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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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Der har været afholdt dialogmøder mellem ledelsen og elevrepræsentanter for 1. og 2. g i et forsøg på at
kvalificere undersøgelsen og det er der kommet følgende lister ud af. Skolen sætter de ting i gang der
umiddelbart er mulighed for her og nu. Andre ting afventer bevillinger og andre ting bliver iværksat fra
august 2011.
Forslag til forbedring af skolemiljøet 1.G












Evt. en time mere med studievejlederen som orienterer om studieretningen
Bordfodbold i aulaen
Bedre udluftning i klasseværelserne
Flere fælles arrangementer på tværs af årgangene
Lektiecafe i VØ
Arbejdsborde på gangene sådan nogle man kan klappe ned af vægen
Skabe til hver elev til at lægge sine bøger i ”Lockers”
Knagerækker i klasseværelserne
Social hygge miljø – gangene og lokaler er meget ”hvide/kolde”
Bedre til at informere eleverne om læreren er syg eller om man har fritime(SMS)
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Bedre og mere effektivt brug af LMS
Bedre rengøring på toiletterne
Mødetid kl. 08.15 da det passer meget bedre med busserne.
Idrætsdage både sommer og vinter
Morgensamling for hele skolen på en gang/eller evt. delt op blandet årgange imellem

Forslag til forbedring af skolemiljøet 2.G










Bordfodbold i aulaen
Bedre udluftning i klasseværelserne
Evt. bruge aulaen mere
Flere fælles arrangementer på tværs af årgangene
Generelt flere aktiviteter på tværs af årgangen
Vandautomater
Bedre kantine i form af større udvalg og billigere priser
Spilturneringer på skolen
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Strøm i aula til computerne
Flere virksomhedsbesøg
Digitale bøger
Rygeskur
Lektiecafe i VØ
Arbejdsborde på gangene sådan nogle man kan klappe ned af vægen
Skabe til hver elev til at lægge sine bøger i ”Lockers”
Social hygge miljø – gangene og lokaler er meget ”hvide/kolde”
Bedre til at informere eleverne om læreren er syg eller om man har fritime(SMS)
Bedre og mere effektivt brug af LMS
Bedre rengøring på toiletterne
Mødetid kl. 08.15 da det passer meget bedre med busserne.
Idrætsdage både sommer og vinter
Morgensamling for hele skolen på en gang/eller evt. delt op blandet årgange imellem
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