Elevrådets kommentarer til
Undervisningsmiljøundersøgelsen 2015
187 elever ud af 236 elever besvarede spørgeskemaet. Det svarer til en deltagelse på 79 %.
Af besvarelserne kommer 45 % fra elever i 3.-6.kl og 55% fra elever i 7.-9.kl.
Det store flertal er glade for skolen, deres klasse, deres kammerater og deres lærere, men der
er ca. 9-10 % som er mindre positive. Kan vi gøre noget ved det ?
På spørgsmålet om der tales pænt til hinanden, svarer 23 % at det ikke er godt nok. Det er
trods alt bedre end ved sidste undersøgelse, men det må vi gøre noget ved.
Mobning er et meget lille problem ifølge undersøgelsen. Kun 2-3% oplever det månedligt.
Men vi skal naturligvis fortsat arbejde med problemet forebyggende og i konkrete situationer.
Det store flertal er tilfreds med de krav, der stilles til dem af skolen, men alligevel oplever
29 % at der er for meget skolearbejde. Det kunne der godt kigges nærmere på.
Måske kunne lærerne blive bedre til at koordinere de store opgaver ? klassekalender ?
Ca. halvdelen af eleverne kunne godt tænke sig en bedre arbejdsro i undervisningen.
Det må vi arbejde på.
På spørgsmål om muligheder for fysisk aktivitet i frikvartererne svarer ca. Halvdelen af
eleverne, at mulighederne både ude og inde ikke er gode. Elevrådet opfordrer til at der
arbejdes videre på ideer til løsning af problemet.
Tilfredshed med pladsforholdene i klasserne – undtagen i nuværende 7A, og ligeledes med
faglokalerne. Lysforhold ok alle steder.
Ca. ¼ oplever problemer med temperatur og renlighed i klasserne. Da undersøgelsen kørte var
det meget koldt og varmen fungerede ikke ordentligt på 1.sal. Måske ligger noget af
forklaringen heri. Elevrådet opfordrer klasserne til at snakke om deres egen rengøring i
klasserne.
Spørgsmål om toiletforholdene viser, at der er behov for bedre toiletter ved 6-7.klasserne.
Dette arbejde er heldigvis allerede i gang. Ønske om toiletterne ved 5.klasse bliver malet i
lysere farver.
Endelig bemærker elevrådet, at ca. ¼ af eleverne ikke kender til brandreglerne. Elevrådet
ønsker en orientering herom i klasserne og en snarlig brandøvelse.

Emner til klassens time: tale ordentligt til hinanden, mobning, koordinere store lektier,
arbejdsro i timerne, rengøring og udluftning, brandregler,
Emner til elevrådet: forslag til aktivitetsmuligheder,
Emner til ledelsen: brandøvelse, toiletter,

