
Undervisningsmiljøvurdering 

 

SKOTTEGÅRDSSKOLEN 

 

 

Kortlægning af undervisningsmiljøet. 

Alle elever på alle årgange har gennemført DCUM trivselsmåling i foråret 2020. Der var en 

deltagelsesprocent på over 90. 

Derudover har Skolestyrken arbejdet og holdt møder med medarbejdere og elevrådet om elev-trivsel. 

 

Beskrivelse og vurdering af resultater. 

Alle årgangsteam har haft adgang til klassernes trivselsmålinger. På møder har de sammen 

gennemgået målingerne på klasseniveau. 

Efterfølgende har teamene valgt fokusområder/forbedringsområder. Endelig har de på teamniveau valgt 

indsatser for de forskellige fokusområder/forbedringsområder. 

Skolebestyrelsen har fet gennemgået trivselsmåling og lærerteamenes arbejde med disse. 

 

Overordnet vurdering. 

 

Her gør vi det godt: Her oplever vi udfordringer: 

 

Indskoling: 

 

Generelt er eleverne glade for deres lærere, og 

de oplever, at lærerne hjælper dem. 

 

Overordnet er eleverne glade for deres klasse og 

deres skole. 

 

Eleverne kan lide pauserne. 

 

 

Mellemtrin-udskoling: 

 

Der er generel god social og faglig trivsel. 

 

Der er ikke divergens i besvarelser fra piger og 

drenge. 

 

Eleverne oplever støtte og inspiration fra lærerne 

i begyndelse af mellemtrinnet. 

 

 

Indskoling: 

 

En del giver udtryk for manglende ro og orden. 

 

En stor del mener, at toiletterne ikke er rene. 

 

Eleverne oplever, at de ikke selv er gode til at 

løse deres problemer/konflikter (uden en 

voksen). 

 

 

Mellemtrin-udskoling: 

 

Eleverne oplever, at der ikke er ro og orden. 

 

Ved slutningen af mellemtrinnet og i udskolingen 

mangler eleverne støtte og inspiration fra 

lærerne. 

 

 

 

 



Handleplaner og opfølgning. 

Lærere og pædagoger i årgangsteamene har identificeret udfordringer på årgangene og i de enkelte 
klasser. Derefter er der aftalt indsatser, opfølgning og evaluering i teamene. 
  

Skolebestyrelsen vil blive orienteret om arbejdet med elevernes undervisningsmiljø. 

 

Indsatser. 

 1.årgang: 

- Legeaftaler til frikvarterene 

- Samtale om frikvarterene 

- ”Hjælpe-kø” (synliggørelse af at få hjælp) 

- Tydeliggøre situationer, hvor der er medbestemmelse 

- Aktiviteter for klassefællesskabet 

 2.årgang: 

- Fælles og ens pædagogisk linje 

- Afholdelse af ”Klassens time” 

- Tale om adfærd og ansvar 

 3.årgang: 

- Hjælpe eleverne til at løse konflikter selv/sammen ved italesættelse og at give eleverne 

redskaber til konflikthåndtering 

- Smiley-system (humør-barometer, øjebliksbillede) 

 4.årgang: 

- Tale med eleverne om resultaterne fra trivselsmålingen: Larm i klassen 

- Tydelige klasseregler 

 5.årgang: 

- Aftale spilleregler på årgangen for at skabe ro. Lektioner med struktur, afveksling, 

brain-breaks og faste rutiner for samarbejde. 

- Give eleverne mulighed for at vælge mellem flere aktiviteter i undervisningen. 

- Møde i god tid om morgenen og gå fra pauser i god tid 

 6.årgang: 

- Synlig læring: Ved at have fokus på læringsmål og mere synlig læring håber vi, at 

eleverne vil få en følelse af ejerskab over deres læringsproces, og det vil blive 

synliggjort, hvad de lærer i skolen, og hvornår de gør faglige fremskridt. 

- Undervisningsro: Kendt advarselssystem. 

 7.årgang: 

- Spørgeskema til eleverne: Hvad motiverer dig, hvordan vil du gerne arbejde? Hvad 

mener du med kedelig? Hvad skal der til, for at du får lyst til at lære mere, osv. 

- Anderledes undervisningsformer. 

- Arbejde med fysisk og psykisk trivsel: Kost, sociale arrangementer, selvværd og 

rummelighed. 

 8.årgang: 

- Accept og bodyshaming. Forløb, genindføre klassemøder. Foredrag. 

- Forebyggelse af kedelig undervisning. Spørgeskemaundersøgelse blandt eleverne. 

 9.årgang: 

- Elevsamtaler med fokus på ”Social trivsel” og ”Ro og orden”. 


