en tid, hvor der ikke blev indsat
ventilation udover almindeligt vinduer og passive kanaler. Det har fungeret tilfredsstillende i
mange år, men med øget optag af elever på skolen gennem de sidste tre år, har vi fokus på en
mulig problemstilling her. Der er imidlertid sat gang i byggeplaner, der frigør meres plads i
undervisningen, hvilket vi forventer vil højne standarden og dermed den samlede tilfredshed.

Vi forventer med andre ord, at den kommende UMV i 2021 vil præsentere en større
tilfredshed på dette område. Byggeriet forventes at stå klar til brug i løbet af 2018.

Handlingsplan

Begrundet i ovenstående vurderinger og de tiltag der allerede er sat i gang, bliver der ikke
iværksat yderligere tiltag på baggrund af UMV 2018 på Vesterbølle Efterskole.
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Toiletter der måske er en anelse tættere på klasseværelset ville være nice!
Vi har ikke godt mad vær dag der er aftensmad er halvdelen af det brændt på
Der er enden koldt eller for varmt
der er nok toiletter de skal bare være spredt lidt mere ud. istedet for at have 5 et sted
Der er alt for koldt på skolen altid
Det bedste ved skolen er Mads' hår
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