
 
 
 

 

Status d. 31. december 2017 

Ny undervisningsmiljøvurdering udarbejdes i november 2020 

 

Undervisningsmiljø december 2017 

 

Via nationaltrivsel.dk har eleverne på Bakkelandets Friskole i 3 uger i oktober/november haft mulighed for 

at svare på tage stilling til undervisningsmiljøet.  

Undersøgelsen havde følgende hovedområder, hvor eleverne skulle vurdere: 

 Social trivsel 

 Faglig trivsel 

 Støtte og inspiration 

 Ro og orden 

 Fysiske og æstetiske rammer 

Eleverne har svaret på spørgsmålene på computere, og alle elever på skolen har svaret på alle 

spørgsmålene til ovenstående områder.  

 

Kommentarer og vurdering 

Overordnet er rapporten tilfredsstillende.  

Efter undersøgelsen er rapporten diskuteret på et personalemøde. Her er de forskellige besvarelser inden 

for de nævnte områder vurderet og handling sat i værk: 

Område Gennemsnit 
hvor 5 er bedst 

Kommentarer 

Social trivsel Bedømmelse 
mellem 3 og 4  – 
hvor 5 er bedst 

Overvejelser: 
Overordnet set er børnene glade for at gå i 
skole. De har venner og føler tryghed i livet 
på skolen. De er gode til at hjælpe hinanden 
og har opfattelsen af at andre børn kan lide 
dem.                                                                                                                                                                                                                                 
Der er dog forskel på graden af den sociale 
trivsel i klasserne.  
 



 
 

Handling:  
Sprogpakken og Trivselspakken drøftes og 
revideres i 1. kvartal 2018.  
Der afholdes forældremøder i bestemte 
klasser for at få skabt et fællesskab om at 
sikre god trivsel. 
Trivselsemner tages op i bestemte klasser og 
en ny trivselsmåling for bestemte klasser 
foretages i maj 2018. 
 

Fagligt trivsel Bedømmelse 
mellem 3,1 og 
4,1 – hvor 5 er 
bedst 

Overvejelser: 
Langt over hovedparten af eleverne mener 
at de i langt de fleste situationer kan 
koncentrer sig i timerne og at de er gode til 
at løse problemer.  
Koncentrationsgraden er dog forskellig fra 
klasse til klasse.  
Hvordan sikrer vi at alle børn kan 
koncentrere sig i undervisningen og hvordan 
sikrer vi, at børnene har en endnu bedre 
oplevelse af at kunne løse problemer selv? 
 
Handling: 
Pædagoger og lærere vil på teammøder 
drøfte koncentrationsgraden i de enkelte 
klasser og handle i forhold til børn, som 
skaber uro og hæmmer koncentrationen hos 
nogle børn. Forældrene inddrages ved skole-
hjem-samtalerne, hvis deres barn hæmmer 
koncentrationsgraden hos kammerater.  
 
De små klasse – med max. 15 elever i 
klasserne – gør at serviceniveauet over for 
eleverne kan være høj. Her vil undervisere 
arbejde på, at børn lærer selvhjælp inden 
assistance til opgaveløsning søges.  
 

Støtte og inspiration Bedømmelse 
mellem 3,1 og 
3,9, hvor 5 er 
bedst. 

Overvejelser:  
Langt den overvejende del af eleverne 
udtrykker, at de er glade for deres lærere 
samt at timerne ikke er kedelige og at de 
lærer noget spændende. Desuden er det 
oplevelsen hos 96 ud af 100, at lærerne er 
gode til at hjælpe eleverne på skolen.  
En forholdsvis stor del af eleverne i klasserne 
melder, at de ikke er med til at bestemme 
hvad der foregår i timerne.  



 
 

Er det muligt at give eleverne mere 
medbestemmelse over indholdet i timerne 
set i lyset af de faglige mål der stilles i 
fagene?  
Handling 
Lærergruppen ønsker at inddrage eleverne 
så de føler at de er medbestemmende om, 
hvad der skal laves i timerne. Men de 
didaktiske overvejelser og gennemførelsen 
af undervisningerne skal ses i lyset af de 
faglige mål der stilles for fagene og 
sekundært hvad eleverne har lyst.  
Emnet drøftes i klasserne og der er fokus på 
hvad eleverne ønsker at øve indflydelse på.  
 
 
 

Ro og orden Bedømmelse 
mellem 3,4 og 
3,9 – hvor 5 er 
bedst 

Overvejelser: 
Langt de fleste elever oplever, at der er ro i 
klasserne. Dog er vi bekendt med, at det for 
nogle elever er svært at være koncentreret i 
længere tid. Timerne er om formiddagen a 
60 minutter.  
Handling 
Klar plan skitseres for eleverne over hvad 
dagene indeholder. Overskuelighed er en 
nødvendighed for mange børn i dag.  
Ørebøffer kan benyttes af de elever der har 
behov for det når der er selvstændigt 
arbejde.  
Elever, som har svært ved at koncentrere sig 
i lektioner a 60 minutter, kan på lærerens 
anvisning få mulighed for ”en lufter. 
 

Fysiske og æstetiske 
omgivelser 

Bedømmelse 
mellem 3,6 og 
4,0 – hvor 5 er 
bedst 

Overvejelser: 
Børnene på Bakkelandet er meget tilfredse 
med udeområderne, niveauet for 
rengøringen samt indeklimaet i forhold til lys 
og lugt.  
En tredjedel af eleverne mener dog, at 
toiletterne ikke er tilstrækkelig rene.  
Handling 
Trods rengøring hver dag af en af skolen 
ansat rengøringshjælp og hyppig tjek af 
toiletterne bliver der opsat skilte på 
toiletdørene sådan, at de enkelte klasser har 
bestemte toiletter. Det er hyppigt små 



 
 

drenge fra de yngste klasser som har svært 
ved at holde toiletterne rene og lugtfri.  
 

 

 


