UMV Sådan!
til ungdomsuddannelser
UMV Sådan! er et værktøj, som kan bruges til at udarbejde den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering (UMV).
Skabelonen kan bruges af den gruppe, som er nedsat til at lave jeres UMV.
Værktøjet sikrer, at I opfylder kravene til den lovpligtige UMV, da det tager jer gennem 4
lovpligtige faser i UMV’en, og samtidig dokumenterer, hvordan I har arbejdet med hver
fase.
• Fase 1: Kortlægning af undervisningsmiljøet
• Fase 2: Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen
• Fase 3: Handleplan til forbedring af undervisningsmiljøet
• Fase 4: Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen
Husk, at eleverne skal inddrages i udarbejdelsen af UMV’en. Helt konkret skal ledelsen
som minimum sørge for at inddrage elevernes undervisningsmiljørepræsentanter i alle
4 faser.
Husk også at jeres UMV skal være offentlig tilgængelig. I kan bl.a. lægge den udfyldte
skabelon op på uddannelsesstedets hjemmeside.

Mere hjælp
Hvis I har brug for mere viden eller flere værktøjer, så kan I få hjælp hos DCUM på telefon 722 654 00 eller på vores hjemmeside www.dcum.dk, hvor I bl.a. kan finde:
• Værktøjer til arbejdet med jeres undervisningsmiljø, f.eks. til planlægning 		
af UMV-processen, til arbejdet med de enkelte faser i UMV’en og til forbedring 		
af undervisningsmiljøet. Læs mere her.
•

Vejledninger om undervisningsmiljø i henhold til loven. Læs mere her.

Undervisningsmiljøvurdering for:

Ansager skole

Dato:

28/6-2018
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Fase 1: Kortlægning af undervisningsmiljøet
Beskriv hvordan I vil gribe kortlægningen an. Overvej:
• hvilken metoder I vil bruge til kortlægningen (fokusgruppeinterviews, spørgeskemaer, etc.)
• hvem der skal deltage (alle elever, et udvalg af elever, personale, andre)
• hvilke værktøjer I vil bruge (f.eks. spørgerskemaværktøjer)
DCUM anbefaler, at I evaluerer anvendte metoder og værktøjer efter kortlægningen af undervisningsmiljøet

Beskriv kortlægningen af elevernes undervisningsmiljø
Hvilke metoder og værktøjer vil I anvende i kortlægningen og hvilke grupper vil I inddrage?

Vi undervisningsmiljørepræsentanter, teknisk serviceleder og skoleleder har i kortlægningen af skolens
undervisningsmiljø været rundt på skolen for at vurdere de fysiske og æstetiske rammer.
Derudover har undervisningsmiljø løbende været behandlet i elevrådet. Vi vurderer, at vi med denne
undervisningsmiljøvurdering har fokus på det som fungerer på skolen og det som kræver en handling.

Fase 2: Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen
Beskriv hvad kortlægningen viste. Overvej:
• på hvilke områder I oplever udfordringer med undervisningsmiljøet
• på hvilke områder I gør det godt i forbindelse med institutionens undervisningsmiljø
DCUM anbefaler, at I drøfter resultaterne fra kortlægningen med eleverne og uddannelsesstedets
personale, så I får alles perspektiver med

Beskriv hvordan I vil vurdere kortlægningens resultater
Hvordan vil I vurdere kortlægningens resultater og hvem deltager i vurderingen?

Vi vurderer, at der er udfordringer ift. at løfte toiletstandard. Noget skyldes toiletternes alder, men det er
også væsentligt at alle elever skal bruge toiletterne respektfuld med fokus på personlig hygiejne.
Af øvrige udfordringer tænker vi at der er godt styr på det med udgangspunkt i handleplaner.
Vi gør det godt ift, æstetisk undervisningsmiljø og psykisk undervisningsmiljø.
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Beskriv de overordnede resultater
Hvad er de overordnede resultater i jeres vurdering?

Vi har en skole, hvor vi løbende handler på de områder som der er udfordringer med. Både ift. fysisk,
æstetisk og psykisk undervisningsmiljø.

Beskriv de positive og negative sider ved elevernes undervisningsmiljø
Gør de positive eller negative resultater sig gældende på uddannelsesstedet generelt, på en bestemt årgang, for et
bestemt køn osv.?
Her gør vi det godt

*Opbevaringsskabe
*Godt miljø med sofaer og borde rundt omkring på
skolen.
*Godt fysiklokale
*Godt med drikkeautomat
*Flot aula med afskærmning og lyddæmpere
*Toiletter ved mellemtrin er ok!

