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Ledelsesrepræsentanter: Hugo Michelsen og Peder Overgaard Pedersen
Elevtrivselsundersøgelsen er et dialogværktøj, som skal være med til at sætte os i stand til bedre at forstå og hermed
også at kunne forbedre vores skolemiljø til alles bedste.
Undersøgelsen tjener derfor på afdelingsniveau som dialogværktøj mellem ledelse og medarbejdere i forbindelse med
evaluering og målformuleringer vedrørende det samlede skolemiljø og på klasseniveau er det et dialogværktøj mellem
ledelse, kontaktlærer og elever vedrørende bl.a. klassens oplevelser, relationer og trivsel.
På baggrund af de uddybende drøftelser skal der udarbejdes handlingsplaner både på skole- og klasseniveau vedrørende
dels hvad som virker, og som vi skal have endnu mere af, og dels hvad som evt. skal ændres, for at vi får et endnu bedre
miljø og en endnu bedre trivsel.
Som afsæt for den uddybende dialog og evt. efterfølgende handlingsplansudarbejdelse anvises undersøgelsens resultat
vurderet efter følgende hovedtese og symbolik:
80-100% enighed i udsagn
Grønt område
Dvs. umiddelbart meget tilfredsstillende og det, vi skal have endnu mere af
60-79% enighed i udsagn
Gult område
Årsager afdækkes yderligere og evt. handlingsplan til forbedringer formuleres
59% eller mindre enighed i udsagn Rødt område
Årsager afdækkes yderligere og der skal udarbejdes handlingsplan vedrørende løsningsmuligheder
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Handlingsplan i forbindelse med Elevtrivselsundersøgelse
Udviklingsområde
Indeklima generelt
(udluftning, lugtgener,
trækgener)
Temperatur (for
varmt, for koldt)
Støj (i lokalerne, på
skolen generelt,
udefra)
Vores skole er
spændende indrettet
Der er mange
hyggekroge på skolen
Der er gode
udendørsarealer på
skolen

Skolens skemalægning

Baggrund

Handling

Projekt: Forbedring
af pladsforhold og
indeklima er sat i
gang

Ombygning af
skolen

51% svarer
enig/meget enig

Ny procedure der
forenkler
skemalægningen

Tidsplan for
løsning
Start
Slut

Ansvarlig
for
løsning

Tidspunkt for
kontrol/ vurdering af handling

01 aug
10

august
11

Direktion

December 2011

01 nov
10

Juli 11

HBM/PEP

Juli 11
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Udviklingsområde

Baggrund

Handling

58% svarer
enig/meget enig

Ingen handling, da
eleverne ikke
mener, at lærerne
/ledelse kan gøre
noget. De nye
klasser præsenteres
for Classbuilding.

Lærerne koordinerer
tidspunkter for
opgaveafleveringer

54% svarer
enig/helt enig

Klassens lærere skal
koordinere
afleveringsopgaver

Jeg får god
information om
aflysninger og
ændringer af
undervisningen

56% svarer
enig/helt enig

Ingen handling, da
skemalægningsproc
eduren er ændret

Der er arbejdsro i
undervisningen

Skolen er konsekvent
over for useriøse
elever
Skolens it-udstyr
fungerer godt

55% svarer
enig/helt enig
57% svarer
enig/helt enig

Tidsplan for
løsning
Start
Slut

1 jan
11

Opfølgning af fravær
og klassemøder er
Aug 10
lagt ud til
studievejlederne
Ingen handling, da
IT situationen er ved
at blive analyseret
generelt på skolen

Ansvarlig
for
løsning

Juli 11

HBM/PEP

Juli 11

HBM/PEP

Tidspunkt for
kontrol/ vurdering af handling

December 11

December 11

December 11
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