Vurdering af skolens undervisningsmiljø pr. 06.oktober 2017
Nærværende undersøgelse afløser Undervisningsmiljøundersøgelse af 02.06.2014. Jævnfør gældende regler
foretages næste undersøgelse oktober 2020

Undervisningsmiljøundersøgelse:
Undersøgelsen er foretaget på baggrund af spørgeskema til skolens elever pr. 06.10.2017;
( to måneder efter skolens opstart som kombineret efterskole og fri fagskole, hvilket er sket pr. 06.08.2017)

Vurdering af skolen og udbyttet af undervisning og kostskoleaktiviteter:
Eleverne er i udpræget grad glade for at gå på skolen. De angiver at have valgt rigtigt ved valg af
skole, og de er positive overfor skolens lærere, - synes der er en god stemning på skolen – og angiver
at lære nyt, - en del angiver at kunne kede sig i timerne. Eleverne udtrykker tilfredshed med
kombinationen af lærerstyret undervisning og gruppearbejde.

Samarbejde og kommunikation:
Eleverne giver udtryk for at være gode til at hjælpe hinanden og samarbejder godt. De oplever at
blive inddraget med egne forslag til løsning af opgaver, ligesom eleverne svarer bekræftende til, at
de får god information fra forstandere og lærere.
På tidspunkt for afvikling af nærværende Undervisningsmiljøundersøgelse er der ikke etableret elevråd på skolen. Det
sker altid først valg til elevråd efter efterårsferien, når et nyt elevhold er veletableret på skolen.

Mobning:
Efter elevernes bedømmelse forekommer der ikke mobning på skolen. Hovedparten føler sig som
en del af en gruppe og et samvær, herunder føler eleverne sig sikre i forhold til at tage ordet i
elevgruppen, og blive hørt på deres mening. Eleverne angiver at have det godt med hinanden og at
gode venskaber opstår på skolen.

Det fysiske miljø på skolen:
Der er tilfredshed med lokalernes indretning – der vurderes at være god plads – belysningen er OK,
ligesom temperaturen i lokalerne vurderes at være passende. Skolens alkoholpolitik angives at blive
overholdt; - skolens rygepolitik angives i store træk at blive overholdt, - men at der er plads til
forbedringer. Eleverne angiver at de får god mad på skolen.
Eleverne er delte på spørgsmål, om hvorvidt de anser skolens for velegnet til elever med fysisk
handicap (kørestolsbruger)

Brand:
På nær to elever svarer skolens elever alle bekræftende til at vide, hvad de akut skal foretage sig i
tilfælde af brand.

Handleplan:
Skolen skal handle på undersøgelsens indikation af, at
-

-

skolens rygepolitik ikke overholdes. Emnet behandles indledningsvis i medarbejdergruppen
og vil der derefter blive taget op i fælles samråd med eleverne, hvor eleverne tages med på
råd i behandling af problematikken, med henblik på at finde et regelsæt, der på én og samme
tid sikrer et sundt skolemiljø, og som samtidig overholdes af de af skolens elever, der er
rygere;
70 % elever på efterskolen angiver at de kan kede sig i timerne og 45 % elever på fagskolen
angiver, at de kan kede sig i timerne. Emnet behandles indledningsvis i medarbejdergruppen
med henblik på mulige løsninger. Efterfølgende præsenteres eleverne for voteringen i fælles
samråd, - og der arbejdes på en handlingsmodel. Handlingsmodel fremlægges her på
hjemmeside før jul 2017.

