Undervisningsmiljøvurdering

Vi har en UVM strategi

Vi har en antimobningsstrategi

Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø:

Spørgeundersøgelse 2017 0.-3. kl
Spørgeundersøgelse 2017 4.-6. kl
Antimobbestrategi 2017

I Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø står der blandt andet, at elever, studerende og andre deltagere i
offentlig og privat undervisning har ret til et godt undervisningsmiljø, således at undervisningen kan foregå
sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt
Det er således vigtigt, at alle skoler og uddannelsesinstitutioner:



Jævnligt udarbejder vurderinger af sikkerheds- og sundhedsforholdene samt forholdene vedrørende det
psykiske og æstetiske miljø på skolen eller institutionen.



Løbende sørger for at revidere og tilpasse undervisningsmiljøvurderingerne, når der sker ændringer, der har
betydning for undervisningsmiljøet, dog mindst hver 3. år.




Gør undervisningsmiljøvurderingen tilgængelig på Internettet.
Giver eleverne og de studerende mulighed for at benytte sig af deres ret til at vælge repræsentanter til at
varetage deres interesser i relation til undervisningsmiljøloven.



Sørger for at inddrage sådanne undervisningsmiljørepræsentanter i planlægningen, tilrettelæggelsen og
gennemførelsen af samt opfølgningen på undervisningsmiljø- vurderingen.
Undervisningsmiljøvurderingen skal mindst indeholde følgende elementer:
1) Kortlægning af uddannelsesstedets fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø,
2) Beskrivelse og vurdering af eventuelle undervisningsmiljøproblemer,
3) Udarbejdelse af en handlingsplan, hvor det fremgår, i hvilken takt og rækkefølge
de konstaterede problemer skal løses.

4) Forslag til retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen.
Undervisningsmiljøvurdering på Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen
Er en del af den årlige nationale trivselsmåling
Januar:
Alle eleverne besvarede trivselsmålingen



Undersøgelsen behandles på pæd.råd i maj måned. Der laves en overordnet konklusion på
undervisningsmiljøets tilstand.

juni :





Klassen/klasselæreren drøfter undersøgelsens resultater og evt. tiltag



Punktet er på fællesbestyrelsens dagsorden

Teamet drøfter undersøgelsens resultater og evt. tiltag
Elevrådets formand og næstformand drøfter sammen med elevrådets kontaktperson undersøgelsens
resultater. Undersøgelsen kommer i elevrådet – idekatalog/handleplan udarbejdes.

Beskrivelse og vurdering af eventuelle undervisningsmiljøproblemer - Trivselsmåling 2017
Udarbejdelse af en handlingsplan, hvor det fremgår, i hvilken takt og rækkefølge de
konstaterede problemer skal løses.
Handleplan for UVM på Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen
Problem

Løsningsforslag

Tidshorisont

Ansvarlig

Venner/relationsudfordringer i nogle klasser

AKT inddrages

Skoleåret 17/18

Alle i Midtpunktet

Flere toiletter

Evt ved tilbygning ved
hallen

Inden 1 år

Leder og Fællesbestyrelse

r

Opfølgning:
Hvert år i november måned tages handlingsplanen op til revision.
Hvert år laves der en ny Undervisningsmiljøvurdering
Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen den 20/9 2017
Daværende skoleleder: Kurt Stoustrup
Bilag : se vores antimobbestrategi
Desuden henvises der til bekendtgørelsen om god ro og orden i Folkeskolen samt den nye mobbelov

.

