Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra
undersøgelse af undervisningsmiljøet 2022
Vesterbølle Efterskole, forår 2022

Indledning
Som den treå rlige undervisningsmiljøvurdering på Vesterbølle Efterskole, har eleverne
udfyldt et spørgeskema omkring skolens undervisningsmiljø. Vi har benyttet os af
spørgsmålene fra undervisningsministeriets UMV og trivselsmå ling 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.
å r.
Ud fra de udfyldte spørgeskemaer, hvor 69% 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 områ der, hvor der er udtrykt størst samlet utilfredshed, handler
det om temperaturen i klasseværelserne, larm i timerne og steder til gruppearbejde.
Den største utilfredshed blandt eleverne er omkring temperaturen i klasserne. Her er der
samlet 14 elever svarende til 20,2% af eleverne der ikke er tilfredse.
Larm i timerne er der 7 elever der oplever at de tit bliver forstyrret af larm og yderligere 2 der
oplever at de meget tit bliver forstyrret. Det er samlet 13,0% af eleverne.
Steder til gruppearbejde har 6 elever svarende til 8,7% tilkendegivet at de er uenige i, at stederne på
skolen til gruppearbejde er gode. 0 elever har tilkendegivet at de er meget uenige.

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.

Larm i timerne er noget lærerne naturligt prøver at forhindre i timerne. Til trods for det vil det nok
aldrig kunne undgås, at der af og til er larm. Med de nuværende resultater vurderer vi ikke, at vi har
noget stort problem omkring larm i timerne, men at det kunne være godt med fornyet fokus på, om
der er flere ting vi kunne gøre for at sikre det gode undervisningsmiljø ved mindre larm i timerne.
Grupperum bliver af nogle elever også angivet som værende utilfredsstillende. Igen er det ikke
mange og der er ingen der giver udtryk for at det er meget utilfredsstillende. Dermed vurderes
problemet ikke til at være akut, men stadig som noget vi bør tænke igennem, om vi kan gøre bedre.

Handlingsplan
Ift. temperaturen i klasseværelserne, bliver der jf. ovenstående vurdering ikke iværksat nogle
tiltag.
Larm i timerne vil blive taget op som et fokuspunkt blandt lærerne i forbindelse med
gennemgangen af nærværende vurdering. Dette naturligvis med henblik på at afsøge muligheder
for at reducere larm i timerne yderligere.
Ift. grupperumsfaciliteter er skolen i gang med en langsigtet udviklingsplan for skolens
bygningsmasse. I den forestiller vi os, at klasseværelserne på sigt vil blive mere spredt over skolens
samlede bygningsmasse, der også samlet set vil vokse. Dermed vil gruppearbejde på forskellige
hold ikke i så høj grad ”klumpe sammen” som det ofte er tilfældet nu. Det er vores forventning, at
dette vil forbedre faciliteterne til gruppearbejde.
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