
 
 
 

 

 

Undervisningsmiljø januar 2015 

 

Via Termometeret.dk har eleverne på Bakkelandets Friskole i uge 3 haft mulighed for at svare på tage 

stilling til undervisningsmiljøet.  

Undersøgelsen havde følgende hovedområder hvor eleverne skulle vurdere: 

 Trivsel 

 Faglig læringsmiljø 

 Sundhed 

 Fysiske og æstetiske rammer 

 Indeklima 

Eleverne i 2. klasse til 7. klasse svarede på spørgsmålene via skolens computere. 

Eleverne i 0. klasse til 1.klasse svarede på spørgsmålene hjemme, hvor forældrene læste svarmulighederne 

op for dem. 

Undersøgelsen blev afholdt i uge 3 – 2015 

 

Kommentarer og vurdering 

Rapporten viser at via UNI-C er der for mange elever koblet på Bakkelandet Friskole, og derfor er 

svarprocenten forkert i ”Overbliksrapporten”. Den faktiske svarprocent er 84,3%. 

Overordnet er rapporten tilfredsstillende.  

Overvejelser er efter undersøgelsen diskuteret på friskolen og i 2015 er der lavet handling på en række 

forhold. Ser herunder.  

Område Gennemsnit 
hvor 5 er bedst 

Kommentarer 

Trivsel 4,1 – 4,4 Overvejelser: 
Overordnet set er børnene glade for at gå i 
skole. De har venner og føler tryghed i livet 
på skolen.                                                                                                                                                                                                                                  



 
 

Der er behov for at der forsat arbejdes med 
trivsel og sprog, da enkelte udtrykker at de 
har været udsat for mobning.  
Handling:  
Der er efterfølgende udarbejdet en 
sprogpakke og en trivselspakke samt 
handlingsplaner. 
 

Fagligt læringsmiljø  3,7 – 4,1 Overvejelser: 
Hvordan giver vi mulighed for at lærere kan 
motivere børnene i læringssituationer?  
Hvordan sikrer vi, at lærerne kan optimere 
undervisningen via digitale læringsmidler? 
Handling: 
Børneråd er etableret og der afholdes møder 
mellem leder og børneråd en gang om 
måneden, hvor bl.a. det faglige læringsmiljø 
drøftes. 
Touch-skærme og projektorer er leaset og er 
i alle klasseværelser. 
Bærbare computere er indkøbt og stilles til 
rådighed for friskolens elever. 
 
 

Sundhed 4,1 – 4,4 Overvejelser:  
Hvordan sikrer vi den bedste kost for 
børnene som giver dem den rette næring til 
en lang dag på skolen? 
Handling:  
Kostudvalg har arbejdet med en økologisk 
kostpolitik og hvordan måltidet bliver en 
dejlig oplevelse for alle. 
Mad og måltidspolitik er udarbejdet. 
 

Fysiske og æstetiske rammer 3,8 – 4,1 Overvejelser:  
Inviterer rummene og rammerne til en 
speciel pædagogisk eller læringsmæssig 
adfærd?  
Kan man aflæse hvad der skal foregå i 
rummet, Støtter de fysiske rammer en 
positiv adfærd? 
Inviterer møblerne og indretningen til socialt 
samvær? 
Hjælper udsmykningen med til at tilføre 
rummene en bestemt glød eller stemning og 
noget der skaber en speciel sammenhæng 
mellem de forskellige rum 
Skaber rummets farver en god atmosfære? 



 
 

Hjælper udsmykningen med til et 
inspirerende og motiverende læringsmiljø. 
Handling: Kunster er tilknyttet skolen og plan 
er udarbejdet for sammenhæng mellem 
”Morgensang og kunst” 

Indeklima 3,6 – 4,4 Overvejelser: 
Er der den tilstrækkelige udluftning i 
klasseværelserne og er der mulighed for at 
”dæmpe” sollyset i klasseværelserne. 
Handling:  
Gardiner og rullegardiner er indkøbt til 
klasseværelser. 
 

 

 