Her oplever vi udfordringer

*Udsmykning som har hængt for længe
*Gøre noget ud af lokalerne
*Male toilet ved FSA -huller i vægge ved håndvask.
*Store skruer i væg ved trappe
*Glas i loft ulækkert
*Dårlig hygiejne ved porcelænsvaske
*Grim endemur i fysikauditoriet
*Bordtennisbord defekt
*Puderum SFO mangler håndtag ved vindue +
udluftningsspjald
*Beskidt toilet ved fase 1.
*Løse ledninger fra loft i opholdsrummet ved fase
1.
*Lamper minus lysstofrør
*Slidt område i skolegård udenfor kontor.

Andre bemærkninger til resultatet af kortlægningen

Det er meget forskelligt. hvad der kræves af indsats. Noget kan gøres straks, mens andet skal med i et
mere langsigtet handlingsforløb.
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Fase 3: Handleplan til forbedring af undervisningsmiljøet
Lav en handleplan, som beskriver:
• hvordan uddannelsesinstitutionen vil imødegå de kortlagte udfordringer
• det ønskede mål for indsatsen
• hvem der er den/de ansvarlige person(er) for indsatsen
• en tidsplan for indsatsen
DCUM anbefaler, at I inddrager elever, lærere, ressourcepersoner, ledelse og evt. forældre i udformningen af de rette indsatser til handleplanen, så den matcher de udfordringer, som opleves
i praksis

Beskriv hvordan I vil lave handleplanen
Hvordan vil I udforme og implementere handleplanen og hvem skal inddrages i arbejdet?

Handleplanen er udformet som det ses nedenfor. Det er vigtigt at ansvar ift. at der handles placeres, men
det er samtidigt også vigtigt at vi får en kultur hvor undervisningsmiljø er et fælles ansvar.

Handleplan
Succes eller udfordring,
som arbejdes med,
herunder målgruppen

Indsats

Ønsket mål
for indsatsen

Ansvarlig

Tidsplan
(Start /slut og
evt. deadlines)

Udsmykning på skolen Emneuge eller forløb
om kunst, hvor der
laves udsmykning

At skolens elever får
ejerskab

Lærere og pædagoger

Senest ved udgangen af
2018

Gøre noget ud af
lokalerne

Den gyldne fejebakke
og oprydning

Godt æstetisk miljø og
ejerskab

Elever, lærere og
pædagoger

Senest december 2018

Toiletter

Tale hygieine med
At der bliver et
eleverne. Vaske hænder fællesskab omkring at
ordning
gode toiletforhold
kræver fælles indsats

Elever, personale,
ledelse

Hurtigst muligt

Male toiletter

Males ensfarvet

Mere indbydende

Teknisk serviceleder

Senest august 2018

Fysikauditorium slidt

Nytgulv og males

rengøre

Skoleleder/ Teknisk
serviceleder
skoleleder/teknisk
serviceleder

maj/juni 2018

Glas i loft med skidt

Bedre
undervisningsmiljø
Pænere miljø

Hygieine vask

rengøring ved brugere

Mere pænt og
appetiteligt

Teknisk serviceleder

Fjernes i forbindelse
med renovering af skole
i juni 2018
august 2018
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Fase 4: Retningslinjer for opfølgning på handleplanen
Lav retningslinjer for opfølgningen på handleplanen, som beskriver:
• hvordan I vil følge op på handleplanen
• hvem der er ansvarlig for opfølgningen
• en tidsplan for opfølgningen
DCUM anbefaler, at I overvejer hvem (elever, lærere og ledelse), der er relevante at inddrage i opfølgningen på hver enkelt opgave

Retningslinjer for opfølgning på handleplanens indsatser
Indsats og
opgaver i opfølgningen

Hvem står for
opfølgningen?

Hvordan udføres
opgaverne?

Hvornår?

Udsmykning på skolen

Undervisningsmiljørepræsenta Rundgang på skolen
nter, teknisk serviceleder og
skoleleder

januar 2019

Gøre noget ud af lokalerne

Undervisningsmiljørepræsenta Rundgang på skolen
nter, teknisk serviceleder og
skoleleder

januar 2019

Toiletter

Undervisningsmiljørepræsenta Vi besøger klasserne og taler
nter, teknisk serviceleder og hygiejne
skoleleder

september 2018

Male toiletter

Undervisningsmiljørepræsenta Teknisk serviceleder sørger
nter, teknisk serviceleder og for at der bliver malet. Derpå
skoleleder
rundgang.

september 2018

Fysikauditorium slidt

Undervisningsmiljørepræsenta Rundgang
nter, teknisk serviceleder og
skoleleder

september2018

Glas i loft med skidt

Undervisningsmiljørepræsenta Teknisk serviceleder sørger
august 2018
nter, teknisk serviceleder og for at det rengøres evt. skiftes
skoleleder

Hygieine vask

Undervisningsmiljørepræsenta Vi besøger klasserne og taler
nter, teknisk serviceleder og hygiejne
skoleleder

august 2018
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